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RADIOACTIVITEIT
door
PROF. D R . D . COSTER.

Vóór het einde der 19de eeuw leek het een oogenblik, alsof er
een stagnatie in de ontwikkeling der natuurkunde was ingetreden.
Na de triomphen van de mechanica, de golftheorie van het hcht,
de warmteleer, de kinetische gastheorie, de electrodynamica was
een periode van rustige ontwikkehng ingetreden, die velen deed
denken en sommigen deed uitspreken, dat de verdere taak van de
natuurkunde aheen maar zou zijn: de physische grootheden nog
wat nauwkeuriger te meten en de bestaande theorieën af te ronden.
Dan echter worden een reeks fundamenteele ontdekkingen gedaan,
die het physische wereldbeeld geheel wijzigen en ons in het bijzonder
nader brengen tot de wereld van het atoom. Er blijkt meer en
meer, dat de wetten voor de makrokosmos opgesteld in deeltjes
ter grootte van het atoom zelfs niet meer bij benadering gelden.
Een nieuwe mechanica voor het atoom wordt gemaakt: de golfmechanica, en zij beleeft triomphen, niet minder groot dan de
klassieke mechanica van Newton, toen deze laatste voor het eerst
op de loop der planeten toegepast werd.
En nu, na ruim 35 jaar, schijnt het opnieuw, dat het gebouw der
physica zijn voltooiing nadert, denken velen, dat slechts een nadere
afwerking ervan noodig is en als taak voor de natuurkundigen
overblijft. Staat ons na een tijdelijke rust weer een periode van
stormachtige ontwikkeling te wachten?
Liever dan mij aan voorspellingen te wagen, w i l ik U iets mededeelen over de periode, die, met eenige overdrijving gezegd, welhaast
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afgesloten is, Om mij in het geweldige materiaal eenigszins te
beperken zal ik in hoofdzaak spreken over de radioactieve verschijnselen, die in elk geval een belangrijke plaats innemen onder de
verschijnselen die ons wereldbeeld zoo ingrijpend veranderd hebben.
De ontdekking der radioactieve processen werd in 1896 door
Becquerel gedaan. Z i j volgde kort na een andere, niet minder
belangrijke ontdekking, nl, door Röntgen van de stralen naar hem
genoemd (1895), Het toeval heeft tusschen beide ontdekkingen een
eigenaardig verband gelegd, In de eerste proeven van Röntgen
werden de Röntgenstralen opgewekt, doordat snelle kathodestralen
op de glaswand van een ontladingsbuis troffen. Röntgen wees erop,
dat de X-stralen ontstaan daar, waar de glaswand het sterkst fluoresceert. De bestudeering van fluorescentieverschijnselen in het
zichtbare en ultraviolette golfgebied heeft altijd de bijzondere
aandacht gehad van een famUie van Fransche natuurkundigen,
de Becquerels, Henri Becquerel kwam nu op het denkbeeld te
onderzoeken of de Röntgenstralen algemeen als bijverschijnsel bij
de fluorescentie optreden. H i j gebruikte daarbij toevallig uraanverbindingen, die hij onder inwerking van zichtbaar licht deed
fluoresceeren. Inderdaad werden goed ingepakte photographische
platen in de nabijheid opgesteld althans na een geruime tijd
duidelijk gezwart. A l heel spoedig bleek evenwel, dat het volstrekt
niet noodig is de uraanverbinding tot fluoresceeren te brengen en
dat ook niet-fluoresceerende uraanverbindingen de eigenschap
hebben „Becquerelstralen" uit te zenden. De Becquerelstralen
hebben nog dit met de Röntgenstralen gemeen: zij maken de door
hen bestraalde lucht geleidend, „ioniseeren" de lucht. Dit bleek
één van de ahergevoeligste hulpmiddelen te zijn om de stralen
aan te toonen. Alle elementen werden nu op Becquerelstralen
onderzocht. Van de reeds bekende elementen viel dit onderzoek
in den regel negatief uit; aheen bij thorium kreeg men een positief
resultaat. Eerst later gelukte het nog zwakke soortgelijke verschijnselen bij kahum en bij rubidium aan te toonen.
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Mevrouw Curie onderzoclit de stralingsintensiteit der verschillende praeparaten in verband met hun gehalte aan uraan,
Het bleek, dat voorzoover men met chemisch zuivere praeparaten
te doen had, deze intensiteit rechtevenredig met het uraangehalte
was. Hieruit kon men concludeeren, dat men met een atoomeigenschap te doen had. Bij de mineralen bleek iets geheel anders
het geval te zijn, I n het bijzonder gaf het spoedig vermaard geworden
uraanpikerts uit Joachimsthal een 4-maal grootere activiteit dan
met zijn uraangehalte correspondeert. De hypothese werd nu
opgesteld, dat de krachtige werking van het Joachimsthaler erts
aan een nog onbekende stof moest worden toegeschreven en de
Heer en Mevrouw Curie gingen systematisch aan het werk om deze
onbekende stof op te sporen, waarbij als reactie gebruikt werd zijn
vermogen om door straling de lucht te ioniseeren. Inderdaad
gelukte het een stof te isoleeren, die een bijkans 1,000,000 maal
grootere werking bezit dan het zuivere uraan, en in Zeer kleine
hoeveelheden in het Joachimsthaler erts aanwezig is. Voor deze
stof werd de naam radium voorgesteld, terwijl alle spontaan stralende
stoffen radioactief genoemd worden.
Toen men eenmaal over sterker stralende praeparaten beschikte,
was het mogelijk geworden de straling zelf meer gedetahleerd te
onderzoeken. Het bleek dat deze van drieërlei soort was, n,l,
a-, f)- en y-straling. De eerste twee zijn van corpusculaire aard,
terwijl de y-straling een electromagnetische straling is van in de
regel nog kortere golflengte dan de Röntgenstralen, /3-stralen zijn
snelbewegende electronen, zooals de kathodestralen in een ontladingsbuis. Zij dragen de eenheid van negatieve lading en worden
door een magnetisch en door een electrisch veld afgebogen. Zij
kunnen, afhankelijk van de aard der stralers Zeer verschihende
snelheden bezitten, er zijn er die de lichtsnelheid al zeer dicht
naderen (bij RaC tot 0,998 lichtsnelheid), a-stralen zijn positief
geladen deeltjes. Ofschoon hun snelheid veel geringer is dan die
der /S-stralen is hun energie in den regel nog grooter, wegens hun
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ruim 7000 rnaal zoo groote massa. Het gelukte Rutherford aan te
toonen, dat het niets anders dan dubbel geladen He-atomen zijn.
De geschiedenis van dit helium is te merkwaardig om er niet even
bij stil te staan. In 1868 werden door Janssen en Lockyer nieuwe
lijnen in het zonnespectrum gevonden, die aan een nog onbekend
element werden toegeschreven, aan welk element de naam helium
werd gegeven. Eerst in 1895 werd het element, een edelgas, ook op
aarde door Ramsay en Lockyer verkregen, door verhitting van
radioactieve mineralen. Ongeveer 8 jaar later werd het eerst door
Rutherford en Soddy het vermoeden uitgesproken, dat a-stralén
dubbelgeladen He-atomen zijn, welke hypothese in de loop van
eenige jaren door tal van fraaie experimenten tot zekerheid werd.
Pas indien het mogelijk zou geworden zijn ontladingsbuizen met
een spanning van 5,000,000 volt in bedrijf te zetten, zou de natuurkundige zelf projectielen kunnen maken van dezelfde energie als
de a-stralen van RaC, Voorloopig zal dit wel tot de vrome wenschen
blijven behooren, zoodat men voor tal van proeven op a-stralen
is aangewezen. Het mooie is nu dat, terwijl de enkele atomen
vvegens hun geringe afmetingen t,o,v, de"golflengte van het licht
niet individueel gezien kunnen worden, dit wèl het geval is met
de a-stralen, wegens hun geweldige energie. En wel kan dit op
twee wijzen geschieden:'de eerste methode, de scintihatiemethode,
werd vooral door Rutherford en zijn school toegepast. Elierbij
treft de a-straal op een schermpje van zinkblende, hetgeen een
zwak lichteffectje geeft, dat met in het donker goed uitgeruste
oogen te zien is. De tweede methode, die fraaier, maar wat omslachtiger is, is de nevelmethode van C, T , R, 'Whson, Ofschoon
een a-straal met een snelheid van meer dan 1000 km per sec. zijn
loopbaan begint, brengt hij het niet verder dan eenige cm in
atmosferische lucht. D i t komt, doordat hij onophoudelijk met de
luchtmoleculen botst; deze moleculen worden daarbij stukgeslagen
in positief en negatief geladen deeltjes, worden geioniseerd. De
weg die de a-straal heeft afgelegd, is dus gedurende een korte tijd

afgeteekend door de ionen. Door de lucht gedurende een moment
oververzadigd van waterdamp te maken benut Whson deze omstandigheid. Kleine waterdrupjes zetten zich dan op de ionen af
en deze zijn in het licht van een booglamp prachtig zichtbaar en
kunnen eventueel gephotographeerd worden.
De a-stralen geven ons dus het meest tastbare bewijs voor het
reëele bestaan der atomen en moleculen. Inderdaad gelukte het
Rutherford het aantal moleculen dat zich i n 1 cm^. gas bij kamertemperatuur bij 1 atmospheer druk bevindt, nl. 2,71 10" werkelijk
te tehen. Het aantal a-stralen dat per seconde in een bepaalde richting
uit een Zwak radioactief praeparaat komt, kon met de scintihatiemethode worden geteld. Hieruit berekent men hoeveel a-stralen
ontstaan moeten gedurende bv. 1 jaar uit een veel sterker praeparaat
van dezelfde samenstehing, waarvan men de sterkte t.o.v. het eerste
kent. Deze kan men dan vergelijken met de hoeveelheid ontwikkeld
He-gas, om de bovengestelde vraag te beantwoorden. Als men weet
dat 1 gram Ra per jaar 167 m m ^ He ontwikkelt, kan men begrijpen,
dat het Rutherford gelukte het bovenbedoelde getal, dat men tot
nog toe alleen langs een omweg had gevonden, met de gewenschte
nauwkeurigheid direct te bepalen.
Maar ook voor onze kennis van de bouw van het atoom hebben
de a-stralen een groote rol gespeeld. I n het bijzonder door het
werk van de Engelsche physicus J. J. Thomson over de electrische
ontladingsverschijnselen in verdunde gassen, was het duidelijk
geworden, dat het atoom bestaat uit negatieve en positieve electriciteit. De negatieve deeltjes zijn overal en altoos dezelfde met een
massa ongeveer 1800 maal zoo klein als die van het waterstofatoom
en de eenheid van negatieve lading. De positieve lading is onverbrekelijk aan de eigenlijke massa van het atoom verbonden. Hoe
de verdere verhouding tusschen de positieve en de negatieve lading
van het atoom is, kon Rutherford afleiden uit de afbuiging van
a-stralen door de atomen der zwaardere elementen. H i j het een
smahe bundel a-stralen door een zeer dun blaadje goud gaan.
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In het algemeen worden de a-stralen met kleine hoeken uit hun
oorspronkelijke richting afgebogen door de afstootende krachten,
die zij van de positieve lading der atomen ondervinden. Het komt
evenwel ook wel eens, ofschoon minder vaak voor, dat een a-straal
met een zeer groote hoek afgebogen wordt. De positieve lading
van het atoom moet dus in een zeer kleine ruimte geconcentreerd
zijn, anders zouden de afstootende krachten tusschen a-deeltjes
en atoom niet sterk genoeg kunnen worden om die groote afbuigingen te kunnen geven. De afmetingen van de positieve kern van
het atoom, die tevens zoo goed als ahe massa van het atoom draagt,
zijn zeer klein t.o.v. wat wij de afmetingen van het atoom pleegden
te noemen, welke bepaald worden door de banen van de electronen,
die zich om de kern heen bewegen. Op deze opvatting van het atoom
als planetenstelsel heeft Bohr verder gebouwd in zijn atoomtheorie,
die in een korte tijd zoo verrassend veel nieuwe resultaten gebracht heeft.
De grootte van de lading van de kern, die bij een neutraal atoom
gelijk is aan het aantal er zich omheen bewegende electronen is
gelijk aan het rangnummer van het betreffende element in de
tabel van de Mendelejeff. Het is dit rangnummer van het element,
dat zijn chemische en in hoofdzaak ook zijn physische eigenschappen
bepaalt en niet zijn atoomgewicht.
Ondertusschen was een ander probleem, dat sedert de eerste
ontdekking der radioactieve verschijnselen de geesten bezig hield,
door Rutherford opgelost. Radioactieve elementen zenden voortdurend straling uit, die, als elke straling, energie bezit. Waar komt
die energie vandaan? De warmteproductie bedraagt bij Radium
ongeveer 135 calorie per gram en per uur. Volgens de desintegratietheorie van Rutherford nu hebben de atomen der radioactieve elementen een kans spontaan onder uitzending van een a- of j9-deeltje in
een andersoortig atoom over te gaan, het aldus ontstane atoom kan
op zijn beurt wederom in een derde soort atoom overgaan enz.,
tot eindelijk een toestand bereikt is, waarbij het atoom stabiel is
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geworden of althans slechts een zoo geringe radioactiviteit
bezit, dat zij aan onze waarneming ontsnapt. De theorie van
het kernatoom leerde een en ander nog nader preciseeren. Een
a-deeltje wordt door de kern van het atoom uitgezonden. Door dit
proces wordt de kern een bedrag van vier eenheden lichter en krijgt
een atoomnummer 2 kleiner. Er ontstaat dus een element, dat twee
plaatsen vroeger in de tabel van Mendelejeff staat. Er bestaan ook
radioactieve elementen, waarbij de kern ;9-deeltjes uitzendt, de
Zg. typische /3-stralers
Hierbij verandert het atoom practisch zijn
gewicht niet, maar de lading van de kern wordt een eenheid grooter.
Het nu ontstane element staat een plaats meer naar rechts in de
tabel van Mendelejeff. Men heeft ahe radioactieve elementen,
d.w.z. uraan en thorium met hun vervalproducten in een tabel
kunnen vereenigen, waarin deze radioactieve verschuiving tot
uiting komt. Het eindproduct zoowel van de uraan- als van de
thoriumreeks is het niet-radioactieve lood.
Men was hier op een natuurwet gestuit van een geheel nieuw
karakter. Er bestaat een bepaalde kans, dat een atoom van een
radioactief element in een bepaald tijdsinterval kapot gaat; dit
geschiedt „spontaan", d.w.z. onafhankelijk van eenige door ons
controleerbare oorzaak. Ondanks de vele pogingen, die men aanvankelijk daartoe aanwendde, is het niet mogelijk gebleken de radioactieve processen te versnehen of te verlangzamen. Men krijgt een
aanschouwelijk denkbeeld van de grootte van de vervalkans door
de zg. halveeringstijd te beschouwen. D i t is de tijd waarin van een
zeer groot aantal atomen de helft kapot gaat. Deze tijd is voor de
verschillende elementen zeer verschhlend. Zoo bedraagt hij voor
U 5,10'* jaar, voor T h 1,3,10" jaar, voor Ra 1800 jaar en voor
Ra-Em 3,8 dag. Ondanks de groote levensduur van het uraan') De kern van het atoom, die positief geladen is, bevat dus ook nog weer
negatieve electronen. Zijn positieve lading is dus het overschot van de positieve op de negatieve electriciteit, die hij bevat. De kernelectronen spelen een
geheel andere rol, dan de electronen, die zich om de kern bewegen.
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atoom, gaan er per seconde toch nog ahijd per gram uraan 10.000
atomen kapot. Deze getallen zijn geschikt om een denkbeeld te
geven van de kleinheid van het atoom en het groote aantal atomen
per gram van de stof.
Volgens het bovenstaande is de levenskans van bv. een individueel
radiumatoom onafhankelijk van zijn leeftijd. Een radiumatoom pas
uit een ioniumatoom geboren heeft geen grootere levenskans dan
één dat reeds duizenden jaren als radiumatoom bestaan heeft. Het
is als of de Moiren der Grieksche mythologie een continu loterijspel
voor de atomen spelen. Een treffer beteekent hun oogenblikkelijke
overgang in een volgend radioactief element, maar het gespaard
blijven op een zeker oogenblik bewijst nog niets voor wat het
volgend oogenblik geschieden zal.
Het is begrijpelijk, dat deze opvatting door de natuurkundigen,
geschoold in het denken volgens de onverbrekelijke keten van
oorzaak en gevolg niet zoo maar grif werd aangenomen. Heel wat
proeven zijn gedaan met de bedoeling aan deze opvatting te ontkomen. Maar de natuur heeft ons ten slotte geen andere uitweg
gelaten. Tegenwoordig weten we dat de radioactieve processen
onder de natuurprocessen volstrekt geen uitzonderlijke positie
innemen, dat het geheele atoomgebeuren volgens de wetten der
waarschijnlijkheid als een loterijspel gaat. Het is zelfs mogelijk
gebleken om in de golfmechanica voor dit kansspel een streng
rekenschema aan te geven. De voorspehing, die de natuurkunde
kan doen omtrent de toekomst van een atoom, dat op een gegeven
tijdstip in een gegeven toestand verkeert en waarop bekende invloeden werken, is geen andere, dan dat de kans aangegeven kan
worden, dat het atoom in een gegeven tijdsinterval in een andere
toestand overgaat. In vele gevallen kan het atoom als het ware een
keus doen uit meerdere mogelijkheden. De strenge causaliteit,
zooals we die in de makrokosmos kennen, bestaat alleen dank zij
het groote aantal atomen, dat bij het gebeuren in de makrokosmos
in het spel is.

DE B E T E E K E N IS V A N DE HERSENEN VOOR
DE S T O F W I S S E L I N G VAN D E N MENSCH
door
PROF. DR. B. BROUWER.

Het centrale zenuwstelsel oefent een grooten invloed uit op de
stofwisseling van het menschelijk hchaam. Niet alle deelen van
hersenen en ruggemerg zijn in dit opzicht als gelijkwaardig te
beschouwen. Ten einde een inzicht in deze verhoudingen te kunnen
verschaffen is het noodig U vooraf in te leiden in het vraagstuk
der locahsatie van functie's in het zenuwstelsel, in 't bijzonder in
de hersenen. D i t probleem heeft gedurende de geheele vorige eeuw
de geesten bezig gehouden en tot op dezen dag zijn beteekenis
bew.aard. Het is G A L L geweest, die den belangrijksten stoot hiertoe
heeft gegeven, toen hij belangstehing trachtte te wekken voor de
gedachte, dat hoog gedifferentieerde psychische functie's aan de
werkzaamheid van bepaalde omschreven deelen der groote hersenschors toegeschreven moesten worden. Zijn werk heeft veel verzet
gewekt en terecht. Zijn opvattingen zijn geheel overwonnen en
van een loketjeslocalisatie van hoogere psychische verrichtingen
is thans geen sprake meer. Toch is zijn werk niet geheel vergeefsch
geweest, want door zorgvuldig waarnemen van functiestoornissen
bij den mensch, getoetst aan hun stoffelijk substraat, en door tal
van experimenten op proefdieren, is het allengs duidelijk geworden,
dat niet alle deelen van het centrale zenuwstelsel dezelfde beteekenis
bezitten voor een op juiste wijze doen afloopen van bepaalde verrichtingen. Reeds bij het bestudeeren van den bouw van onze
hersenen dringt zich deze gedachte op. Bepalen wij ons allereerst
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tot den zoogenaamden groote hersenmantel, dan leert het microscopisch onderzoek, dat deze van streek tot streek wisselt, Door
de verfijning der techniek is het mogelijk geworden honderden
verschillende velden op den hersenmantel te onderscheiden. De
grenzen tusschen deze velden kunnen door hun verschihen in
groepeering der zenuwcellen en vezels ongemeen scherp zijn,
waardoor het gelukt is nauwkeurige kaarten van het hersenoppervlak
te ontwerpen.
A l is het niet onder ahe omstandigheden noodzakelijk, dat een
verschil in vorm een verschil in verrichting met zich mede brengt,
zoo is het toch begrijpelijk, dat de gedachte aan een locahsatie
van bepaalde functie's zich steeds weer aan de onderzoekers opdrong.
Inderdaad weten wij op dit oogenblik, dat bijv, die deelen der
groote hersenen, die een overwegende beteekenis bezitten voor het
zien, een andere structuur vertoonen dan die welke voor het hooren
onmisbaar zijn. Men sprak — en spreekt veelal nog — van gezichts-,
gehoor-, reukhersenen enz. D i t schijnt mij onjuist. Wij kunnen
aüeen deelen der hersenen onderscheiden, die als knooppunten
zijn te beschouwen zonder welke het zien, het hooren, het ruiken
niet mogelijk zijn. Voor het tot stand komen van zulke processen
— althans voor zoover zij in het bewustzijn worden opgenomen —
zijn tal van associatie's noodig, die zich over een groot gedeelte
van de hersenschors moeten uitstrekken. Het maakt intusschen
een groot verschil of men zich tegenover dit vraagstuk plaatst als
zuiver natuuronderzoeker of als geneeskundige. Als natuuronderzoeker hebben wij de overtuiging dat een anatomische locahsatie
van bepaalde verrichtingen slechts tot op zekere hoogte mogelijk
is en dat het kinderlijk is te denken aan een loketjeslocahsatie van
specieele functie's. Als geneeskundige spitst men zich echter toe
alle mogelijke gegevens te vinden om een bepaalde functiestoornis
te binden aan een bepaald deel van het centrale zenuwstelsel,
ten einde deze feiten te kunnen gebruiken bij de diagnostiek aan
het ziekbed.
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De verschillende deelen van den hersenmantel zijn door langere
of kortere baansystemen met de lager gelegen gebieden der hersenen
en met het ruggemerg verbonden. Ook daar kunnen stoornissen
optreden, die weder een andere groepeering van ziekteverschijnselen
veroorzaken. Deze kunnen ook hggen op het gebied der stofwisseling, waarvoor ik thans Uwe aandacht vraag.
Voor het voortbestaan van ons lichaam is een voortdurende
uitwissehng van energievormen noodig. D i t wordt voor een deel
mogelijk gemaakt door bepaalde apparaten, waarvan de voornaamste
zijn die voor de ademhaling, den bloedsomloop, de afscheiding uit
kheren en die voor de opname en verdere verwerking van het
opgenomen voedsel. Dat ook de hersenen een invloed op zulke
processen moeten uitoefenen, is uh de dagelijksche waarneming
reeds bekend, Emotioneele gebeurtenissen, waarbij ongetwijfeld
ook de hersenen intensief in actie zijn, veranderen den gang van
deze processen; bij het optreden van angst bijv, worden de hartslag
en de ademhaling versneld, de zweetsecretie wordt vermeerderd,
de maagdarmbewegingen worden aangezet. Vreugde en plotsehnge
blijdschap veranderen de kleur van het gelaat door verwijding der
bloedvaten van de huid, Intusschen is het niet deze zijde van het
vraagstuk, die ik yoor U behchten wh. Er kunnen zich nl, stoornissen
in de hersenfunctie ontwikkelen, die langer durende, zelfs blijvende
defecten in de verschillende onderdeelen der stofwisseling verwekken.
Voor een goed begrip van deze verhoudingen zij vermeld, dat
men van ouds gewoon is twee hoofddeelen van het zenuwstelsel
te onderscheiden, het „whlekeurige" en „onwihekeurige of autonome" zenuwstelsel. Men spreekt ook van het animale zenuwstelsel,
dat onze reactie's tegenover de buitenwereld en het vegetatieve
dat de reactie's in de huishouding van het lichaam zelf bepaalt.
D i t autonome zenuwstelsel is ingeschakeld in hersenen en ruggemerg; het animale en het vegetatieve zenuwstelsel beïnvloeden

elkaar voortdurend, werken samen of werken elkaar tegen, maar
hun onderhnge associatie is een innige. De stofwissehngsprocessen
nu worden vooral — echter niet uitsluitend — door het autonome
zenuwstelsel beïnvloed. Laat ik allereerst deze verhoudingen nagaan
aan een onderdeel van de stofwissehng, dat voor ons voortbestaan
van eminent belang is, en wel de ademhaling.
Bij ahe dieren en bij menschen ziet men, hoe gedurende het
geheele leven een opname van zuurstof uit het omgevende medium
plaats vindt en een afgeven van koolzuur. Het verbruik van de
zuurstof en de vorming van koolzuur geschiedt in de weefsels van
het hchaam. De plaats, waar deze gasuitwissehng met de omgeving
van het individu plaats vindt, is het bloed, met name het longbloed.
D i t bloed wordt door het opnemen van zuurstof arterieel. D i t
arterieele, zuurstofrijke bloed wordt door de slagaderen naar de
weefsels van het geheele lichaam gebracht, waar het zuurstof
afgeeft en koolzuur daaruit opneemt. Hierdoor wordt dit bloed
veneus. Het wordt door de aderen naar het hart en vandaar weer
naar de longen teruggebracht, waar ditzelfde proces der gasuitwissehng zich herhaalt.
Er is ook een huidademhahng, zelfs een darmademhaling, doch
deze staan bij den mensch in beteekenis belangrijk achter bij de
longademhahng. Het zijn de fijnste bloedvaatjes in de longen, het
zoogenaamde longcapillairennet, waar de zuurstof uit de lucht, die
zich in de longblaasjes bevindt, opgenomen en waar het koolzuur
afgegeven wordt. Deze gasuitwissehng is een gevolg van een verschil'
in spanning. De zuurstofspanning in de lucht is grooter dan i n
het veneuze bloed, dus gaat er zuurstof over. De koolzuurspanning
is in hef veneuze bloed hooger dan i n de lucht der longblaasjes,
dus gaat er koolzuur naar de lucht over. Ook de gasuitwissehng
in de weefsels geschiedt volgens de regels der spanning. Deze
lucht in de longblaasjes is niet precies dezelfde als de lucht in de
atmospheer. Hoe grooter de frequentie en hoe dieper de ademhahng
is, hoe meer zuurstof gaat er over in het bloed, omdat de lucht
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in de longblaasjes er rijker van voorzien is. De verhouding tusschen
de zuurstofopname en de koolzuurafscheiding wordt onder meer
door de functie's der weefsels bepaald. Wordt er bijv. veel spierarbeid gedaan, dan wordt ook veel meer koolzuur afgescheiden.
Hoe geschiedt nu deze mechaniek der ademhahng ? De menschelijke longen kan men beschouwen als twee elastische zakken, die
een rijk vertakt buizensysteem bezitten met eindstandige blaasjes,
de alveolen. Deze ruimten i n de longen communiceeren door de
luchtpijp, het strottenhoofd, de keel, mond- en neusholte met de
buitenlucht. De longen worden nu direct bij de geboorte bij de
eerste ademhahng met lucht gevuld, en het is deze luchtdruk, die
het geheele leven door de longen ontvouwt en tegen den borstwand
drukt. Gedurende het geheele leven heeft een afwisselende verwijding en vernauwing van den borstwand plaats en dus ook van
de longen, Deze laatsten gedragen zich daarbij passief. Bij de
verwijding, d, i , bij de inspiratie treedt telkenmale een hoeveelheid
nieuwe lucht in, bij de vernauwing, de expiratie, wordt een deel
van de longenlucht verwijderd. Deze inspiratie geschiedt actief door
spierwerking. De regelmatig werkende; spieren zijn het middenrif
(diaphragma) en de tusschenribspieren (muscuh intercostales). Het
middenrif gaat bij de inspiratie omlaag, vergroot dus de borstkas in
de lengterichting, de tusschenribspieren heffen de ribben en vergrooten de borstkas in zijdehngsche richting. De uitademing
geschiedt onder normale omstandigheden passief, doordat door het
ophouden der krachten, die de inspiratie drijven, door de zwaartekracht en de elasticiteit, de spieren weder in hun vorige stand
komen. Deze ademhahngsbewegingen geschieden rhytmisch en
onwillekeurig. Maar de w i l van het individu kan deze wijzigen.
Deze rhytmiek wordt mogelijk gemaakt door de hersenen en
wel door het verlengde merg, waarin zich het zoogenaamde „bulbaire
ademhahngscentrum" bevindt. Maar de eigenlijke zenuwen voor
de ademhalingsspieren hggen niet i n het bulbaire centrum, doch
op een lager niveau, in het ruggemerg. Hier bevindt zich dus
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het „spinale ademhahngscentrum",
verhoudingen Figuur I ,

