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In het maatschappelijk jaar 1 9 3 1—1 9 3 2 overleed het eerehd
der maatschappij „ D i l i g e n t i a " Jhr, Dr. E, J, G, E v e r t s,
sedert 1917 eerelid.
Het aantal leden bedroeg 267, waaronder 2 eereleden.
Er werd een cursus gegeven door Prof, Dr, P, E h r e n f e s t
over Golfmechanica en door Prof, L , H , W, R u 11 e n over
de geologie van N,-Indië,
Een excursie werd gemaakt naar Leiden, ter bezichtiging van het
Natuurhistorische Museum welk bezoek werd ingeleid door een
korte voordracht van Dr, C, W. C r o m m e l i n ,
De spreekbeurten werden vervuld door de H . H . Prof. Dr,
D, C o s t e r , Prof, Dr, P, B r o u w e r , Prof, Dr, H , A l d e r s h o f f . Prof, Dr, P, D e b y e. Prof, Dr. J, B o e k e. Prof,
Dr, F. A. F. C. W e n t , Prof. Dr. G. J, E l i a s , Prof, Dr,
C, J, V , N i e u w e n b u r g , Dr, A, J, S t a r i n g , Dr, P,
T e r p s t r a en Prof, Dr, G, A, B r e n d e r a B r a n d i s ,
Veranderingen van ingrijpenden aard werden in het gebouw
niet aangebracht, wat de finantieele toestand ook niet gedoogde.
De waardevermindering der effecten is de oorzaak dat dit jaar
eenig verlies is geleden.
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V E R V O R M I N G BIJ RADIO-OMROEP
door
DR. IR. N . K O O M A N S .
Chef van het Radiolaboratorium der Rijkstelegraaf.

De radiotelefonie, in het bijzonder de radio-omroep, heeft tot
taak de opeenvolgende klanken van een of ander klankgebeuren,
dus spraak, muziek, etc, door middel van radiogolven zooveel
mogelijk natuurgetrouw uit te zenden en vervolgens weer op te
vangen en i n geluid om te zetten. Daarbij moet dan het bij de
ontvangst geproduceerde geluid zooveel mogelijk congruent zijn
met hetgeen aan den zender werd toevertrouwd. Dus geen of zoo
weinig mogelijk vervorming mag optreden.
Dit is een moeilijk vraagstuk. Immers, tusschen het geluid, dat
bij het afzenden weerklinkt en het geluid, dat uit den ontvanger
treedt, hgt een zeer ingewikkeld electrisch mechaniek. Ingewikkeld
ook daardoor, omdat op het moment, dat de radiogolven de zendantenne verlaten, de energie-hoeveelheid, die in het spel is, van een
aanvankelijk minimale geluidsenergie tot een geweldige electrische
golfenergie is aangezwollen, die de ruimte binnentrilt en zich
verspreidt om de ver-verwijderde ontvangstplaats, weggeslonken
tot een nauwelijks meetbare kleine energie, aan te komen, die ten
tweede male, nu weer tot een groote luidspreker-energie moet
worden versterkt.
Bijzonder ingewikkeld is dit meervoudige transformatie-proces,
omdat men tot taak heeft het vervormingsvrij overbrengen van
klanken, die op zich zelf zulk een gecompliceerd verschijnsel zijn,
1
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Immers, iedere klank bestaat uit een aantal enkelvoudige tonen,
die gelijktijdig weerklinken. Het aantal van deze tonen, hun individueele toonhoogte en sterkte^ bepalen den klank.
Waar het gehoorspectrum tonen omvat van 25 tot circa 20.000
trilhngen per sec, zijn vele klanken mogelijk. Fabelachtig is de
variaüemogelijkheid en een wonder ons oor, dat in deze klankenwereld den weg weet. Groot is ook de vervormings-mogelijkheid.
De vervorming, welke zich kan voordoen, is in hoofdzaak van
tweeërlei aard.
le. de z.g. lineaire vervorming;
2e. de Z.g. niet-lineaire vervorming.
De lineaire vervorming is aanwezig, wanneer hooge en lage tonen
niet evenredig aan hun oorspronkelijke sterkte worden weergegeven. Produceert men voor den zender een enkelvoudigen toon,
waarvan de sterkte gelijk blijft, maar waarvan frequentie zich
gelijdelijk wijzigt van 25 tot 20.000 trilhngen per sec. dan moet
door den ontvanger tenslotte een enkelvoudigen toon worden
weergegeven, die van 25 tot 20.000 trihingen opklimt en even sterk
blijft, Het kan nu zijn, dat b.v. de lage tonen te zwak overkomen,
dan wel de hooge. Het
STERKTE
kan ook zijn, dat een
gedeelte van het toongebied ontbreekt of, in
tegendeel, te sterk is.
I n f i g . 1 is ter toelichting een frequentieFREQ.
karakteristiek weerge2 0 OOO
geven,
waarbij
de
F R E Q U E N T I E - K A R A K T E R I S T I EK
schaal, waarop de freFIQJ.
quentie op de horizontale as is uitgezet, niet evenredig is maar b.v. logarithmisch. Bij a
vertoont de kromme een inzinking, terwijl bij de frequentie 9 een
overmaat voorhanden is.
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De beste frequentie-karakteristiek is uiteraard een rechte hjn
evenwijdig aan de horizontale as.
N u kan de oorzaak van de vervorming zoowel in den zender
als in den ontvanger gelegen zijn. Van pubhek belang is het, dat
de zender zoo vervormingsvrij mogelijk werkt. Is dit niet zoo, dan
ontvangt iedereen slecht. De ontvangst, hoewel op zich zelf even
gewichtig, kan men aan het beleid van den eenling overlaten.
Daarom dient een omroepzender, die collectief is voor alle
luisteraars, zorgvuldig wat betreft zijn frequentie-karakteristiek te
worden gecontroleerd.
De tweede soort vervorming, die kan optreden en die zeker niet
minder ernstig is dan de lineaire vervorming, is de zoogenaamde
niet-lineaire vervorming.
Men kan nl. zenders (en ook ontvangers) hebben, die, hoewel ze
lineair niet geheel in orde zijn, toch opvallend helder en fraai
kunnen khnken. Omgekeerd kan een zender, die lineair weinig
vervorming vertoont, toch nog met een andere vervorming zijn
aangedaan, welke tenslotte wehicht nog belangrijker is,
Bij deze niet-lineaire vervorming zijn alle klanken omgeven door
ongerechtigheden, die een opvulling tusschen de tonen teweeg
brengen, welke er niet behoort te zijn. Het verschil tusschen fraaie
modulatie en modulatie met lineaire vervorming is te vergelijken
met een crayon-teekening op een onberispelijk wit stuk papier en
dezelfde teekening op een smoezehg papier, bewolkt met vlekken,
zoodat tusschen de lijnen een achtergrond ontstaat, die de zuiverheid van het geheel schaadt.
Nog beter misschien kan men het verschil uitdrukken door het
te vergelijken met het zien door een helder-gezeemde spiegelruit
en het kijken door een gewone vensterruit van slechte kwaliteit,
die bovendien in langen tijd geen schoonmaakbeurt heeft gehad.
Meer technisch laat zich datgene, wat bij niet-lineaire vervorming
aan de hand is, als volgt benaderen.'
Als men in een zender of ontvanger een toon van 1000 trillingen
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binnenleidt, dan komt er altijd wel een toon van 1000 trillingen
uit, maar uiterst moeilijk is het om alleen maar dien toon van 1000
en geen anderen er uit te laten komen. I n meerdere of mindere
mate zal altijd ook voor den dag komen een toon van 3000 trülingen,
4000 trillingen etc. D i t zijn de z.g. hoogere harmonischen. De
toon 1000 blijft dus niet helder en alleen staan, maar krijgt een
achtergrond,
Denke men nu, dat behalve de toon 1000 ook b.v. een toon 800,
dus een combinatie van 800 en 1000, den zender of ontvanger
wordt binnengeleid, dan krijgt men behalve de hoogere harmonischen van 1000 nu ook die van 800, dus tonen van 1600, 3200,
4000, enz., trilhngen.
De achtergrond vult zich dus meer en meer met ongerechtigheden.