Men vergelijke voor deze

Het staat vast, dat een menschelijk ademen rhytmisch mogelijk
is, terwijl ahes van de hersenen gemist wordt behalve het verlengde
merg. Dit feit heeft o, a, de studie van dien vorm der menschelijke
misvormingen geleerd, die alleen over een verlengde merg beschikt
(anencephalie). Aan de andere zijde staat vast, dat verniehng van
dit bulbaire centrum stilstand der ademhahng geeft, omdat de
rhytmische beïnvloeding van de ademhahngsspieren uitvak. De
werkzaamheid van dit ademhalingscentrum wordt vooral bepaald
door den toestand van het bloed. Bevindt zich hierin te veel zuurstof,
dan krijgt men ademhahngsstilstand (apnoe), is er te veel koolzuur,
dan treedt versnelhng en verdieping der ademhaling op (dyspnoe).
Snijdt men bij het proefdier ahe zenuwen door, die naar dit bulbaire
ademhalingscentrum toegaan, dan blijft toch de ademhaling bestaan.
Het is dus inderdaad het bloed zelf, dat de cehen van dit ademhahngscentrum tot actie prikkelt, waardoor de impulsen naar de
desbetreffende spieren gezonden worden. Het is ahengs wel waarschijnlijk geworden, dat het minder de zuurstofverhouding zelf is,
dan wel een vermeerdering van de concentratie der waterstofionen.
Dit brengt echter geen verandering in onze verdere beschouwingen.
A l is het nu waar, dat dit bulbaire ademhahngscentrum automatisch werkt, toch hebben verschillende deelen van het overige
zenuwstelsel op deze werking een invloed. Dit geldt zoowel van de
peripheric uit als van de hooger gelegen gebieden der hersenen.
Van de peripheric uit geldt dit vooral voor den lOden hersenzenuw, den nervus vagus. Snijdt men dezen bij het proefdier
bijderzijds door, dan treedt verlangzaming en verdieping der
ademhahng op. Maar ook tal van andere prikkels (gevoel-, gezicht-,
reukprikkels e, a,) kunnen de ademhaling beïnvloeden. Dat een
dergelijke wijziging van het mechanisme mogelijk is vanuit de
groote hersenen, bewijst reeds het feit, dat wij door wilsimpulsen
dezen rhytmiek veranderen kunnen en dat ook hoog gedifferentieerde
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emotionneele psychische processen dit Imnnen doen. Het centrale
ademhalingsapparaat is dus niet aheen een instrument voor de
gaswisseling, maar in 't bijzonder evenzeer voor hoogere functie's
bv. de spraak en voor het affectieve leven. Deze beide hebben elk
voor zich een gescheiden innervatie noodig, al is het noodzakelijk,
dat beide innervatie's elkaar voortdurend beïnvloeden.
Door aandoeningen der hersenen kunnen nu ademhalingsstoornissen optreden, die verschillend van karakter zijn, Eenige
bijzondere typen hiervan wh ik aan de hand van een tweetal voorbeelden toelichten, die in mijn kliniek door Dr, TER BRAAK uitgewerkt zijn.
Een jonge man, lijdende aan een tumorachtig proces in het verlengde merg vertoont herhaaldelijk een toenemende cyanose, als
bewijs dat de gaswissehng in zijn longen gestoord is. H i j ziet bijna
dreigend blauw. Daarbij viel echter op, dat er volstrekt geen
versnelde ademhahng was, geen verdieping der ademhahngsbewegingen, zooals wij dit gewoonlijk zien, wanneer koolzuuroverlading van het bloed optreedt. Er waren zelfs telkens perioden,
dat hij in 't geheel niet ademde, waarbij de blauwkleuring van
het gelaat steeds toenam. Daarentegen bleek, dat de willekeurige
ademhahng voortreffelijk was. Spoorde men hem aan, dan innerveerde hij zijn ademhahngsspieren op correcte wijze. Waarom
haalde deze patient dan niet wihekeurig adem ? D i t werd verklaard
door een verdere merkwaardigheid, namelijk dat hij volstrekt niet
het gevoel had, dat hij benauwd was.
Zulk een type van ademhalingsstoornis kon aheen verklaard
worden indien men aannam, dat het bulbaire ademhahngscentrum
zelf in hooge mate door het ziekteproces beschadigd was. Een
nauwkeurig microscopisch onderzoek der hersenen heeft later
geleerd, dat deze gevolgtrekking juist was. Door de beschadiging
van dit centrum ontbrak het normale rhythme der ademhaling.
Het feit, dat het gevoel van benauwdheid bij dezen patient niet
ontstond, bleek te berusten op een ondergang van baansystemen.
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die normaliter van dit centrum in de richting van de tusschenhersenen verloopen, Het gespaard zijn der whlekeurige ademhalingsbewegingen bewijst, dat het baansysteem, dat prikkeltoestanden
van de groote hersenschors naar de spinale ademhalingscentren
geleidt, niet in dit bulbaire centrum onderbroken wordt, doch een
onmiddellijke verbinding tusschen groote hersenschors en ruggemerg vormt.
Een tweede type van ademhalingsstoornis, dat ik thans in 't kort
wil mededeelen, kan als tegengesteld aan het eerste beschouwd
worden, omdat hier het bulbaire ademhalingscentrum geheel intact
was, maar waarbij het ziekteproces op een hooger niveau in de
hersenen aangreep. Bij een jongen van 6 jaar traden ziekteverschijnselen op, die op het bestaan van een lijden van het bovenste
gedeelte van het verlengde merg wezen en wel in hoofdzaak aan
de linker zijde, Dr, TER BRAAK werd echter getroffen door een
verschijnsel, dat aanvankelijk niet begrepen werd en ons bijna op
een dwaalspoor heeft gebracht. De rechter helft van de borstkas
was wat meer afgeplat dan de linker. Bij de gewone ademhaling
was de uitzetting van deze borsthelft echter precies even groot
als aan de linker zijde en het verschil tusschen links en rechts was
verdwenen. D i t gold eveneens wanneer de automatische ademhaling versterkt werd door het dichthouden van den neus. Een groot
verschil trad echter op, wanneer men het patientje willekeurig liet
ademen, door het eenige malen op bevel diep achtereen te laten
zuchten. Dan bleef de rechter zijde van de borstkas wederom achter
bij de linker. D i t verschil tusschen de automatische en de willekeurige ademhaling kon ook voor het Röntgenscherm bestudeerd
worden, doordat men dan het middenrif afwisselend kon zien dalen
en stijgen. Zulk een type van ademhahngsstoornis vindt men alleen,
wanneer het bulbaire, het automatisch werkende hersengedeelte
behouden is, doch wanneer de verbindingen met de groote hersenen
aan ééne zijde verbroken zijn. Deze gevolgtrekking is eveneens
later door microscopisch onderzoek der hersenen als juist bevonden,
2
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Wij leerden dus nu reeds twee typen van ademhalingsstoornis
kennen; bij het eerste werkte het automatisme niet, bij het tweede
werkte dit wel, doch bleef het willekeurige ademhahngsapparaat
in gebreke, Het kan nu ook voorkomen, dat onze patiënten zoowel
automatische als willekeurige ademhalingsstoornissen vertoonen.
Belangwekkend isechter, dat onze tweede waarneming nog een verdergaande analyse mogelijk maakt. Het bleek namelijk, dat bij emotie's,
bijv. bij het lachen, de ademhalingsbewegingen aan de linkerzijde
op volkomen gelijke wijze verliepen. D i t wijst er dus op, dat er
gescheiden baansystemen voor willekeurige en emotionneele ademhalingsbewegingen moeten bestaan. D i t is ook uit andere feiten
reeds af te leiden. Terwijl er voldoende gronden aanwezig zijn om
met SPENCER en HUGHLINGS JACKSON aan te nemen, dat de prikkel-

toestanden voor de willekeurige ademhalingsbewegingen langs de
pyramidenbanen van de groote hersenschors naar het ruggemerg
geleid worden, is het noodzakelijk aan te nemen, dat er bovendien nog extrapyramidale verbindingen bestaan, die een verband tusschen den grooten hersenmantel en het bulbaire ademhalingscentrum tot stand brengen. (Figuur I I ) , Zulke stoornissen
in de ademhaling, die hun oorzaak vinden i n de onderbreking
dezer extrapyramidale verbindingen zijn in groote getale bestudeerd, sinds de wereld i n 1917 en de daarop volgende jaren geteisterd is door een epidemisch optredende hersenziekte, die w i j
de ziekte van Economo plegen te noemen. Hierbij kunnen stoornissen in de ademhaling optreden met een intact automatisme,
maar met afwijkingen van hoogere orde, die nauw verbonden zijn
met het affectieve leven.
Op deze wijze ziet Gij dus, hoe wij i n de khniek uit de verschillende ademhalingsstoornissen van onze patiënten trachten af te
leiden, waar het ziekteproces aangrijpt. W i j streven er dus naar
de stoornis in dit onderdeel van de stofwisseling i n de hersenen te
localiseeren. Het belang van zulk een streven w i l ik U thans nog
duidelijk maken aan de hand van uiteenzettingen over de
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Stofwisselingscentra rondom de derde hersenkamer,
In verschillende deelen van onze hersenen bevinden zich open
ruimten, kamers of ventrikels genaamd, waarin een heldere vloeistof, het hersenvocht (liquor) vrij rondstroomt. Eén van deze
ruimten is de derde hersenkamer, die in de groote hersenen gelegen
is en tot dicht bij de schedelbasis reikt, (Figuur I I I ) , I n het hersendeel, dat deze kamer begrenst, bevinden zich tal van zenuwcellen
en vezels, die gezamenlijk een hoog centraal station van het autonome
zenuwstelsel vormen. Het is reeds lang bekend, dat dit terrein van
beteekenis moet zijn voor de nerveuze beïnvloeding van de stofwissehng, want reeds in 1870 kon EKHARDT aantoonen, dat men door
electrische prikkeling van dit gebied een sterke toename van de
wateruitscheiding kon verkrijgen. Ook begreep men dat de reguleering der lichaamtemperatuur tot op zekere hoogte hier moest
plaats vinden. Aanvankelijk stonden de in deze richting verkregen
feiten vrijwel geïsoleerd, totdat in de laatste twintig jaren de kennis
hieromtrent door tal van nieuwe vondsten vergroot werd, mede in
verband met ervaringen betreffende de functie van het hersenaanhangsel of de „hypophyse", in de onmiddellijke nabijheid van
de 3de hersenkamer gelegen. Deze hypophyse bestaat deels uit
klier-, deels uit zenuwweefsel, en is door een steel met het genoemde
deel der hersenen verbonden. D i t hersenaanhangsel behoort tot de
groep der klieren voor inwendige secretie, d,w,Z. tot die klieren
welke niet hun stoffen uitscheiden buiten het lichaam, zooals bijv,
de traan- en melkklieren, doch binnen in het lichaam zelf. Deze
stoffen, hormonen genaamd, worden in het bloed gebracht en
beïnvloeden veelal op grooten afstand van de plaats der afscheiding
de weefsels in het hchaam. Zij zijn van groote beteekenis voor de
stofwisseling. Door de hypophysis worden stoffen afgescheiden,
die O, a. de groei van het individu, het genitaalapparaat en de
bloedsverdeeling kunnen beïnvloeden. Deze feiten zijn deels door
waarnemingen in de klinieken, deels door experimenten op proefdieren, aan het Ucht gebracht. Het kan bijv, voorkomen dat door
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een ziekelijke vergrooting van de hypophysis een reuzengroei wordt
opgewekt. B i j zulke ziekteprocessen werd men nu herhaaldelijk
getroffen door het feit, dat er tevens afwijkingen in andere deelen
der stofwisseling optraden. Men zag hoe bij zulke menschen bijv.
ook stoornissen optraden i n de suikerstofwisseling, i n de waterstofwisseling, i n de vetstofwisseling. Het zijn deze ziekteverschijnselen,
die aanleiding hebben gegeven tot uitvoerige experimenteele onderZoekingen. Aanvankelijk kwam men tot de opvatting, dat al deze
afwijkingen i n de stofwissehng door aandoeningen van dit hersenaanhangsel veroorzaakt werden, dus van hormonalen oorsprong
waren, omdat men deze kon opwekken door deze hypophysis
weg te nemen.
Intusschen was er reeds van andere zijde op gewezen, hoe men
deze stoornissen in de stofwisseling ook kon waarnemen bij patiënten, wier hypophysis normaal was, doch waarbij de hersenen in
het gebied van de derde hersenkamer ziekelijk veranderd waren.
De onderzoekers verdeelden zich in twee kampen; de eene zocht
alles in een gestoorde functie van het hersenaanhangsel, de andere
in een gelocaliseerd gestoorde functie van de hersenen zelf. Vooral
AsHNER en later CAMUS en ROUSSY pleitten voor de laatste opvatting.

Zij vonden, hoe verwijdering van de hypophysis alleen dan stoornissen i n de stofwisseling verwekken, indien b i j het experiment
ook de aangrenzende deelen der hersenen beschadigd zijn. Bovendien gelukte het hun deze stofwisselingsstoornissen te voorschijn
te roepen door gelocahseerde letsels i n de streek der 3de hersenkamer bij intacte hypophysis. Door nieuwe waarnemingen zijn deze
beide groepen van onderzoekers wat nader tot elkaar gekomen en
het is belangwekkend te zién hoe deze beide lijnen van onderzoek
ahengs naar elkaar toegebogen zijn. Men komt er langzamerhand
toe, dit geheele gebied van de hypophysis en van de streek der 3de
hersenventrikel als één geheel te beschouwen. M e n erkent het
feit, dat het hersenaanhangsel stoffen afscheidt, die op verschillende
wijzen de stofwissehng beïnvloeden, maar men erkent ook het feit.
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dat de hersenen op dit gebeuren een invloed van beteekenis moeten
uitoefenen. En het leggen van zulk een verband wordt vergemakkelijkt, doordat uit het moderne ontleedkundige onderzoek gebleken
is, dat er tallooze fijne zenuwverbindingen tusschen het hersenaanhangsel en de streek der 3de hersenkamer bestaan.
Laten w i j een bepaalde stoornis in de stofwisseling, bijv. in de
suikerstofwisseling die veelal gepaard gaat met een afwijking in
de waterstofwisseling, eenigszins nader bezien en daarbij uitgaan
van een praktische ervaring aan het ziekbed.
Een man van middelbaren leeftijd wordt i n mijn kliniek gebracht,
omdat hij door een val bewusteloos is geworden. Het onderzoek
wijst uit, dat er een breuk van den schedel bestaat en dat een
bloeding i n de hersenen heeft plaats gevonden. Daarbij vertoont
hij echter alle verschijnselen van een lijder aan suikerziekte: hij
scheidt veel suiker i n de urine af, er is te veel suiker in het bloed,
er is vermeerderde wateruitscheiding. Er schijnt dus een complicatie
te bestaan en een ernstige ook. Na overleg met een in consult
geroepen internist wordt onmiddellijk de daarvoor specifieke behandehng ingesteld. Na eenige dagen verbetert de algemeene
toestand en reeds op den 9den dag na het ongeval is de suikerstofwisseling weer in orde; hij blijft echter nog lijden aan heftigen
dorst en scheidt nog te veel water af. Drie weken na het ongeval
zijn ook de laatste verschijnselen verdwenen. H i j heeft sindsdien
nooit meer afwijkingen in deze richting vertoond.
Dit is een voorbeeld uit velen: men ziet meermalen in aansluiting
aan hersenaandoeningen symptomen optreden, die geheel den
indruk maken van een aandoening der stofwisselingsorganen. Een
nadere analyse leert dan, dat men hierbij niet met de gewone
stofwissehngsziekte te doen heeft, doch met een primair lijden
der hersenen.
De suiker, die als koolhydraten door het voedsel wordt toegevoerd,
komt als druivensuiker in het bloed. Onder normale omstandig-
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heden houdt het hchaam door zeer fijne reguleeringsmechanismen
het suikergehake van het bloed op een bepaald niveau. Deze suiker
wordt voor een belangrijk deel in eenige stapelplaatsen van het
lichaam vastgehouden, waarvan de lever de voornaamste is. Hier
wordt deze suiker vastgelegd als glycogeen. Van dezen voorraad
gaat nu slechts zooveel in het bloed verder als noodig is voor het
vormen van spierkracht en warmte en voor verdere weefselactiviteiten. Daar wordt de suiker verbrand tot koolzuur en water. Onder
bepaalde ziekelijke omstandigheden nu gebeurt het dat dit opstapelen en verbranden van suiker op onvoldoende wijze geschieden.
De hoeveelheid suiker in het bloed is dan verhoogd en de overtollige
suiker wordt langs de nieren uit het lichaam verwijderd. Men
spreekt dan van suikerziekte (diabetes). De oorzaak van deze stoornis
in het mechanisme der suikerstofwisseling kan in verschillende
organen liggen, die aan de normale regehng daarvan deelnemen,
In deze phase van onderzoek valt vooral de nadruk op de alvleeschklier (pancreas), die tot de groep der klieren voor inwendige
secretie behoort. Dank zij het werk van BANG en BEST is het
pankreashormon (insuline) ontdekt. Ook uit de therapeutisch daarmede verkregen resultaten valt met zekerheid af te leiden, dat dit
hormoon van zeer groote beteekenis is voor de suikerstofwisseling,
Hoe verklaart men nu, dat ook door lijden der hersenen vermeerdering van de hoeveelheid bloedsuiker en het optreden van
suiker in de urine plaats grijpen? Dat de hersenen een rol moeten
spelen bij de suikerstofwissehng, is het eerst door CLAUDE BERNARD
aangetoond. Door het aanbrengen van een steek in den bodem van
de vierde hersenkamer kon hij bij het proefdier suikerafscheiding
in de urine verwekken. Zulk een steek geeft echter slechts in een
deel der proeven een positief resultaat; dit wees er op, dat er
bepaalde knooppunten in het verlengde merg moeten hggen,
vanwaaruit de suikerstofwisseling wordt beïnvloed. I n den laatsten
tijd bestaat er bij verschillende onderzoekers een neiging deze centra
te locahseeren in het kerngebied van den lOden hersenzenuw.

G e z w e l rondom de 3 d e

hersenkamer.

Figuur I V .
Ziekteproces in het gebied rondom de 3de hersenkamer, dat stoornissen in
wisseling veroorzaakt had.
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den nervus vagus. U i t experimenten van een mijner medewerkers,
Dr. KRAUSE, die de verschillende nerveuze verbindingen in het
centrale zenuwstelsel, welke voor deze beïnvloeding der suikerstofwisseling in aanmerking komen, nauwkeurig heeft onderzocht,
valt met voldoende zekerheid af te leiden, dat niet de zenuwbanen
van den nervus vagus, doch de formatio reticularis van het verlengde
merg als voornaamste knooppunt is te beschouwen. D i t gebied moet
in verbinding staan met hoogere centra in de hersenen, in 't bijzonder
met de streek rondom de 3de hersenkamer. De verschillende
organen, die voor de suikerstofwisseling van belang zijn (alvleeschklier, lever, bijnieren etc.) staan onder den invloed van het autonome
zenuwstelsel. Zooals w i j boven reeds gezien hebben, vormt het
gebied rondom de 3de hersenkamer een hoog centraal station
voor deze autonome zenuwcellen en vezels. Van hieruit kan
remming of prikkeling, kortom een reguleerende invloed uitgaan
op het chemisme voor de stofwisseling. Worden door het experiment
of door een ziekelijke aandoening deze knooppunten beschadigd
dan geschiedt deze reguleering onvoldoende en het normale
chemisme wordt verstoord.
Met de suikerstofwisseling wordt regelmatig ook de waterstofwissehng door een dergelijk proces in zijn normaal verloop gehinderd. Het staat verder vast dat bij lijden der hersenen in dit
gebied ook blijvende stoornissen in de vetstofwisseling kunnen
optreden, I n Figuur 4 ziet men een voorbeeld uit mijn eigen
ervaring waar bij een gezwel in dit hersenareaal belangrijke blijvende
afwijkingen in de vetstofwisseling, gecombineerd met veranderingen
in de genitale spheer en in de reguleering der contractie's der
bloedvatenwanden gedurende geruimen tijd waren waargenomen.
Tot op zekere hoogte kunnen wij hier een analogie trekken met
de verhoudingen, die wij bij het ademhahngsproces gezien hebben.
Echter slechts tot op zekere hoogte. Immers bij dit ademhalingsproces hebben wij vastgesteld, hoe de hersenen ons in staat stellen
deze gasuitwissehng willekeurig te beïnvloeden. D i t is bij de hier
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genoemde stofwisselingsprocessen niet het geval. Maar overigens
is er wel analogie i n dezen zin, dat evenals op het ademhalingscentrum, ook op de centra in de hersenen voor de andere gebieden
der stofwissehng een invloed kan uitgeoefend worden door hoogere
gebieden der hersenen. Vooral bekend zijn deze verhoudingen bij
de circulatie van het bloed. W i j weten, dat vanuit den grooten
hersenmantel een invloed uitgaat op den hartslag en wij gebruiken
deze kennis ook bij onze diagnostiek. Goed onderzocht zijn ook
de verhoudingen van het zweetproces, dat i n hooge mate door den
grooten hersenmantel wordt beheerscht. Men moet aannemen,
dat nog andere dan de genoemde gedeelten der hersenen aan de
reguleering der stofwisseling deelnemen. Er begint zich op dit
gebied reeds dezelfde strijd af te teekenen, die ik i n mijn inleiding
geschetst heb, toen ik het vraagstuk van de locahsatie van functie's
behandelde. De eene groep van onderzoekers w i l deze nerveuze
centra der stofwisseling zooveel mogelijk specialiseeren en localiseeren, de andere wil de invloed der hersenen als een meer algemeene
zien. Doch ook zij, die er naar streven dit localisatieprincipe zooveel
mogelijk uit te werken, omdat dit de diagnostische mogelijkheden
vergroot, beseffen wel dat de verspreiding dezer centra een uitgebreide moet zijn. W i j weten immers, hoe tal van hoogere psychische processen onzer stofwisseling kunnen beïnvloeden, psychische
processen die niet i n een omschreven hersengebied kunnen gelocaliseerd worden.

ONZICHTBARE Z I E K T E K I E M E N
door
Prof. Dr. H . A L D E R S H O F F .

De bacteriologie heeft ons ter verklaring van het ontstaan en
van de verbreiding van véle besmettelijke ziekten heel wat geleerd. Maar niet zooveel als men wel eenerzijds gelieft voor te stellen
en andererzijds aan te nemen. Ze is op heel wat vragen het antwoord schuldig gebleven, wat, naar mijne meening, voor een groot
deel is te wijten aan haar starheid tengevolge van het krampachtig
vasthouden aan het standvastige type der bacteriën; aan het monomorphisme der school van Koch, dat meer door den invloed van
zijn verdediger, dan van zijn bewijzen het won van het pleomorphisme van Naegeh.
Tengevolge van den roes, ontstaan door de ontdekking bij verschillende besmettelijke ziekten van verschillende oorzakelijke
kiemen, „bacteriën", door Robert Koch en zijn school, heeft zich
het begrip ziektekiem vereenzelvigd met bacterie inplaats van met
het algemeene woord voor ziektekiem „virus"; de virologie werd
bacteriologie en voor een deel protozoölogie, voor zoover het betreft de zeer belangrijke ontdekkingen van dierlijke organismen
als oorzaak van vele, vooral tropische ziekten.
Het algemeen begrip „virus" dreigt slechts behouden te blijven
voor die ziekten, waarvan een bacterie of protozoön als oorzaak
tot dusver niet is kunnen worden gevonden, en het virus van zoo
kleine afmetingen blijkt, dat het bacteriekaarsen passeert en met
het microscoop niet te zien is: filtreerbare en onzichtbare ziekte-
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kiemen of ultravira. En op dit gebied heeft de bacteriologie ons niet
veel verder gebracht en van een groot aantal besmettelijke en andere
ziekten weten we op het oogenblik niet veel meer dan vóór den
tijd van KOCH, behalve dat we goede gronden hebben aan te nemen
dat ze veroorzaakt worden door een ultravirus. Van het terrein der
algemeene virologie, dus van de leer der ziektekiemen in het algemeen, heeft de bacteriologie — tot dusver op grond van oververwachtingen dikwijls ten onrechte als dé leer der ziektekiemen
beschouwd— een groot deel onontgonnen moeten laten liggen.
Daarin hgt geen verwijt aan de bacteriologie als zoodanig, maar
het is noodig en nuttig het ons bewust te maken, als tegenwicht
tegen de nog te veel heerschende opvatting, als zou er met het ontdekken van bacteriën de vraagstukken van het ontstaan, verbreiden
en verdwijnen van besmettelijke ziekten zijn opgelost. Daar zitten
nog groote onbekenden, die de bacteriologie maar niet tot oplossing kan brengen.
Wat zijn de kenmerken van Ultravira? Ze zijn filtreerbaar, onzichtbaar en onkweekbaar. Dat wil zeggen; ze passeeren filters, die
de kleinste bekende bacterieën tegenhouden; ze zijn met onze
microskopen niet te zien en willen niet, of althans zeer moeilijk,
groeien op voedingsbodems, welke wij menschen hen gelieven
aan te bieden. Men ziet; wel zeer weinig objectieve, weinig wetenschappelijke kenmerken.
We kennen ze eigenlijk slechts door de ziekteverschijnselen, die
ze verwekken en die we als ettelijke ziekte-eenheden kennen; de
groep der pokkenziekten, vele aandoeningen van het centrale
zenuwstelsel, en waarschijnlijk bovendien ziekten, waarbij gevonden
bacteriën ten onrechte als de eenige oorzaak worden beschouwd,
zooals de influenza, vlektyphus en roodvonk, alhoewel bij deze
laatste drie een samenwerken van bacteriën met een ultravirus
(bacteriophaag ?) niet tot de onmogelijkheden behoort.
Bij sommige der ultravirusziekten treden in bepaalde cellen van
het zieke lichaam kenmerkende lichaampjes, „insluitlichaampjes",
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op, die bij het stehen der diagnose van dienst zijn (pol?l?en, hondsdolheid), waarschijnlijlc producten onder invloed van het ultravirus
ontstaan of de parasiet zelf. D i t laatste vindt steeds direct tegenstand, omdat men toch een onzichtbaar virus niet kan zien! Een
denkfout, als gevolg van het dogma, dat een ultravirus steeds en
onder alle omstandigheden onzichtbaar moet zijn, omdat het door
een bacteriefilter gefiltreerd nog de ziekte kan verwekken, hetgeen
toch hoogstens bewijst, dat de betreffende ziektekiem een fhtreerbaar stadium heeft, maar niet dat hij steeds fhtreerbaar en onzichtbaar behoeft te zijn.
Het niet-filtreerbare, zichtbare stadium kan tot dusver niet herkend zijn, omdat het anders uitziet dan tot dusver bekende levensvormen, of omgekeerd overeenkomt met tot dusver onbekende
of zelfs bekende bacteriën of protozoën. Niet alle ultravira behoeven
onder ahe omstandigheden ,,ultra"-vira te zijn.
Naast ultravirusziekten bij mensch en dier kennen wij deze bij
planten; zelfs bij de laagste mikroskopische planten, de bacteriën,
kan men i n de besmetting met den bacteriophaag van d'Herehe
een ultravirusaandoening zien. Welke de beteekenis van die aandoening is, kan hier slechts worden aangestipt. Ik zie daarin het
samenleven van de bacterie met een ultravirus, waarvan het bacterie-oplossend principe van d'Hérelle de fhtreerbare vorm is.
En heeft dit ultravirus dan ook zichtbare vormen? Ik vermoed,
op grond van onderzoek, dat er onder de tot dusver als involutie
en evolutievormen van bacteriën beschreven vormsels meerdere
schuhen, die niet tot de bacterie, maar tot den bacteriophaag behooren: „zichtbare" vormen van „onzichtbare" ziektekiemen;
voor mij en enkele anderen geen contradictio in terminis meer.
En als dan eens die zichtbare vormen van den bacteriophaag
overeenstemming vertoonen met wat ik en ook anderen bij andere
ultravira meenen te hebben gezien, en aan de andere zijde het
bestaan van filtreerbare vormen van bacteriën o,a, van den tuberkelbacil juist blijkt, dan komt de virologie weer op een hooger plan.
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hetgeen trouwens ook hoog noodig is om de tahijke vraagstukken —
omtrent meest voor de hand hggende punten als virulentie van ziektekiemen, verschijnen en verdwijnen van epidemiën, enz. — die
door de bacteriologie, zooals de school van KOCH haar tot dusver
opvatte, onbeantwoord zijn gebleven, tot oplossing te brengen.
En dan zou kunnen blijken, dat ons begrip van bacterie en van
ultravirus heel wat wijziging moet ondergaan; hun betrekkingen
kunnen wel eens innig blijken.
Met de epi- en diaskopische beelden zal het gesprokene voor U
duidelijker zijn geworden.

M I K R O S K O P I E V A N VRIJE M O L E C U L E N
door
P.

DEBYE.