Bovendien geeft de niet-lineaire vervorming, behalve de hoogere
harmonischen, ook nog combinatietonen, die bestaan uit tonen,
wier trillingstal gelijk is aan de som of het verschil van de samenstellende tonen. Er ontstaan dus i n dit geval ook tonen van
1000 + 800 = 1800 en van 1000 — 800 = 200 trülingen,
In de werkelijkheid is de toestand nog gecomphceerder, daar de
klanken zooals die voor den zender worden geproduceerd, ingewikkelder zijn en uit heel wat meer dan twee tonen zijn opgebouwd.
Van al deze tonen ontstaan dus hoogere harmonischen en combinatietonen, welke een bedenkelijken achtergrond kunnen vormen.
De niet-lineaire vervorming wordt gekarakteriseerd door den
achtergrond die zich vormt. Omgekeerd is de achtergrond een
maat voor de niet-hneaire vervorming,
Wü men dus, om ons tot het zendervraagstuk te bepalen, nagaan
of en in hoeverre een zender vrij is van niet-lineaire vervorming,
dan heeft men een onderzoek naar dien achtergrond in te stellen.
Men kan dit doen, door een enkelvoudigen toon aan den zender
toe te voeren en na te gaan hoe bij uiterst zorgvuldige ontvangst
de ontvangen toon is samengesteld.
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Men meet dan bij de ontvangst de energie van den oorspronkelijken toon en de energie van alle lioogere harmonischen tezamen.
De verhouding van het laatste bedrag tot het totale energiebedrag
is een maat voor de niet-lineaire vervorming. Voor een behoorlijke
controle is het noodig, dat deze meting wordt gedaan achtereenvolgens met een aantal verschillende tonen in het gewone toonspectrum gelegen, ten einde verzekerd te kunnen zijn, dat de zender
voor geen enkele toonhoogte niet-lineaire nukken vertoont.
Waar voor het controleeren van de lineaire vervorming en voor
het opmaken van de frequentie-karakteristiek ook het achtereenvolgens doormeten van een aantal opvolgende enkelvoudige tonen
van het frequentie spectrum noodig is, kunnen de meting van de
hneaire en niet-lineaire vervorming gevoeglijk worden gecombineerd.
Theoretisch is volkomen bekend, wat er bij een modulatie met
lineaire en niet-lineaire vervorming aan de hand is. Men weet
waardoor deze ontstaat, terwijl aan ervaren zenderbouwers ook
bekend is, op welke wijze men deze heeft te vermijden. Met deze
kennis gewapend, behoeft men, voor het beoordeelen van een
zender, volstrekt geen commissie van oordeskundigen te benoemen
om uh te maken of de modulatie van den zender goed is, ja of neen.
Met behulp van meetinstrumenten en toebehooren kan men
objectief bepalen of de zender in orde is en de modulatie correct.
Men heeft dan i n laatste instantie slechts eenige aflezingen te doen
van wijzers die zich langs schaalverdeehngen bewegen, om daaruit
te kunnen concludeeren, hoeveel procent, naar een zekeren theoretischen maatstaf berekend, de afwijking bedraagt.
Men kent dus in vakkringen de eischen, waaraan een zender
heeft te voldoen en de meetmethoden, waarmede men kan controleeren of aan deze eischen wordt voldaan, terwijl ook bij terzake
deskundigen de methoden bekend zijn om de goede resultaten te
bereiken. Een goede technische omroeporganisatie en beschikbare
gelden bieden groote mogelijkheden om het luisterend publiek door
een volmaakte uitzendingskwaliteit te verwennen,
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Evenwel is de mogelijkheid om zorg aan den omroep te besteden
nog niet uitgeput, wanneer men aan de hneaire en niet-hneaire
vervorming van den zender en ook van den ontvanger zijn aandacht
heeft gewijd.
Ook het overbrengende medium, waaraan de zender het hem
medegedeelde toevertrouwt en hetwelk over groote afstanden moet
voortgeleiden, datgene wat de ontvangtoestellen voor de luisteraars
moeten reproduceeren, kan verminking en vervorming veroorzaken.
Ook aan deze vervorming heeft men zijn aandacht te wijden.
Wel is de atmosfeer, die ons omgeeft, niet vatbaar om door ons te
worden veranderd en verbeterd en moeten we deze i n al haar
grilligheid aanvaarden; evenwel kan de bestudeering van deze
grillige atmosfeer, die afwisselend bij dag en nacht door de zon
wordt beschenen, ons richtlijnen verschaffen, welke bij den bouw
van radiozend- en ontvanginstallaties tot constructies kunnen voeren, die de vervorming door de atmosfeer tot een minimum beperken. Het voornaamste verschijnsel, dat bij de radio optreedt en dat
op rekening van de atmosfeer is te stellen, is de sluiering of fading.
Daaronder is te verstaan, de willekeurige sterkteverandering, het
aanzwellen en meer of minder volledig uitdooven, hetwelk men bij
radio-ontvangst constateert, ook wanneer de zender met onveranderde sterkte uitzendt. D i t verschijnsel is aan lederen radioluisteraar bekend, vooral bij de ontvangst van de omroepstations
met kortere golflengte. D i t euvel is vooral daarom hinderlijk,
doordat met sluiering vaak ernstige vervorming gepaard gaat.
De sluiering, waarmede men meestal het zwaarst heeft te kampen,
ontstaat door het samentreffen van meerdere stralen op de ontvangplaats. Komen twee stralen, die verschillende wegen hebben afgelegd, op de ontvangplaats samen, dan heerscht daartusschen een
fazeverschil, zoodat niet alleen versterking maar ook verzwakking
en zelfs algeheele uitdooving het gevolg kan zijn. Hoe grooter het
wegverschil bedraagt, des te grooter is ook het verschil i n faze en
des te eer dreigt een uitdoovend fazeverschil van 180° te ontstaan.
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Waar een faseverschil van 180° met een halve trilling overeenkomt
en een korte golf een kortere trillingstijd heeft, sullen bij de kortere
golven die sich even snel voortplanten als de langere golven, eerder
wegverschillen ontstaan, die met een halve trillingstijd overeenkomen. Bovendien sullen de meerdere wegen, die in de atmosfeer
ontstaan, tengevolge van oneffenheden in den toestand van die
atmosfeer ook eerder voor korte golven optreden, daar plaatselijke
verschillen i n de atmosfeer voor korte of kleine golven eerder een
oneffenheid beteekenen dan voor lange golven, die self als 't ware
grooter afmeting hebben.
Wat die geschetste omstandigheden betreft sullen dus kortere
golven eerder fadingverschijnselen geven dan langere. Het is den
omroepluisteraar wel bekend, dat de kortere omroepgolven (ca.
200—600 m) meer sluiering vertoonen dan de lange (ca. 1100—
1900 m).
De transatlantische wereldomroep sooals b.v. onse welbekende
Nederlandsche radio-uitsendingen door Kootwijk van de voetbalwedstrijden Holland-België maakt van nog kortere golven gebruik
(15—40 m). Daar speelt dus de sluiering nog een veel grootere
rol. Dese rol is soo belangrijk, dat de mogelijkheid om een wereldomroep van prima kwaliteit tot stand te brengen, beheerscht wordt
door het vermogen om de beswaren aan de sluiering verbonden
te ontgaan.
Dat de sluiering vaak met vervorming gepaard gaat, weet de
radio-luisteraar bij ervaring en is het gevolg van de omstandigheid,
dat de sluiering, sooals die hierboven werd beschreven, sooals men
noemt selectief is, d. w. s. van de frequentie afhankelijk.
Om dit evenwel behoorlijk in te sien, dient wat dieper te worden
mgegaan op den vorm waarin een sender het tonencomplex uitstraalt, hetwelk hem is toegevoerd. Tot nu toe hebben w i j dit
tonencomplex in sijn laagfrequenten vorm beschouwd, den vorm
dus, sooals het als luchttrihing heeft geklonken voor het den sender
inging en sooals het den luidspreker uittrad. Tusschen dese begin-

8
en eindtoestand is liet tooncomplex, — dat we ons om de gedachte
te bepalen, een breedte zullen denken te beslaan van 25 tot b.v.
8000 trillingen, — in hoogfrequenten electrischen toestand gebracht,
in welken vorm het als electrische golven kan worden uitgestraald,
voortgeplant en opgevangen.
Dit brengen van de laagfrequente tonen i n hoogfrequenten vorm
of, zooals men dit noemt, het moduleeren van de lage frequenties
op de hoogfrequente trilhngen, die als electrische golven worden
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FIG. 2.
uitgestraald, wordt op de ontvangplaats door een diametrale transformatie gevolgd, welke men demoduleeren of detecteeren noemt.