Wordt een atoom door een lichtbundel getroffen, dan gaat
daarvan een secundaire straling uit, die voor het allergrootste gedeelte dezelfde golflengte als de primaire straling heeft. Een klein
gedeelte van de stralingsenergie heeft andere golflengte gekregen.
Met deze laatstgenoemde straling, die als Raman-effekt voor
zichtbaar licht en als Compton-effect voor Röntgenstralen bekend
is, zullen w i j ons slechts terloops bezig te houden hebben. De
hoofdzaak voor ons doel is de verstrooide straling, die geen verandering van golflengte ondergaan heeft, de zoogenaamde coherente
straling.
Worden twee atomen naast elkaar geplaatst, dan hebben wij twee
middelpunten gekregen, waarvan secundaire straling uitgaat. Z i j
worden niet tegelijk door de primaire lichtgolven getroffen en een
of ander punt op eenigen afstand, waarin de secundaire golven
kunnen samenkomen, zal meestal verschillende afstanden van die
twee atomen hebben. Het gevolg zal zijn, dat w i j interferentieverschijnselen verkrijgen. Naar gelang van het gangverschil kan
de intensiteit vier keer zoo groot worden als de intensiteit die van
één atoom komt, of de intensiteit kan heelemaal nul worden. Dat
zijn de uitersten, iedere intensiteit tusschen deze uitersten is ook
mogelijk. Wat men verkrijgt hangt van het gangverschil af. Indien
het mogelijk zou zijn de verstrooide straling van één enkel paar
atomen te photografeeren, dan zou men dus op een f i l m , die cirkelvormig gebogen is om de plaats van de twee atomen, zwartingen
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verkrijgen, die afwisselend sterker en zwakker zouden moeten zijn,
U i t deze fluctuatie zouden wij dan kunnen afleiden, dat wij niet
met één maar met twee atomen te doen hebben en zelfs kunnen
zeggen hoe ver die twee atomen van elkaar af staan door vast te
stellen onder welke hoeken, tusschen den primairen en den secundairen (samengestelden) straal gemeten, de sterkste zwartingen
van den f h m voorkomen. Vooropgesteld is hierbij, dat w i j de
golflengte van de primaire straling kennen en dat deze minstens
van dezelfde orde van grootte is als de afstand, dien wij willen
meten. Alléén in dit geval namelijk kunnen maxima en minima
van de verstrooide intensiteit optreden i n de hoekinterval van
180°, die wij voor de relatieve richtingen der beide stralen ter
beschikking hebben.
Door deze opmerking wordt het dadelijk duidelijk, dat wij met
Röntgenstralen en niet met gewoon licht moeten werken, indien
wij ons met de mikroskopie van moleculen willen gaan bezighouden. Tientahen van jaren weten wij al, dat de afmetingen van
moleculen ongeveer van de orde 10^" ^m zijn, terwijl gewoon
zichtbaar licht een golflengte heeft, die ongeveer 5000 keer zoo
groot is en eerst Röntgenstralen golflengten eveneens van de
orde 10^^ cm vertoonen.
In kristallen hebben wij te doen met een ruimtetralie, bestaande
u h een groot aantal atomen, mooi gerangschikt in periodiek herhaalde afstanden. De interferentie van secundaire Röntgenstralen
moet dus hier nog veel scherper tot stand komen, dan bij twee
atomen en dat is inderdaad, wat M . van Laue en W . H . en W. L .
Bragg jaren geleden ontdekt hebben. Alhoewel de scherpte afneemt
naar gelang het aantal atomen afneemt, zoo moeten toch principieel
zelfs twee atomen nog voldoende zijn om een analoog effect tot
stand te brengen.
Dat is het principe, maar dadelijk ziet men een groote moeilijkheid. Eén enkel molecuul, bijv. uit twee atomen bestaande, verstrooit veel te weinig energie om de proef practisch mogelijk te
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maken. Nemen wij nu in plaats van één molecuul een gas van
gewonen druk, dan krijgen wij wel voldoende intensiteit, maar
nu worden per cm^ ongeveer 2.10^" moleculen bestraald en ieder
molecuul is anders ten opzichte van de richting van den primairstraal georiënteerd. Met een verandering van de orienteering van
de lijn, die de twee atomen verbindt, worden echter ook de hoeken
veranderd, waarvoor maxima van de verstrooide intensiteit voorkomen. Men moet dus vreezen, dat van de fluctuaties in intensiteit,
die voor de bepaling van atoomafstanden moeten dienen, niets
zal overblijven. Het is nu voor de proeven, waarover ik in het
vervolg zal spreken, van fundamenteel belang, dat deze vrees
ongegrond is. Men kan berekenen, dat de draaiing van de moleculen
weliswaar de fluctuaties minder duidelijk zal maken, maar dat
toch meer dan genoeg daarvan moet overblijven om het vooropgestelde doel te bereiken.
Nadat dit (in 1915) duidelijk was, moest nu de proef genomen
worden. Deze het tamelijk lang op zich wachten. Dat kwam,
omdat de straling Zelfs van 2.10" moleculen nog zeer zwak is
en misschien ook wel, omdat men het uitgerekende resultaat niet
al te best vertrouwde. Drie jaar geleden besloten w i j de proeven
zelf te doen. W i j gingen ervan uit, dat voor ons doel tetrachloorkoolstof: C C I 4 bijzonder geschikt diende te zijn. Hier toch zijn
volgens van 't Hof de vier Chlooratomen in de hoekpunten van
een regulair tetraëder geplaatst, zoodat de afstand van een Cl-atoom
tot ieder ander Cl-atoom steeds dezelfde is. Bovendien heeft een
Cl-atoom 17 electronen en een C-atoom slechts 6 electronen en
daar de amplitude van de verstrooide straling in eerste benadering
evenredig is aan het aantal electronen, kan het centrale C-atoom
slechts weinig storen. Een toestel werd geconstrueerd, waarin
door een verhitte ruimte, die met CCI4 damp gevuld was, een
dun bundel primaire Röntgenstralen van bepaalde golflengte
(1.54.10^^ cm, koperstraling) kon gestuurd worden. Vlak onder
den primairstraal was een kleine opening, die met een dun Alu3
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miniumblaadje van 0,01 mm dikte gesloten was. Door dit venster
kwam de opgewekte secundaire straling, die dan gephotografeerd
werd op een f i l m , die i n den vorm van een halven cirkel gebogen
was, wiens middelpunt met het midden van het venster samenviel.
De f h m vertoonde inderdaad de verwachte intensiteitsmaxima
en minima, Het eerste maximum bevindt zich bij een hoek van
36° ten opzichte van den primairen straal en daaruit volgt, dat de
afstand tusschen twee Chlooratomen, als stralende punten zonder
afmetingen behandeld, 3,10"*' cm is.
Nadat deze en eenige andere proeven met Röntgenstralen,
waarover ik weldra nog zal spreken, genomen waren, begonnen
Mark en Wierl met proeven, die het doel hadden eenzelfde soort
interferentieeffecten te verkrijgen met kathodenstralen in plaats
van Röntgenstralen, De Broglie had het vermoeden uitgesproken,
dat evenmin als hchtstralen bestaan, in den wiskundigen zin van
het woord, ook materiestralen onmogelijk zijn. Spreken wij bijv,
van electronen, die zich langs een rechte lijn bewegen, dan is
dat slechts bij benadering juist. Een bundel electronenstralen,
dat uit een opening komt, moet volgens de Broghe buigingsverschijnselen vertoonen van dezelfde soort, als die welke men met
licht steeds ziet. Het interferentieprinciep van Huigens is dus
ook in dit geval toepasselijk. Voor een massa m, die zich met de
snelheid v beweegt, is de correspondeerende golflengte h/mv,
waarbij de constante van Planck (6,55,10^' erg sec) is. Voor
kathodenstralen, die een potentiaalverschil van 30 000 Volt doorloopen hebben, rekent men volgens de Broglie een correspondeerende golflengte van ongeveer 0,07,10"^ cm uit, Davisson en
Germer en dan Thomson hadden al aangetoond, dat inderdaad
interferentieverschijnselen bij bestraling van kristallen met Kathodenstralen optreden. Mark en Wierl konden nu laten zien, dat
ook C C I 4 damp met kathodenstralen bestraald het met Röntgenstralen gevonden verschijnsel herhaalt. Het verschil bestaat hoofdzakelijk daarin', dat de maximi nu bij veel kleinere hoeken optreden.
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omdat de karakteristieke golflengte voor de electronen in hun
proeven ongeveer 20 keer kleiner is, dan de bij de proeven met
Röntgenstralen gebruikte golflengte.
Daarmee was het nu onmogelijk geworden eraan te twijfelen
dat afstandsmetingen in vrije moleculen kunnen worden uitgevoerd. Men kan zich afvragen welke methode beter geschikt is
voor dit doel, die met Röntgenstralen of die met Kathodenstralen,
De laatste heeft het voordeel, dat een opname in zeer veel korteren
tijd kan gemaakt worden. Voor een Röntgenopname zijn eenige
uren expositietijd noodig, daarentegen is een opname met Kathodenstralen sterk genoeg in minder dan een seconde. Men verwachtte
in het begin bovendien, dat opnamen met electronen meer details
en duidelijker maxima zouden geven, dan die met Röntgenstralen
met het oog op de gewoonlijk veel kortere golflengte in het eerste
geval. Dat bleek echter een vergissing. Het is namelijk onmogelijk
en dat blijkt dadelijk indien men zich niet eenvoudig bepaalt tot
de op de f i l m met het bloote oog geziene zwartingen, maar
intensiteitskrommen opneemt, dat men de enkele atomen eenvoudig
als punten mag beschouwen, waarvan de secundaire strahng
uitgaat, I n het geval van de Röntgenstralen moet men er aan
denken, dat het gebied, waarover de elektronen in een atoom
verdeeld zijn, van dezelfde orde van grootte is als de golflengte,
I n het geval van de Kathodenstralen mag men niet vergeten, dat
de kern van het atoom, die voor een groot gedeelte door zijn
elektrische werkingen op de primaire electronen voor de verstrooiing aansprakelijk is, zijn inwerkingen al op relatief grooten
afstand uitoefent, I n beide gevallen is het gevolg, dat de verstrooiing een atoom in intensiteit sterk afneemt terwijl de hoek
tusschen primair en secundair-straal grooter wordt. Daardoor
verliezen de fluctuaties van de intensiteit op de f i l m aan duidelijkheid en dit effect is voor Kathodenstralen veel sterker dan
voor Röntgenstralen, Het eindresultaat is dus: Röntgenopnamen
duren langer, maar geven daarvoor meer details.
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Zoo hebben wij al één correctie, die namelijk uit de structuur
van de atomen zelf volgt, besproken. Hoe nauwkeurig nu een
afstandsbepahng (met toepassing van deze correctie) kan gedaan
worden, blijkt uit het volgende. De intensiteitskromme voor CCI4,
opgenomen met Röntgenstralen van de golflengte 1,54 , 10"^ cm,
vertoont volgens de proeven van Bewilogua 3 maxima en 3 minima,
uit ieder van de 6 bijbehoorende hoeken kan de afstand Cl—Cl
berekend worden. Men vindt 2,99 , 10"^ cm met afwijkingen van
i 1%. Wierl heeft uit zijn opnamen met Kathodenstralen voor
denzelfden afstand de waarde 2,98 , 10~^ cm afgeleid.
Tot nu toe werden intensiteitskrommen alléén voor Röntgenopnamen bepaald. Vergelijkt men nu zulk een kromme met dat
wat uit de theorie volgt, dan blijkt dat nog eenige kleine verschillen
bestaan. Ten eerste neemt de intensiteit voor groote hoeken iets
langzamer af, dan men volgens de theorie zou verwachten. Ten
tweede zijn proefondervindelijk de intensiteitsverschillen tusschen
maxima en minima iets kleiner, dan uit de theorie volgt. Het is
mogelijk geweest deze twee verschillen tusschen proef en theorie
te verklaren en wel daardoor dat men nog twee effecten in rekening
stelt, die tot nu toe nog niet werden besproken.
Ten eerste komt van ieder atoom niet alleen de coherente
straling, maar ook nog incoherente Compton-straling met veranderde golflengte. Ook deze kan nu sinds korten tijd volgens
Heisenberg worden berekend. Zij wordt dan te sterker naarmate
de hoek grooter is en is heelemaal niet aanwezig i n de richting
van den primairen straal. Ook zij geeft een zwarting van den f i l m
en verklaart het eerste punt van verschh.
Ten tweede mag men, zooals bijv, uit de waarde voor de specifieke
Warmte volgt, niet aannemen, dat de atomen in een molecuul stil
staan; zij trillen om evenwichtsstanden. Deze trillingen werken
nu op dezelfde manier als een vergrooting van het bij een atoom
behoorende electronengebied zou doen en dat zou steeds een
verminderde duidelijkheid van de golvingen i n de zwarting
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tengevolge hebben. Nadat zoodoende ook het tweede punt van
verschil verklaard is, kan men de opgave stellen uit de vermindering
in duidelijkheid af te leiden hoe sterk de atomen trihen. Voor
CCI4 werd deze rekening uitgevoerd; uit de proefondervindelijke
intensiteitskromme volgt, dat de gemiddelde amphtude van een
Cl-atoom 0,16 . 10"** cm, d. w. z. ongeveer het twindgste gedeelte
van den afstand Cl—Cl bedraagt.
Alles, wat tot nu toe besproken is, had betrekking op C C I 4 ; dat
is ook de stof, die op het oogenbhk het beste onderzocht is. Van
een reeks andere moleculen, in het geheel 25 zijn echter nu gedeeltelijk met Röntgenstralen, gedeeltelijk met Kathodenstralen en
soms met beide methoden opnamen gemaakt. Daar afstandsmedngen
niet alleen dienen om de afstanden van atoom tot atoom in cm te
leeren kennen, maar ook om over de structuur in de ruimte gegevens
te leveren, zal ik ten slotte nog over eenige andere moleculen
spreken.
In CCI4 wordt de verstrooiing bezorgd hoofdzakelijk door de
vier Cl-atomen en de duidelijkheid van de interferentie is een
gevolg van het feit, dat nog het tamelijk groot aantal van 4 atomen
samenwerkt. De vraag werd nu gesteld: hoe zullen opnamen
uitzien, waarin slechts 3 of 2 Cl-atomen samenwerken? Om deze
vraag te beantwoorden werden opnamen gemaakt met C H C I 3 ,
CH2CI2 en eindelijk met CH3CI. Het was te verwachten en dat
bleek ook proefondervindelijk, dat de gesubstitueerde H-atomen,
die ieder maar één enkel electron bezitten, voor de verstrooiing
nauwelijks van invloed zouden zijn. De intensiteitskrommen, die
voor deze verschillende stoffen gevonden werden laten duidehjk
zien hoe de maxima en minima vlakker worden bij vermindering
van het aantal Cl-atomen. Toch is zelfs nog voor CH2CI2 de afstand
Cl—Cl met voldoende nauwkeurigheid te bepalen en nu kan men
zien hoe deze afstand ongeveer gelijk aan 3,0 .10"^ cm bij CCI4,
bij C H C I 3 gelijk aan 3,1 . IO"» cm en bij CH2Cla gelijk aan 3,210-8

cm wordt.

38
Het blijkt, dat deze vergrooting niet een gevolg is van een
eventueel mogelijke vergrooting van den afstand C—Cl, maar
tot stand komt door een verandering van de valentierichtingen.
De tetraëder blijft niet meer regulair na substitutie. Van bijzonder
belang is nog, dat zelfs op de opname van CH3CI een golving i n de
intensiteitskromme gevonden wordt, alhoewel hier maar één enkel
Cl-atoom overgebleven is. Dat echter is gemakkelijk daardoor te
verklaren, dat natuurlijk de van het centrale C-atoom komende
straling niet heelemaal mag worden verwaarloosd. W i j hebben
daardoor nog de mogelijkheid te meten, wat de afstand van C
tot Cl is en al is deze bepaling niet bijzonder nauwkeurig, zij is
toch nauwkeurig genoeg om te kunnen zeggen, dat het C-atoom
inderdaad zijn plaats in het zwaartepunt van den tetraëder heeft.
Met Kathodenstralen werden door Wierl bovendien nog SiCl4,
GeClj, TiCl4, SnCl4 en CBr4 onderzocht en daarbij gevonden, dat
al deze moleculen tetraedervorm hebben, terwijl zeer duidelijk te
zien is, hoe de ribben langer worden indien of wel het atoomgewicht van het centrale atoom of dat van de atomen in de hoekpunten
vergroot wordt.
De atomen met groot atoomgewicht vertoonen een sterke concentratie van electronen in de nabijheid van den kern, ook is
tegelijk de afstand waarop zij in een verbinding tot elkaar kunnen
naderen grooter dan voor atomen met klein atoomgewicht. Dientengevolge moeten wij verwachten, dat de intensiteitsgolvingen
van de secundaire straling bijv. i n de reeks N j , O2, Clg steeds
duidelijker zullen worden. Dat kon Gajewski inderdaad met
Röntgenstralen aantoonen.
Een analoog verschijnsel vindt men, zooals hij verder deed zien
bij CO2 en CS2. I n het laatste geval zijn de intensiteitsgolvingen
veel sterker, zoo dat men met het bloote oog den indruk van
werkelijke maxima krijgt. Tegelijk kan men vaststellen, dat deze
moleculen lineair zijn, d . w . z . , dat de 3 atomen op één rechte
lijn hggen, wat klopt met de dielectrische eigenschappen van
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deze moleculen, die geen dipoolmoment bezitten. Daarentegen
is de intensiteitsverdeeling van SOg, zooals Wierl met kathodenstralen kon vaststehen zóó, dat men tot de gevolgtrekking moet
komen, dat in dit geval de atomen een driehoek vormen. Dat
klopt weer met het feit, dat SOj een dipoolmoment bezit.
Benzol, C ^ H j , is interessant, omdat men voor deze stof volgens
Kékulé de atomen in de hoekpunten van een regelmatigen zeshoek
verwacht. Het was nu de vraag, of men dezen zeshoek met de
nieuwe methode werkelijk, als het ware kan zien. Dat gaat inderdaad. De intensiteitsverdeeling zoowel met Röntgenstralen, als
met Kathodenstralen verkregen, klopt uitstekend met deze voor^
stelling. Wierl heeft daarnaast nog aliphatische koolwaterstoffen,
ook cyclische onderzocht en vastgesteld, dat terwijl in Bensol de
afstand C — C gelijk is aan 1,4 . 10"^ cm is, in de aliphatische
koolwaterstoffen steeds de grootere afstand 1,5 . 10"^ cm voorkomt. Hetzelfde verschil bestaat tusschen de atoomafstanden in
grafiet en diamant, in diamant is de binding zooals in de aliphatische reeks. Ten slotte mag ik nog wijzen op een onderzoek van
Ehrhardt over cis-trans-isomerie en zoogenaamde vrije draahng
van molecule-stukken ten opzichte van elkaar, dat met Röntgenstralen werd uitgevoerd. Zijn twee C-atomen door een dubbele
binding aan elkaar gekoppeld, dan bestaan twee isomeren met
verschillende eigenschappen (zooals verschillend kookpunt). Een
eenvoudig voorbeeld wordt geleverd door de twee isomeren
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trans
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die i n de scheikunde door bovenstaande formules worden voorgesteld. Indien die formules een afbeelding van de werkelijkheid
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geven, dan moet zeker de afstand Cl—Cl in het eerste geval
grooter zijn, dan in het tweede. Dat werd inderdaad gevonden;
de afstanden zijn 4,7 . 10""'* cm en 3,6 . 10"" cm en de opnamen,
waaruit deze afstanden afgeleid werden, vertoonen dientengevolge
zeer duidelijke verschillen in intensiteitsverdeeling.
Bestaat tusschen de twee koolstofatomen slechts een enkele
binding, zooals in 1,2-Ethyleenchloride
H

I
Cl-C-H

I
H-^C-^Cl

I
H
dan heeft men tot nu toe geen isomeren kunnen vinden; in de
scheikunde verklaart men dat door aan te nemen, dat de twee
moleculehelften om de verbindingslijn C—C vrij kunnen draaien.
Hoe vrij deze draaiing is, d. w. z. of voor alle mogelijke torsiehoeken* de waarschijnlijkheid even groot is, deze vraag moest
met de nieuwe methode kunnen worden beantwoord. U i t de
opnamen van Ehrhardt volgt, dat weliswaar alle hoeken kunnen
voorkomen, maar dat toch een groote voorkeur voor de transpositie van de Cl-atomen bestaat. De bedoehng was door de
teekening dezen stand voor te stellen.
Het blijkt wel uit deze voorbeelden, dat de verdeeling in de
ruimte van de door een gas verstrooide Röntgen- of Kathodenstralen
details vertoont, die in veel gevallen duidelijk genoeg zijn om den
bouw van de moleculen te herkennen. I n alle onderzochte gevallen
komen de verwachtingen van de stereochemie uit en men kan
zeggen, dat door de besproken proeven een direct bewijs voor de
gebruikelijke ruimteformules geleverd is. Wat er bijkomt is in
hoofdzaak de bepahng van de afmetingen in cm.

GROEI, S T R A L I N G E N I N D U C T I E BIJ
P L A N T E N DIER
door
J.

BOEKE.

Een van de meest kenmerkende verschijnselen, waardoor de
levende wezens zich van de levenlooze natuur onderscheiden, is
dat merlïwaardige proces, dat w i j met den algemeenen naam van
„groei" bestempelen. Er is niets, wat ons telkens weer het levensmysterie in al zijn majesteit zoozeer openbaart, als dit verschijnsel
van groei, en voor den leek is het leven onafscheidelijk daarmede
verbonden. Is er iets, wat w i j met meer ontzag en met dieperen
ootmoed gadeslaan dan het telkens weer ontwaken der natuur
om ons heen uit den winterslaap en het uitbotten van blad en
bloem, dan het om ons heen opgroeien van onze kinderen? Is er
wel iets denkbaar, dat haar nader kan brengen tot het Goddelijke,
dan het jonge leven, dat de vrouw in zich voelt groeien? Voor
ons is de groei onafscheidelijk aan het leven verbonden.
Zeker, ook kristallen kunnen groeien, als zij in een meer dan
verzadigde oplossing hunner moederstof worden gebracht, en
chemische reacties kunnen gepaard gaan met de afzetting van ijle,
broze vormsels, die in groei en voorkomen wonderlijk veel kunnen
gelijken op levende vormen, maar ook dit proces is niet te vergelijken met wat wij onder „groei" bij de levende wezens verstaan,
dat grooter worden met behoud van of met een volkomen harmonische verandering in vorm en gestalte, dat uitbotten en zich
ontplooien, tot de volwassen grootte bereikt is; en even onver-

42
klaarbaar als die groei is weer dit ophouden van den groei, dit
volwassen worden, dit niet overschrijden van een bepaalden maat,
Waarom groeien w i j , waarom houden wij op een bepaald oogenbhk
op met groeien?
Voor ons is de groei onafscheidelijk aan het leven verbonden.
Maar het leven kan zich daarvan schijnbaar geheel losmaken. Ik
denk hier aan de door Leeuwenhoek het eerst opgemerkte merkwaardige verschijnselen der „anabiose". Kleine waterdiertjes,
zooals de raderdiertjes en beerdiertjes, die tusschen het wier in
moddersloten te vinden zijn, en slechts korten tijd leven, kan men
geheel en al uitdrogen. Zij schrompelen dan ineen tot fijne stofjes,
onoogelijk en vormeloos, waarin niets meer op het voortbestaan
van het leven wijst. Dergelijke stofjes kan men jaren lang bewaren,
zelfs 15 tot 20 jaren lang, veel langer dan het leven van het dierke
zou hebben geduurd. Alle leven schijnt onherroepelijk geweken
te zijn. Maar brengt men nu zulk een stof}e voorzichtig in een
vochtige omgeving en dan in het water, dan ziet men het onder
het microscoop weer opzwellen, doorzichtig worden, er worden
pootjes uitgestoken . . . . en na korter of langer tijd kruipt het
diertje weer vroolijk rond. En ook hoogere dieren en planten
kunnen dit verschijnsel van anabiose vertoonen. Dat de zaden uit
de oude Egyptische graven weer konden ontkiemen, is wel gebleken
een legende te zijn. Maar wel kunnen zaden jaren lang (tot 200 jaren
lang), mits zij slechts droog bewaard worden, blijven leven. Hier
is de groei absoluut tot staan gekomen, geheel en al uit het levensbeeld verdwenen. De bovengenoemde zaden konden 200 jaar
bewaard worden, zonder eenig spoor van groei of ontwikkeling
te vertoonen. Toch bleken zij nog te leven, en hun kiemkracht te
hebben behouden. I n vochtige warme omgeving gebracht, ontkiemden z i j , begonnen te groeien en ontwikkelden zich tot volkomen normale planten. Wat is in die droge zaden bewaard
gebleven, dat na twee eeuwen zich tot groei kan ontplooien?
En aan den anderen kant, waarom houdt de groei na een
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bepaalden tijd op? Waarom bereiken de levende organismen een
bepaalde grootte, die niet wordt overschreden, doch jaren, ja
eeuwen op dezelfde hoogte kan blijven? De volwassen mensch
kan 50 of meer jaren blijven leven, zonder te groeien. Bepaalde
dieren kunnen 200 tot 300 jaar oud worden, doch zij bereiken
hun volwassen grootte reeds gedurende de eerste jaren van hun
bestaan. Andere levende wezens daarentegen blijven groeien, tot
aan hun dood toe. De reuzenboomen van Californië, die 2000
tot 3000 jaar oud kunnen worden, zonder oogenschijnlijk iets
van hun levenskracht in te boeten, blijven groeien, zoodat men
aan de dikte van den stam en de daarin aanwezige jaarringen
juist den ontzaglijk langen levensduur heeft kunnen nagaan. Het
is steeds weer hetzelfde raadsel, hetzelfde ondoorgrondelijke
levensmysterie, waarvoor w i j ons slechts in diepen ootmoed
kunnen nederbuigen.
Afgezien van de enkele hier genoemde vormen met voor zoover
men kan nagaan onbegrensden groei, bereiken alle levende wezens
een bepaalde grootte, die zij niet overschrijden, maar die blijkbaar
een essentieele factor van hun bestaan is. Deze grootte is erfelijk,
gehoorzaamt aan de wetten der erfelijkheid op dezelfde wijze als
alle andere eigenschappen der levende wezens. Z i j kan wel worden
beïnvloed, doch zal steeds trachten zich te handhaven. Nemen wij
als voorbeeld een dier, dat een zeer sterk ontwikkeld regeneratievermogen bezit, bijv, een planaria. De normale planaria bereikt
een bepaalde grootte, die niet wordt overschreden. Snijden w i j
zulk een diertje in kleine stukjes, dan kan zich onder gunstige
omstandigheden uit zulk een klein stukje, dat zoo ongeveer ^/lo van
de grootte van het dier bezit, een nieuw diertje vormen. Er ontwikkelt zich een nieuwe kop aan, en een nieuwe staart, de verschillende organen worden weer gevormd, kortom er ontstaat
uit het uitgesneden stukje een uiterst klein diertje, dat in volkomen
harmonische verhoudingen de verschiüende lichaamsorganen bezit.
Maar als dh stadium, naar w i j zouden meenen het einde van het
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regeneratieproces, bereikt is, houden de veranderingen niet op;
het geheele diertje groeit door, totdat het bij behoud van zijn
reeds verkregen harmonischen bouw, de normale grootte van de
dieren van zijn soort heeft bereikt. Dan zien wij plotseling de
groei ophouden. Het diertje leeft rustig verder, zonder verderen
groei, ook al maken w i j de levensomstandigheden zoo gunstig
mogelijk.
Maar als w i j , zooals het aan enkele geduldige onderzoekers
gelukt is bij bepaalde diersoorten, twee eicellen van het dier
kunnen doen samensmelten, en dan deze dubbele eicel kunnen
bevruchten, zoodat zij zich tot een nieuw organisme gaat ontwikkelen, dan zien w i j tot onze verbazing een dier ontstaan met
gigantische afmetingen, bijna twee maal zoo groot als de normale
individuen van de soort, waarmede w i j experimenteerden, maar
ook hier weer met alle organen van het lichaam in harmonische
normale verhoudingen. Alléén de grootte is verdubbeld.
Als wij het verschijnsel van den groei van een ander gezichtspunt
gaan beschouwen, staan wij weer voor nieuwe eigenaardigheden.
Het lichaam van alle dieren en planten behalve de microscopisch
kleine eencellige wezens bestaat uit een vaak in ontelbaar groot
aantal voorkomende kleinste eenheden, de cellen. Deze cellen
nu zijn door het geheele rijk der levende natuur heen ongeveer
van dezelfde orde van grootte. Of men de cellen onderzoekt van
een muis of van een olifant, van een klein plantje of van een der
reuzachtige, 150 meter hooge Sequoia's uit California, zij zijn
slechts in geringe mate verschillend van grootte. Ook deze grootte
wordt bewaard. Als de eicel rijp wordt, kan zij door het in zich
opnemen van voedsel, noodig voor de ontwikkeling van het jonge
embryo, tot een ontzaglijke grootte opzwellen. De dooier van een
struisvogelei, één cel dus, heeft de grootte van een kleinen appel.
Maar zoodra de bevruchting tot stand is gekomen en de eicel
zich gaat ontwikkelen, is het eerste wat gebeurt de zoogenaamde
klieving waarbij de eicel zich snel in een groot aantal cellen deelt.
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tot weer de normale grootte van de elementen is bereilct. Eerst
als dit is geschied, wordt de verdere ontwiklcehng ingezet. Bij die
verdere ontwikkeling blijft dan die normale grootte van de lichaamscellen bewaard. En hoezeer het de natuur om deze normale grootte
van de lichaamscellen te doen is, blijkt wel uit het volgende voorbeeld. Als w i j bepaalde dieren, die dat langen tijd kunnen uithouden, zooals salamanders of kikvorschen, die maanden zonder
voedsel kunnen blijven leven, langen tijd laten honger lijden,
dan teren zij als het ware op hun eigen weefsels. De cellen zelf
worden kleiner, zoodat zij vaak minder dan ^ /g van hun oorspronkelijk volume bezitten. Maar als wij de diertjes dan weer sterk
gaan voeden, is het verwonderlijk om te zien, hoe spoedig het
normale volume van de cellen weer wordt bereikt. Het eerste
wat de natuur doet, is juist dat normale volume van de celelementen
weer te herstellen. Dan eerst begint het geheele diertje weer te
groeien en vet te vormen enz. En aan den anderen kant is het
vaak juist de partieele groei, wij zouden zeggen de cel- of weefselgroei, die door de natuur het sterkst wordt bevorderd. Als w i j
bij een dier, dat een sterk regeneratievermogen bezit, een poot
of de staart wegsnijden, en het dan sterk laten hongerlijden, dan
zal het geheele lichaam vermageren, de cellen kleiner worden enz.,
maar de poot of staart zal met nagenoeg onverminderde kracht
worden geregenereerd, ten koste van de overige lichaamsweefsels.
Ook bij het sterkste hongerlijden zal een wond toch tot genezing
komen, en bij de kwaadaardige gezwellen, zooals de kanker, zuhen
de kankercellen vaak onafgebroken doorgroeien, zelfs bij de grootste
vermagering en uittering van het verdere lichaam, zoodat zij het
lichaam als het ware uitzuigen en dooden.
D i t brengt ons al tot een verder merkwaardig verschijnsel van
den groei, den zoogenaamden partieelen groei. Het eene weefsel,
het eene orgaan groeit veel sneller dan het andere. De hersenen
van een kind van 10 jaar zijn al even groot en zwaar als die van
een volwassen mensch, het oog van een kind van 7 jaar heeft de
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volwassen grootte reeds bereikt. Hersenen en oog blijven dan
verder, in zooverre het het aantal der samenstellende cellen betreft,
dezelfde. Bij andere weefsels gaan gedurende het geheele leven
cellen verloren, en worden door nieuwe elementen vervangen.
Bij het wasschen, schuren van de kleeren enz. verliezen w i j
dagelijks ongeveer 7 gram cellen van onze huid, dat is dus in een
leven veel meer dan het geheele lichaamsgewicht. D i t verlies
wordt voortdurend, tot aan onzen dood toe, aangevuld. Bloedcehen
leven maar enkele weken, en worden dus tot aan onzen dood
voortdurend bij milliarden nieuw aangemaakt. Zoo zou men
kunnen doorgaan. Het vraagstuk van den groei is dus een zeer
samengesteld vraagstuk, waarbij men naast de groei van het geheele
lichaam in de eerste plaats de vermeerdering van de samenstehende
elementen, de cehen, moet beschouwen. De groei is essentieel een
proces van celvermeerdering> tenminste bij het dierlijk organisme.
Is nu dit groeiproces in zijn geheele verloop door chemische
oorzaken te verklaren? Met andere woorden, beantwoorden de
eigenaardigheden van den lichamelijken groei aan de wetten voor
scheikundige reacties opgespoord? Als wij den groei van dieren
of planten of van den mensch i n zijn geheel grafisch gaan voorstellen dan zien w i j , dat aherlei groeiprocessen telkens eenzelfde
gang vertoonen, n.l. eerst gaat het proces langzaam, dan wint het
langzamerhand aan snelheid, de snelheid bereikt een optimum,
een hoogtepunt, en neemt dan weer af. Dat is nu juist wat wij bij
een geheele reeks van scheikundige reacties, vooral van organische
stoffen, zien, waarbij door de reactie zelve stoffen worden gevormd,
die de reactie versnehen, beter doen gaan, totdat bij het opraken
van de nog niet omgezette stof de reactie uit den aard der zaak
weer vertraagd wordt, en ten slotte ophoudt. Bij zulk een zoogen.
„autocatalytische reactie" kan men dus juist zulk een grafische
voorstelling van het verloop van het proces maken als bij den
groei, en men kan, als men eenvoudig verloopende reacties uitkiest,
door een wiskundige formule den gang van het proces weergeven.
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Het bleek nu aan Robertson, dat ook voor allerlei groei-processen
dezelfde formule gold, en dat men door middel van deze formule
ook den gang van het groeiproces kon berekenen. Deed hij dit,
dan bleken bij een aantal groeiprocessen de door hem aan de hand
van zijn formule berekende waarden zoo verrassend overeen te
komen met de door eenvoudige meting van de processen gevonden
waarden, dat er wel niet aan te twijfelen viel, of voor het groeiproces golden dezelfde wetten als voor de autocatalytische scheikundige reacties. Toen dit eenmaal was vastgesteld, kon men
natuurlijk nagaan, of en in hoeverre de opgestelde formule voor
verschillende processen gold, en het bleek nu bij verder onderzoek,
dat voor welke groeiprocessen met deze berekening ook uitvoerde,
steeds weer de berekende waarden met de aan de bestudeerde
objecten waargenomen cijfers overeenstemden. Mogen wij dus
over het algemeen de groeiprocessen als scheikundige reacties
opvatten, dan blijft nog de vraag te beantwoorden, waarom dan
deze reacties in het algemeen zoo langzaam verloopen, en dikwijls
op een bepaald oogenbhk schijnen te beginnen. Volgens Robertson
en zijn medewerkers moeten wij de verklaring hiervan i n de volgende
overwegingen zoeken. Zulk een groeiproces is bijna nooit één
eenvoudige reactie, doch zal altijd samengesteld zijn uit een groot
aantal i n volkomen regelmaat op elkaar volgende reacties, waarbij
de volgende reactie slechts dan kan beginnen, als het terrein door
de voorafgaande reacde is geëffend en voorbereid. Het is dus te
beschouwen als een keten van aan elkaar gekoppelde reacties, i n
welke keten geen schakel kan worden gemist. Is nu een van deze
schakels een zeer langzaam verloopende reactie, dan zal het geheele
proces i n zijn snelheid door die ééne reactie worden bepaald.
Zulk een reacde noemt Robertson de „master-reaction", de reactie
waardoor de duur van het proces wordt bepaald. I n het lichaam
kennen wij nu een aantal van dergelijke zeer langzaam verloopende
reacties, en zoo heeft de veronderstelling van Robertson veel
waarschijnlijks op haar creditzijde. En als eenmaal de waarschijn-