Dit moduleeren bestaat hierin, dat men een electrische golf of
trihing, b.v. van 300 m (dat is van 1 millioen trilhngen per sec.) op
een of andere wijze in sterkte (amplitude) doet veranderen op
dezelfde wijze als de amplitude of sterkte van een electrischen
gelijkstroom i n een microfoon door de geluidtrilhngen van muziek
of spraak worden bewerkt.
Het resultaat, dat men dan verkrijgt, is voorgesteld i n f i g . 2.
Hierin is te zien, hoe de hoogfrequente trilling op laagfrequente
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wijze in amplitude varieert: op de hoogfrequente trhling met
frequentie co is een laagfrequente trihing met frequentie p gemoduleerd.
Mathematische analyse leert, dat bovenstaand resultaat is op te
vatten als de som van 3 afzonderlijke, enkelvoudige hoogfrequente
trillingen, n l , :
le, een trihing met een frequentie gelijk aan de oorspronkelijke
frequentie CÜ;
2e, een trilling met een frequentie co - f p; en
3e, een trihing met een frequentie co — p.
Zou men deze 3 trihingen op dezelfde tijdas en amplitude-as uitzetten en vervolgens bij elkander optehen, dan zou men weder f i g , 2
verkrijgen. De 3 trillingen kan men grafisch uitzetten op een golfschaal
als in fig, 3 is aan gegeven.
Men ziet daar de oorspronkelijke frequentie
co, waarop gemoduleerd
I
I
werd en die men de
<^ • p
"
O i 4- p
draaggolf noemt, in het
D R A A G G O L F MET ZIJ - F R E Q U E N T I E S
midden, met de beide
FÏG. 3,
andere frequenties, welke
men zijbanden noemt,
aan weerszijden. Wordt niet een enkelvoudige toon op de draaggolf gemoduleerd, doch een samengestelde klank, welke uit een
aantal enkelvoudige tonen is opgebouwd, dan zal elk van de samenstellende tonen zich op de boven beschreven wijze als 2 nevenfrequenties om de draaggolf groepeeren.
Ter weerszijden van de draaggolf ontstaat dan een geheele
golfband. Aannemende dat de klank is samengesteld uit een tooncomplex van 25 tot 8000 trihingen, kan het resultaat grafisch
worden voorgesteld als in f i g , 4 is aangegeven.
Mathematisch kan hetzelfde op eenvoudige wijze als volgt worden
beschreven.
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Stel, men heeft een draagtrilling van een cirkelfrequentie m dus
a cos cüt, dan stelt a voor de amplitude van deze trilling, terwijl
de verandering met den tijd in het fragment cot tot uitdrukking
wordt gebracht.
Wanneer deze draagtriüing, die een z.g. enkelvoudige sinus-
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ZIJBANDEN

FI6. 4.
vormige verandering is, in amplitude fluctueert volgens een lagere
frequentie p, wanneer men dus de laagfrequente trihing op de
hoogfrequente trilling moduleert, dan wordt zulks voorgesteld
door; (a + b cos pt) X cos co t.
De amplitude is dan geworden a + b cos pt, welke verandert
van a -|- b tot a — b.
Het geheel is weergegeven in f i g . 2, waarin de verschillende
symbolen zijn aangegeven.
Zooals uit de formule en uit de figuur blijkt, is deze verandering
periodiek en bestaat dus, daar zij niet meer enkelvoudig sinusvormig is, uit meerdere sinusvormige veranderingen, die zich bij
elkander optellen. Een eenvoudige goniometrische transformatie
doet deze sinusvormige veranderingen naar voren treden. Immers:
(a - f b cos pt) cos cot = a cos cot - f b cos pt cos cot =
b
b
a cos cot - f —- cos (co + p)t - f — cos (co — p)t.
Men ziet dus, dat, wanneer men een hoogfrequente trilling van
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de frequentie cu moduleert met een lagere frequentie p, waarbij dus,
sooals uit de teekening naar voren treedt, de laagfrequente trilling
als een modulatie op de toppen van de draaggolf zweeft, het samenstel dan bestaat uit 3 trillingen, te weten:
le. de draagtrilling.
2e. een trilhng, waarvan de frequentie gelijk is aan die van de
draagtrilling, vermeerderd met de modulatietrilling.
3e. een trilhng, waarvan de frequentie gelijk is aan de draagtrilling, verminderd met de modulatietrihing.
Ter weerszijden van de draagtrilling ontstaat dus een nieuwe
trilling.
De gemoduleerde laagfrequente trilling is in werkelijkheid niet
aanwezig en vertoont zich slechts als een verschijning op de omtrekken der hoogfrequente trillingen, Op de ontvangplaats wordt,
door bepaalde bewerkingen, (demodulatie of detectie) de laagfrequente modulatie van hoogfrequent phantoom tot laagfrequente
werkelijkheid gematerialiseerd.
Wanneer een mengsel van 2 hoogfrequente trilhngen met
frequenties co en co + p op een ontvangplaats wordt gedemoduleerd, dan bestaat deze bewerking in beginsel hierin, dat men de
verschhfrequentie, dat is dus in dit geval de lage frequentie p,
formeert. Op allerlei wijzen kan deze aftrekking van frequenties
plaats vinden, waarbij behalve de gewenschte laagfrequente component cos pt, in den regel nog gelijkstroom- en hoogfrequente
componenten ontstaan, welke evenwel met behulp van een filter
kunnen worden afgescheiden.
Op deze wijze krijgt men derhalve op de ontvangplaats de laagfrequente trilling p terug, die men in den zender op de draaggolf
had verheven.
Men zal opmerken, dat deze laagfrequente toon p feitelijk dubbel
ontstaat. Immers, door detectie van co en co + p krijgt men den
verschiltoon p, maar ook krijgt men dienzelfden toon p door
detectie van co met den anderen zijband co — p. Elk van de zijbanden
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neemt dus a, h, w, een stukje draaggolf tot zich om zich zelf door
middel daarvan in laagfrequenten vorm te brengen. Heeft men
niet alleen een enkelvoudigen toon p op den zender gemoduleerd,
doch, zooals in de werkelijkheid als regel gebeurt, een willekeurigen klank, dus een aantal enkelvoudige tonen tegelijk, dan
nemen op de ontvangplaats alle frequenties van elk van de zij banden
een gedeelte van de draaggolf tot zich om zich van de hoogfrequente
betoovering te bevrijden en zich in den laagfrequenten vorm terug
te brengen.
N u ons de vorm voor oogen staat, waarin zich het tonencomplex
door de atmosfeer beweegt, is het duidelijk, waarom selectieve
fading vervorming kan teweeg brengen. De sluieringsuitdooving
vindt nl. niet op alle golflengten van den overgedragen band
tegelijk plaats, daar het 180° fazeverschil tusschen twee wegen
afhankelijk is van den trhhngstijd en dus van de golflengte. Wanneer
het meerwegverschijnsel optreedt, kan dus de eene frequentie
worden uitgedoofd terwijl de andere onaangetast blijft. Hierdoor
kunnen dus bepaalde tonen uit het spectrum wegvallen, hetgeen
vervorming beteekent. Bovendien noopt de sterke selectiviteit, die
de fading in de practijk vertoont, aan te nemen, dat voor verschillende frequenties de doorloopen wegen in de atmosfeer verschillend
kunnen zijn. Het terugdrijven in de atmosfeer vindt voor de verschihende frequenties dan b,v, op verschillende hoogte plaats. Om
die reden kunnen dan de wegverschihen zelf voor de verschillende
frequenties verschillend zijn. D i t gevoegd bij het feit, dat deze wegverschillen in golflengten moeten worden gerekend maakt de
selectiviteit van de fading nog grooter en brengt die eerst op de
grootte, die de werkelijkheid vertoont.
Het kan ook gebeuren, dat de draaggolf zelf uitdooft, I n dat
geval dooven alle tonen tegelijk uit, omdat voor het ontstaan van
elk der tonen, die in de zij banden voorkomen, een stukje draaggolf
noodig is. De zijbanden blijven dan aheen over, en worden zonder
de draaggolf aan het detectieproces onderworpen, hetwelk daardoor
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geheel ontaardt, in dien zin, dat wel laagfrequente tonen optreden,
maar niet die wehte op den zender waren gemoduleerd. Ooi?
wanneer de draaggolf niet geheel uitgedooft maar aanmeidelijl?
verzwala wordt, zoodat voor de zij bandfrequenties niet voldoende
draaggolf aanwezig is om zich behoorlijij tot laagfrequente trilling
terug te brengen, ontstaan ernstige vervormingsbezwaren.
Deze selectieve fading kan men bij den gewonen korte-golf
omroep verminderen, door de strahng van de antenne zoodanig te
doen plaats vinden, dat binnen het gebied, waar men een goede
ontvangst w i l verzekeren, nergens twee stralen van den zender
tezamen kunnen komen, welke verschihende wegen hebben doorloopen, tenzij de eene straal zooveel boven den anderen i n sterkte
overweegt, dat van uitdooving geen sprake kan zijn. N u zendt een
gewone omroep-antenne haar energie niet alleen uit langs het
aardoppervlak (directe straling) maar ook voor een deel schuin
omhoog naar de hoogere luchtlagen. Deze laatste stralen kunnen
onder omstandigheden, welke vooral in het duistere gedeelte van
het etmaal aanwezig zijn, weder naar de aarde worden teruggedreven (indirecte straling). Het samentreffen van directe en indirecte
strahng, welke dus verschhlende wegen hebben afgelegd, geeft dan
tot sluiering aanleiding. Ter vermindering van deze sluiering
construeert men nu antennes, die haar energie in meer horizontale
richting uitstralen, zoodat eerst op grooteren afstand de bovenatmosfeer getroffen wordt en dus op nog grooteren afstand, na terugdrijving, de aarde wordt bereikt. De sluiering van de indirecte
straling met de directe oppervlakte golf heeft dan eerst op grooteren
afstand plaats, zoodat de sluieringszóne op grooteren afstand begint
en de zóne van fadingvrije ontvangst wordt vergroot.
In ontvangtoestellen met fadingcorrectie wordt de versterking automatisch vergroot, wanneer de sterkte van het ontvangene door de
fading zou willen afnemen. Daartoe moet het opvangvermogen van de
antenne zoo groot zijn, dat normaal een overmaat voorhanden is,
zoodat de versterking op een lagen graad kan worden ingesteld
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welke versterkingsgraad alsdan kan worden opgevoerd wanneer
fading optreedt. Deze zoogenaamde fading-correctie corrigeert alleen de sterkte; de eventueele vervorming blijft evenernstig.
Bij den transatlantischen wereldomroep, welke gebruik maakt van
golven die nog wel 10-maal korter zijn dan die van den gewonen
korte-golf omroep, treedt, zooals reeds werd opgemerkt, de selectieve fading nog veel meer op den voorgrond.
Bij het overbrengen van telefonische berichten van hier naar b.v.
Indië of Amerika, heeft men alleen te maken met die uitstraling
van de antenne welke door de bovenatmosfeer haar weg neemt.
De directe oppervlakte golf dempt bij deze golven snel weg en is
over groote afstanden reeds lang uitgeput. Sluiering ontstaat nu,
doordat in de atmosfeer stralen verschillende wegen afleggen door
omstandigheden, die met den toestand van die atmosfeer samenhangen.
Waar dus hier zoo veel meer van de grillige bovenatmosfeer wordt
gebruik gemaakt, kan men zooveel meer grillige verschijnselen verwachten, die door het optreden van meerdere strahngswegen worden
veroorzaakt. Zoo gaat b.v. bij deze zeer korte golven de constantheid
van de draagfrequentie van den zender een bijzonder gewichtige
rol spelen. Streeft men reeds bij den gewonen korte-golf omroep
naar een zender met constante draagfrequentie, bij de zeer korte
golven is deze aangelegenheid van overwegend belang. Is slechts
één strahngsweg voorhanden, dan komt het er betrekkelijk niet op
aan of de draaggolf verandert, doordat zij b.v. in frequentie heen
en weer gaat. De geheele figuur 4 gaat dan als het ware in frequentie
heen en weer. Bij detectie op de ontvangplaats komt dit er
echter niet op aan, daar toch de juiste laagfrequente toon wordt
gevormd, doordat de verschilfrequentie van de zijbanden met de
draaggolf dezelfde blijft.
Zijn echter meerdere wegen voorhanden, waarmede tijdsverschillen samenhangen, in welke de frequentie van de draaggolf
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veranderd kan zijn, dan kan men allerlei onaangenaamheden verwachten. Zijbanden kunnen dan samentreffen met de draaggolf
welke in frequentie verschoven is, waardoor de tonen op ingewikkelde
wijze veranderen. Bovendien kunnen selectieve uitdoovingen het
gevolg zijn. Zelfs kunnen, en dit laat zich theoretisch verklaren en
wordt in de practijk zeer in het bijzonder waargenomen, frequentieveranderingen van de draaggolf in sterke amplitude veranderingen
worden omgezet. Met eenige fantasie kan men zich den warwinkel
voorstellen, die ontstaan kan.
Zorgt men er echter voor, dat de draagfrequentie van een zender
door doeltreffende constructie pijnlijk constant wordt gehouden,
dan heeft de atmosfeer daarop veel minder vat om vervorming te
veroorzaken.
Met een zender, waarvan de draaggolf niet geheel constant is,
gaat ahes goed zoolang de atmosfeer in goede conditie is en in
hoofdzaak één strahngsweg voorhanden is. Is de atmosfeer door
omstandigheden minder goed gedisponeerd, zoodat meerdere
straalwegen optreden, dan loopt het mis en kan het gemoduleerde
tot onverstaanbaarheid of ongenietbaarheid worden verminkt.
Het heeft wel eenigen tijd geduurd voordat deze verschijnselen
door onze Nederlandsche en Indische P . T . T . diensten behoorlijk
waren gedetermineerd.
Frequentie-veranderingen van de draaggolf zijn niet gemakkelijk
te constateeren, te meer wanneer zij van kortstondigen aard zijn.
Daarbij kunnen deze frequentieveranderingen heel licht optreden
onder den invloed van de amplitudemodulatie waaraan de draaggolf
wordt onderworpen. Als men de sterkte van de draaggolf door
modulatie intensief doet aanzwellen en afnemen (en nog door
andere oorzaken) blijft de frequentie van de draaggolf niet geheel
ongeschokt. Deze gaat dan ook wat mede veranderen, hetgeen men
frequentie-modulatie noemt.
In den directen omtrek van den zender bemerkt men van dit
ahes niets en geeft de ontvangst een uitnemende modulatie te
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hooren, terwijl daarentegen b.v. in Indië over een afschuwelijke
modulatie wordt geklaagd.
Het omgekeerde kan ook voorkomen. Zoo kan b.v. het Rijksontvangstation te Nora het door Kootwijk uitgezondene door meerwegcondities sterk vervormd ontvangen, terwijl uit Indië, waar dan
een eenwegconditie heerscht, uitstekende en onvervormde ontvangst
wordt gemeld.
Ook heeft de praktijk over meerdere jaren geleerd, dat een zender,
die aan frequentiemodulatie lijdt, behoudens incidenteele uitzoiideringen, gedurende het geheele jaar in Indië goed wordt ontvangen,
terwijl in de maanden November en December voortdurend hardnekkige vervorming optreedt.
Blijkbaar heerscht dus in die maanden van het jaar, om atmosferische redenen, de selectieve meerwegconditie als regel, terwijl
deze in de overige maanden, althans in de tijden waarin gewoonlijk
wordt getelefoneerd, uitzondering is.
Natuurlijk speelt bij dit alles de golflengte waarop wordt gewerkt
ook een rol, enz.
Deze ervaring, gevoegd bij het gegroeide inzicht, hoe de frequentiemodulatie moet worden voorkomen, heeft de Rijksdiensten
in Nederland en Indië groote vorderingen doen maken wat betreft
het handhaven van de telefonie ook in moeilijke omstandigheden.
Zoo hebben b.v. de scherp gerichte ontvangantennes minder van
verschillend invallende stralen te lijden dan ongerichte antennes die
uit alle richtingen ontvangen.
Voor een omroep kan men echter zijn eischen niet hoog genoeg
stellen en is het gewenscht geen middel onbeproefd te laten om de
kwaliteit te verbeteren en, op ieder oogenblik, te verzekeren.
Dat de wereldomroep over groote afstanden in de toekomst een
grooten rol zal gaan spelen, kan zonder meer duidelijk zijn aan ons
Nederlanders, die bij ervaring weten, hoe zeer b,v, de voetbaluitzendingen, die in den laatsten tijd door Kootwijk werden verzorgd,
in Oost- en West-Indië zijn gewaardeerd.