48
lijkheid van een dergelijke opvatting is bewezen, dan kan men met
verwachting van succes haar trachten toe te passen op allerlei
processen, die men in het hchaam van dier en plant waarneemt,
en den invloed van allerlei stoffen op den groei trachten na te
gaan. D i t is dan ook door tal van onderzoekers gedaan, en zoo
is, wat men zou kunnen noemen de chemische basis van groei en
senescentie, op aherlei wijzen onderzocht, en tot een samenhangend
geheel van wetenschappelijk onderzoek gemaakt, waarop men
verder kan bouwen. Immers, als men het groeiproces als chemisch
proces opvat, krijgt de invloed van verschillende stoffen, die in
het lichaam in zeer kleine hoeveelheden voorkomen, zooals de
vitaminen, op dien groei een geheel andere beteekenis. Men kan
dan de beteekenis inzien van het eigenaardige feit, dat verschihende
dier stoffen alleen en uitsluitend op het lichaamsonderhoud invloed
uitoefenen, terwijl de toevoeging van bepaalde andere stoffen
(caseine, lecitine, zëine en lactalbumine, tryptophaan en verschülende vitaminen) direct tot groei aanleiding geven. Zoo zal
bijv, de meerdere toevoeging (in bepaalden vorm) van 8% caseine
aan het voedsel het dier aanzetten tot de vorming van meer dan
400% meer proteïne dan voor de toevoeging. Zoo geeft toevoeging
aan het voedsel van lysine alleen groei, van lactalbumine alleen
onderhoud, met een weinig Zëine erbij ook groei, van in water
oplosbare vitamine alleen groei, van in vet oplosbare vitamine a
groei en onderhoud, enz.
Terwijl men dus aan de eene zijde bezig is, al deze zoo samengestelde stoffen scheikundig te onderzoeken, hunne samenstelling
te bepalen, en te trachten, ze zoo zuiver mogelijk te bereiden, ja
zoo mogelijk ook synthetisch in het laboratorium te bereiden, is
men aan de andere zijde druk bezig hunne werking op het lichaam,
op zich zelf of met andere dergelijke stoffen gecombineerd, na
te gaan. Dat dit zeer tijdroovende en moeilijke proeven zijn,
behoeft geen nader betoog. Doch evenmin, dat zij Zeer belangrijk
zijn, en dat men alleen op deze wijze tot een rationeel gebruik
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van deze stoffen en van de voedingsmiddelen, die fien bevatten,
zal kunnen komen.
Naast den groei door celvermeerdering, die bij de dieren de
allergrootste rol speelt, komt nu bij de planten ook als zeer belangrijke groeifactor de celvergrooting door strekking van den celwand
in aanmerking. Het snel opschieten van kiemplantjes, het zich
ontplooien van bloemen en bladeren is in de eerste plaats te danken
aan de celvergrooting door rekking van den celwand en vorming
van een groote centrale vacuole (turgor).
Over deze groei door celvergrooting zijn nu in de laatste jaren
uiterst belangrijke onderzoekingen verricht door Prof. Went en
zijn medewerkers, die bepaalde stoffen ontdekten, die dezen groei
veroorzaken, de zoogenaamde „groeistoffen". Bij kleine kiemplantjes
van haver of gerst is deze groei in een klein gedeelte van het topje
geconcentreerd. Daar worden nu bepaalde stoffen gevormd, die
den celwand veranderen en de cellen tot vergrooting aanzetten,
dus groei veroorzaken. Snijdt men het topje af, en zet men op de
wondvlakte een klein blokje gelatine of agar-agar, dan zuhen die
groeistoffen daarin trekken, en als men nu dit met groeistoffen
gedrenkte agar-blokje op een ander coleoptiel zonder topje plaatst,
begint dit onmiddellijk daar ter plaatse te groeien. Deze werking
is zoo regelmatig, dat men zelfs de eenheid van werking kan
bepalen, en daaruit de groeikracht van bepaalde oplossingen van
deze stoffen vaststellen. Z i j werken ook op andere deelen van de
planten, waar deze groei door celstrekking voorkomt (bladstelen,
bladeren, enz.) in, en komen bijv, ook voor in de uitgescheiden
stoffen yan verschihende dieren en menschen (urine). Deze
proeven kan men nu natuurlijk op alle mogelijke wijzen varieeren,
men kan de stof in groote hoeveelheden zuiver verkrijgen, en
daarmede dan allerlei proeven gaan verrichten, en altijd komt men
daarbij tot het zelfde resultaat, dat door de levende cellen van
verschillende plantendeelen bepaalde stoffen, die men reeds met
goed gevolg heeft kunnen kristalliseeren, en dus ook scheikundig
4
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wat hun structuur, moleculairgewicht, en chemische samenstelhng
betreft, kan onderzoeken, worden uitgescheiden, die andere cellen
tot groei kunnen aanzetten. Prof. Went heeft er den naam „auxinen"
aan gegeven. Wat in de toekomst uit dergelijk onderzoek kan
voortkomen, als men dergelijke stoffen bijvoorbeeld in het laboratorium synthetisch zou kunnen maken, is niet te zeggen. W i j
staan hier aan den ingang van een nog nagenoeg onontgonnen
terrein, waar elke verdere stap ons nieuwe gezichtspunten kan
geven.
I n de tweede plaats zijn voor het vraagstuk van den groei uiterst
merkwaardig de onderzoekingen van Gurwitsch en zijn medewerkers over de zoogenaamde „mitogenetische stralen", bij planten
en dieren verricht.
W i j hebben reeds gezien, hoe het probleem van den groei naast
de bij de planten optredende celvergrooting vooral is een vraagstuk
van celvermeerdering. Die celvermeerdering geschiedt in verreweg
de allermeeste gevallen door een zeer samengesteld deelingsproces,
dat men den naam van mitose gegeven heeft. N u vond Gurwitsch
dat deze mitose in gang gezet kan worden door stralen, die door
deelende cellen zelve worden gevormd. Zet men een groeiend
worteltopje van haver- of uiplantjes waarin de cellen zich deelen
vlak bij (niet er tegen aan) een ander worteltopje dat niet groeit,
dan zullen ook in het niet groeiende weefsel de cellen zich gaan
deelen. Brengt men een dun glasplaatje of een kwartsplaatje
tusschen het eerste worteltje (den zoogenaamden indicator) en
het tweede weefsel (den detector), dan gaat de werking ongehinderd
door. Er worden blijkbaar door de zich in deeling bevindende cellen
stralen uitgezonden (men denke aan de Röntgenstralen, de, y en fi
stralen enz.) die in staat zijn andere cellen tot deeling aan te zetten.
Gurwitsch heeft zelfs de golflengte van deze mitogenetische
stralen kunnen berekenen. W i j zien dus hier een werking op
afstand, waarbij een weefsel, welks cellen in krachtige groeivermeerdering verkeeren, een ander weefsel tot celvermeerdering
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kan aanzetten. In hoeverre dergelijke stralen ook door de bovengenoemde groeistoffen kunnen worden uitgezonden, is nog niet
uitgemaakt, doch is waarschijnlijk, en men onderscheidt reeds
zoogen. primaire mitogenetische stralen, die door dergelijke stoffen
(mitotine, mitotasen) zouden worden uitgezonden, en secundaire
stralen, die door andere stofwisselingsproducten uit het hchaam
worden gevormd. Men ziet, ook hier dus een terrein, dat nog
nagenoeg geheel onontgonnen is, doch waarop ook elke stap ons
een juister inzicht in het zoo samengestelde proces van den groei
kan geven, en waarvan de wegen tot hetzelfde doel zullen leiden
(autocatalysator, groeistoffen, mitogenetische straling) als die in
de bovengenoemde in ontginning genomen terreinen.
Maar dit is altijd nog de groei in algemeenen zin. Waarom een
bepaald weefsel in de eene richdng zich ontwikkelt, het andere
weefsel in een geheel andere richdng, waarom in het hchaam bij
den groei differentiatie optreedt, die ons juist de wondervolle
harmonie en arbeidsverdeeling in ons organisme verschaft die
het geheele leven bepaalt, deze vragen worden ook door deze
onderzoekingen niet opgelost. A l mogen wij den groei als een
scheikundig proces opvatten, de harmonische bouw van het
hchaam blijft ons een even groot raadsel als tevoren. Ook op dit
punt is men evenwel in de laatste jaren belangrijk verder gekomen,
waar men den invloed van de verschillende weefsels op elkaar
gedurende de ontwikkehng nader heeft leeren analyseeren. D i t in
details na te gaan, zou ons te ver voeren. Men zou aheen over deze
dingen eenige avonden kunnen praten. Ik wh hier alleen op één
verschijnsel den nadruk leggen, het verschijnsel der inductie.
Hieronder verstaat men het feit, dat bepaalde gedeelten van
het zich ontwikkelende embryo in staat zijn om andere gedeelten
van het embryo tot een bepaalden ontwikkelingsgang te dwingen,
deze te induceeren, zonder dat zij Zelve aan die ontwikkeling
deelnemen. Schuift men bij een in een jong stadium van ontwikkeling zich bevindend embryo van bijv. een triton of een
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salamander onder het buhenste kiemblad een klein stukje van
een weefsel, dat onder normale omstandigheden een der hoofdorganen (bijv. het centrale zenuwstelsel) zou hebben gevormd,
dan zal dat stukje de cellen waaronder het geschoven is, dwingen
zich ook tot een gedeelte van het zenuwstelsel te ontwikkelen,
terwijl het stukje zelf niet aan die ontwikkehng deelneemt. Het
induceert slechts die ontwikkelingsgang aan de weefselelementen,
waartegen het aanligt. Planten w i j een dergelijke organisator in
een ander gedeelte van het embryo in, dan zal deze aan dat gedeelte
van het embryo een ontwikkelingsgang induceeren, geheel anders
dan de normale, er zal bijv. een tweede kopaanleg ontstaan, enz.
Ook hier dus een werking van de verschhlende elementen op
elkaar, doch nu van een geheel anderen aard, niet alleen groei,
maar nu groei in een bepaalde richting, groei en differentiatie,
vorming van heel bepaalde onderdeelen van het organisme, formatieve werkzaamheid. I n hoeverre wij ooit in staat zullen zijn,
ook dh tot chemische reacties terug te brengen, is natuurlijk niet
te zeggen.. W i j staan hier voor geheel andere raadsels, voor
de vorming van het harmonisch gebouwde hchaam met al zijn zoo
doelmatige differentiaties, voor het mysterie van het leven zelf.
Dat leven zelf zullen wij nooit kunnen verklaren, doch wel zullen
wij door al deze verschijnselen ons een inzicht kunnen verschaffen
in de wijze, waarop de natuur de zoo verbijsterende vormverscheidenheid harer levende wezens boetseert, en hoe meer wij ons
daarvan een voorstehing zullen kunnen maken, des te meer zullen
wij ons in diepen ootmoed voor de raadselen van dat leven, van
die harmonie, die evolutie kunnen nederbuigen. En die zekerheid
schenkt ons de bevrediging, die wij van ons wetenschappelijk
werk mogen verwachten.

GROEISTOFFEN BIJ PLANTEN
door
PROF. DR. F. A. F. C. W E N T .

Het meest opvallende verschijnsel bij groei is de vergrooting
van het volumen, welke vergrooting onomkeerbaar is. Daarbij
gaat die verandering echter in zeer bepaalde richting, die voorgeschreven wordt door den aard van de groeiende plant, waardoor
deze plant een bepaalden vorm aanneemt. Het vraagstuk van den
vorm hangt dus samen met dat van den groei.
Onderzoekt men met behulp van een mikroskoop, hoe een
plant groeit, dan blijkt, dat men bij dien groei twee hoofdstadia
kan onderscheiden. I n het eerste vindt vermeerdering van het
aantal cehen door deehng plaats, in het tweede vergroot elke
afzonderlijke cel zich door celstrekking. De celdeehng vindt plaats
aan de groeipunten van stengel en wortel, terwijl het volumen
daarbij slechts in zeer geringe mate toeneemt. Pas later treedt de
celstrekking op en hiermee gaat een zeer aanzienlijke vergrooting
van het volumen gepaard, Bij deze celstrekking neemt vooral de
hoeveelheid celvocht toe, in de eerste plaats door het opnemen
van water; de hoeveelheid protoplasma verandert daarbij weinig,
de substantie van den celwand iets meer.
W i l men groei meten, dan maakt men gebruik van zoogenaamde
groeimeters of auxanometers, die dan meestal zoodanig ingericht
zijn, dat de gevonden waarden op de een of andere wijze geregistreerd worden. Een van de meest volmaakte van deze toestellen
is die van Koningsberger; een beschrijving zou te veel ruimte
vorderen. Daarom volsta hier de mededeehng, dat de groeiende
plant zich niet in hetzelfde locaal bevindt, waar de registratie
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plaats heeft, zoodat de plant onder allerlei whlekeurig gekozen
omstandigheden groeien kan.
Voor zulke proeven wordt in de plantkunde zeer veel gebruik
gemaakt van kiemplantjes van grassen, vooral van haver, omdat
deze buitengewoon gevoelig zijn voor de werking van uitwendige
factoren, zooals licht, temperatuur, vochtigheid, enz. Men bezigt
dan hetgeen het eerst boven den grond komt, een deel dat met
den naam coleoptiel wordt aangeduid. D i t coleoptiel is een van
boven gesloten cihndertje, dat later door het eerste blad doorbroken
wordt en dat dan niet meer groeit. De waargenomen groei berust
hier uitsluitend op celstrekking,
In den laatsten tijd wordt de groei ook veel fotografisch geregistreerd. Er worden dan op geregelde tijden, b,v, elke 15 of elke
30 secunden filmopnamen gemaakt, die men later meten kan.
Men heeft hierbij het voordeel, dat men nu niet alleen den totalen
groei kan bepalen, maar ook den groei van afzonderlijke zones,
wanneer men deze vooruit gemerkt heeft. Een nadeel is, dat men
hier voor de fotografische opname licht moet gebruiken en licht
heeft altijd invloed op den groei. Men behelpt zich dan echter
met rood licht, omdat de invloed hiervan zoo gering is, dat deze
verwaarloosd kan worden.
N u is het een 15-tal jaren geleden aan Boysen-Jensen, maar
vooral aan Paal gebleken, dat de toppen van coleoptielen van
grassen, stoffen afscheiden, die bevorderend op den groei inwerken. Snijdt men namelijk zulk een top af, dan staat de groei
van het coleoptiel stil om weer te beginnen,.wanneer de top er
weer op geplaatst wordt. Zet men echter tusschen dien top en de
stomp een plaatje mica of bladtin, dan begint de groei niet weer;
dit geschiedt wel, wanneer de top van de stomp gescheiden wordt
door een weinig gelatine. D i t ahes wees op de aanwezigheid van
de een of andere stof, die deze werking uitoefent.
Het is een viertal jaren geleden aan mijn zoon gelukt deze stof
uit de toppen uit te krijgen, door ze te plaatsen op blokjes gelatine
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of agar-agar. De groeistof gaat dan hierin over en wanneer men
na 1 of 2 uur de toppen wegneemt, kan men nu de agar-agar in
blokjes snijden en deze op stompen plaatsen, waarvan dan de
groei weer begint.
Deze proeven zijn het beste uit te voeren, wanneer men de
agarblokjes niet centraal, maar aan den eenen kant op de stomp
van het havercoleoptiel plaatst. Dan komt er aan den eenen kant
meer groeistof terecht dan aan de andere zijde en deze kant groeit
dus sterker. Dientengevolge treedt er een kromming van het
kiemplantje op. M i j n zoon heeft door verdunningen kunnen aantoonen, dat de afwijkingshoek van de verticale van zulke kiemplantjes een maat is voor de concentratie van de groeistof, mits
men er maar voor zorgt, dat die concentratie niet te groot is.
Uit onderzoekingen van M e j . Uyldert is verder gebleken, dat
de groeistof uit mais of uit haver ook werkt op den groei van
bloemstengels van madeliefjes, op dien van stengels van Tradescantia, van anjelieren en van hennepnetel, zoodat wel met vrij
groote zekerheid gezegd kan worden, dat het hier niet gaat om
specifieke stoffen, maar om een bij planten zeer algemeen voorkomende substantie.
Dolk en later Heyn hebben kunnen aantoonen, dat de groeistof
onontbeerlijk is voor den groei, niet alleen bevorderend werkt;
zonder groeistof dus in het geheel geen groei. Daarnevens zijn
natuurlijk ook de stoffen noodig, die voor de vorming van de
cel onontbeerlijk zijn, dus in de eerste plaats water en verder tal
van organische en anorganische stoffen. Maar deze blijven hier
verder buiten beschouwing.
Evenals tal van andere plantendeelen reageeren kiemplantjes
van haver of andere grassen op eenzijdig invallend licht; zij
krommen zich bij een bepaalde lichtsterkte en een bepaalden belichtingsduur naar de lichtbron toe, zoodat zij aan de van het
licht afgekeerde zijde sterker groeien dan aan de behchte kant.
Het is aan mijn zoon gebleken, dat men hier te doen heeft met
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een gevolg van een ongelijke verdeeling van de groeistof. Verlicht
men toppen van coleoptielen van één kant cn vangt men daarna
de groeistof van de twee kanten afzonderlijk op, dan blijkt de
voorkant veel minder groeistof te bevatten dan de achterzijde.
Het licht polariseert dus de verdeehng van de groeistof en het
gevolg daarvan is het optreden van de zoogenaamde phototropische
kromming.
Iets dergelijks geldt ook voor de werking van de zwaartekracht.
Wanneer men kiemplantjes horizontaal plaatst, dan gaan zij onder
den invloed van de zwaartekracht aan den onderkant sterker
groeien dan aan de bovenzijde en dientengevolge krommen zij
zich zoogenaamd negatief geo tropisch naar boven toe. Zonder
top krommen zij niet, wel wanneer men die top vervangt door
een blokje agar met groeistof. U i t onderzoekingen van Dolk is
gebleken, dat hier eveneens een ongelijke verdeeling van de groeistof
onder den invloed van de zwaartekracht plaats heeft en dat de
kromming als gevolg daarvan optreedt. Tot ongeveer gelijksoortige
conclusies bij andere objecten kwam ook Cholodny.
U i t onderzoekingen van van der Wey is gebleken, dat het
transport van de groeistof in de coleoptielen niet door diffusie
verklaard kan worden, dat men hier met een levensproces te maken
heeft, dat polair gericht is, dat o, a, in zeer sterke mate den invloed
van de temperatuur ondervindt en wel een soortgelijke als bij
andere levensprocessen.
Hoe werkt nu de groeistof op de cel in ? Het antwoord op deze
vraag kon door Heyn gegeven worden, die de rekbaarheid van
celwanden bepaalde voor en na behandeling met groeistof. H i j
constateerde daarbij, dat de rekbaarheid daarbij sterk toeneemt
en wel niet zoozeer de elastische, die dus weer teruggaat na het
ophouden van de rekking, als wel de plastische, die blijvend is.
Wanneer men nu bedenkt, dat bij levende cellen een holte voorkomt,
die met een vloeistof gevuld is, bestaande uit water met daarin
opgeloste stoffen, dan zal deze, het celvocht, een drukking moeten
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uitoefenen op de omringende celwand. Wordt deze laatste nu
plastischer, weeker, dan zal het gevolg moeten zijn, dat de cel
gerekt wordt, er treedt celstrekking op.
Wat weet men van de chemische natuur van de groeistof? Hier
heeft een onderzoek van twee chemici, de heeren Kögl en Haagen
Smit ons een heel eind vooruit gebracht. Zij beproefden eerst de
groeistof uit 1 millioen toppen van coleoptielen van maisplantjes
te isoleeren, totdat het bleek, dat deze gemakkelijker verkregen
kon worden uit andere objecten. Eerst werden daartoe schimmels
gebezigd, toen het aan Niels-Nielsen gelukt was uit een bepaalde
schimmel groeistof te verkrijgen. Daarna bleek, dat men ook
kon uitgaan van gistwater of van kuituren van bacteriën, b.v. van
Bachlus coli. Maar nog eenvoudiger werd de zaak, toen het duidelijk
werd, dat ook dierlijke vochten groeistof bevatten.
Vroeger had Mej. Seubert reeds kunnen aantoonen, dat menschelijk speeksel groeistof bevat, maar datzelfde kon nu ook aangetoond
worden voor menschelijke urine en faeces. Uitgangspunt van de
bereiding is nu vooral de urine geworden, daarnaast ook wel de
spoeling, die als varkensvoedsel dienst doet. Het gelukte hieruit
na een jaar werken de groeistof i n zuiveren vorm i n kristallen te
verlcrijgen. Daarbij bleek, dat de mensch per dag i n de urine
ongeveer 1—2 mgr afscheidt, in pathologische gevahen kan dit
zelfs 8 maal zooveel bedragen.
Het criterium, of men de groeistof, die nu „auxine" genoemd
werd, in handen heeft, is de proef op gedecapiteerde haverplantjes.
De hoeveelheid, die bij een temperatuur van 22—23° C. en bij
een vochtigheid van 92%, gedecapiteerde haverplantjes na verloop
van 2 uur 10° van de verticale doet afwijken, wordt als eenheid
aangenomen. Het bhjkt, dat 1 eenheid overeenkomt met 1/30
millioenste milligram. I n 1 mgr maistop zitten ongeveer 50 van
dergelijke eenheden. Men kan daaruit berekenen, dat er in een top
van een maisplantje ongeveer 60 mihiard moleculen van deze
auxine zitten. Dat lijkt een zeer groot getal en toch is het, wanneer
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men met moleculen werkt zeer klein. Het gaat hier om werkingen,
die wel door zeer geringe hoeveelheden worden te voorschijn
geroepen, Hoe de groeistof in het dierlijke hchaam ontstaat, is
nog niet bekend, maar het onderzoek daaromtrent wordt voortgezet.
Het chemische onderzoek van de zuivere kristallen heeft doen
zien, dat deze bij een temperatuur van 172° C, smelten, dat hun
moleculairgewicht ongeveer 340 bedraagt en dat zij geen stikstof,
geen zwavel, geen phosphorus bevatten. De analyse gaf voor
koolstof 68,62%, voor waterstof 10,18%, voor zuurstof 21,20%
wat overeen zou komen met een formule CigHgoOg. Het is een eenbasisch zuur, dat vermoedelijk tot de aliphatische verbindingen behoort met enkele dubbelbindingen. De nauwkeurige samenstelling
zal nu trouwens wel binnen niet al te langen tijd gevonden worden.
Wanneer men bij plantjes, die zich gekromd hebben onder
invloed van een eenzijdig werkende kracht, zooals het licht of de
zwaartekracht, deze eenzijdige werking uitschakelt, gaat de kromming
weer terug, het plantje wordt weer recht, mits die kromming niet
te lang geduurd heeft, nog niet door groei gefixeerd is. Men
spreekt hier van autotropie en het komt er op neer, dat de plant
haar vroegere gedaante weer tracht aan te nemen, zoodat men
hier het vormprobleem in zijn allereenvoudigsten vorm voor zich
heeft. Het is nu aan Dolk gebleken, dat die teruggang van de
kromming onder den invloed van groeistof staat, niet plaats heeft,
wanneer er niet opnieuw groeistof in de plant geproduceerd wordt
of wel van buiten af gegeven wordt. Hiermede wordt het vormvraagstuk voor het experiment toegankelijk, zij het ook in zijn
allereenvoudigsten vorm.
Er bestonden reeds aanduidingen, dat hier eveneens stoffelijke
invloeden een rol spelen namelijk i n al die gevallen, waar sprake
is van zoogenaamde formatieve prikkels. Het beste zijn deze te
begrijpen bij de werking van parasieten op hun voedsterplanten,
wanneer daarbij gezwellen optreden, die men in het algemeen
met den naam van gahen aanduidt.
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Iedereen kent de gallen, die door dieren (galwespen, galmuggen,
galmyten) worden teweeggebracht. Vooral bij eiken zijn deze aan
een ieder bekend. Het volwassen insect legt een ei in een wond
in zeer jong weefsel; nu gaat zich een larve ontwikkelen en deze is
aanleiding, dat het omringende weefsel op zeer ongewone wijze
gaat uitgroeien. Reeds Beyerinck heeft hier aan den invloed van
bepaalde stoffen gedacht, die hier door de zich ontwikkelende
larve, in andere gevallen, b.v. bij wilgen door het volwassen insect
te gelijk met het ei, in de wond zouden gebracht worden. Maar het
is tot nu toe niet gelukt de aanwezigheid van deze stoffen aan
te toonen.
Iets soortgelijks moet het geval zijn, wanneer plantaardige
parasieten aanleiding zijn tot het optreden van abnorme groeiverschijnselen, zooals wij die b.v. kennen als de zoogenaamde heksenbezems van onze berken (door een Exoascus teweeggebracht), bij
onze sparren (door een roestzwam teweeggebracht), of bij de
zoogenaamde krulloten van de cacao, die hun ontstaan te danken
hebben aan een parasitisch paddestoeltje (Marasmius perniciosus).
In al die gevallen gaat het niet alleen om celstrekking, maar ook
om celdeehng en in zooverre is de invloed dus eenigszins anders
dan bij de bovengenoemde auxine. Ook doet zich dikwijls het
geval voor, dat het eene deel van een plant een formatieve invloed
uitoefent op een ander deel. Men spreekt dan van correlatie, een
woord, dat op zichzelf natuurlijk niets zegt.
Voorbeelden van correlatieve invloeden ziet men, wanneer men
bij een aardappelplant de bovenaardsche deelen wegsnijdt. Dan
gaan sommige van de stolonen, die anders onderaardsche knollen
zouden hebben gevormd, zich oprichten en zij worden tot bebladerde
takken. Of wanneer men bij een spar de eindknop wegsnijdt,
neemt men waar, dat een van de bovenste zijknoppen gaat uitloopen tot een rechtovereind groeiende tak, die rondom naalden
draagt. Ware dit afsnijden niet geschied, dan zou de knop tot een
horizontale tak met bladeren geworden zijn, die zoodanig in één
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vlak staan, dat men voor de structuur het woord dorsiventraal
gebruikt. Een ander voorbeeld vindt men bij de bladeren van
sommige planten, b.v, van onze Begonia's, die zich gaan bewortelen
en knoppen voortbrengen, wanneer men ze afsnijdt en ze op aarde
legt, maar die dit niet doen, zoolang zij in verbinding blijven met
de moederplant.
Hier bij die Begonia moeten de wortels en knoppen volkomen
nieuw gevormd worden, in andere gevallen zijn zij van den aanvang
af aanwezig, maar zij ontwikkelen zich niet, zoolang het blad in
verbinding blijft met de moederplant. Dat is b,v, zoo bij het
wonderblad, Bryophyllum calycinum. Daar kon aangetoond worden,
dat zich bij afgesneden stengels wortels aan deze stengels gaan
vormen, mits er bladeren aan de stengels zitten. Hier viel te denken
aan de werking van wortelvormende stoffen, die in de bladeren
zouden ontstaan en die in normale gevallen vandaar naar de wortels
stroomen en daar de vorming van zijwortels beinvloeden. Verbreekt
men den samenhang met het wortelstelsel dan loopen aan den
stengel wortels uit, en verbreekt men eindelijk den samenhang
van het blad met het overige gedeelte van de plant, dan loopen de
wortels op het blad uit en daarna ook de daarmee samenhangende
knoppen,
In het algemeen zouden dus bij het uitloopen van wortels aan
stekken wortelvormende stoffen een rol spelen, die in de bladeren
gevormd zouden worden. Reeds Sachs heeft dergelijke meeningen
verkondigd, maar hij was zijn tijd ver vooruit en weinigen geloofden
hem. Trouwens bewezen is het bestaan van dergelijke wortelvormende stoffen pas enkele jaren geleden door mijn zoon, die
daarover te Buitenzorg proeven uitvoerde.
Hij nam stekken van een tropische plant, Acalypha, die zich
goed bewortelen, wanneer men ze afsnijdt en in den grond zet.
Maar wanneer men ze eerst ontbladert en daarna eenige dagen
laat staan, voordat men de stekken snijdt, dan vormen de daarna
afgesneden stekken geen wortels. Het is nu gelukt het vermogen
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tot wortelvorming weer te voorschijn te roepen door bepaalde
stoffen op de oppervlakte van deze stekken te brengen, nadat de
schors er wat afgeschrapt was. Die stoffen waren ten deele afkomstig uit de bladeren van Acalypha, maar ook uit sommige
andere bladeren zooals van papaja, ten deele uit mout; ik herinner
er aan, dat mout ook auxine bevat. Het is ook gebleken, dat die
wortelvormende stoffen evenals de groeistof tegen koking bestand
zijn. Later is gebleken, dat men ook nog wel bij andere planten
succes kan hebben, maar de groote moehijkheid schijnt te zijn,
dat wortelvormende stof zoo algemeen verspreid is, dat het meestal
geen succes heeft, wanneer men er nog meer bij brengt. Datzelfde
is trouwens blijkbaar ook in vele gevallen met groeistof het geval.
Onderzoekingen in den laatsten tijd door Nëmec te Praag uitgevoerd, hebben doen zien, dat er soortgelijke stoffen door sommige
bacteriën kunnen worden afgescheiden. H i j werkte met wortels
van cichorei. Snijdt men hiervan een stuk af, dan ontstaat er op
de sneevlakte een wondweefsel, dat men met den naam van callus
aanduidt. Het bleek nu, dat de vorming van dit callus in hooge
mate kon worden in de hand gewerkt, wanneer men er een brij
van de kuituur van sommige bacteriën, zooals Bacihus coh, Bachlus
Megatherium, enz. op brengt. Maar tevens begint dan een sterke
wortelontwikkeling, die anders volkomen ontbreekt; daartegenover
wordt de ontwikkeling van spruiten, die anders wel optreden door
die bacteriënkulturen volkomen geremd. Dat het hier niet om een
werking van de levende bacteriën gaat, kon Nëmec bewijzen, door
ze met chloroform te behandelen; alleen moest hij i n dat geval
om succes te hebben, de kuituur telkens vervangen, omdat er dan
blijkbaar niet weer telkens nieuwe stof gevormd wordt. Deze stof
bleek echter i n zooverre van de reeds genoemde te verschillen,
dat zij niet tegen verwarming op 100° C. bestand is.
A l deze stoffen kan men opvatten als te behooren tot een groep
van stoffen, die men met den naam van „phytohormonen" kan
bestempelen, daardoor een aanduiding gevende, dat er eenige
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overeenkomst zou kunnen bestaan met de dierlijke hormonen,
maar aan den anderen kant toch voorkomend dat zij hiermede
verward zouden worden.
Als zoodanig zijn dan ten slotte ook nog te noemen stoffen, die
Haberlandt te Berlijn ontdekte, in de eerste plaats bij aardappelen.
Snijdt men een stukje van een aardappel af, dan kan zich een
nieuwe schil, een zoogenaamde wondkurk, vormen. Evenals in
de laatst genoemde gevallen vinden daarbij celdeelingen en celstrekkingen plaats. Maar dit geschiedt slechts dan, wanneer men
er voor zorgt dat in de aardappel een weinig bastweefsel aanwezig
is. Men kan ook een weinig bastweefsel uit een andere aardappel
snijden en dit er tegen aan leggen.
Maar bovendien blijken bij den dood van de aangesneden
cellen aldaar zoogenaamde necrohormonen te ontstaan, die
eveneens celdeehng en celstrekking i n de hand werken. Spoelt
men de sneevlakte van een aangesneden aardappel onder de kraan
zorgvuldig af, dan gebeurt er niets; legt men er een papje van
f i j n gemaakte aardappelen op, dan vinden wel celdeelingen plaats.
Men kan die brij zelfs eerst koken en verkrijgt dan toch nog hetzelfde resultaat.
Wat Haberlandt hier bij aardappelen en sommige knollen heeft
waargenomen, hebben hij en zijn leerlingen nog in een reeks
van andere gevallen onderzocht en zij meenen, dat zelfs daar,
waar op normale wijze bij de plant cellen afsterven, eveneens
dergelijke necrohormonen gevormd worden, die dan groei teweeg
kunnen brengen; zoo zou het b.v. i n een zaadknop zijn, wanneer
bij de ontwikkeling van den kiemzak een aantal doode cellen
optreden.
Hoewel men in al deze gevahen veel minder ver voortgeschreden
is met het onderzoek als dit bij de straks genoemde auxine het
geval is, heeft men toch redenen genoeg om voorloopig dit ahes
onder een enkel gezichtspunt te beschouwen, waarbij men dan
ten slotte ook terecht komt bij de door Sachs in zijn verhandehng
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Stoff und Form genoemde blütenbildende Substanzen, wurzelbildende Substanzen, sprossbildende Substanzen, enz. De moeilijkheid van het onderzoek is wel vooral daarin gelegen, dat deze
stoffen in zoo buitengewoon kleine hoeveelheden werkzaam zijn,
waardoor het zoo moeilijk is ze i n handen te krijgen. Of er verband
bestaat tusschen deze phytohormonen en de dierlijke hormonen
of met de vitaminen zal de tijd moeten leeren.