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Ook in Amerika interesseert men zich in hooge mate voor de
wereldomroep en legt men er zich op toe dezen te organiseeren.
De toespraak b.v. die President von Hindenburg indertijd tot zijn
landgenooten richtte, is in Amerika opgevangen en opnieuw uitgezonden en heeft ook daar grooten indruk gemaakt.
In dit verband kan ook worden vermeld, dat het Volkenbondsinstituut te Genève zich thans zelf met een omroepstation met zeer
korte golf heeft uitgerust teneinde een wereldomroep van Volkenbondsaangelegenheden mogelijk te maken, thans met eigen middelen,
nadat men vroeger van de Kootwijksche zenders had gebruik
gemaakt.
Voor een goeden wereldomroep is evenwel heel wat noodig.
Wanneer wij in Kootwijk b.v. een voetbalmatch uitzenden, moet
Indië die zoo goed mogelijk opvangen en daarna opnieuw uitzenden
voor plaatselijke ontvangst. Bij een dergelijke heruitzending, die
eigenlijk een dubbele uitzending is krijgt men een sterk verhoogd
vervormingspercentage. Wat men ontvangt is natuurlijk niet
precies gelijk aan hetgeen werd uitgezonden en wat men heruitzendt
verschilt natuurlijk ook weer, terwijl ten slotte de ontvangst daarvan
eveneens weer afwijkt. Men krijgt dus een eenige malen herhaalde
vervorming van vervorming.
Daarom moet men zich ernstig toerusten op dezen wereldomroep
en zich toeleggen op het maken van zend- en ontvanginrichtingen
die aan alle eischen voldoen. Vooral Nederland met zijn groot
koloniaal rijk kan in deze een groote rol spelen wanneer men geld,
tijd en aandacht aan deze zaak besteedt en men het juiste gebruik
wil maken van de groote hulpmiddelen, waarover de Nederlandsche
en Indische P.T.T.-diensten beschikken. De groote ervaring die
reeds is opgedaan en het geschoolde bedienend, construeerend en
onderzoekend personeel dat is gevormd, opent wat dat betreft
mogelijkheden, die men i n andere landen niet zoo gemakkelijk
zal vinden.
Belangwekkend zou het zijn, wanneer men b.v. dezen wereld2
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omroep ging exploreeren met behulp van het éénzijband-systeem.
Hetisnl. een feit, dat hoe constant de draaggolf van den zender ook
moge zijn, niettemin vervorming optreedt wanneer de atmosfeer
niet gedisponeerd is. Welke complicaties daarbij een rol spelen is
moeilijk met zekerheid uit te maken. Evenwel doet een blik op
fig. 4 in zien, dat in hetgeen een zender uitstraalt veel overbodigs
is. Eén zijband met de draaggolf is genoeg om bij detectie het
laagfrequente geluid te doen ontstaan. De andere zijband doet,
zooals reeds werd vermeld, met de draaggolf precies hetzelfde. W i j
krijgen dus het dubbele geluid, tenminste, en hier schuilt een
gevaar, wanneer de fazen van beide behoorlijk overeenstemmen,
anders kunnen zelfs selectieve uitdoovingen het gevolg zijn. Inderdaad kan de faze bij een grillige meerwegconditie van de atmosfeer
geheel i n de war worden gestuurd.
Ook kunnen zijbanden, die in zoodanige faze zijn, dat zij elkander
normaal opheffen(dit is bij frequentie modulatie het geval) plotseling
elkaar gaan versterken, zoodat tonen aan den dag treden, die anders
verborgen blijven.
A l die complicaties kan men vermijden en daardoor de vervormingsvrijheid bevorderen wanneer men bij het uitzenden zich
beperkt tot slechts één zijband. De andere zijband kan dan geen
moeilijkheden meer veroorzaken.
Ook de draaggolf, die toch constant moet blijven, kan men
weglaten of z.g. onderdrukken. Op de ontvangplaats heeft men
dan slechts één zijband te ontvangen en dient men daar ter plaatse
een draaggolf van de juiste frequentie te fabriceeren, welke dan
aan den zijband wordt toegevoegd teneinde dezen te kunnen
detecteeren.
Men spaart dan niet alleen een groote hoeveelheid energie, die
ruwweg gerekend ongeveer
bedraagt en neemt een kleine bandbreedte in den aether in beslag, maar verkrijgt op die manier tevens
een ontvangst die meer vervormingsvrij kan zijn op oogenblikken
dat de atmosfeer in slechte conditie verkeert.
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Bovendien is dan de ernstige fading die het gevolg is van het
verzwakken van de draaggolf eveneens verdwenen daar men op de
ontvangplaats een draaggolf van constante sterkte zelf produceert.
Of deze draaggolf een paar perioden verschüt van de onderdrukte
draaggolf van den zender doet niet terzake, wanneer slechts het
frequentie-verschü niet te groot wordt.
Indien de tweede zijband aanwezig ware, zou dit ernstiger zijn,
daar in dat geval de verschütoon met den eenen zijband en die
met den anderen zijband fractioneel van elkander zouden afwijken,
hetgeen tot valschheid in het bijzonder bij de lage tonen aanleiding
zou geven.
De enkele perioden verschü, wanneer slechts één zijband aanwezig
is, maakt alleen dat bij de muziek alle tonen een weinig hooger
of lager worden, waardoor de onderlinge verhoudingen Zooals
tertsen, kwarten, octaven, een weinig schade lijden. Het is dan ook
vooral om deze reden dat het verschil niet te groot mag zijn en
dat voor prima kwaliteit toch wel nauwkeurig op deze omstandigheid
mag worden gelet.
Een zender, geschikt voor draaggolf-onderdrukking is niet
gemakkelijk te construeeren, terwijl het fabriceeren van de juiste
draaggolf op de ontvangplaats eveneens niet onbelangrijke moehijkheden met zich brengt. Men dient nl. op de ontvangplaats de
draaggolf die men maakt dezelfde frequentieverschülen te doen
ondergaan als de onderdrukte draaggolf in den zender of in de
atmosfeer ondergaat. Zelfs al houdt men de onderdrukte draaggolf
in den zender vohedig constant, dan kan niettemin de atmosfeer,
wanneer die aan veranderingen onderhevig is, onder invloed van
Doppler-effecten, waardoor de weglengten geleidelijk veranderen,
frequentiewijzigingen tot stand brengen. Men dient daartoe aan
den ontvanger een inrichting aan te brengen, die bestuurd wordt
door den zender en welke zorg draagt dat de geproduceerde draaggolf steeds de juiste frequentie heeft.
Hoewel men in dat geval de energiebesparing mist en de normale
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bandbreedte in beslag neemt, kan men ook op de gewone wijze
zenden en op de ontvangplaats een ontvangst tot stand brengen,
die overeenkomst met de onderdrukte draaggolfontvangst bezit. Men
zeeft daartoe van het ontvangene de draaggolf en een zij band
uit om slechts één zijband over te houden, waarbij men dan een
ter plaatse gefabriceerde draaggolf van de juiste frequentie bijmengt.
Of deze methode in de praktijk wat vervormingsvrijheid betreft
zal verschihen van het zenden met onderdrukte draaggolf, zal de
ondervinding moeten leeren, terwijl ook slechts ervaring over
langen tijd een oordeel mogelijk maakt wat met een éénzijband
systeem op die verschillende wijzen is te bereiken.
Het belang van den wereld-omroep zelf en het aantrekkelijke van
onze nationale pionierstaak op dit gebied, rechtvaardigt publieke
belangstelling.
Voor het geheele omroepvraagstuk evenwel is publieke belangstelling van het grootste gewicht. Ook de gewone omroep kan een
belangstehing gebruiken die uhgaat boven het kennisnemen van
den inhoud van het gesproken woord en zich verheft tot het
genieten van de zuiverheid van timbre van spraak en muziek.
Hier behoeft geen politiek of godsdienst te verdeelen, hier staan
de normen physisch en mathematisch vast en laten zich door
meetinstrumenten zonder mogelijkheid van weerspraak controleeren.
Een goed geouthleerde en terzake kundige technische omroeporganisatie alleen, zooals die b,v, in Engeland en Duitschland
bestaat, kan dezen gewichtigen kant van den omroep verzorgen.
Evenwel dient de pubheke belangstehing deze instantie in het
leven te roepen.
Evenals slechts bij een behoorlijk muziekbeoefenaar de liefde
tot een mooi instrument wordt geboren die hem tot opofferingen
bereid maakt om zoo iets machtig te worden kan slechts bij een
publiek dat met verstand van zaken, vrij van politieke en zakelijke
drijfveeren belangstelt in zijn radio-omroep, zich het verlangen
ontwikkelen om in den lande zenders te bezitten, die tot de hoogste
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technische prestaties in staat stellen en die door hun sterkte de
storingen overstemmen welke in de groote steden voor zoovelen
de omroepontvangst bederven.
Het land, dat pionier was in den ornroep en waarin het stelsel
der vrijwiüige bijdragen zooveel verheffende kracht ontwikkelde
scheen voorbestemd tot groote dingen.
Het latere wezen evenwel heeft niet aan dezen schijn beantwoord.
Moge binnen niet te langen tijd, de minder edele driften, die het
groote in het kleine deden verkeeren zoodanig afnemen, dat de
zuivere belangstehing met haar technisch wetenschappelijke
zegeningen, zooals die hierboven werden bedoeld tot gelding kan
komen.

Aan het slot van de voordracht had een demonstratie plaats
van lineaire en niet-lineaire vervorming en van onvervormde
kwaliteitsweergave met behulp van een kwaliteits-gramofoonversterker van groot vermogen, met roosterstroom werkende, geconstrueerd door het Rijksradiolaboratorium.

DE I N V L O E D V A N D E ATMOSPHERISCHE
E L E C T R I C I T E I T OP D E N G E Z O N D E N E N
ZIEKEN MENSCH
door
PROF. DR. C. D . D E L A N G E N .

Wanneer in Indië over klimaat gesproken wordt, dan verbindt
zich daaraan het begrip tropenkhmaat in tegenstelhng met de
klimaten van koudere gebieden. I n Europa meer dan in Indië
worden de klimatologische factoren bovendien samengevat in het
begrip „het weer". Bij de studie van de khmatologische invloeden
in de tropische landen heeft men bij de vergelijkingen weinig
rekening gehouden met dat, wat de nadere studie van dit onderwerp
in Europa ons de laatste jaren heeft geleerd. De klimaatstudie in
het algemeen, heeft door alle eeuwen heen groote belangstelling
genoten, intuïtief heeft men gevoeld en begrepen, dat de wereld,
waarin wij leven, ook zijn invloed doet gelden op de organismen,
die daar tot ontwikkeling komen. Zoowel het planten- als het
dierenrijk leveren ons daarvoor tallooze voorbeelden. Als rechtgeaard
medicus zou ik, wanneer ik een historischen achtergrond zocht voor
de klimaatstudie, al aanstonds weer belanden bij onzen onvolprezen
HIPPOCRATES, den machtigen geneesheer en denker, die zooveel
eeuwen later nog altijd een grooten invloed op het medisch denken
en begrijpen weet uit te oefenen. I n zijn geschriften geeft hij vele
beschouwingen, die ook nu nog voor onze opvattingen van beteekenis zijn. H i j zegt nadrukkelijk, dat de studie daarvan niet

23
alleen tot de meteorologie behoort, maar dat ook de medicus daaraan
daadwerkelijk moet deelnemen en dat gemeenschappelijk samenwerken de beste resultaten zal brengen.
Daar zijn eeuwen overheengegaan, de wenk door HIPPOCRATES
gegeven, is door weinigen begrepen en ook heden ten dage is
HIPPOCRATES' wensch tot samenwerking nog slechts voor een klein
deel in vervulling gegaan. Verder zal ik HIPPOCRATES en de geschiedenis van de klimatologie laten rusten met uitzondering van
één punt. Ik meen even te moeten blijven stilstaan bij den man,
die het eerst over de speciaal tropische klimaatsinvloeden op den
mensch in Indië heeft geschreven. Deze man was de groote lijfarts
van JAN PIETERSZOON COEN, de schrijver van de bekende Oost- en
Westindische Warande: JACOBUS BONTIUS,

De naam van dezen tropenarts, die voor het eerst over de klimatologie van Batavia schreef, noem ik nog speciaal daarom, omdat
het juist 3 0 0 jaar geleden is, dat BONTIUS te Batavia overleed. Ik
meen goed te doen even hulde te brengen aan de nagedachtenis
van dezen grooten man, wiens boeken tot in de 19de eeuw nog in
Fransche en Engelsche herdrukken over de wereld verspreid werden
gelezen, terwijl in onzen tijd zijn naam dreigt vergeten te worden,
Bontius formuleert die atmosferische invloeden, waarover hij het
voornamelijk heeft als „de gestaltenisse des luchts, vermits wij de
selvige moeten gebruiken, of w i j willen of niet, also w i j sonder
aessemhaling, luchtintreckinge, ende doorwasinge niet en kunnen
leven,"
Door hem werden veel ziekten en verschijnselen aan atmospherische en terrestrische oorzaken toegeschreven. Dat is ook i n de
volgende eeuwen zoo gebleven en nog i n het laatst van de vorige
eeuw werd de invloed van het klimaat in de tropenpathologie ten
zeerste overschat.
Toen, omstreeks dezen tijd, men de beteekenis van de bacterieën,
parasieten en van de hygiëne leerde kennen, bleek al spoedig, dat
heel veel van wat tot nu toe voor rekening van het klimaat gebracht
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werd, daar niet, of slechts indirect mee in verband mocht worden
gebracht. Onder invloed daarvan ontstond spoedig de meening,
dat men gerust eiken klimaatsinvloed mocht ontkennen en dat de
Europeaan, die zich in de tropen vestigt alleen met de hygiënische
problemetj en gevaren had rekening te houden.
N u is de reactie weer gekomen en is de studie van de klimaatsinvloeden weer herleefd en in nieuwe en bescheiden banen geleid.
De studie van het klimaat, waaraan in de tropen meer dan elders
de aandacht wordt geschonken, is eveneens van belang voor de
pathogenese van ziekteverschijnselen in koelere en koude klimaten.
Ook in Europa bespeurt men zonder twijfel den invloed van het
weer en kent men bepaalde gevoelens en verschijnselen, die zich
onder invloed van meteorologische factoren regelmatig voordoen.
Onder „het weer" verstaan w i j een ingewikkeld complex van
steeds wisselende meteorologische factoren; bepaalde weersgesteldheden beinvloeden steeds op dezelfde wijze het zich voelen van
gezonden en zieken.
I n Europa heeft men dit proces, dat de Duitschers „Wetterfühlen" noemen op verschUlende plaatsen en op verschillende
tijden bestudeerd: aan de zeekust, in de bergen, i n de bosschen,
verder vóór, tijdens en na het onweer. Daarbij treden ook verschijnselen op, die tot zekere hoogte hun analogie vinden in dat,
wat wij in tropische landen waarnemen.
Zooals een geographische vergelijkende studie voor de menschelijke pathologie van groote waarde is gebleken te zijn, zoo is ook
een geographische studie van klimaatsfactoren en hun invloed van
groote beteekenis bij de studie van deze problemen i n tropische
landen.
Bij het nagaan van de inwerking van „het weer" heeft HELLPACH
twee soorten verschijnselen van elkaar onderscheiden:
1", De eerste groep, waarbij „het weer" direct via onze zintuigen op de psyche werkt en op deze wijze psychische en eventueel
ook secundair somatische reacties tevoorschijn roept, noemt hij
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sensutonisch. Deze groep, waarvan ieder de voorbeelden uit het
dagelijksche leven gemakkelijk kan vinden, is, hoewel er bijna
nooit over gesproken wordt, zoo vanzelfsprekend, dat zij weinig
tot meer exacte studie heeft geprikkeld. De psyche reageert al
naarmate de beelden, rondom haar; men voelt zich anders op
een vroolijken zonnigen dag dan op een somberen guren dag.
Niemand zal ontkennen den grooten invloed die door onze omgeving via onze psyche op ons somatisch welzijn kan worden
uitgeoefend.
Dat deze factor in tropische landen speciaal voor de immigreerende Europeanen van groote beteekenis is, hgt voor de hand,
maar wordt evenwel weinig in rekening gebracht. Elk individu
reageert al naar zijn aanleg daarop verschihend.
2°, De tweede groep is de primair somatische, die eventueel ook
secundair in het psychische kan overgrijpen. Deze noemt HELLPACH
de zentrotonische verschijnselen.