RADIO-ONDERZOEK E N EIGENSCHAPPEN
V A N DE HOOGERE ATMOSPHEER
door
PROF. DR. JHR. G. J. E L I A S .

Het is een opmerl^elijlc feit, dat, waar de tecliniek van het radioverkeer (telegrafie, telefonie, beeldtelegrafie, televisie, eng.) de
laatste jaren reusachtige vorderingen heeft gemaakt, terwijl de
toekomst op dit gebied misschien nog thans ongedachte verrassingen herbergt, betrekkelijk slechts weinig aandacht is gewijd
aan de beantwoording van de vraag, hoe en waarom het overbrengen van berichten — in welken vorm dan ook — op groote
afstanden mogelijk is, M , a, w. de physische werking van den in
technischen zin af en toe wispelturigen z.g, „aether" is nog relatief
weinig bestudeerd. Er werd eenvoudig geconstateerd, dat golven
van zekere golflengte gemiddeld bij dag of bij nacht beter overkwamen dan die van eene andere golflengte, doch tot een systematisch onderzoek naar de oorzaken van dit schijnbaar grihige gedrag
van den „aether" kwam het veelal niet; de voortstormende ontwikkeling der radiotechniek had hiervoor geen tijd beschikbaar,
bovendien, de vruchten der gewonnen ervaringen konden worden
geplukt zonder dat het noodig was de vragen naar het „ h o e " en
„waarom" te beantwoorden.
Aanvankelijk kon, zoolang de afstanden tusschen zendstation
en ontvangstation klein waren en de aarde dientengevolge als een
plat vlak mocht worden beschouwd, de voorstelling van eene
rechtlijnige voortplanting der electromagnetische golven langs het
aardoppervlak — analoog aan de voortplanting van het licht —
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zonder bezwaar worden gebezigd. Echter werd bij grootere afstanden, waar een deel der aarde zich tusschen zender en ontvanger
bevindt, deze analogie onbruikbaar. Men onderstelde daarom,
dat de golven het toch altijd min of meer geleidende aardoppervlak
zouden kunnen volgen, eenigermate op dezelfde wijze als electromagnetische trhhngen zich voortplanten langs telegraaf- en telefoondraden, ook, indien deze niet meer rechtlijnig verloopen. Zulks
zou beteekenen, dat het ook uit de leer van het licht en die van het
geluid welbekende buigings- of diffractieverschijnsel, welk verschijnsel de bij licht en geluid waargenomen afwijkingen van de
zuiver rechtlijnige voortplanting verklaart, ook hier de mogelijkheid
zou bieden van eene voortplanting langs het gekromde oppervlak
der aarde. N u leert zoowel de theorie als ook het experiment, dat
het diffractieverschijnsel des te sterker optreedt naarmate de
golflengte grooter is: geluidsgolven van groote golflengte — dus
lage tonen — dringen b,v, door tot ver binnen de geluidsschaduw,
een feit, dat een ieder bekend is ook zonder diepgaande studie.
Dienovereenkomstig zullen ook radiogolven dus te meer gebogen
worden, hoe grooter de golflengte is, zoodat uit dit oogpunt het
gebruik van lange golven een voordeel zou kunnen schijnen.
Dat er echter bij de voortplanting van electromagnetische golven
langs het aardoppervlak feitelijk geen sprake kan zijn van een
diffractieverschijnsel alléén, volgt op volkomen overtuigende wijze
uit de berekeningen van den Engelschen wiskundige Watson,
waarop ik reeds vroeger te dezer plaatse heb gewezen. Immers
zou, zelfs bij eene volkomen geleidende aarde, het diffractieverschijnsel op groote afstanden een veel te geringe ontvangamplitudo opleveren. Deze uitkomst levert wel het sterkste argument
voor de stelling, dat er een geheel andere factor moet zijn, die de
golfvoortplanting op grooten afstand beheerscht.
Reeds voor omstreeks dertig jaar werd door den beroemden
Engelschen physicus en electro technicus Heaviside en, onafhankelijk
van hem, door den Amerikaanschen electrotechnicus Kennelly,
5
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de meening uitgesproI<en, dat de electromagnetische golven hoog
in de atmospheer zouden worden gereflecteerd. De voortplanting
op grootere afstanden zou dus niet tot stand komen tengevolge
van buiging of diffractie, maar wel door terugkaatsing (reflectie),
gepaard aan breking of refractie. Ofschoon aanvankelijk de realiteit
van eene reflecteerende laag in de atmospheer (de z.g. HeavisideKennelly-laag) van verschillende, vooral Duitsche, zijde in
twijfel werd getrokken, zal er tegenwoordig wel niemand meer
op radio-gebied te vinden zijn, die aan het bestaan er van twijfelt.
Bovendien, hoe zou anders de mogelijkheid kunnen worden verklaard, dat een radio-sein meerdere malen rondom de aarde kan
gaan, zooals inderdaad door verschillende onderzoekers is waargenomen en nauwkeurig geregistreerd?
Ook zonder directe experimenteele gegevens was het op grond
van verschillende physische en meteorologische feiten reeds
mogelijk eenig denkbeeld te verkrijgen omtrent de electromagneI tische eigenschappen van de hoogere atmospheer en hun invloed
op de golfvoortplanting,
In de hoogere atmospheer op eene hoogte boven de aarde
grooter dan 60 a 80 K , M , zijn verschillende factoren werkzaam,
die eene ionisatie van het gas, dat op die hoogte in hoofdzaak
uit stikstof bestaat, tengevolge moeten hebben, d, w. Z. eene
splitsing vah de moleculen in positieve ionen en vrije electronen,
I n de eerste plaats dringt in die hoogere lagen bij dag ultraviolet
zonlicht door van golflengten, die op kleinere hoogte reeds volkomen zijn geabsorbeerd, en die eene ioniseerende werking bezitten.
Voorts zendt de zon ook corpusculaire stralingen uit, zoowel
electronen als ook positief geladen ionen, die eveneens de hoogere
atmospheer ioniseeren, welke ionisatie samenhangt met het optreden van het Noorderlicht, De Noorsche natuurkundige Störmer
heeft aangetoond, dat tengevolge van de gecombineerde werking
van het gravitatieveld van de aarde met het aardmagnetische veld
de banen dezer deeltjes zoodanig gekromd kunnen worden, dat ze
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om de aarde heen loopen en dientengevolge ook de nachtzijde
van de aarde kunnen bereiken, Waar de dagzijde uit den aard der
zaak ook door deze corpusculaire strahngen kan worden getroffen,
moet worden geconcludeerd, dat de door deze stralingen veroorzaakte ionisatie zoowel bij dag als bij nacht zal optreden. Ten
slotte heeft ook de in de laatste jaren veel bestudeerde kosmische
straling —• eene uit het heelal afkomstige uiterst doordringende
golfstraling van zeer kleine golflente — een ioniseerenden invloed.
Echter is het niet waarschijnlijk, dat voor de ionisatie van de
hoogere atmospheer en de daarmede samenhangende reflecteerende
eigenschappen, aan deze straling veel beteekenis toekomt.
Wat nu de hoogte van de geïoniseerde laag betreft, zoo kan
aan de hand van verschillende gegevens worden nagegaan, dat de
door het ultraviolette zonlicht veroorzaakte ionisatie hooger dan
circa 60 a 80 K , M , moet zijn gelegen, afhankelijk van de niet juist
bekende absorptie van het ultraviolette licht, verder van de evenmin
exact bekende, doch uit waarnemingen omtrent de voortplanting
van het geluid op groote afstanden en omtrent de spectraallijnen
van het Noorderlicht geschatte, temperatuur van de hoogere
atmospheer en ten slotte van den zonnestand. Wat den laatstgenoemden factor betreft, zoo is het gemakkelijk in te zien, dat,
naarmate de zon lager staat, de geïoniseerde laag, voorzoover die
afkomstig is van de ultraviolette straling van de zon, hooger
gelegen moet zijn, aangezien deze straling bij lageren zonnestand
een langeren weg in de atmospheer aflegt, en derhalve reeds op
grootere hoogte geabsorbeerd wordt. Hetzelfde geldt voor die
corpusculaire stralen, die zich rechtlijnig van de zon naar de aarde
bewegen.
De van de corpusculaire stralen afkomstige ionisatie zal in
verband met de waargenomen snelheden der deeltjes in het algemeen
hooger gelegen zijn dan de door het ultraviolette licht veroorzaakte
ionisatie, We moeten ons dus voorstellen, dat er minstens twee
geïoniseerde lagen zijn, waarvan de hoogste zoowel bij dag als bij
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nacht aanwezig is, dus een permanent karaliter draagt, terwijl
bij dag op een lager niveau eene tweede geïoniseerde laag eene
soort gordijn vormt voor de hoogste laag. Desniettemin zal de
mogelijkheid bestaan, dat ook de corpusculaire stralen op sommige
tijden — indien de snelheden der deeltjes abnormaal groot zijn —
de atmospheer op een lager niveau dan het normale zullen kunnen
ioniseeren resp. hun invloed op andere wijze aldaar zullen doen
gevoelen.
De ionisatie van de hoogere lagen van de atmospheer zal electrische
eigenschappen hiervan tengevolge hebben. I n de eerste plaats zal
met de ionisatie een zeker geleidingsvermogen gepaard gaan, zoodat
er eene geleidende laag is, waaraan reflectie mogelijk is, analoog
aan de terugkaatsing van licht aan een gepolijst metaaloppervlak.
Tevens heeft er — eene omstandigheid, die speciaal voor de
kortere golven van belang is — eene verkleining van de dielectrische
constante plaats, waardoor de stralen, afgezien van terugkaatsing
en verzwakking door absorptie, eene breking ondergaan van zoodanigen aard, dat ze weer naar het aardoppervlak worden teruggevoerd. Op dezen invloed van de verandering der dielectrische
constante in een geïoniseerd gas is het eerst door den Engelschen
physicus Eccles gewezen.
Het is nu mogelijk onder gebruikmaking van verschillende
gegevens, waarvan er enkele — zooals reeds werd opgemerkt —
niet vohedig bekend zijn, niet aheen de hoogte van de door het
ultraviolette licht van de zon geïoniseerde laag, maar ook den
reflectiecoëfficiënt onder verschUlende omstandigheden te berekenen.
Dit ahes zou een eenigszins hypothetisch karakter dragen,
indien er niet i n de laatste jaren door verschillende onderzoekers
direct experimenteel werk was verricht op dit gebied. De eerste,
die hierover heeft geëxperimenteerd, was de Engelsche physicus
Appleton, die metingen heeft verricht teneinde te komen tot de
hoogte van de reflecteerende laag.
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Indien seinen worden gezonden van een zendstation A naar een
ontvangstation B, zoo zal men te rekenen hebben met minstens twee
„stralen", waarlangs de electromagnetische energie zich voortplant.
Vooreerst is er een „directe straal", de rechte lijn van A naar B, in
de tweede plaats een „gereflecteerde straal", die aan de Heavisidelaag wordt gereflecteerd. Deze beide „stralen" zuhen i n B samenwerken (interfereeren). Dientengevolge zal het mogelijk zijn, dat i n
B eene amplitudo wordt waargenomen, die de som is der amphtudines van de beide stralen, terwijl het eveneens mogelijk zal zijn,
dat het verschil der amplitudines wordt waargenomen. D i t zal afhankelijk zijn van het verschil der wegen tusschen A en B en ook
van de golflengte, of, juister gezegd, van het aantal golflengten,
dat begrepen is op het verschil der beide wegen. Is dit aantal een
geheel getal, dan zijn de beide verstoringen in B in gelijke phase
en neemt men aldaar de som der amphtudines van beide verstoringen waar, ligt het bedoelde aantal juist midden tusschen
twee geheele getahen in, dan zijn de beide verstoringen in B i n
tegengestelde phase en neemt men het verschil der amplitudines
aldaar waar. Genoemd aantal zal veranderen, als het wegverschil
bij constante golflengte variëert, in welk geval de in B waargenomen amplitude afwisselend maximaal en minimaal is. D i t zal
geschieden, indien de hoogte van de reflecteerende laag verandering
ondergaat, hetgeen bij dag plaats vindt als gevolg van de verandering der zonshoogte, des nachts tengevolge van de voortdurende variaties der zonneëmissies. D i t verschijnsel van afwisselend maximale en minimale amplitudo wordt i n de radiotechniek
met den naam „fading" bestempeld, waarbij terstond moet worden
opgemerkt, dat de „fading" niet noodzakelijkerwijze een interferentie-effect tusschen directe en gereflecteerde golf behoeft te
zijn, doch eveneens kan ontstaan door interferentie van twee of
meer gereflecteerde golven, zonder dat er eene directe golf aanwezig behoeft te zijn.
Het zooeven bedoelde aantal golflengten, dat begrepen is in
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het wegverschil tusschen gereflecteerde en directe golf, zal niet
alleen veranderen door wijziging van dit wegverschil, doch ook
door verandering van de golflengte bij een bepaald wegverschil.
Wanneer dus i n het zendstation A de golflengte langzaam veranderd wordt, neemt men in B achtereenvolgens maxima en
minima van de amphtudo waar, dus eveneens een „fading"effect. Hiervan nu maakte Appleton gebruik ter bepaling van het
verschh der beide wegen tusschen A en B. Daartoe nam hij i n B
het aantal „fadings", dus b.v. de maxima der amplitudo, waar,
dat correspondeerde met eene bepaalde verandering der in A ukgezonden golflengte. Hieruit kan onmiddehijk het wegverschil worden
berekend, waarna uit dit wegverschil tot de hoogte van de reflecteerende laag kan worden geconcludeerd. Op deze wijze mat
Appleton bij dag doorgaans eene hoogte van 100 a 120 K . M . ,
afhankelijk van de golflengte. Golven van omstreeks 400 M . golflengte leverden eene reflectiehoogte van omstreeks 100 K . M . ,
terwijl bij 100 M . golflengte vaak eene hoogte van circa 120 K . M .
werd gemeten. Des nachts werd eene aanzienlijk grootere hoogte
gevonden en wel ruim 200 K . M . of nog hooger.
Hiermede is inderdaad aangetoond, dat er minstens twee reflecteerende lagen zijn, waarvan de bovenste zal moeten worden
toegeschreven aan door de zon geëmitteerde corpusculaire stralingen,
de onderste, die alleen bij dag aanwezig is, aan het ultraviolette
licht van de zon. A f en toe deed zich bij dag de omstandigheid
voor, dat van de op achtereenvolgende tijdstippen b i j eene golflengte van 100 M . gemeten hoogten enkele waarnemingen eene
veel grootere hoogte — even groot ongeveer, als de *s nachts gemeten
hoogte — aanwezen dan de andere. D i t duidt er op, dat dergelijke
golven onder bepaalde omstandigheden in staat zijn de onderste
laag te doorboren om dan aan de bovenste laag te worden gereflecteerd, een feit, dat ook theoretisch volkomen aannemelijk is.
Naarmate namelijk de golflengte kleiner wordt, neemt de breking
af en keeren de stralen niet naar de aarde terug, doch dringen
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door de geïoniseerde laag heen, waarbij de reflectie slechts
gering is. Blijkbaar kan de toestand van de hoogere atmos-^
pheer op verschillende niet ver uiteengelegen tijdstippen zoodanig verschhlend zijn — wehicht in verband met aldaar optredende stroomingen —, dat bovengenoemde verschijnselen hiervan het gevolg zijn.
Eene andere methode ter bepaling van de reflectiehoogte is die,
welke de Amerikanen Breit en Tuve het eerst hebben toegepast.
Daarbij zonden ze telkens seinen uit van zeer korten duur, van
niet meer dan enkele tienduizendste deelen eener secunde. Zulk
een sein bestond uit een trein van hoogfrequente golven. Indien
een waarnemer zich op niet te grooten afstand van het zendstation bevindt, zoo zal hij niet alleen het uitgezonden sein direct
waarnemen, maar ook één of meer „echo's" er van tegen de
Heaviside-laag. Door het tijdsverschh te meten tusschen het
tijdstip van ontvangst van sein en echo worden gegevens verkregen
omtrent de reflectiehoogte. D i t alles is volkomen analoog aan de
verschijnselen bij het geluid. Ook daar kan de afstand tot een
terreinvoorwerp, dat het geluid reflecteert, bepaald worden uit het
tijdsverschil tusschen de tijdstippen van aankomst van het geluidssein zelf en de echo er van, indien de afstand tot de geluidsbron
bekend is. Terwijl echter in verband met de betrekkelijk geringe
voortplantingssnelheid van het geluid in laatstgenoemd geval het
tijdsverschil zeer gemakkelijk kan worden gemeten, is zulks bij de
radioseinen, die zich met de snelheid van het licht voortplanten,
minder eenvoudig. De meting van zulke kleine tijdsverschiUen
kan O. a, geschieden met behulp van eene z.g. buis van Braun,
ook wel aangeduid als kathodestraaloscillograaf.
Daarbij wordt aan een bundel electronen eene zekere snelheid
medegedeeld, waarmede ze tegen een fluoresceerend scherm
botsen, waardoor eene groene fluorescentievlek ontstaat. Ondergaat
deze bundel eene afwijking in een electrisch veld, dat loodrecht
op de bewegingsrichting der electronen staat, en dat evenredig
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met den tijd toeneemt, zoo beschrijft de fluorescentievlelt met
eenparige snelheid eene baan, die we als eene groene hjn op het
fluorescentiescherm waarnemen. Met behulp eener inrichting, die
hier niet nader zal worden beschreven, kunnen we, teneinde de
zichtbaarheid van de groene hjn te vergrooten, het groene vlekje
dezelfde baan steeds heen en weer laten doorloopen, waarbij de
snelheid in ééne richting veel grooter is dan die in de andere
richting, zoodat de bewegingsrichting vrijwel op alle tijdstippen
dezelfde is. Voorts kan zoowel het zooeven genoemde radiosein
als ook de echo er van worden „gelijkgericht" en daarmede worden
omgezet in een electrisch veld loodrecht op de beweging der
kathodestralen en tevens loodrecht op de bewegingsrichting van
de groene fluorescentievlek. We nemen dan achtereenvolgende
uitwijkingen van de baan waar van dit vlekje als gevolg van het
sein en van de echo. Het verschh in afstand tusschen de op deze
wijze verkregen teekens is eene directe maat voor het tijdsverschil
der doorloopen wegen, waaruit dan tot de hoogte der reflecteerende laag kan worden geconcludeerd. Met behulp van deze
methode vonden verschillende Amerikaansche onderzoekers waarden voor deze hoogte, die in enkele gevallen ongeveer gelijk
waren aan de door Appleton gevonden waarden, in andere gevallen
echter aanmerkelijk grooter waren. Bij verschhlende metingen,
zoowel bij dag als bij nacht, werd meer dan ééne reflectie gevonden,
b,v. eene sterkere en eene zwakkere op verschihende hoogte. D i t
versterkt de opvatting van meer dan één geleidende laag, waarbij
dan de onderste laag de golven gedeeltelijk zou doorlaten en
gedeeltelijk reflecteeren, terwijl eene hooger gelegen laag wederom
zou reflecteeren. I n Delft zijn in het Electrotechnisch Laboratorium der Technische Hoogeschool volgens deze methode metingen verricht, waarbij des nachts tusschen 11 en 2 uur hoogten
werden gevonden, die in de meeste gevallen tusschen 150 en 200
K . M . varieerden; bij dag werden reflecties gemeten op eene hoogte
van 110 a 140 K , M , , terwijl eveneens op sommige oogenblikken
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eene hoogte boven 200 K . M . werd gevonden, de golflengte bedroeg
hierbij omstreeks 80 M .
Voor korten tijd werden i n Bengalen door Rakshit metingen
verricht volgens eene eenigszins andere methode, die bij dag eene
hoogte opleverden kleiner dan 100 K . M . , terwijl des nachts grootere
hoogten werden waargenomen. Eene daghoogte beneden 100 K . M .
20U zich voor de nabijheid van den aequator goed aansluiten bij de
metingen overdag in Engeland en Nederland, waarbij daghoogten
van 100 a 140 K . M . werden gevonden. Immers, zooals reeds boven
werd opgemerkt, is te verwachten, dat tengevolge van den hoogeren
zonnestand aan den aequator, de geïoniseerde laag bij dag lager
zal liggen.
Echter moet hier opgemerkt worden, dat de hoogte, die op
eene van de zooeven beschreven wijzen wordt gemeten, in het
algemeen niet zal beantwoorden aan de werkelijke reflectiehoogte.
Immers bij de hoogtebepaling wordt gerekend met eene voortplanting met lichtsnelheid, waarbij de reflecteerende laag eenvoudigheidshalve als een spiegel wordt beschouwd. I n werkelijkheid
vindt de reflectie plaats binnen eene laag van betrekkelijk groote
dikte, waarin de voortplantingssnelheid van de lichtsnelheid afwijkt
op eene wijze, die i n verschillende gevahen niet dezelfde zal zijn
en die evenmin altijd geheel bekend is. Dientengevolge zullen de
bepalingen, waarbij een verschil i n looptijd tusschen eene directe
en eene gereflecteerde golfbeweging gemeten wordt, ter bepaling
der reflectiehoogte, in het algemeen nog met eenige onzekerheid
behept zijn.
Zulks geldt in mindere mate voor eene hoogtebepaling,
waarbij niet een verschil in looptijd gemeten wordt, doch waarbij
de hoek bepaald wordt, waaronder de stralen invallen. Immers kent
men dezen hoek, dan kan met behulp van den bekenden afstand
tusschen zender en ontvanger de hoogte van de reflecteerende laag
onmiddellijk berekend worden. De richting der invallende stralen
is bekend, zoodra het verschil in tijd bekend is tusschen de tijd-
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stippen, waarop eene golf twee op een betrekkelijk kleinen afstand
van elkaar verwijderde ontvangantennes treft. Totnutoe hebben
dergelijke proeven echter nog weinig definitief resultaat gehad.
Door Appleton en Barnett is de hoek van inval der stralen op
andere wijze bepaald. De directe strahng, die zich langs de aarde
voortplant, kan worden opgevangen zoowel met eene verticale
ontvangantenne, als ook met eene raamantenne. De hierdoor in
beide ontvangtoestellen opgewekte stroomen zullen eene zekere
verhouding vertoonen. Indien echter de stroomen worden vergeleken, die in beide ontvangtoestellen worden opgewekt door de
gereflecteerde golf, zoo zal de verhouding hiervan eene andere
zijn, afhankelijk van den hoek van inval. Het is duidelijk, dat op
deze wijze de hoek van inval eveneens kan worden bepaald. De
uitkomsten dezer methode komen in hoofdzaak overeen met die
van de andere door Appleton gebezigde methode, ofschoon de
mogelijkheid wel bestaat van een systematische afwijking.
Volgens dezelfde methode ging ook Rakshit in Bengalen te
werk, over welk onderzoek boven het een en ander werd vermeld.
Zooals reeds boven besproken werd, zal eene verandering in
hoogte van de reflecteerende laag een interferentieëffect teweegbrengen, waarbij de waargenomen amplitudo achtereenvolgens
maxima en minima vertoont, aangezien op een zeker oogenblik
deze amplitudo de som is van die van directe en gereflecteerde
golf, een volgend oogenblik het verschil. U i t de onderlinge grootte
van maximum en minimum bij een dergelijk interferentieverschijnsel, dat vaak ~ echter lang niet altijd — bij dag wordt
waargenomen, zal onmiddellijk tot de verhouding der amplitudines
van directe en gereflecteerde golf kunnen worden geconcludeerd.
Met inachtneming van de bekende hoogte van de reflecteerende
laag en van een aantal gegevens, die gedeeltelijk samenhangen
met de configuratie van zend- en ontvangantenne en hun onderhngen afstand, voorts met de electrische eigenschappen van den
bodem, waarover de voortplanting van den directen straal plaats
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vindt, kan dan het reflectievermogen van de reflecteerende laag
bij dag gevonden worden. Het blijkt, dat de aldus gevonden
waarde in overeenstemming kan worden gebracht met de waarde,
die er voor berekend wordt op grond van de onderstelling, dat
het ultraviolette licht van de zon de ionisatie van de atmospheer,
die in hoofdzaak uit stikstof bestaat, tot stand brengt, waarbij de
verdeeling van de temperatuur met de hoogte aan onderzoekingen
op meteorologisch gebied is ontleend. Wat deze laatste betreft,
zoo werd vroeger ondersteld, dat de temperatuur van de stratospheer
constant zou zijn en omstreeks —55° C. zou bedragen. U i t waarnemingen omtrent de voortplanting van het geluid op verre afstanden en uit spectraalonderzoekingen omtrent het Noorderlicht
moest evenwel worden geconcludeerd, dat deze lage temperatuur
zeer waarschijnlijk slechts tot op eene hoogte van ± 40 K . M .
zal bestaan, maar dat daar boven de temperatuur weer zal stijgen
tot een maximum, dat zeer waarschijnlijk hooger is dan 200° C. op
eene hoogte van meer dan 80 K . M . Op de hoogte, waar de reflectie
der electromagnetische golven plaats vindt, zal derhalve ook eene
temperatuur van omstreeks 200° C. moeten worden aangenomen.
Omtrent de samenstelling van de atmospheer op groote hoogte
— boven 100 a 150 K . M . — heerschte vroeger de meening,
dat aldaar waterstofgas het voornaamste element zou zijn.
Echter is reeds sinds geruimen tijd, ook weer op grond van
waarnemingen omtrent de voortplanting van het geluid, gebleken,
dat deze opvatting niet juist kan zijn. Door de waarnemingen
omtrent de hoogte van de Heaviside-Kennelly-laag wordt de
opvatting van de waterstofatmospheer insgelijks veroordeeld,
daar, indien deze juist was, de reflectie op veel grootere hoogte
zou moeten plaatsvinden dan inderdaad is waargenomen. I n de
stratospheer zuUen naast stikstof de gassen zuurstof, ozon en
helium in een gering percentage aanwezig zijn, echter spelen deze
voor de voortplanting en reflectie der electromagnetische golven
geen directe rol van beteekenis.
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Uit de metingen van het regelmatige interferentieëffect bij dag
blijkt voorts, dat de reflectie toeneemt, naarmate de zon lager
staat. Ook deze waarneming is i n overeenstemming met hetgeen
te verwachten was, daar de reflecteerende laag des te hooger ligt,
naarmate de zon lager staat en de reflectie van golven van zekere
golflengte des te sterker moet zijn, naarmate de reflectie op grootere
hoogte plaats vindt. Ook quantitatief blijkt hier overeenstemming
te bestaan tusschen waarneming en theorie.
De reflectie, en tevens het interferentieëffect, hangt echter niet
alleen af van de zonshoogte, doch ook van de golflengte, een
resultaat, dat eveneens door de waarneming wordt bevestigd.
Het is duidelijk, dat het interferentieëffect het sterkst zal zijn,
indien de directe en de gereflecteerde golf gelijke amplitudines
hebben. Voor het geval, dat zender en ontvanger op een afstand
van 10 a 20 K . M . van elkaar verwijderd zijn, zal bij eene golflengte
van 50 a 100 M . de directe golf i n het algemeen verreweg overwegen, zoodat het interferentieëffect betrekkelijk zwak is. Wordt
de afstand vergroot, dan zal de amplitudo van de directe golf
omgekeerd evenredig met het quadraat van den afstand afnemen,
terwijl de amplitudo van de gereflecteerde golf slechts weinig
afneemt. Het gevolg hiervan is, dat het interferentieëffect duidelijker waarneembaar wordt. Zulks zal nog meer het geval zijn,
indien de directe golf op haar weg door absorptie verzwakt wordt.
Het regelmatige interferentieëffect is echter bij dag lang niet
altijd duidelijk waarneembaar, zeer vaak wordt een zoodanig
verloop van de amplitudo waargenomen, dat van regelmatige
interferentie geen sprake is. Het karakter van het aldus min of
meer gestoorde verloop van de amplitudo is volkomen gelijk aan
dat, hetwelk bij nacht wordt waargenomen. Men komt er zoodoende
toe te vermoeden, dat de invloeden, die bij dag het regelmatige
interferentieëffect verstoren, van denzelfden aard zijn als de
factoren, die de ionisatie bij nacht veroorzaken. Zooals reeds boven
werd uiteengezet, moet de laatste worden toegeschreven aan van

de zon afkomstige corpusculaii'e stralingen, die naar plaats en
tijd eene zeer onregelmatig verdeelde ionisatie tengevolge zullen
hebben, die als het optreden van „ionenwolken" zou kunnen
worden beschreven. Het is duidelijk, dat onder die omstandigheden geen regelmatig interferentieëffect zal kunnen tot stand
komen.
Het lijkt nu zeker niet onmogelijk, dat deze corpusculaire
strahngen ook bij dag in zoodanige mate kunnen optreden, dat
dientengevolge de door de ultraviolette stralen veroorzaakte gelijkmatige ionisatie verstoord wordt.
I n dit verband zal het ongetwijfeld van belang zijn de waarnemingen op radiogebied zooveel mogelijk te vergelijken met
gelijktijdige waarnemingen omtrent de activiteit van de zon,
waaromtrent gegevens kunnen worden verkregen uit onderzoekingen omtrent het magnetisch aardveld en ook omtrent het
ozongehalte van de atmospheer, waarmede het absorptiespectrum
van het zonlicht samenhangt. Totnutoe heeft vvel eene vergelijking
plaats gevonden van gemiddelde waarden van waarnemingen op
radiogebied eenerzijds, meteorologische waarnemingen anderzijds, die inderdaad in groote trekken een verband met de zonneactiviteit vertoonen, van veel meer belang echter — doch ook
veel moeielijker — zijn enkelvoudige vergelijkende waarnemingen,
die telkens op het zelfde oogenblik worden gedaan.
Eveneens zal van zeer groot belang zijn het radio-onderzoek
op hoogere breedte, waar in verband met de nabijheid der magnetische polen de corpusculaire straling van de zon — gepaard
gaande met verschijnselen van Noorderlicht —• zooveel intensiever
is. Het is te hopen, dat in dit opzicht de expeditie „ H e t Pooljaar
1932-—1933", die in den zomer van dit jaar naar het hooge Noorden
zal vertrekken, in staat zal zijn ook op radiogebied veel waarnemingsmateriaal te verzamelen.