Wanneer wij nagaan de symptomen, die in Europa gewoonlijk
aan weerinvloeden worden toegeschreven en die door FRANKENHAUSER overzichtelijk zijn samengebracht, en ze vergelijken met die,
welke in de tropen aan het klimaat en het proces van acclimatiseeren
worden toegeschreven, dan kunnen wij de gemeenschappelijke
symptomen ruwweg in drie groote groepen onderbrengen:
1". Het centrale symp tomencomplex: gedruktheid, vermoeidheid, slapte, prikkelbaarheid, slapeloosheid, neiging tot slapen,
angstgevoel, hoofdpijn, oorsuizen, duizeligheid, braken, hyperaesthesieën, hartkloppingen, neusbloedingen, bronchitiden en asthma.
2". Het gastro-intestinale symp tomencomplex: gebrek aan
eetlust, misselijkheid, foetor ex ore, beslagen tong, obstipatie en
diarrhee.
3". Het rheumatoide symp tomencomplex: myalgieën, neuralgieën, arthralgieën, litteekenpijnen.
De eerste groep omvat zooals men ziet een migraineachtig
symptomencomplex. Inderdaad is het zoowel arts als leek voldoende
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bekend, hoe dikwijls met een migraine aanval op een meteorologische
oorzaak wordt gereageerd.
Hieromheen groepeeren zich in de twee eerste groepen verdere
symptomen van vasomotore en algemeen vegetatief-nerveuze
natuur. Het zijn alle symptomen die we, onafhankelijk van khmaat
en weer, ook kennen bij onze nerveuze, in hun vegetatief zenuwstelsel labiele patiënten.
Zij hebben weinig karakteristieks, dat op een uitsluitende meteorologische aetiologie wijst. D i t vegetatieve zenuwstelsel reageert op
vele invloeden en tot deze moeten zonder twijfel ook de meteorologische worden gerekend. Een bijzondere labiliteit van het vegetatieve
zenuwstelsel praedisponeert voor den invloed van de klimaatsfactoren. Inderdaad zien w i j gewoonlijk, dat personen, die sterk
reageeren op het tropenkhmaat, ook zonder dat, reeds teekenen
vertoonen van een verhoogde vegetatieve labiliteit, FRANKENHAUSER
komt in Europa tot dezelfde conclusie: ook daar is het een soortgelijke groep menschen, die direct op weersveranderingen reageeren.
Daarbij is het vooral de studie van de Föhn geweest, die hierop
zeer nadrukkelijk de aandacht heeft gevestigd.
De derde groep daarentegen neemt een geheel aparte plaats in,
zij laat zich niet tot een vegetatieve labiliteit terugbrengen. Zij is
niet zoozeer aan een bepaalde constitutie gebonden.
Dergelijke winden met soortgelijke atmospherische toestanden
zijn ook beschreven in Trebizonde, in Perzië, Nieuw-Zeeland, in
de Andes van Zuid-Amerika, in Kanazawa in Japan, Ook de sirrocco,
de solano en de Spaansche wind gaan gepaard bij daarvoor
gevoelige menschen, met verschijnselen, die tot de zoojuist genoemde
drie groepen behooren.
Van de klimaatsfactoren is altijd en speciaal in de tropen de
meeste aandacht besteed aan de temperatuur en vochtigheid. Z i j
worden in de eerste plaats verantwoordelijk gesteld voor de onaangename gewaarwordingen, die het tropenkhmaat met zich mede
kan brengen. En zeker terecht; al wordt tevens wel algemeen
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aangenomen, dat zij zeer zeker niet de eenige factoren zijn, maar
slechts in samenwerking met andere hiervoor verantwoordelijk
kunnen worden gesteld. Temperatuur en vochtigheid moeten hier
bij te samen worden genomen, daar het juist hun al of niet samengaan is, hetgeen voor den klimaatsinvloed van zoo groote beteekenis
is. Door de hooge temperatuur van de buitenwereld moet het
organisme zich anders instellen om zijn normale lichaamstemperatuur constant te houden. Van een practisch standpunt is het
transpireeren de belangrijkste factor om een verhooging van de
warmteafgifte te bevorderen. Wordt dit niet goed geregeld, dan zou
de lichaamstemperatuur iets naar boven gaan. De meeste menschen
hebben deze regeling goed in de hand, maar enkelen hebben vooral
in den beginne moehijkheden om hun geproduceerde warmte
behoorlijk af te voeren en reageeren met lichte temperatuursverhoogingen, vooral na eenige inspanning, waarbij extra warmte
wordt geproduceerd. Nu is niet de hoeveelheid afgescheiden zweet
de maatstaf, maar alleen de hoeveelheid, die verdampt, heeft haar
nuttig effect. De hypersecretie van Zweet, zoodat men het afveegt
of het in druppels valt, geeft water, dat het lichaam verliest zonder
een overeenkomstig afkoelend effect.
Een grootere vochtigheid van de atmosfeer belemmert een vlotte
verdamping en veroorzaakt daardoor moeilijkheden i n de warmtestofwisseling waardoor verschillende organen in hun functies meer
of minder kunnen worden gestoord.
Maar hierbij wil ik wijzen op het begrip zwoele atmosfeer, dat
meestal wordt geassocieerd met warmte en vochtigheid. Toch
beheerschen vochtigheid en warmte niet alleen de gewaarwordingen,
die w i j op zwoele dagen voelen.
Zwoel is eigenlijk een zintuig-physiologisch begrip en zijn
meteorologische definitie levert moeilijkheden. Controleert men
temperatuur en vochtigheid op de dagen, die men als zwoel aanvoelt
en vergelijkt die met de dagen, dat dit gevoel niet wordt waargenomen, dan ziet men dat geen verschhlen bestaan, I n een machine-
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kamer of wasscherij met hun hooge warmte- en vochtigheidsgraad
wordt dit gevoel niet opgewekt.
Zoo geeft de FÖHN ook zeer uitgesproken dit zwoele gevoel,
hetwelk wij bewoners van de tropen zoo goed kennen. En deze
FÖHN is soms warm, soms beduidend lager in temperatuur, terwijl
ook de vochtigheid van dezen meest drogen wind belangrijk kan
schommelen, zonder dat daarvan invloed op de graad van zwoelheid
kan worden geconstateerd. De zuiver thermische definitie van
zwoelheid schijnt dus niet de kern van de zaak te treffen en heeft
aanleiding gegeven tot het zoeken naar andere verklaringen.
KESTNER, die op zwoele dagen stikstofoxyduul in de atmosferische lucht kon aantoonen, meent hierin de oorzaak van de
zwoelheid te moeten zoeken.
Een andere verklaring van de zwoelheid geeft DORNO; hij meent,
een intensieve, diffuse hemelstraling als oorzaak te mogen aannemen. H i j wijst erop, dat de straling in de volksmond beteekenis
heeft, daar men op zwoele dagen zegt, dat „de zon steekt",
In den laatsten tijd komen meer en meer meeningen naar voren,
die deze zwoelheid samenbrengen met electrisch atmosferische
factoren, waarop ik nog nader uitvoerig zal terugkomen.
Op zwoele dagen reageeren het sterkst de menschen van groep
1 en 2, die met het labiele vegetatieve stelsel; van de rheumatoidegroep is het verband met een meerdere of mindere zwoelheid
minder duidelijk.
Ik heb een groep menschen van dag tot dag hun gewaarwordingen
laten opteekenen en deze later onderhng vergeleken met de meteorologische gegevens, welke ik van het Observatorium had verzameld.
Op enkele resultaten dezer enquête wil ik bij het bespreken van de
luchtelectriciteit nader terugkomen.
Bij DORNO's verklaring werd reeds de straling genoemd. Van
zuiver psychologisch standpunt, sensutonisch i n den zin van
HELLPACH, is zeker de straling, het licht, de werkzame factor van
weer en landschap en kan, zooals ieder uit eigen ervaring weet.
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via de psyche het gansche welzijn-gevoel intensief beïnvloeden.
Wat de physiologische zentrotonische werking betreft, zoo kan
men gerust Zeggen, dat wij van geen enkelen aparten meteorologischen factor zooveel nauwkeurig vastgestelde specifieke werkingen
kennen als van de strahng.
W i j kennen in de eerste plaats de erytheem-verwekkende en
pigmenteerende werking op de huid; w i j kennen de bloeddrukdaling, de beïnvloeding van den bloedsuikerspiegel door bestraling
met korte golflengte; ook op andere gebieden van de intermediaire
stofwisseling schijnt de straalwerking invloed te hebben. Verder
kennen wij de krachtige antirachitische werking en den nog niet
verklaarbaren gunstigen invloed op sommige vormen van tuberculose. Verder zijn meerdere physisch-chemische en zuiver chemische processen bekend, die door lichtinwerking op de een of andere
wijze beïnvloed kunnen worden. Daar deze processen in het
organisme een rol spelen is het aan geen twijfel onderhevig dat
aan de stralen een biologische werkzaamheid moet worden toegeschreven.