DE H I S T O R I S C H E O N T W I K K E L I N G V A N
DE GLASTECHNIEK
door
PROF. DR. C. J. V A N N I E U W E N B U R G .

Een overbekende legende van Plinius schrijft de ontdekking
van de glastechniek toe aan Phoenicische zeevaarders, die, kampeerende aan het strand bij den mond van de rivier de Belus in
Klein-Azië, voor de omwalling van hun vuurtje gebruik maakten
van brokken natuurlijke soda, trona, die zij i n hun schip vervoerden. Door de inwerking van de gloeiende soda op het zand
bij die gelegenheid zou het eerste glas zijn gevormd. Het is usance,
deze legende als technisch ongeloofwaardig te beschouwen, daar,
uit soda en zand alleen, hoogstens datgene zou hebben kunnen
ontstaan, wat wij tegenwoordig „waterglas" noemen. D i t verwijt
is onbillijk, daar het vaststaat, dat overal in de oudheid tot aan het
einde van de middeleeuwen, wellicht met uitzondering van Assyrië,
niet anders is gebezigd voor het smelten van glas, dan zand en
trona, welke laatste als regel voldoende kalk bevat, om het echte
natronkalkglas, d. w. z. ons gewone glas, te leveren. Veel meer
is de legende van Plinius hoogst onbelangrijk, omdat niet het
maken van het glas als materiaal, maar het verwerken daarvan
tot glazen voorwerpen hoofdzaak is. Glasachtige producten moeten
reeds sinds praehistorische tijden als metaUurgische slakken en
als glazuren op keramische artikelen bekend zijn geweest. Er is
dan ook reden om te onderstellen, dat de ontwikkeling van de
glasindustrie ten nauwste verband heeft gehouden met die van
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het verglaasde aardewerk. Opvallend is zeker, dat zeer kunstnijvere
volken als de Grieken en de Chineezen vóór het begin van onze
jaartelling noch de glastechniek, noch die van het opzettelijk
verglaasde aardewerk ernstig hebben beoefend!
Het oudste bekende glas heet te zijn een tweetal groene kraaltjes
uit de eerste dynastie van Egypte, omstreeks 3000 v. Chr. Het
komt ons voor, dat onmogelijk met zekerheid kan worden verklaard, dat w i j hier met artefacten hebben te maken. Het is n.l.
evenzeer mogelijk, dat dit slechts bewerkte stukjes natuurlijk,
vulkanisch glas, obsidiaan, zijn, waarvan bekend is, dat het reeds
in overoude tijden tot siervoorwerpen is verwerkt. Twijfel is des
te meer gerechtvaardigd, daar het tot omstreeks 2000 v. Chr. duurt,
eer dan weer andere, nu werkelijk kunstmatige glazen voorwerpen
in Egypte optreden. De techniek is geheel en al een kneedtechniek,
waarover door de opgravingen van Flinders Petrie in Tell-ElAmarna zeer interessante details zijn bekend geworden. Het glasblazen is i n Egypte pas kort vóór het begin van onze jaartelling
ingevoerd. Er is reden om te onderstehen, dat de glasblaaskunst
op Mesopotamischen bodem is ontstaan. I n ieder geval zijn de
oudste bekende, zeker geblazen vazen door Neumann opgegraven
te Nippour en dateeren deze uit den Seleucidisch-Partischen tijd
( ± 250 V. Chr.), terwijl bovendien Campbell Thomson tabletten
van de bibliotheek van Assurbanipal (7de eeuw v. Chr.) heeft
vertaald, waaruit een verrassend groote kennis van de glastechniek
is gebleken. De Egyptenaren hebben hun holle voorwerpen ahe
vervaardigd door kneden om een leemen kern. I n aansluiting
daaraan bestaat hun versieringstechniek ook bijna uitsluitend uit
het in de hitte inleggen van verschillend gekleurde partijen. Het
inwalsen van gruis leverde het prototype van het latere Romeinsche
en Venedaansche „miUefiori", dat van witte of gekleurde draden
van het latere „filigrano". Typisch voor Egypte is verder de
bijzondere vaardigheid i n het nabootsen van edelgesteenten in glas.
Tegen het begin van onze jaartelling was Alexandrië het centrum
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van de glasnijverheid, van waar u h een groote exporthandel werd
bedreven, o. a. naar Griekenland, waar men zich met deze techniek
nooit ernstig heeft beziggehouden, en eveneens naar Rome, dat
zich echter in het begin van den Keizertijd van den export onafhankelijk wist te maken door de ontwikkeling van een eigen
industrie, die de Egyptische weldra aan omvang en beteekenis
overvleugelde. Als één der hoogtepunten van de Romeinsche
glasindustrie rekent men veelal de bekende Portlandvaas uit het
British Museum, in de 16de eeuw gevonden in den sarcophaag
van Alex. Severus, een zeer zeker hoogst kunstvaardig staaltje
van overvang- en slijptechniek, waarvan echter door velen wordt
betwijfeld, of ze niet als Alexandrijnsche import moet worden
beschouwd. Zeker Romeinsche nova vormen de ongelooflijk
kunstig geslepen „diatreta", grocglazen met een daaromheen
geslepen open netwerk, het geheel uit één massief stuk vervaardigd.
Een perfectionneering van de Egyptische kneedtechniek leidde
O. m. tot miUefiori met ingewalste slangetjes, spiraaltjes en bloempjes, producten, waarin men vermoedelijk de uitermate kostbare
„ m u r r i n a " heeft te zien, waarvan enkele Romeinsche auteurs
geheimzinnig spreken.
Naast dit en ander technisch bijzonder hoogstaand en zeldzaam
sierglas heeft de Romeinsche industrie echter voor het eerst ook
veel geleverd voor het dagelijksch gebruik. Zij werd voor het eerst
een soort grootindustrie. Fabrieken te Cumes en Sorrente leverden
O. m. een gewonen glazen drinkbeker voor 3 sestertiën. Voorts
een onnoemlijk aantal kleine reukwaterfleschjes (dolfijnfleschjes),
andere toilet- en keukenartikelen, en ook kleine, dikke, gegoten,
veelal gefigureerde glazen platen als voorloopers van onze vensterruiten.
Van Rome uit werd de glasindustrie overgebracht naar Gallië,
Germanië, Brhtannië en zelfs naar Scandinavië, welke landen
evenwel weinig technisch-nieuws er aan hebben toegevoegd.
Met den ondergang van het West-Romeinsche rijk nam Byzantium
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ook deze industrie over. Zij leverde vooreerst een groot aantal
glasmozaieken op, maar als technische vooruitgang ook de fabricage
van werkelijke vensterruiten. Vermoedelijk is de Aya Sophia de
eerste kerk geweest, welke van dun glas-in-lood is voorzien geweest.
Hoewel, naar het schijnt, kleine stukjes daarvan reeds in de 6de
eeuw in West-Europa zijn toegepast, is het meer algemeen gebruik
van vensterglas pas door de eerste kruistochten uit het Oosten
ingevoerd. Oorspronkelijk gemaakt door het uitslingeren van een
glazen bol tot een schijf, is dh soort glas toch reeds in de 12de eeuw
vervaardigd volgens het nog thans in zwang zijnde „manchonprocédé", waarbij een geblazen cylinder overlangs wordt opengeritst en „gestrekt".
De Byzantijnsche glasnijverheid kwam weldra zeer sterk onder
den invloed van Perzië, waar omstreeks de 5de en 6de eeuw een
eigen glasindustrie bloeide, welker herkomst al evenmin met
zekerheid is aan te geven, als die van de zoo belangrijke Perzische
keramiek. Haar techniek is vooral gekarakteriseerd door het gebruik
van kleine medaillons van gekleurd glas, evidente edelsteenimitaties, hetgeen grond geeft aan het vermoeden, dat wij hier te
maken hebben met een uitlooper van de Egyptische techniek.
Haar belang ligt intusschen niet op technisch terrein. Van technisch
belang daarentegen was, zoo misschien al niet de uitvinding, dan
toch zeker de algemeene toepassing van de glasschilderkunst door
de erfgenamen van de Perzen, de Arabieren. Deze hebben voor
het eerst het beschUderen van glas met gekleurde, gemakkelijk
smeltende glassoorten, emails, gevolgd door het inbranden in
moffelovens, op groote schaal, v,n,l, voor hunne moskeelampen
toegepast.
Met den geleidelijken ondergang van het Byzantijnsche rijk
zien we de Oost-Europeesche en Levantijnsche glasnijverheid zoo
van de 12de tot de 15de eeuw langzamerhand emigreeren naar
Venetië, Reeds in de 13de eeuw telde deze stad zooveel glasblazerijen, dat de Signoria het in 1291 noodig oordeelde, ze alle
6
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naar het ehand Murano over te brengen, zoowel om redenen van
hygiëne en brandgevaar, als ook om de geheimhouding beter te
verzekeren en daardoor het monopolie van deze belangrijke industrie te behouden. I n den eersten tijd presteerde Venetië weinig
nieuws. Techniek en décor bleven typisch Byzantijnsch-Arabisch.
Omstreeks het einde van de 16de eeuw echter ontwikkelde zich
hier een nieuwe, geheel eigen techniek, vooral gekarakteriseerd
door een betere smektechniek, zuiverder en juister, opzettelijk
gekozen grondstoffen, waaronder nu ook zoodanige afzonderlijk,
die het CaO meebrengen, en door deze verbeteringen ook een
veel fraaier glas, volkomen kleurloos of gelijkmatig gekleurd,
practisch zonder fouten. I n verband daarmee komt ook het voorwerp zelf meer in het centrum van de belangstelling, de oppervlakteversiering meer op den achtergrond. Typisch wordt dus
ook de virtuositek in de vormgeving in de hitte met tangen en
scharen, ongeveer als nog nu geschiedt. D k leidde veelal tot zeer
grillige vormen, die wellicht niet aesthetisch, maar wel technisch
hoog staan. Naast deze verbeteringen neemt men bovendien
1600 een zeer zuiver renaissance-verschijnsel waar, n.l. een
teruggrijpen naar zuiver-Romeinsche voorbeelden, de miUefiori
en de filigrano, die nu tot de hoogste volmaaktheid werden gebracht. Is vóór 1600 het aanbrengen van goud en emails op het
glas regel, na dien tijd zien we verschillende kleuren glas in elkaar
verwerkt als bij de oude Egyptisch-Romeinsche techniek. Dat
daarnaast ook de oppervlakteversiering met groote vaardigheid
nog wel werd bedreven, blijkt uit het kunstige slijpwerk aan
kroonluchters en randen om amalgaamspiegels, waarvan de ontdekking door sommigen, vrij zeker ten onrechte, aan Venetië
wordt toegeschreven.
Ondanks scherpe geheimhouding is de Venetiaansche techniek
toch langzamerhand over Europa verbreid. Zij is het eerst beschreven door Antonio Neri (1612). Merret annoteerde dk werk
en Kunckel verwerkte het tot zijn „Ars vitraria experimentalis"
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(1679), dat onze belangrijkste bron van kennis is voor de oude
techniek, in het bijzonder ook voor de gebruikte oventypes, waarover trouwens ook reeds door Agricola in diens „ D e re metahica"
(1561) gegevens waren verstrekt.
Uit de technische litteratuur en uit recente nasporingen van
Hudig is met zekerheid bekend, dat gedurende de 17de en 18de
eeuw de glasindustrie in Holland op tal van plaatsen in een voor
dien tijd grooten omvang is bedreven, Niettemin is het oudHollandsche glas in onze verzamehngen relatief schaarsch. Het
vermoeden dringt zich op, dat veel, wat hier te lande als oudVenedaansch bekend staat, i n werkelijkheid op eigen bodem is
gevormd. Een specialité van Holland is steeds geweest het graveeren
van glas, hetzij met een koperen raadje, hetzij met een diamant,
een defdge bezigheid, die o, a, op het Muiderslot werd bedreven
door Maria Tesselschade, Van de 18de-eeuwsche graveurs zijn
O, m, Wolff en Aart Schouman bekend geworden.
Behalve naar Holland werd de Venetiaansche techniek in den
loop van de 16de en 17de eeuw ook overgebracht naar Bohème,
D i t bracht als nieuwigheid het algemeener gebruik (niet de uitvinding) van het kalikalkglas. Vóór dien was natronkalkglas (evenals
ook tegenwoordig weer) regel geweest; de grondstoffen dus zand,
kalk en soda. De Bohemers vervingen als regel de soda door
potasch. Het zoo ontstane kahkalkglas was harder, had een grootere
lichtbreking, maar ook een grootere dispersie, en leende zich
daardoor zeer geschikt voor een tweede nieuwigheid, het slijpen
van groote vlakke facetten, I n tegenstelling tot Venetië kwam dus
hierdoor de oppervlaktebewerking weer meer op den voorgrond.
Bracht zoo Bohème een nieuw materiaal, nog een stap verder
in dezelfde richting ging men omstreeks 1700 in Engeland door
de algemeene invoering van het flintglas of kristal, het kaliloodglas,
gesmolten uit zand, loodoxyde of menie en potasch. Deze glassoort
had niet alleen een nog hoogere breking en dispersie, maar bovendien een veel grootere elasticiteit en dus een veel fraaieren klank.
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Tevens ging men ongeveer ter zelfden tijd over tot veel rustiger,
deftiger vormen, met spaarzame versiering, waardoor het 18de
eeuwsche „Old English table glass" terecht zulk een groote vermaardheid heeft gekregen. Bovendien hebben de Engelschen
belangrijk bijgedragen tot de glasgravure en tot de ontwikkeling
van het etsen van glas met behulp van fluoorwaterstofzuur, ook
al moge de uitvinding daarvan vermoedelijk aan Duitschland of
Hohand zijn toe te schrijven.
Ten slotte moge worden gewezen op een belangrijke bijdrage,
die in het einde van de 17de eeuw door Frankrijk werd geleverd,
n,l, de uitvinding van het vlakwalsen van glas in 1688 door de
Néhou, waardoor de grondslag voor de spiegelglasindustrie werd
gelegd,
I n den loop van de 19de eeuw heeft de glasindustrie, als zoovele
andere, zich weten te ontwikkelen van zuivere empirie tot een
bedrijf, gebaseerd op chemische en physische kennis, zij het ook,
dat deze kennis ook nu nog verre van voldoende is. De eerste
bemoeiingen van de chemie met glas waren de analytische onderzoekingen van Klaproth (omstreeks 1800), waaruit de belangrijke
conclusie werd getrokken, dat zelfs binnen ket kader van één type
glas, b,v, het natronkalkglas, het glas geenszins een constante
chemische samenstelling had. Deze vondst leidde er als vanzelf
toe, na te gaan, hoe dan wel de physische eigenschappen afhingen
van de samenstelling, en daardoor werd het glas één van de eerste
stoffen, waaraan die tak van wetenschap werd bedreven, die wij
nu de physische chemie noemen, en die zich immers juist het
naspeuren van genoemd verband tot taak stelt. Gedurende de
geheele 19de eeuw heeft van alle physische eigenschappen vooral
de brekingsindex en het dispergeerend vermogen veel belangstelling
getrokken, en wel in verband met de steeds meer dringende vraag
naar achromatische lenzenstelsels bij de ontwikkeling van de
optische instrumenten. De daarvoor benoodigde glassoorten met
tegelijkertijd van te voren vastgestelde breking en dispersie waren
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slechts te verkrijgen, door niet alleen in de bekende typen de
samenstelling binnen wijde grenzen te varieeren, maar door bovendien allerlei vóórdien niet gebruikte bestanddeelen in te voeren,
zooals baryum, magnesium, zink, boorzuur, phosphorzuur en
fluoor. Met deze physische chemie van het optische glas hebben
zich verschillende van de grootste geesten beziggehouden} Fraunhofer, Doebereiner (te zamen met Goethe), Faraday, Stokes.
Daarnaast voortreffelijke technici als Harcourt en Guinand. Toch
zijn al deze alleenstaande onderzoekers maar zeer onvolledig in
hun taak geslaagd. Een voorloopig voldoende oplossing werd pas
verkregen in de laatste 25 jaar van de 19de eeuw in het laboratorium van Schott & Gen, te Jena, waar zich een geheele staf van
geleerden onder leiding van Otto Schott, Winkelmann en Abbe
aan dit onderwerp heeft gewijd. Men heeft daar trouwens niet
aheen de optische eigenschappen bestudeerd, maar ook van allerlei
andere physische eigenschappen, als specifiek gewicht, uitzettingscoëfficiënt, trekvastheid, elasticiteitsmodulus, specifieke warmte
en warmtegeleidingsvermogen, nagegaan, hoe ze van de chemische
samenstelling afhankelijk waren. Van groot belang daarbij was
de hypothese, waarvan men uitging, n.l. dat al deze grootheden
additief zouden zijn, d. w. z. dat men hunne waarde door eenvoudige sommeering zou kunnen vinden, indien bekend was,
tot welk bedrag ieder % van ieder samenstellend oxyde tot die
bepaalde grootheid bijdroeg. Deze bedragen hebben zij nu voor
een 12-tal oxyden en voor de genoemde physische grootheden op
grond van ontelbare waarnemingen bepaald. D h beteekende een
enorme stap voorwaarts, daar het een basis, een leiddraad, leverde
voor het maken van nieuwe types glas. Verlangde men een beter
soort laboratoriumglas of lampeglas, waarvan in het bijzonder
de uitzettingscoëfficient klein moest zijn, dan wist men nu welke
oxyden men bijzonderlijk moest vermijden, en evenzeer welke
speciaal geschikt waren. De firma Schott dc Gen. is hierdoor in
staat geweest, tal van fundamenteel-nieuwe glassoorten op de
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markt te brengen, niet alieen veel beter optisch glas, maar ook
glas met veel verbeterde bestendigheid tegen plotsehnge temperatuurswisselingen, ultraviolet-doorlatend glas, thermometerglas
met geringe nawerking enz, enz. Zij is waarschijnlijk het oudste
voorbeeld van een fabriek, die door zuiver-wetenschappelijken
laboratoriumarbeid is groot geworden. Er is evenwel ook nog
een andere moraal uit te trekken! Meer moderne Engelsche en
Amerikaansche onderzoekingen hebben aangetoond, dat de hypothese van de addhiviteit vrijwel geheel een fictie is, ten minste
in vele gevahen. Het geval-Jena bewijst niettemin, van hoe groote,
in dit geval technische waarde een gedurfde hypothese kan zijn,
ook al blijkt ze later onjuist te zijn!
Een geheel ander probleem, dat vooral i n de laatste 25 jaren
vele gemoederen heeft beziggehouden, is dat van een nadere
beschrijving van het begrip „glasachtigen toestand". Een exacter
inzicht i n het wezen van vloeibare en vaste phasen heeft reeds
spoedig tot de overtuiging geleid, dat men i n glas zonder twijfel
een onderkoelde vloeistof heeft te zien, ondanks het feit, dat het
glas voor den leek het meest op een vaste stof gelijkt. Vooral de
afwezigheid van een vast smelttraject en de mogelijkheid tot
ontglazen, d, i , kristalliseeren, hebben de vloeistofnatuur onomstootelijk vastgesteld, I n de allerlaatste jaren is de physische chemie
van deze merkwaardige vloeistoffen tot zeer interessante resultaten
gekomen door het werk van Samsoën en van Tammann, doch een
bespreking hiervan valt buiten het kader van de technische geschiedschrijving.
Zoo is de glasindustrie langzamerhand op een behoorlijke wetenschappelijke basis gekomen. Daarnaast heeft zich echter in het
einde van de 19de en gedurende de 20ste eeuw nog een andere
hoogst belangrijke evolutie afgespeeld, n.l, de ontwikkehng tot
een i n hoofdzaak machinaal bedrijf, gebaseerd op de techniek
van de moderne continue ovens. De uitvinding van het regeneratieprincipe van Siemens (1856), waarbij gas en lucht werden voor-
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gewarmd door de afgewerkte vlamgassen en dus een veel hoogere
temperatuur werd bereikt, en evenzeer de uitvinding van den
ringoven van Hoffmann (1858), die wel niet in de glasindustrie
zelf werd toegepast, maar waardoor toch de belangstelhng voor
groote, continue oveneenheden sterk steeg, hebben ook in de
glasindustrie tot nieuwe oventypes geleid, waardoor de machinale
fabricage pas goed mogelijk werd. Zoo is langzamerhand bijna
overal het mondbedrijf door de machine vervangen, Het eerst is
dit het geval geweest in de flesschenfabrieken. De vol-automatische
Owens-machine maakt bijna zonder bediening van 10—30,000
flesschen per etmaal! Voor holle voorwerpen van meer gevarieerden vorm zijn andere, meest half-automatische machines in
gebruik, die hun glas niet zelf uit den oven halen, maar dit moeten
toegevoerd krijgen, hetzij nog door handbedrijf, hetzij weer door
speciale machines, de z.g, „feeders". Zoo wordt op het oogenbhk
bijna al het technische glas voor emballagedoeleinden, dus alle
flesschen en potjes, langs machinalen weg vervaardigd. Even verbluffend snel heeft de machine zich de heerschappij veroverd
op het gebied van het vensterglas. Het oude manchon-bedrijf is
bijna overal verdrongen door machines, die óf wel de manchons,
maar dan van veel grooter afmetingen, vervaardigen (Lubbers),
óf zelfs direct een groote vensterruit „sans f i n " uit het gesmohen
glas omhoog trekken (Fourcault, Libbey-Owens). Ook de wegens
hun aantal zoo belangrijke gloeilampenballons kunnen geheel en
al machinaal worden gemaakt!
Alleen voor het sierglas heeft het hand- en mondbedrijf zijn
plaats weten te behouden. Vooral i n aesthetisch opzicht, is de
19de eeuw voor het sierglas eigenlijk één lange periode van inzinking geweest. De techniek van de oppervlakteversiering door
slijpen, graveeren, etsen en beschilderen is daarbij te veel naar
voren gekomen; de intrinsieke deugden van het heldere glas, zijn
glans en zijn lichtspeling, kwamen op den achtergrond. Bovendien
heeft een zucht tot onnatuurlijke nabootsing, zoowel van vreemde
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materialen, porcelein en koper, als van organische vormen, tot de
vreemdste excessen geleid. Tegen dit alles is nu in de laatste jaren
gelukkig een duidelijke en krachtige reactie ingetreden. Een door
wetenschappelijk inzicht aanmerkelijk verbeterde techniek gaat
hand in hand met een grootere waardeering van de bijzondere
deugden van het glas als grondstof voor de kunstnijverheid. Het
is te verwachten, dat de glasindustrie op deze basis nog een
interessante ontwikkeling i n stijgende lijn tegemoet gaat.

DE B O U W DER STERREN
volgens verschillende t h e o r i e ë n van den laatsten t i j d
door
Ir. D r . A . J. S T A R I N G .

Directe waarneming van een ster kan ons in het gunstigste
geval doen kennen de lichtkracht (uitgestraalde energie per seconde),
de massa, en de middellijn. Het spectroscopisch onderzoek voegt
hieraan toe de effectieve temperatuur, d. i , de temperatuur van
het absoluut zwarte lichaam van gelijk oppervlak als de ster, dat
dezelfde lichtkracht zou hebben als deze. Van de zon zijn natuurlijk
aherlei bijzonderheden het beste bekend, maar zelfs van deze ster
weet men, wat het inwendige betreft, niet meer dan van een
willekeurig andere. Het is o, a. de taak der Astrophysici om door
toepassing van de bekende natuurwetten te trachten ons een
voorstelling te geven van dit onbereikbare inwendige. Daar de
omstandigheden waarin de stermaterie verkeert, zoo geheel anders
zijn dan die der materie, welke wij i n de laboratoria bestudeeren,
moet men er op verdacht zijn dat men bij het onderzoek van de
toestand i n het inwendige van een ster voor verrassingen kan
komen te staan, en dat steeds de mogelijkheid van onvermoede
eigenschappen bestaat. Toch zal men niet dan in den uitersten
nood zijn toevlucht nemen tot hypothesen, uitsluitend toepasselijk op stermaterie; dit is wel de reden waarom de opvattingen van Jeans over het inwendige van een ster weinig aanhang
vinden, daarentegen b.v, Mhne's beschouwingen eerder gunstig
ontvangen worden, hoewel ook deze laatste een groote wijziging
brengen in de eerst algemeen aanvaarde theorie van Eddington,
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Sinds het uitsprelten van de wet van het behoud van arbeidsvermogen, en de erltenning dat warmte een vorm van energie is,
is een van de fundamenteele problemen: hoe is het mogelijk dat
zon en sterren voortdurend groote hoeveelheden energie uitstralen zonder i n voor ons eindigen tijd merkbaar af te koelen?
De meteorieten-hypothese van Mayer (1849) en de daarop gevolgde
contractie-hypothese van Helmholtz (1853) hebben afgedaan,
sinds berekening leerde dat volgens de eerste de zon een merkbare massa-toename zou moeten verkrijgen, en dat de tweede
in conflict komt met geologische ouderdomsberekeningen van
de aarde. Men heeft later gedacht aan radioactief verval, waarbij,
zooals bekend, energie vrij komt (y-stralen). Ook dit zou niet
voldoende zijn, zelfs als de geheele zon b.v. uit uranium bestond.
I n tegenstelling daarmee was de opvatting dat in de zon en de
sterren opbouw van elementen uit protonen en electronen zou
plaats vinden: indien op een of andere wijze een heliumatoom
opgebouwd zou worden uit 4 protonen en 4 electronen, dan
moet daarbij energie vrij komen. Ook deze oplossing heeft niet
voldaan.
Nu wees Jeans er i n 1904 reeds op dat gelijke hoeveelheden
positieve en negatieve electriciteit elkaar zouden kunnen neutraliseeren en vernietigen, waarbij groote hoeveelheden energie beschikbaar zouden komen. Een proton en een electron zouden
dus, onder uitstraling van energie, elkaar kunnen vernietigen.
Bovendien is men door Einstein's relativiteitstheorie gewend aan
het idee dat massa en energie samengaande begrippen zijn; 1 gram
vertegenwoordigt 9.10^" energ. Omgekeerd: uitstrahng van energie
beteekent massaverlies.
Overigens is het vraagstuk van deze omzetting van materie
in straling verre van opgelost. Jeans vat het proces op als een
uitbreiding van de radioactieve processen, en atomen, zwaarder
dan het uraniumatoom, zouden hierbij als slachtoffers vallen —
het is volgens hem waarschijnlijk dat temperatuur en druk er
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geen directe invloed op uit kunnen oefenen, evenmin als op de
radioactieve processen, tenzij de temperatuur van de orde van
grootte van 10^^ graden zou worden, I n de stermodellen van
Eddington en Jeans komen dergelijke temperaturen niet voor,
wel in dat van Milne,
Een andere opvatting, van Russell, gebaseerd op het stermodel
van Eddington, gaf als temperatuur waarbij het proces zou
beginnen, 30 a 40 mihioen graden. H i j vond n,l, dat de groote
groep der dwergsterren volgens de theorie van Eddington een
centrale temperatuur van die orde van grootte moet hebben.
Echter kan daar niet mee verklaard worden dat ook in sterren
met lagere temperatuur (reuzen) het proces plaats vindt,
Milne denkt zich, aansluitend bij Dirac, de omzetting van
materie i n strahng als een omkeerbaar proces dat bij zéér hooge
temperatuur (orde van grootte 10^^ graden) plaats heeft, waarbij
automatisch een evenwichtstoestand, afhankelijk van de temperatuur, intreedt. Afkoeling zou de omzetting materie —>- straling,
verwarming de omzetting strahng —> materie bevorderen,
Hoe dit zij, aannemend dat de frequentieregel uit de quantumtheorie ook op dit proces toepasselijk is, vindt men als resultaat
van de wederzijdsche vernietiging van een proton en een electron
een strahng met buitengewoon korte golflengte. Men meent in
de zéér doordringende (kosmische) straling die tot de aarde van
buiten af komt, het bewijs te zien van die materievernietiging,
I n elk geval is geen andere hypothese gevonden waarmee het feit
wordt verklaart dat de sterren gedurende onnoemelijk lange tijden
onnoemelijk groote hoeveelheden energie uitstralen.
Van belang voor de indeehng der sterren naar de samenstelling
van de straling die zij ons toezenden, is de i n den aanvang gedefinieerde effectieve temperatuur. Deze bepaalt tevens de kleur van
een ster. De effectieve temperaturen der sterren vormen een continue
reeks, van 2500—35000° ongeveer. De zon en Capeha zijn gele
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sterren (eff. temp. 6000° ongeveer); roode sterren hebben een
lagere, witte een hoogere effectieve temperatuur.
Gelijk bekend, hebben Russell en Hertzsprung ontdekt dat tot
een bepaald spectraaltype (eff. temp.) in 't algemeen 2 groepen
van sterren behooren, gekenmerkt door de woorden reuzen- en
dwergsterren. Beroemd zijn de roode reuzen Betelgeuze en
Arcturus, waarvan de middellijnen direct volgens Michelson's
interferentie-methode gemeten zijn, en die afmetingen hebben, te
vergelijken met planetenbanen van ons zonnestelsel. Zoo is Capella
een gele reus, de zon een gele dwerg. Zeer duidelijk komt deze
sphtsing uit in het Russell-diagram, waarin voor een groot aantal
sterren type en lichtkracht tegen elkaar uitgezet zijn. Men onderscheidt daarbij in hoofdzaak de reeks der reuzensterren, de hoofdreeks of reeks der normale dwergsterren, en de groep der witte
dwergsterren (begeleider van Sirius, van Maanen's ster), zeer
kleine en sterk gecomprimeerde sterren (resp. 64 en 400 kg/cm^),
met hooge effectieve temperatuur.
De algemeene opvatting van de beteekenis van dit diagram is
dat het op een ontwikkelingsgang van de sterren wijst, die men
zich voorstelt van roode reus (lage temp.) —>• wit (heet) —> roode
dwerg (lage temp.). Vermoedelijk moeten de witte dwergen geheel
aan 't eind staan.
Wat nu de eigenlijke bouw der sterren betreft; sinds de kritische
verschijnselen bekend zijn, is het beeld van de ster met vloeibare
kern en gasatmosfeer van lagere temperatuur (Kirchhoff) vervangen
door dat van de zuiver gasvormige ster, een mengsel van allerlei
gassen met naar binnen toenemende druk (gevolg van de zwaartekracht) en temperatuur. D i t laatste is noodig om de warmte van
binnen naar buiten te doen stroomen. Dacht men zich dit warmtetransport vroeger uitsluitend veroorzaakt door stroomingen in
de gasmassa (convectie), waarbij echter groote stroomsnelheden
voor moesten komen (orde van grootte 10 km/sec), thans schrijft
men het geheel op rekening van de straling. Volgens de moderne
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theorieën is convectie in het inwendige der sterren onmogehjk.
Vóór Eddington is de mogelijkheid van gassterren o. a. onderzocht door Lane (1870) en Emden (1907), echter zonder de straling
er bij te pas te brengen. Lane bewees dat een gasbol, bestaande
uit een ideaalgas, d. w. z. een gas dat de wet van Boyle-Gay Lussac
volgt, die tengevolge van de zwaartekracht bij afkoeling inkrimpt,
heeter wordt. Er wordt bij die inkrimping dus meer energie in
warmte omgezet dan er aan warmte door uitstraling verloren was
gegaan. D i t is de reden dat men de ontwikkehngsgang der sterren
aanneemt van groot en koud naar klein en heet. Op de vraag hoe
dan tenslotte de ster toch kan eindigen als roode dwerg, dus hoe
hij, bij verdere inkrimping toch kan afkoelen, was het antwoord:
omdat de materie in die sterk gecomprimeerde toestand tenslotte
de ideale gas-wet niet meer volgt. Toen later de uitkomsten van
de theorie van Eddington, die oorspronkelijk aheen voor de (zeker
gasvormige) reuzen was opgezet, ook toepasselijk bleken op de
dwergen, moest men deze ook als gassterren beschouwen, en werd
het antwoord op de vraag hoe de gassterren kunnen afkoelen:
omdat gaandeweg hun massa afneemt door wegstrahng. Ook dan
geldt de wet van Lane niet.
Uitgangspunten voor de theorie van Eddington zijn:
le. de wet van Boyle-Gay Lussac

waarin p de gasdruk, q de dichtheid en T de absolute
temperatuur van het gas is. R is een constante, en /« is
de gemiddelde massa per vrij deeltje in het gas, uitgedrukt
in de massa van een waterstofatoom als eenheid;
2e. energietransport alléén door straling;
3e. evenwicht tusschen de krachten die een gasdeel naar binnen
wihen trekken (zwaartekracht) en de krachten die het naar
buiten trachten te duwen, dus gasdruk en stralingsdruk.
Deze stralingsdruk, onbeteekenend in aardsche omstandigheden.
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wordt bij de sterile straling in 't binnenste van een ster, zéér
belangrijk. H i j is daar evenredig met de 4e macht van de ter
plaatse heerschende absolute temperatuur. De druk die een
lichaam van de aethergolven ondervindt is des te sterker naarmate
een grooter gedeelte van de opvallende straling geabsorbeerd
wordt; daar de mate van absorbtie wordt aangegeven door de
absorbtiecoëfficiënt, is het duidelijk dat deze een belangrijke rol
speelt in elke sterrentheorie — hij zal blijken een bron van moeilijkheden te zijn in het sterrenprobleem.
De absorbtie komt tot stand doordat een aankomende aethergolf
van passende frequentie zijn energie afstaat aan een electron van
een of ander atoom; dit electron wordt daardoor hetzij geheel
vrij gemaakt van 't atoom, hetzij enkel in een baan van meer
energie gebracht. Valt hetzelfde of een ander electron op de
opengekomen plaats terug, dan wordt de eerst geabsorbeerde
energie weer uitgestraald, maar nu naar ahe kanten, ook dus
gedeeltelijk naar de kant waar de oorspronkelijke aethergolf vandaan
kwam. Daardoor werkt de absorbtie verlangzamend op het energie
transport — een groot gedeelte der naar buiten bewegende energie
wordt telkens weer teruggestuurd. Duidelijk is ook dat hoe sterker
de atomen geïoniseerd zijn, d. w. Z. hoe meer electronen ze al
verloren hebben, hoe minder ze deel kunnen nemen aan 't proces
der absorbtie; daarom zal i n 't inwendige der sterren, waar de
temperatuur hoog en de stof sterk geïoniseerd is, de absorbtiecoëfficiënt kleiner zijn dan meer naar buiten.
Een verdere plausibele verondersteUing van Eddington is dat
de energieproductie per massaeenheid meer naar binnen grooter
is dan meer naar buiten. Blijkbaar veranderen de energieproductie
per massaeenheid en de absorbtiecoëfficiënt van punt tot punt
in tegengestelde zin; zijn uitkomsten krijgen een eenvoudige vorm
door de vrij whlekeurige veronderstelling dat hun product ongeveer constant is. De uitkomst rechtvaardigt min of meer deze
veronderstelling — maar het zal duidelijk zijn dat een dergelijk
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verband implicite een zekere hypothese bevat over de energieproductie, waarvan men verder eigenlijk niets weet.
U i t de vergelijkingen die de genoemde 3 uitgangspunten voorstellen, kunnen nu allerlei gevolgtrekkingen gemaakt worden.
Eddington heeft daarbij gebruik kunnen maken van berekeningen,
door Emden vroeger uhgevoerd voor zijn studie over gasbohen.
Eén oogenschijnlijk groote moeilijkheid deed zich bij de toepassing der formules voor. De grootheid ^< uit de wet van BoyleGay Lussac speelt een belangrijke rol, Voor een waterstofster zou
/.i = 1> voor een uraniumster 238 zijn; hieruit blijkt wel de moehijkheid of onmogelijkheid van de keuze van een gemiddelde waarde
voor een ster van onbekende samenstelhng! Eddington koos
oorspronkelijk fx = 50, als een gemiddelde in de buurt van 't
atoomgewicht van 't veel voorkomend ijzer. Jeans en anderen
hebben er toen op gewezen dat de ver-gaande ionisade van 't
sterrenmateriaal maakt dat men meer met losse atoomkernen en
vrije electronen te maken heeft dan met atomen. Per vrij deeltje
komt daardoor een waarde van /t die niet zoo ver uiteenloopt
voor sterren van zéér verschhlende samenstelhng (waterstof 0,50;
helium 1,33; ijzer 2,07; uranium 2,56), Is er geen overheerschend
gehahe aan waterstof, dan kan men niet ver van de waarheid zijn
door voor /LI een getal i n de buurt van 2 te kiezen.
Men kan nu b,v, vinden hoe in een dergelijke gasbol de massaverdeeling zal zijn; waarbij opvaUend is dat verreweg het grootste
deel der massa in een klein gedeelte van de bol is opgehoopt.
De theorie van het inwendige van de ster reikt niet verder
dan tot ongeveer de halve straal (dh omvat vrijwel 90% der massa).
Over de 10% sterren „atmosfeer" bestaan meer gedetaiheerde
theoriën.
De temperatuurverdeeling i n Eddington's sterren is veel gelijkmatiger dan de massaverdeehng.
Een belangrijke uitkomst is dat i n deze sterren de verhouding
tusschen gasdruk en strahngsdruk alleen afhangt van de massa
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van de ster; hoe grooter de massa, hoe belangrijker aandeel de
strahngsdruk krijgt. Eddington meent nu te kunnen zeggen dat
dit de oorzaak is van het feit dat sterren met zéér veel grootere
massa dan de zon (b.v. meer dan 50 x ) niet, of hoogst zelden,
voorkomen. Voor deze waarde neemt de stralingsdruk reeds 75%
van de totale druk voor zijn rekening. Er zou maar weinig behoeven
te gebeuren (rotatie b.v.) om het evenwicht te verstoren: door de
stralingsdruk zou de ster uit elkaar geblazen worden!
Tenslotte: de groote triomf voor Eddington's theorie was dat
een verband tusschen lichtkracht en massa aangegeven kon worden,
dat goed met de waarnemingen klopte. De groote verrassing was
dat ook de normale dwergsterren aan die betrekking voldeden,
waarvan men steeds had aangenomen dat ze de ideale-gaswet
niet zouden volgen. Voor de materie met vrij groote dichtheden,
zooals die in de dwergsterren voorkomt, zou men eerder als toestands-vergelijking de wet van van der Waals verwachten. De
verklaring is dat we te maken hebben met vrije deeltjes, véél kleiner
dan de atomen der gassen in aardsche omstandigheden.
Vergelijkt men b.v. een ijzeratoom, dat van de 26 electronen er
nog slechts 2 heeft overgehouden, met een neutraal heliumatoom,
en zou men mogen aannemen dat de afmetingen dezer stelsels
zich verhouden als de stralen der electronenbanen volgens Bohr's
oorspronkelijke theorie berekend (dus omgekeerd als de kernladingen), dan zouden de atoomvolumens zich verhouden als
1 : 133, d. w. Z. 13% ijzerionen zouden i n dezelfde ruimte ongeveer
dezelfde afwijking van de ideale-gaswet geven als n heliumatomen.
Daar de massa van een ijzerion 14 X zoo groot is als van een
heliumatoom, zouden de dichtheden zich daarbij verhouden als
14 X 13=" : 1, of als ruim 30000 : 1. Deze berekening is wel op
weinig reëele gegevens gebaseerd, maar geeft toch een indruk van
wat men verwachten kan.
De reeds genoemde witte dwergen vallen geheel buiten Eddington's massa-lichtkracht-wet. Het is ook niet te verwachten dat bij
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dichtheden als daarin voorkomen de ideale-gaswet nog gevolgd
zal worden! Daardoor is er eigenlijk geen verband te leggen
tusschen Eddington's gassterren en de witte dwergen.
Tenslotte is uit een verband tusschen massa en lichtkracht een
verband tusschen lichtkracht, of massa, en tijd af te leiden, omdat
de hchtkracht evenredig is met de massavermindering per tijdseenheid. Daaruit volgt dat het mogelijk is leeftijdsberekeningen
van sterren te maken. Men vindt dan b.v. voor de zon een leeftijd
van omstreeks ó.lO^^ jaar. De tijdschaal geeft nu geen moeilijkheden meer!
Niettegenstaande het oogenschijnlijk groote succes van Eddington's theorie, die zelfs deed zeggen dat het inwendige van een ster
nu beter bekend was dan dat van een willekeurig aardsch voorwerp,
zijn er toch eenige bezwaren tegen aan te voeren. Als zoodanig
reken ik niet dat de „loopbaan" der sterren in het Russeh-diagram
niet door de theorie verklaard wordt, daar dit vermoedelijk direct
samenhangt met het onbekende proces van de omzetting van
materie in straling. Ik wees reeds op Russeh's poging om uit de
resuhaten der theorie hierover iets af te leiden. Maar wel is een
bezwaar dat de witte dwergen geheel buiten de theorie vallen.
En ten slotte blijkt dat de reuzen en de normale dwergen alleen
aan de massa-hchtkracht-wet voldoen indien men voor de absorbtiecoëfficiënt een waarde aanneemt die 10 X zoo hoog is als langs
atoom-theoretische weg afgeleid kan worden (formule van Kramers
voor de absorbtiecoëfficiënt van x-stralen).
Jeans en Milne zijn bovendien van meening dat zuivere gassterren niet stabiel kunnen zijn, d, w. z. Ze zouden zich óf onbeperkt
uitzetten, of onbeperkt samentrekken in betrekkelijk korten tijd.
Hoewel deze twijfel niet algemeen gedeeld wordt, is toch ook niet
afdoende bewezen dat ze stabiel kunnen zijn.
Wat de witte dwergen betreft, er ontbreekt blijkbaar aan
Eddington's theorie iets dat in bepaalde omstandigheden een
7
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belangrijke rol kan spelen, Volgens Milne is noodig het onder de
oogen zien van de mogelijkheid dat het sterregas zich op den
duur niet zal gedragen als een ideaal gas. Langs geheel verschhlende
wegen zijn eerst Jeans, later Mhne, met stermodellen gekomen,
bestaande uit een kern van weinig of niet samendrukbare materie,
omhuld door een atmosfeer van ideaal gas.
Jeans komt hiertoe o.a. uit stabihteitsoverwegingen en bij een
poging om de absorbtiecoëfficiënt beter met I<Cramers' formule
te doen overeenstemmen. D h lukt als men in het binnenste van
de ster lagere temperaturen aanneemt dan volgens Eddington,
en zeer hooge atoomgewichten. D h laatste versterkt hem in de
opvatting dat de omzetting van materie in strahng geschiedt door
vernietiging van elementen zwaarder dan uranium. Bij de lagere
temperaturen wordt de stralingsdruk haast onbeteekenend, daarom
moet op andere wijze in de uit te oefenen druk worden voorzien.
Jeans zoekt het in afwijkingen van de ideale-gas-wet. Naast vrije
kernen en vrije electronen die die wet wel volgen, neemt hij in
't inwendige van de ster aan wel sterk —, maar niet volledig
geïoniseerde atomen, atomen met K - en soms met L-ringen.
Om voldoende afwijking van de wet van Boyle-Gay Lussac te
geven moeten deze dan nog zoo geweldig tegen elkaar geperst
zijn dat men eigenlijk niet meer van gasvormige, maar eerder van
vloeibare stof moet spreken.
Het bezwaar hiertegen is dat hij atoomvolumens noodig heeft
die nogal groot zijn. Gezien het feit dat hierover eigenlijk niets
bekend is, staat deze theorie eenigszins op losse schroeven.
Vernuftig is overigens de wijze waarop Jeans de „loopbaan"
van een ster i n het Russeh-diagram verklaart. Inkrimping van
de ster vindt plaats door sprongsgewijze ontmantelen van het
electronensysteem der atomen. I n de ster treden periodiek groote
en kleine afwijkingen van de ideale-gas-wet op. De laatste zijn er
op 't moment dat de atomen zich juist weer van een electronenschh
ontdaan hebben, doch door de kleine afwijkingen van de gaswet
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is dan de ster onstabiel en trekt samen, waardoor de atomen met
de rest van hun electronen weer dicht in elkaar geperst worden.
Daarna komt langzamerhand een nieuwe electronenschh aan de
beurt om afgebroken te worden. De ster verspringt daardoor van
tijd tot tijd in 't Russell-diagram, De onstabiele phasen komen
juist overeen met open plekken in 't Russell-diagram, I n de reuzenreeks zijn de atomen nog voorzien van K - en L-ringen, in de
dwergreeks alleen nog van K-ringen, De witte dwergen zijn het
eindstadium — het meerendeel der atomen heeft daar al de
electronen verloren, maar er zijn er nog over met K-ring — die
zijn verantwoordelijk voor de afwijkingen van de ideale-gas-wet.
Opmerkelijk is in deze verklaring dat de „loopbaan" dus niet
bepaald zou worden door het proces der omzetting van materie
in straling.
Het is echter gebleken dat de temperatuur in de onsamendrukbare kern niet zoo laag kan zijn als Jeans dacht, Milne komt juist
in zijn kernen tot veel hoogere temperaturen dan Eddington,
Daarmede is eigenlijk de hoofdreden van het bestaan van 't stermodel van Jeans verdwenen. Tot overmaat van ramp heeft
Eddington aangetoond dat bij sterren met dergelijke onsamendrukbare kernen (dit geldt dus ook voor 't model van Mhne)
wel de absorbtiecoëfficiënt in de kern laag kan zijn, maar een des
te hooger waarde moet hebben in de gas-atmosfeer (50 a 500 X zoo
groot als de atoomtheorie geeft!)
Afgezien nu van de absorbtiecoëfficiënt zijn toch voor de theorie
van de bouw der sterren nieuwe gezichtspunten geopend door
Milne, H i j betrekt ook andere toestandsvergelijkingen dan de
ideale-gas-wet in zijn beschouwingen, in het bijzonder die van
een z,g. ontaard gas, waarmede men volgens de moderne statistische
mechanica te maken krijgt bij zéér hooge druk. Maar bovendien
beschouwt Milne massa, lichtkracht, en absorbtiecoëfficiënt als
3 onderling onafhankelijke grootheden, voor zoover het de discussie
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van mogelijke evenwichtstoestanden betreft; hij meent dat
principieel slechts een verband daartusschen gegeven kan worden
(op de wijze van Eddington's massa-lichtkracht-wet) indien men
de wetten voor de omzetting van materie in strahng kent. De
interpretatie van de uhkomsten der berekeningen wordt hierdoor
ten zeerste beïnvloed.
Oogenschijnlijk is het uitgangspunt van Milne hetzelfde als
dat van Eddington; dezelfde feiten worden in vergelijking gebracht
— dit levert ten slotte een differentiaal vergelijking, die stap voor
stap opgelost moet worden. Eddington begint met de oplossing
in 't middelpunt, Milne aan den omtrek — Eddington vindt één
soort oplossingen, Milne 3 soorten, waaronder ook de eene
van Eddington — daarvoor moet hij bepaalde waarden voor
temperatuur en temperatuurverval aan 't oppervlak nemen.
Wijzigt hij deze waarden, dan vindt hij de andere oplossingen, die
echter geen beteekenis hebben, zoolang men vasthoudt aan de
ideale-gastoestand; ze geven n.l. öf negatieve waarden voor dichtheid en temperatuur dichter bij 't middelpunt, óf in 't middelpunt
oneindig groote poshieve of negatieve waarden. D i t zou physisch
geen beteekenis hebben. Eddington heeft deze oplossingen
dan ook niet gevonden, omdat hij, beginnende bij 't middelpunt,
daar natuurlijk eindige waarden voor temperatuur en dichtheid
moest aannemen.
Milne echter trekt uit deze theoretische mogelijkheden de
conclusie dat een zéér kleine wijziging van de toestand aan 't oppervlak het bestaan van de zuivere gas-ster onmogelijk zou maken —
men zou daardoor in een van zijn andere oplossingen vervallen,
d, w. Z. er zou eigenlijk iets moeten gebeuren waarbij de materie
niet meer de gaswet zou volgen, omdat negatieve en oneindig
groote dichtheden en temperaturen uitgesloten zijn. H i j veronderstelt dat er een kern binnen het gasvormig omhulsel komt;
voor deze kern geldt de wet van Boyle-Gay Lussac niet.
Mhne beschouwt dus, evenals Jeans, de zuivere gassterren
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als niet-stabiel, maar het is uit geheel andere overwegingen,
Tot zijn typen-indeeling komt Milne door massa en absorbtiecoëfficiënt als onveranderlijk te nemen en na te gaan welke evenwichtsformaties mogelijk zijn bij allerlei waarden van de lichtkracht L , In 't bijzonder is deze berekening uitgevoerd voor het
Z.g. „standaardmodel" (constante absorbtie-coëfficiënt; energiebronnen gelijkmatig over de massa verdeeld).
N u blijkt dat voor L > een bepaalde grenswaarde de stralingsdruk zoo groot is dat de ster uit elkaar gedreven wordt. Voor een
andere kritische waarde (LQ) blijkt de ster geheel gasvormig te
kunnen zijn (dh is Eddington's model) Voor waarden van L tusschen
deze beide zou een gasster een oneindig groote dichtheid moeten
hebben in 't middelpunt. Daarom zegt Mhne: in dat geval komt
er een kern die de gaswet niet meer volgt (condensatiekern).
Voor L > Lo treedt wéér iets bijzonders op: de stralingsdruk
is zóó klein, dat de gasmassa onder zijn eigen gewicht ineenstort,
In de oplossing der vergehjking uit zich dit hierdoor dat men,
uitgaande van een zekere toestand aan 't oppervlak, reeds vóór
dat het middelpunt bereikt is, de geheele gasmassa achter zich
heeft — de vergelijking geeft daarna afwisselend positieve en
negatieve waarden voor dichtheid en temperatuur. Men zou de
gasmassa dus door een denkbeeldige hohe bol moeten laten dragen;
denkt men deze weg, dan vah ze ineen, Mhne zegt: het wordt
dan een geweldig samengeperste massa met een dunne gaslaag er
om heen. Tot dit z,g. ineengestorte type zouden de witte dwergen
behooren — het type met centrale condensatiekern beantwoordt
aan de reuzen en de normale dwergen,
Milne past de theorie der ontaarde gassen toe op zijn kernen.
Deze theorie is afkomstig van Fermi en Dirac, die in 1926 ieder
een gastheorie baseerden op 't beginsel van Pauli, voor dit geval
luidend: in een gas kunnen nooit 2 moleculen precies dezelfde
quantumgetallen hebben. D i t leidt tot eigenaardige gevolgen;
b,v, is de energie van 't gas nooit O (hoogstens van 1 molecule).
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zelfs niet bij 't absolute nulpunt. De theorie geeft toestandsvergelijkingen voor verschillende gevahen van ontaarding. Allereerst
blijkt dat in de gewone sterren de afwijkingen van de Wet van
Boyle-Gay Lussac gering zuhen zijn. Maar Fowler heeft het
ontaarde gas in verband gebracht met het probleem der witte
dwergen — het gas onder hooge druk zou daar hoofdzakelijk
bestaan uit vrije electronen en vrije kernen. Daar moet men de
atomen in de laagste quantumtoestand denken, d. w. Z. er is geen
uitstrahng meer mogelijk — dus wat dat betreft gedraagt het
gas zich alsof de temperatuur 0° is. Maar b.v. geïoniseerde waterstof bij een dichtheid van 100 kg/cm' en temperatuur 0°
geeft volgens deze theorie een druk even groot als volgt uit
de ideale-gaswet bij een temperatuur van 100 mihioen graden!
D i t zou misschien de toestand binnen i n een witte dwerg kunnen weergeven.
De temperatuur in Mhne's kernen is zeer hoog (orde van grootte
honderd mihiard graden); het is mogelijk dat dan de omstandigheden gunstig zijn voor de omzetting van materie in strahng, en
dat men, door de studie der ontaarde materie, een aanwijzing zal
krijgen over die omzetting.
Ten slotte zij opgemerkt dat volgens Milne de overgang van
het type met centrale condensatiekern tot het ineengestorte type
het verschijnsel van een nova zou zijn. Hierbij zou de lichtkracht
van iets boven de kritische waarde afnemen tot iets er beneden,
in overeenstemming met het feit dat de hchtkracht van een nova
vóór en na de overgang praktisch hetzelfde is.
De volledige uitwerking der theorie is een moehijke mathematische kwestie; voor het omhulsel van ideaal gas gelden andere
vergelijkingen dan voor de ontaarde kern, en de oplossingen voor
beide deelen van de ster moeten continu in elkaar overgaan. Ten
slotte zal het volkomen doorwerken dezer theorie kunnen leeren
in hoeverre de gassterren van Eddington de waarheid goed bena-
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deren; is de ontaarde Isern klein, dan kan het zijn dat de correctie
van vfeinig beteekenis is.
Hoe dit zij, ons past bewondering voor de geweldige geestesinspanning, die telkens weer opnieuw verricht wordt om een
samenhangend geheel te maken dat de naam mag hebben van:
een theorie over de bouw der sterren.

VLOEIBARE K R I S T A L L E N
door
P. TERPSTRA.

§ 1. Om te kunnen laten uitkomen, in hoeverre de „vloeibare"
kristallen gelijken op de „gewone" kristallen, zij er aan herinnerd,
dat gewone kristallen worden begrensd door platte vlakken en
dat deze begrenzingsvlakken en ook de eventueel aanwezige splijtvlakken met elkaar in betrekking staan, doordat zij voldoen aan
de wet van Hauy. Dientengevolge vertoonen gewone kristallen
b.v. nooit een vijftallige symmetrie of een symmetrie met een
hooger talligheid dan zes. Deze feiten vinden hun verklaring in
de thans wel experimenteel vaststaande opbouw der kristallen
volgens kristalroosters. Een tweede noodzakelijk gevolg van deze
roosterstructuur is het verschijnsel der anisotropic. Alle gewone
kristallen zijn anisotroop, d. w. Z. zij vertoonen in het algemeen
in verschillende richdngen verschihende eigenschappen. Meestal
openbaart zich deze anisotropic ook in de hchtvoortplanting.
Als een anisotrope hchtvoortplanting optreedt, gaat daarmee
steeds een verschijnsel gepaard, dat men zou kunnen noemen
„het verschijnsel der voorgeschreven trillingsvlakken". Indien
n.l, een lichtstraal zich voortplant in stoffen als lucht, water of
glas, stelt het medium geen voorwaarden omtrent het trihingsvlak
van deze straal, I n optisch anisotrope kristallen is dat anders.
Als in een punt O binnen in een dergelijk kristal op zeker oogenbhk
een licht opflitste, zouden zich langs elke door O gaande lijn twee
stralen voortplanten, die trillen in twee voorgeschreven, onderhng
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loodrechte vlakken. Deze twee stralen hebben verschillende snelheden, zoodat het oppervlak, dat op een gegeven oogenblik wordt
bereikt door de van het punt O uitgaande lichtbeweging, uit twee
bladen bestaat. Bij de z.g. optisch éénassige kristallen bestaan
deze bladen uit een bol en een omwentelingsellipsoïde, die elkaar
op de omwentelings-as aanraken. De richting van deze omwentelings-as noemt men de optische as van het kristal. Langs die
richting is er geen splitsing in twee stralen met verschihende
snelheden en onderhng loodrechte trhhngsvlakken, zoodat het
kristal zich in die richting optisch isotroop voordoet. Snijdt men
dus uit een optisch éénassig kristal in verschillende richtingen
plaatjes, dan zijn deze voor loodrecht opvallend licht steeds
anisotroop, behalve in het eene geval, dat het plaatje juist loodrecht
op de optische as was gesneden. Men kan deze optische anisotropic
gemakkelijk aantoonen door de plaatjes te onderzoeken in evenwijdig
hcht tusschen gekruiste Nicolsche prismas. Een glasplaatje laat
dan het gezichtsveld donker; een in wihekeurige richting uit een
optisch éénassig kristal gesneden plaatje blijkt bij ronddraaien
in zijn eigen vlak slechts in vier, telkens 90° van elkaar verschillende,
standen het gezichtsveld donker te laten, terwijl het in alle andere
standen licht is; een plaatje, dat loodrecht op de optische as is
gesneden, gedraagt zich als een glasplaatje. Door evenwel de
stralengang iets te veranderen, door n,l, over te gaan van evenwijdige tot Z.g. convergente behchdng, kan men van een dergelijk
plaatje aantoonen, dat het afkomsdg is van een optisch éénassig
kristal. Men neemt in dit geval n,l, een zeer karakteristieke figuur
waar, die, als men wit hcht gebruikt, bestaat uit een zwart kruis
en een reeks van concentrische, gekleurde ringen (vergel, f i g , 1),
§ 2, Zooals alle „gewone" kristahen anisotroop zijn, zoo zijn
alle „gewone" vloeistoffen isotroop. Verwarmt men b,v. een dun
kristalplaatje van pikrinezuur, terwijl men het bekijkt in evenwijdig
licht tusschen gekruiste nicols, dan ziet men het praeparaat op
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de plaatsen, waar smelting optreedt, plotseling donker worden.
Er is daarbij steeds een scherpe grens tusschen kristal en vloeistof;
de overgang van de kristallijne tot de vloeibare toestand is discontinu. Het nader onderzoek leert, dat bij deze discontinuïteit
de nadruk moet worden gelegd op de tegenstelhng geordend —
ongeordend; niet op die van vast-vloeibaar. Bij het smelten van
een kristal is het verschijnsel, dat het meest in het oog springt,
n.l. het vloeibaar worden, niet het belangrijkste; de kern is de
overgang tot een andere staat van geordendheid.
Men kan zich nu afvragen of er nog andere graden van geordendheid denkbaar zijn dan de volmaakte driedimensionale regelmaat
der kristalroosters en de volmaakte ongeordendheid der amorphe
stoffen. Het bhjkt, dat de theorie inderdaad dergelijke „mesomorphe" toestanden zou kunnen toelaten. Wel is waar komen
ze niet voor onder de door Schoenflies afgeleide ruimtegroepen,
maar dat komt, doordat Schoenflies ze van te voren buiten discussie
sluit. Indien er nu bij een zekere stof, behalve een kristallijne
toestand Kr en een amorphe toestand Am nog zoo'n mesomorphe
toestand Me bestond, zou men discontinue overgangen mogen
verwachten telkens tusschen twee van die drie toestanden, b.v. bij
stijgende temperatuur de overgangen
KrlMe/Am.
§ 3. I n 1888 bereidde de Duitsche scheikundige Reinitzer
het cholesterylbenzoaat en vond tot zijn verrassing, dat deze
gekristalliseerde stof bij 145° smelt tot een troebele vloeistof, die
daarna bij 178° overgaat in een heldere vloeistof. H i j wees er
reeds op, dat de beide overgangspunten even scherp zijn als de
scherpste „gewone" smeltpunten en dat de troebele vloeistof
optisch anisotroop is, zelfs veel sterker anisotroop, dan de meeste
kristallen. Men kent thans een groot aantal stoffen, die dergelijke
verschijnselen vertoonen. Reeds spoedig heeft men de noodZakelijkheid gevoeld, ze in verschhlende groepen te verdeelen.
Van één dezer groepen, n,l, die der Z,g, „vloeibare kristahen".
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is de para-azoxy-benzoezure-aethylester een bekend voorbeeld.
Deze stof vertoont de twee overgangspunten 113° en 120°. Bij
temperaturen tusschen 113° en 120° kan de stof zich op zeer sterk
verschhlende wijzen voordoen; ze kan b.v. zijn troebel of helder,
sterk anisotroop of (schijnbaar) isotroop. Om zich hierin een
inzicht te verwerven, kan men het „smelten" onder verschihende
omstandigheden laten geschieden. Daartoe kiest men het best de
volgende drie gevahen; 1°. de platte druppel; 2°. de troebele
smelt; 3°. de staafjes.
§ 4. Brengt men i n een gaatje, dat in een dekglaasje is geboord,
een korreltje para-azoxy-benzoezure-aethylester, dan ziet men dit
bij verwarming, als de temperatuur van 113° is bereikt, smelten
tot een heldere platte druppel. Deze heldere druppel doet zich
in evenwijdig licht tusschen gekruiste nicols isotroop voor, maar
vertoont, als men op convergent licht overgaat, een assenbeeld,
dat geheel gelijk is aan dat van een plaatje, dat loodrecht op de
optische as is gesneden uit een optisch éénassig kristal (zie fig. 1).
§ 5. Verwarmt men van dezelfde stof een ongeveer 0,1 mm
dikke laag tusschen twee dekglaasjes, dan smelt zij bij 113° tot
een troebele vloeistof, die bij 120° i n een heldere vloeistof overgaat.
De troebelingen zijn zoowel in gewoon licht als bij waarneming
met nicols zichtbaar, ze vertoonen zich als donkere gebogen lijnen
in de vloeistof. Een uitgebreid onderzoek van Friedel en Grandjean
heeft geleerd, dat de vorm van deze lijnen steeds is óf elliptisch
óf hyperbohsch en dat er tusschen deze lijnen betrekkingen bestaan,
die door de volgende meetkundige beschouwingen mogen worden
toegelicht. Men bewijst gemakkelijk, dat de meetkundige plaats
van de middelpunten der cirkels, die raken aan de twee cirkels M ^
en Mg (zie f i g . 2) een ellips is, waarvan M j en M j de beide
brandpunten zijn en de groote as AB = r^ + i-g. Denkt men
zich nu door ieder van deze cirkels een bol gebracht, en daarna
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over het zoo ontstane „parelsnoer" het omhullende oppervlak
getrokken, dan ziet men een ringvormig lichaam ontstaan, zooals
in figuur 3 is afgebeeld. Deze
I ring heeft een dun gedeelte
(bij A) en een dik gedeelte
(bij B), die geleidelijk in elkaar
;
overgaan; de „opening" van de
ring is cirkelrond, de „kernlijn"
is een ellips; dit lichaam wordt
een cyclide genoemd.
Laat men in figuur 2 de straal
van de cirkel
iets toenemen
1 en de straal van Mg evenveel
i'
afnemen, zoodat
+ r j dezelfde waarde blijft behouden (en
dus de ellips onveranderd blijft),
dan brengt men op boven beschreven wijze een cychde voort, die
het vorige „concentrisch" omvat. Zoo doorgaande kan men, een
reeks „concentrische cycliden voortbrengen; men ziet de „opening"
steeds nauwer en nauwer worden en tenslotte verschijnen cycliden,
waarbij de „opening" is dicht gegroeid en vervangen door „trechterpunten" T (zie f i g 4) 1). Bij de meer naar binnen gelegen cycliden
wordt de „opening" van de ring hoe langer hoe wijder, terwijl
de ring over de geheele lengte hoe langer hoe dunner wordt, totdat
eindelijk op de dunste plaats de ring doorbreekt, zoodat de aller
binnenste cycliden niet meer de vorm van ringen maar die van
„croissants" hebben. De „ p u n t e n " van de opeenvolgende croissants
beschrijven de „kernehips"; evenzoo beschrijven de zooeven genoemde trechterpunten een „kernhyperbool". Kernehips en kernhyperbool hggen in onderhng loodrechte vlakken; de brandpunten

1) Men denke zich de vlakken der figuren 2 en 4 elkaar volgens de lijn
A B loodrecht snijdende.
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van de één zijn de toppen van de andere en omgel?eerd, Zij vormen
een paar „confocale Icegelsneden" en hebben de eigenschap, dat
elk punt van de eene de andere kromme ziet onder een cirkelvormige kegel (zie f i g . 5).
De bij deze kernlijnen behoorende, elkaar omvattende cychden
zijn evenwijdig, d. w. z. dat, als men in een punt van één dezer

Fig. 4.

cycliden een loodlijn opricht en deze naar beide kanten verlengt,
deze lijn al die cycliden loodrecht snijdt. De geheele schaar van
elkaar omvattende cycliden heeft dus één gemeenschappelijk stel
van loodlijnen en wel rusten al deze loodlijnen zoowel op de kernellips als op de kernellips. Bij elk punt fi (zie fig. 2) van de kernellips behoort een cirkelvormige kegel van loodlijnen, die [j, verbinden met de punten van de kernhyperbool; het overeenkomstige
geldt voor elk punt T van de kernhyperbool (zie f i g , 5),
De „troebelingen" blijken nu ellipsen en hyperbolen te zijn,
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die op de wijze van confocale kegelsneden twee aan twee bij elkaar
behooren. Er zijn daarbij nog deze bijzonderheden, dat van de
hyperbool steeds slechts één tak voorkomt en dat zoowel de elhpsen
als de hyperbolen niet over hun geheele lengte evengoed zichtbaar
zijn, maar dat de hyperbooltak het duidelijkst is aan de top en de
ellips aan die top, die het dichtst bij de hyperbooltak ligt. Volgt
men de hyperbooltak vanaf de top, dan ziet deze na eenigen
afstand eindigen.
Friedel denkt zich nu de beide eindpunten van de hyperbooltak
door rechte lijnen met alle punten van de bijbehoorende ellips verbonden. Deze lijnen vormen twee cirkelvormige kegels, die elkaar op
de ellips snijden. Het zoo afgegrensde gebied noemt Friedel een
„domaine focal", Friedel en Grandjean hebben nu vastgesteld, dat
de („troebele") vloeistof zich in elk punt binnen een domein
gedraagt als een optisch éénassig kristal, waarvan de optische as is
gericht volgens de door dat punt gaande rechte lijn, die zoowel
op de ellips als op de hyperbool rust. Binnen een domein wisselt de
optische orienteering dus van punt tot punt. Zeer gecompliceerd
is de optische orienteering in de punten van de ellips en in die
van de hyperbool, want door die punten gaat niet één optische as,
maar een geheele kegel van optische assen. Als die kegel vrij spits
is, zoo als b,v, het geval is in de eindpunten van de hyperbooltak,
dan lijken de bij één punt behoorende optische orienteeringen ten
minste nog veel op elkaar, maar er zijn ook punten, waar de bijbehoorende kegels zeer stomp zijn. Dat is het allerergst in de naast
elkaar hggende toppen van de ellips en de hyperbooltak (zie fig, 5),
Grandjean heeft nu theoretisch nagegaan welke invloed passeerende
lichtstralen van dergelijke singulariteiten in de optische orienteering
ondervinden. Het blijkt, dat afwijkingen moeten optreden, die het
zichtbaar worden van ellips en hyperbool tengevolge hebben. Deze
worden het best zichtbaar daar waar de divergentie i n de optische
orienteeringen het sterkst is, dat is dus in de omgeving van de
toppen. D i t is een belangrijk resultaat, omdat hieruit volgt, dat

Fig. 1.

Fig. 3.
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de „troebelingen" niet berusten op stoffelijke inhomogeniteiten,
2ooals in verschillende theoriën, die over de vloeibare kristallen
zijn opgesteld, telkens weer, hetzij openlijk, hetzij min of meer
bedekt, wordt verondersteld.
§ 6, Indienmen de temperatuur van para-azoxybenzoezureaethylester langzaam opvoert tot het tweede overgangspunt (120°), ziet
men een isotrope vloeistof ontstaan, waarin een groot aantal kleine
spoel-of staafvormige hchaampjes door elkaar wriemelen. Voor
deze hchaampjes lijkt de benaming „vloeibare kristallen" juist
gekozen, want ze zijn bewegelijk als een vloeistof en optisch anisotroop als een kristal. Maar ze hebben geen platte begrenzingsvlakken en — wat erger is — ze vertoonen dikwijls 5-voudige of
andere kristahografisch onmogelijke symmetrie rondom hun
lengteas. Eigenlijke kristahen zijn het dus niet, want ze gehoorzamen
niet aan de wet van Hauy. Maar eigenlijke vloeistoffen zijn het
evenmin, want een vloeistof zou onder deze omstandigheden als
kleine bohetjes optreden, terwijl we hier langgerekte lichaampjes
zien, die in hun meest volmaakte toestand, de vorm hebben van
cylinders met platte eindvlakjes (zie fig. 6). Bij deze staafjes is dus,
in tegenstelling met gewone vloeistoffen, de oppervlaktespanning
niet naar ahe richtingen even groot. Evenzoo is hun hchtvoortplanting anisotroop; hun optisch gedrag is n.l. geheel gelijk aan
dat van een optisch éénassig kristahetje, waarvan de optische as
langs de lengte-as van het cyhndrische staafje zou vahen.
Verdere studie van hun bewegelijkheid leert, dat de deelen van
een staafje alleen langs vlakken loodrecht op de optische as gemakkelijk ten opzichte van elkaar heen en weer glijden. D i t verband
herinnert aan de eigenschappen van de platte druppel, die plat is
(en bewegelijk) loodrecht op de optische as. Men ziet in, dat zoo'n
cyhndervormig staafje en die platte druppel in wezen gelijk zijn,
alleen is de eene lang en de andere kort in de richting van de
optische as en verder zijn bij de gewone wijze van waarnemen
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de richtingen, waarin men zz beliijlct, onderling loodrecht,
Ook de toestand in een domein van de troebele smelt is onder
dit gezichtspunt, dat aan de vlakken loodrecht op de optische as een
hoofdrol toekent, te brengen. De optische assen zijn hier in verschihende punten niet evenwijdig, maar vormen een stelsel rechte
lijnen, die op een paar confocale kegelsneden rusten. De „hoofdvlakken" zijn -hier dientengevolge niet meer een stel onderling
evenwijdige platte vlakken, maar hebben zich in elk domein gekromd
tot een stel evenwijdige cycliden.
Bij temperaturen tusschen 113° en 120° vertoont para-azoxybenzoezure aethylester dus steeds een reeks evenwijdige „hoofdvlakken". Daarmee worden duidelijk de overeenkomst en tegelijkertijd het verschil tusschen „vloeibare" en „gewone" kristahen:
bij de laatsten een oneindigheid van vlakketirichtingen, waarvan
de samenhang is onderworpen aan de wet van Hauy, bij de eerste
slechts één vlakkenrichting.
§ 7. Een aanschouwelijke en tegelijkertijd niet onwaarschijnlijke
voorstelling van de structuur der vloeibare kristallen verkrijgt men
door de hypothese, dat de moleculen van een dergelijke stof regelmatige netten vormen. I n tegenstehing met de gewone kristallen
zouden ze dus geen ruimtelijke regelmaat bezitten, maar slechts
regelmaat in twee dimensies; een vloeibaar kristal zou dus zijn
te vergelijken met een groot aantal dunne micaschilfertjes, die zich
door de krachten, welke ze op elkaar uitoefenen, evenwijdig aan
elkaar hebben gegroepeerd. Deze groepeering sluit natuurlijk niet
uit, dat de verschillende netten ten opzichte van elkaar verdraaid
zijn, waardoor het geheel, in de richting van de loodlijn bekeken,
cirkelsymmetrie vertoont. Inderdaad leert de ervaring, dat stapels
van micaplaatjes een assenbeeld als dat van een optisch éénassig
kristal kunnen vertoonen (terwijl mica zelf niet optisch éénassig is).
Met de opvatting van de netvormige structuur, gepaard met
evenwijdige groepeering, is het optisch gedrag der vloeibare kristallen
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goed in overeenstemming, want alle vloeibare kristallen zijn optisch
éénassig (terwijl gewone kristallen ook wel geheel andere optische
eigenschappen kunnen hebben).
Bij de platte druppel en bij de homogene staafjes is er groepeering
volgens platte vlakken; bij de troebele smelt vindt groepeering
plaats volgens evenwijdige cycliden. Voor dit eigenaardige „ o p rohen" der structuurnetten heeft men geen verklaring, men kan
alleen wijzen naar het analoge geval der sphaerolyten van sommige
gewone kristahen: beide gevahen zijn te beschrijven met behulp
van een stel rechte lijnen, die rusten op een gemeenschappelijk
ondersteunsel — hier twee confocale kegelsneden, daar een punt.
Meer dan een analogie is het evenwel niet; vloeibare en gewone
kristallen zij nu eenmaal principieel verschillend, zooals o, a, ook
wordt aangetoond door hun scherp discontinue overgang in elkaar,
§ 8, Als een gewoon kristal, b,v, steenzout, smelt, wordt de
struktuur in eens totaal afgebroken; bij parazoxybenzoezure
aethylester vah de driedimensionale structuur bij 113° ook uit
elkaar, maar de afbraak is niet totaal: er blijven kristalnetten bestaan.
Pas bij 120° volgt daarna de totale afbraak der structuur, waardoor
de amorphe vloeistof ontstaat. Men zal opmerken, dat bij dit
proces eigenlijk nog een phase van afbraak is overgeslagen. Het
zou n,l, zeer goed denkbaar zijn, dat vóór het optreden van de
amorphe vloeistof eerst de netten nog werden afgebroken tot
draden. Men kent stoffen, waarbij waarschijnlijk iets dergelijks
gebeurt; deze stoffen vertoonen bij de overgang van gewoon
kristal tot amorphe vloeistof in het geheel drie scherpe overgangspunten. Ook zijn stoffen bekend, die twee overgangspunten vertoonen, maar waarbij de kristalroosters direct uiteenvallen tot
draden. De zoo verkregen smelt vertoont optische anisotropic,
maar in verschillende eigenschappen is er groot verschil met de
vloeibare kristallen. Zij worden dikwijls „vloeiende" kristallen genoemd. H u n eigenschappen zullen hier niet nader worden nagegaan
8
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(men zie hiervoor o, a. de reel<s onderzoel?ingen, die daaromtrent
onder leiding van prof. Ornstein zijn verricht in het Utrechtsche
natuurltundig laboratorium).
§ 9. Alle stoffen, waarbij, in de hierboven besproken zin, de
kristalroosters niet direct totaal worden afgebroken tot amorphe
vloeistoffen, vertoonen in eenige punten overeenkomst i n hun
chemische eigenschappen. De kennis van deze chemische bijzonderheden danken we vooral aan het werk van Vorlander, Deze wijst er op,
dat gecompliceerde molekulen globaal i n twee rubrieken kunnen
worden verdeeld, n,l, 1°, die met vertakte ketens en neiging tot
de bolvorm en 2°, die, welke tengevolge van hun onvertakte ketens
een lang gerekte vorm bezitten. De boven bedoelde stoffen nu
behooren tot de tweede rubriek. Dikwijls zijn ze afgeleid van
benzol door substitutie van twee diametraal tegenover elkaar
staande waterstofatomen (vandaar de zoo vaak optredende toevoeging
„para" in hun benamingen). Behalve de lang gerekte vorm zijn o.a.
dubbele bindingen zeer gewenscht. Op grond van dergelijke overwegingen en ervaringen is Vorlander er in geslaagd meer dan twee
honderd verbindingen te bereiden, die inderdaad, zooals vóór
hun synthese was voorspeld, bij smelten vloeibare of vloeiende
kristallen opleveren.
§ 10. Nadat Lehmann van sommige vloeiende kristallen had
gesproken als „schijnbaar levende kristallen"; breidde Hackel
deze benaming ook uit tot vloeibare kristallen, terwijl hij wel wat
te weinig nadruk legde op „schijnbaar" (men zie zijn „Kristallseelen"). Tegen deze benamingen en opvattingen is van verschillende
kanten steeds heftig geprotesteerd. Het probleem wordt opnieuw
behandeld door Rinne i n zijn pas verschenen boek „Grenzfragen
des Lebens", H i j komt daarin tot de conclusie „dasz Spermein den
flüssigen Kristallen zugehören".

DE B E T E E K E N I S DER S T E E N K O O L I N D E
MODERNE SAMENLEVING
door
PROF. IR. G. A. BRENDER A BRANDIS.

De moderne mensch heeft niet meer voldoende aan de 2onenergie, welke hem dagelijks wordt toegezonden doch put voor
de steeds grooter wordende behoefte aan warmte, kracht en
licht, uit een geconserveerde hoeveelheid, welke millioenen jaren
geleden in den bodem is vastgelegd.
Zonder deze reserve zou er een groot gebrek aan licht, warmte
en kracht ontstaan. Straks zal blijken, dat zulks ook voor vele
andere zaken geldt.
De steenkool is verreweg de voornaamste energiebron, waaruit
voor onze voorziening moet worden geput. Het is dus een belangrijke vraag hoeveel jaarlijks noodig is en voor hoeveel jaren de
wereldvoorraad nog kan strekken. De jaarlijksche behoefte op
aarde bedraagt inclusief bruinkool ca. 1300 millioen ton. Deze
hoeveelheid kan men zich moehijk voorstellen, doch een juister
beeld hiervan verkrijgt men indien men weet dat zulks beteekent
een goederentrein van ongeveer 80 wagons, welke het wereldverbruik aan steenkool per 24 secunden voorstelt.
De totale wereldvoorraad is natuurlijk niet nauwkeurig bekend.
De nieuwste ramingen geven hiervoor een getal van rond 5 millioen
maal 1 millioen ton; bij een verbruik van 1300 millioen ton per
jaar zou zulks beteekenen dat men nog ongeveer 3800 jaar kan
doorgaan alvorens de wereldvoorraad geheel is uitgeput. Hierbij
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dient echter opgemerkt, dat slechts 14% als zekere voorraad mag
worden aangemerkt; de overige 86% zijn waarschijnlijk voorraad.
De verdeeling op aarde is, zooals met bijna alle stoffen, zeer
ongelijk. De tropische landen hebben veel minder steenkool dan
de gematigde. Het leeuwendeel der steenkool heeft Amerika,
ca. 55%, waarvan 97% in Noord-Amerika en slechts 3% in ZuidAmerika voorkomt.
Bij deze cijfers is aangenomen dat men de steenkool tot op 2000 m
diepte zal kunnen delven.
De voorraad in Nederlandschen bodem, doch slechts tot 1200 m
diepte wordt geschat op 4000 milhoen ton, waarvan per jaar thans
12 milhoen ton wordt gewonnen. Het totale verbruik aan steenkool
in Nederland bedraagt rond 15 mhlioen ton, zoodat het invoer
saldo niet buitengewoon groot is. Een 20-tal jaren geleden bedroeg
de eigen productie slechts 2 mihioen ton, bij een verbruik van
6 a 7 mihioen ton.
Behalve de vraag, hoelang de wereldvoorraad strekt, is natuurlijk
van groot gewicht te weten hoe lang de voornaamste landen bij
hun tegenwoordige productie nog met hun voorraad zuhen uitkomen. Voor de West-Europeesche landen is deze termijn betrekkelijk kort, zoo b.v.: voor Nederland pl.m. 320 jaar, voor Engeland
pl.m. 580 jaar, en voor Duitschland pl.m. 600 jaar. Polen heeft
daarentegen op de basis der tegenwoordige productie nog voor
meer dan 2000 jaar voorraad en de Ver. Staten van Amerika voor
2900 jaar terwijl China voor meerdere duizende jaren voorraad
heeft.
Bij deze redeneering is aangenomen dat het steenkoolverbruik
constant zou blijven. Wel is dh tusschen de jaren 1903 en 1913
van 800 millioen ton tot bijna 1300 mhlioen ton gestegen, hetgeen
een toename van bijna 55% beteekent, doch sinds 1913 is het
totale wereldverbruik vrijwel constant gebleven, zooals ook uit
de grafische voorstelling (Zie f i g . 1) blijkt.
Vanzelf rijst de belangrijke vraag, waarom heeft de toename
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in het steenkoolverbruik opgehouden? Hiervoor zijn twee redenen
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2e. is het aan de wetenschap en technielc gelukt de hoeveelheid
steenkool, welke noodig is voor de opwekking van een
bepaalde hoeveelheid licht of het verrichten van een bepaalde hoeveelheid arbeid belangrijk te verminderen.
Zoodoende is ondanks toename van bevolking en de veel hoogere
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eischen welke thans worden gesteld aan warmte-, licht- en krachtvoorziening de hiervoor benoodigde hoeveelheid steenkool niet
toegenomen.
De figuren 3, 4, 5 en 6 geven hiervan een duidelijk beeld. Men
ziet b.v. hoe de electrische centrale voor het opwekken van 1 kWh
thans nog slechts de halve hoeveelheid steenkool noodig heeft,
vergeleken bij het jaar 1917. Deze vier eenvoudige lijnen spreken

Fig. 7.
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eigenlijk boekdeelen en zijn het resultaat van het rusteloos denken,
zoeken en werken van duizenden.
Om nog een oogenblik stil te staan bij de electrische centrale,
valt het wel sterk op, hoe de werkwijze zich i n den loop der jaren
heeft veranderd, I n het moderne ketelhuis ziet men practisch
geen steenkool meer, Groote goed gesloten molens vermalen de
brandstof tot een uiterst f i j n stof met een korrelgrootte van ongeveer
0,02 mm. D i t stof wordt met lucht vermengd in groote verbrandingskamers geblazen en vliegt van hieruit regelrecht naar den schoorsteen. Door de uiterste fijnheid van het materiaal kan de verbranding snel genoeg plaats vinden om beëindigd te zijn in den
korten tijd, waarin de weg tusschen brander en schoorsteen wordt
afgelegd, A f b , 7 toont een moderne stofkolenketel der centrale
Noord te Amsterdam, De verbrandingskamer rondom geheel door
waterpijpen omgeven, is ca, 20 m hoog, terwijl de geheele ketel
een hoogte van 38 m bereikt. De voortgebrachte stoom heeft een
spanning van 32 atm, terwijl één ketel bij volle belasting per uur
80,000 kg water kan verdampen.
Was men in vroegere jaren met een nuttig effect van een stoomketel van 55 tot 60% zeer tevreden, bij dit systeem is het reeds
gelukt het cijfer van 90% te naderen.
Behalve het voortbrengen van warmte en kracht is de lichtvoorziening een uiterst belangrijke taak der steenkool. De oplossing
hiervoor was echter veel moeilijker dan de toepassing als warmtebron en slechts via gas of electriciteit is het mogelijk de oer-oude
zonne-energie wederom als licht ten nutte te doen komen. Het
was Jan Pieter Minckelers, geboren te Maastricht, die voor het
eerst lichtgas uit steenkool bereidde en in 1785 zijn collegezaal
te Leuven, waar hij hoogleeraar was, door middel van gas verlichtte.
Tot een toepassing op eenigszins groote schaal heeft Minckelers
het echter niet kunnen brengen en het is de verdienste der
Engelschen met name Murdock en Clegg de eigenlijke gas-industrie
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tot ontwikkeling te hebben gebracht. I n 1805 ontstak Clegg voor
het eerst de openbare gasverlichting op Westminster-Bridge te
Londen. Voor dien gebruikte men als verlichtingsmiddel in
hoofdzaak plantaardige oliën en als luxe ook kaarsen, De eerste
plannen voor een straatverhchting met gas in Duitschland dateeren
van het jaar 1819, De Köhnische Zeitung trok tegen deze plannen
hevig te velde.
Gedurende de 19e eeuw was het gas de voornaamste lichtbron.
Eerst tegen het einde dier eeuw stelde de electriciteit zich daarnaast.
Ook thans is echter in vele steden het gas als straatverlichting
nog meer in gebruik dan de electriciteit. Ondanks het feit dat
gas voor verlichting veel terrein heeft verloren, gaat de gasindustrie
nog steeds in beteekenis vooruit. De totale productie der Nederlandsche gasbedrijven was omstreeks 1900: 200 millioen m^ per
jaar en is thans tot 640 mihioem m ' gestegen.
Een tweede zeer belangrijke industrie, welke eveneens steenkolen
droog distilleert, vormen de cokesfabrieken. Hier is cokes het
hoofdproduct, welke in hoofdzaak wordt gebruikt door de ijzerindustrie tot het winnen van ijzer uit de ertsen of tot smelten van
het ruwe ijzer.
De geheele voorziening aan ijzer en feitelijk ook van andere
metalen is dus weer gebaseerd op de steenkool, resp. cokes. Wel zou
men zulks ook met houtskool kunnen doen doch de hiervan
beschikbare hoeveelheid is ten eenenmale onvoldoende.
Bij het droog distilleeren van steenkool is het dus of de bedoeling
als hoofdproduct gas dan wel cokes te maken. Naast deze producten
worden echter ook nog andere gewonnen. Bij het afkoelen van het
ruwe gas condenseeren water en teer. Bepalen we voorloopig onze
aandacht tot het water. D i t is geelbruin van kleur en heeft een
onaangename geur naar zwavel ammonium. Het voornaamste
bestanddeel dat in het water is opgelost is de ammoniak, I n vroeger
tijden wist men voor dit gaswater geen toepassing te vinden en
leverde het vaak groote moeite op het behoorlijk kwijt te raken
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zonder openbare wateren te verontreinigen. Zulks heeft geduurd
tot dat de landbouwscheikundigen nieuwe inzichten brachten
omtrent de voeding der planten. Het bleek dat deze naast verschillende andere stoffen, welke echter gewoonlijk in voldoende
mate in den bodem aanwezig zijn, voor hun groei noodig hebben:
kaliumverbindingen, phosphaten en stikstof. Deze stokstof kan
slechts door enkele plantenfamilies als gasvormige stikstof worden
opgenomen, het overgroote deel der planten kan echter slechts
in den bodem aanwezige gebonden stikstof als voedsel tot zich
nemen.
Bij de toenemende bevolking en de steeds meer intensief gedreven landbouw is de hoeveelheid stikstof in den bodem aanwezig, onvoldoende terwijl de beschikbare stalmest ontoereikend
is om het stikstofverbruik der landbouwgewassen aan te vullen.
U i t het gaswater bij de steenkooldestillatie verkregen, kan langs
eenvoudigen weg het ammoniumsulfaat worden gewonnen, dat
als kunstmest een zeer goed bruikbare stikstof bron vormt. Daarnaast
raakte het gebruik van chilisalpeter als stikstofhoudende mest
meer en meer in zwang doch op den duur werd men terecht
bevreesd dat de hoeveelheden beschikbaar ammoniumsulfaat en
chilisalpeter toch nog onvoldoende zouden zijn om aan de behoefte
te voldoen. Interessant is het na te gaan dat door toepassing van
dit ammoniumsulfaat als kunstmest weer een nieuwe kringloop is
gesloten en het voedsel dat vele mhlioenen jaren geleden door de
vegetatie van het steenkoolwoud aan den bodem is onttrokken,
daaraan zoodoende weer in denzelfden vorm wordt teruggegeven.
Om een denkbeeld te geven der hoeveelheid zij medegedeeld
dat de Nederlandsche gasfabrieken tezamen per jaar ca. 15000 ton
ammoniumsulfaat produceeren.
De waarschijnlijkheid dat de bovengenoemde stikstofbronnen
op den duur onvoldoende zouden zijn, spoorde de scheikundigen
aan tot werkwijzen te geraken om de atmosferische stikstof te
binden en deze voor bemestingsdoeleinden bruikbaar te maken.
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Het behoeft wel geen betoog, dat de hoeveelheid beschikbare
luchtstikstof vrijwel ongelimiteerd is. Nog slechts een 25 jaar
geleden was het binden der luchtstikstof een moeilijk probleem
en waren de rendementen bepaald slecht.
In Noorwegen werkte men met de stikstofverbranding tot
salpeterzuur in de electrische lichtboog, in Italië werd kalkstikstof
geproduceerd via het calcium-carbid. Sindsdien is als belangrijkste
methode door Haber en Bosch de ammoniaksynthese uitgewerkt.
Bij gewonen druk verbinden stikstof en waterstof zich niet, doch
bij drukkingen van ca. 200 atmosfeer, een temperatuur van ongeveer
400 graden en met behulp van een geschikte catalysator is het
mogelijk stikstof en waterstof op groote schaal en met een zeer
voldoende opbrengst tot ammoniak te vereenigen. Deze werkwijze
is thans tot een machtige wereldindustrie gegroeid, en talrijke
groote fabrieken bereiden nu op deze wijze ammoniak, resp,
ammonium-sulfaat. Het stikstofbindingsbedrijf der Staatsmijnen
produceert b,v, op deze wijze 500 ton sulfaat per dag.
Verstond men vroeger onder het stikstofprobleem de vraag hoe
in de toekomst over voldoende gebonden stikstof voor den landbouw
te beschikken, thans moet het stikstofprobleem veeleer zoo worden
opgevat, dat men zich afvraagt hoe voldoende verbruik te vinden
voor de overproductie welke tengevolge der zeer talrijke groote
fabrieken is ontstaan.
Deze industrie, de stikstofbinding, houdt weer nauw verband
met de steenkool, Wehswaar is de stikstof niet meer uit de steenkool
afkomstig, zooals vroeger het geval was, doch de voor de ammoniakvorming noodige waterstof wordt wel uit de steenkool verkregen.
De gang van zaken is namelijk deze. De cokesfabrieken beoogen
uit steenkool cokes te winnen ten behoeve van de ijzerindustrie.
Daarbij worden groote hoeveelheden gas als bijproduct gewonnen,
waarvoor men vaak geen of onvoldoende toepassing heeft. D i t gas
bestaat voor ruim de helft uit waterstof, welke er door een speciale
gasscheiding in zuiveren vorm uit wordt gewonnen en een der
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beide componenten vormt voor de ammoniaksynthese, De benoodigde stikstof wordt door het vloeibaar maken van lucht en daaropvolgend gefractionneerd verdampen gewonnen, I n een verhouding
van 3 deelen waterstof op 1 deel stikstof gaat het gasmengsel naar
het synthesegebouw om daar in ammoniak te worden omgezet.
Het bedrijf der Staatsmijnen verwerkt op deze wijze 25000 m '
cokesovengas per uur.
U i t het bovenstaande blijkt wel duidelijk welk een groote rol
de steenkool ook speelt voor den landbouw, dus voor de voeding.
Behalve gaswater scheidt zich uit het ruwe gas het bekende
zwarte koolteer af. Ook met dit product heeft men in vroeger
jaren geen raad geweten. Het vond een bescheiden toepassing
voor de vervaardiging van asphaltpapier, zoogenaamd vlekkewater
en voor roetfabricatie. Voor de groote hoeveelheden, welke beschikbaar kwamen vormde zulks echter een geheel onvoldoende toepassing. Het jaar 1856 brengt echter een uitvinding welke een
geheel nieuwe periode zou inluiden, en het koolteer zou maken
tot een grondstof voor talrijke industrieën onder voortbrenging
van de meest verschillende belangrijke producten. Het was in dat
jaar dat de Engelschman Whham Perkin bij zijn pogingen uit
anilineolie kinine te bereiden, toevallig een fraaie kleurstof bereidde
welke hij mauveïne doopte en die zeer geschikt bleek voor het
verven van textielgoederen. Kort daarop bereidde een Fransch
scheikundige het fuchsine, een fraaie roode kleurstof die evenals
het mauveme tevens uitmuntte door kleur- en waschechtheid.
Weldra volgde een geheele serie kleurstoffen, welke alle uit teerproducten werden vervaardigd. Zoo werd o, a, het indigo, ook
langs synthetischen weg bereid (1897), Men kan gerust zeggen
dat thans eenige duizende kleuren in ahe soorten en nuances,
zoowel voor het verven van zijde, wol als katoen, uit teer als grondstof worden vervaardigd.
Het bleef echter niet bij de Ideurstofindustrie, Voortgezet labo-

124
ratoiiumonderzoek leerde tal van andere stoffen uit koolteer
vervaardigen. I n de eerste plaats zij hier genoemd verschillende
geneesmiddelen, o. a, om een voorbeeld te noemen: het aspirine.
U i t de lichte teerolic wordt eerst ruw carbolzuur gewonnen, dat
verwerkt wordt tot zuivere phenol, dat op zijn beurt in salicylzuur
wordt omgezet cn na behandeling met azijnzuur het bekende aspirine
levert. Ook salversan, antifebrine, en antipirine zijn teerproducten.
Voorts worden talrijke reukstoffen uit de teer als grondstof
bereid, zooals b.v. oranjebloesem, rozenolie en jasmijnolie. Er zij
opgemerkt dat deze stoffen geen surrogaten zijn, doch voor 100%
identiek aan de echte natuurproducten.
De spring- of explosiefstoffen zijn vrijwel alle van teerproducten
afkomstig, evenals de fotografische praeparaten, zooals hydrochinon,
en rodinal.
Een andere belangrijke groep van producten, welke uit teer
bereid worden, zijn de antiseptica, zooals creoline, cresol en lysol.
Naast al deze praeparaten zou men nog tal van andere kunnen
noemen.
Men vindt een overzicht, dat echter nog geenszins volledig is
in de in figuur 8 afgebeelde teerboom.
Speciaal moet nog even de aandacht worden gevraagd voor
het sterk toenemend gebruik van teer voor de wegenbouw, hetwelk
met snelle sprongen omhoog gaat. Frankrijk verbruikt reeds de
helft van zijn totale teerproductie voor het maken van moderne
wegen terwijl in Duitschland het teerverbruik voor dit doel van
12000 ton in 1925 tot 120.000 ton in 1929 is gestegen.
Samenvattend ziet men dus hoe aanvankelijk gedurende eenige
eeuwen de steenkolen slechts heeft gediend voor de meest eenvoudige en voor de hand liggende toepassing: de voortbrenging
van warmte. Daarna gelukte het, nadat de stoommachine was
uitgevonden, energie met behulp van steenkool op te wekken en
ongeveer gelijktijdig kon zij als lichtbron worden benut. Thans
echter gaat de beteekenis nog veel verder, immers de steenkool
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is niet slechts brandstof doch vooral een uiterst waardevolle
grondstof, waarop de industrieën zijn gebouwd, die werken voor
de voorziening, zoowel van den landbouw als van de talrijke
behoeften waaraan in de moderne samenleving moet worden voldaan.