Het ligt daarom voor de hand om zoowel bij het tropenkhmaat
als bij de Europeesche weersgevoeligheid aan de straling een
belangrijke rol toe te kennen. Toch bestaan hierover merkwaardigerwijze nog zeer weinig onderzoekingen en gegevens, vermoedelijk
omdat lang voortgezette stralingsmetingen nog niet voorhanden
zijn. De gewone opgaven over zonneschijnduur en bewolking zijn
hiervoor ontoereikend en het is begrijpelijk, dat daarop baseerende
onderzoekingen geen resultaat hebben opgeleverd.
Van de verschillende meteorologische elementen is de luchtdruk
zeer dikwijls voor weerphysiologische werkingen verantwoordelijk
gesteld.
Het waren de dalende en diepe barometerstanden gedurende
welke men in Europa de meeste afwijkende verschijnselen waarnam.
In een lange reeks pubhcaties vindt men vermeld: P, dat bij
proeven met schoolkinderen de praestaties het ongunstigst waren
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bij zeer lage barometerstanden; 2". geeft DONKER in zijn statistiek
aan, dat zelfmoorden en sterfgevallen in het algemeen het meest
bij dalende luchtdruk zouden voorkomen; 3". zouden ook eclampsie,
larynxstenosen, sternocardische aanvallen, apoplexieën en longbloedingen zich ophoopen bij sterk dalenden barometerstand.
Voor de tropen kunnen de barometerschommelingen evenwel
geen of slechts een onbeteekenende waarde hebben, daar deze
uiterst gering zijn. De vraag of i n Europa de luchtdrukdahngen
zelve de oorzaak van deze verschijnselen zijn, moet op verschUlende
gronden met beslistheid worden ontkend. Slechts i n bijzondere
gevallen bereiken de meteorologische luchtdrukschommehngen
waarden van 25 mm i n de 24 uur. Aan een dergelijke luchtdrukverandering onderwerpt men zich ook wanneer men 250 m stijgt,
b.v. op een berg of in een skyskraper en daarvan bespeurt men
niets, ondanks het feit, dat de overgang nog zooveel sneller is.
Wij worden daardoor gedwongen naar een anderen factor te zoeken,
die voor de physiologische werking verantwoordelijk is en die om
andere redenen van de luchtdruk afhankelijk is, of daarmee althans
gelijktijdig optreedt. Bij de pogingen om dezen onbekenden factor
te vinden is men evenals bij de verklaring van de zwoele atmosfeer
op de luchtelectriciteit terecht gekomen.
Over de beteekenis van neerslag, in den vorm van regen, hagel
of sneeuw op weergevoelige menschen is weinig bekend. Wel weten
wij,dat sneeuwval een invloed heeft op daarvoor gevoelige menschen;
voor ons valt daarbij nog te vermelden het merkwaardige feit, dat
bij chronische malaria de recidiefaanvallen dikwijls door sneeuwval
worden opgewekt.
Door STORM VAN LEEUWEN is de aandacht gevestigd op een
nieuw gebied dat bij klimaatsinvloeden mede moet worden geteld,
n,l, dat der khmaat-allergenen. Zijn onderzoekingen houden zich
voornamelijk bezig met het verband tusschen klimaat en aard van
den bodem en asthma in Europa,
Hij meent te hebben vastgesteld, dat khmaat en bodem op den
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asthmatikus inwerken, doordat in vochtrijken bodem meer zgn.
klimaatallergenen gevormd worden dan in droge en hooge streken
en i n zandbodem. Over deze klimaatallergenen is in de tropen
nog niets bekend; maar waar het aantal asthmalijders hier zeer
groot is, zou een nadere studie in deze materie, misschien belangrijke
gegevens kunnen opleveren. Deze klimaatallergenen werken in
Europa grootendeels in door middel van het huis, dat de patiënt
bewoont. Door middel van zijn allergeenvrije huis-instahaties kan
STORM VAN LEEUWEN den asthmatikus voor de inwerking van
klimaat en bodem i n Europa beschermen en resultaten bereiken,
die geheel gelijk zijn aan die, welke men in het hooggebergte b.v. in
DAVOS heeft verkregen. Vermoedelijk zullen wij het volgend jaar
te Batavia in de gelegenheid zijn om na te gaan of ook hier bij onze
asthmapatiënten deze klimaatallergenen-theorie opgaat; met andere
woorden of wij in deze installaties onze patiënten vrij van asthma
kunnen maken en ook houden.
Ten slotte de winden, die van de luchtdrukverdeeling afhankelijk
zijn. Z i j staan physiologisch in verband met de thermische factoren
van het weer, daar zij de afkoelingsgrootte beïnvloeden. Voor de
studie van het weer en den invloed van de meteorologische factoren
is van groot belang de Föhn en andere soortgelijke, reeds door m i j
genoemde winden. Het zijn typische valwinden, gekenmerkt door
betrekkelijk hooge temperatuur en geringe relatieve vochtigheid.
De Föhn treedt op, wanneer een laag drukgebied van het Westen
komende langs den Noordkant der Alpen trekt, terwijl in het
Zuiden der Alpen een hoogdruk heerscht. Dus steeds bij snel
vallende barometerstanden. Deze zijn dan ook steeds verantwoordelijk gesteld voor de tallooze verschijnselen, die bij de
menschen tijdens de Föhn werden waargenomen. Evenwel bleek al
spoedig het merkwaardige feit, dat deze menschen de Föhn al
voelen aankomen 1 a 2 dagen vóórdat zij doorzet en altijd voordat
de barometer begint te vallen. Daaruit moest wel de conclusie
getrokken worden, dat het niet de luchtdrukveranderingen zelf zijn.
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die de physiologische stoornissen opwekken, maar dat andere
ermee samenhangende en gewoonlijk er reeds aan voorafgaande
atmosferische veranderingen daarvoor verantwoordelijk zijn.
Voor een specifiek physiologische werkzaamheid van de Föhn
komen zeker niet zijn meteorologische hoofdeigenschappen, zijn
warmte en droogheid in beschouwing, want droge warmte is een
physiologisch gunstig werkende combinatie, terwijl juist voor en
tijdens de Föhn tallooze stoornissen bij mensch en dier worden
waargenomen. Daaraan kan nog worden toegevoegd, dat vele van
deze symptomen ook worden waargenomen bij de bewoners der
tropen, waar juist de vochtige warmte dominant is.
In de laatste jaren is van verschillende kanten gewezen op de
zeer typische luchtelectrische verhoudingen bij de Föhn en is men
zeer geneigd om hieraan de grootste beteekenis toe te kennen voor
de verklaring van de gedurende dezen toestand van de atmosfeer
optredende stoornissen bij mensch en dier.
Daar deze stoornissen evenals de veranderingen in den electrischen toestand van de atmosfeer gewoonlijk reeds 24 uur aan
het manifeste optreden van de Föhn voorafgaan, terwijl de andere
meteorologische verschijnselen later volgen, ligt het voor de hand
hier de verklaring te zoeken voor haar invloed, althans met zekerheid
voor de zoo regelmatig geconstateerde Föhn-voorgevoehgheid.
Deze reeds eenige malen door mij genoemde luchtelectriciteit
verheugt zich tegenwoordig in een steeds toenemende belangstehing bij de weerphysiologen. Daar zij naar mijn meening ook van
groote beteekenis is voor klimaatsverhoudingen en acclimatisatie in
de tropen, w i l ik op dezen nog weinig bekenden meteorologischen
factor wat nader ingaan en enkele beschouwingen ontwikkelen, die
voor de klimaat-physiologie van Indië van beteekenis zijn.
De luchtelectrische toestand laat zich niet door een enkel getal
of eigenschap weergeven. Zij is gekarakteriseerd door de combinatie
van verschihende grootheden; het potentiaalverschil eenerzijds,
het geleidingsvermogen anderzijds. Deze laatste is weer afhankelijk
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van aantal en beweeglijkheid der luchtionen. Dese luchtionen
kunnen, i n verschillende verhoudingen, positief of negatief geladen
sijn. Op deze wijse krijgen we een complex, dat een even groote
variabihteit vertoont als het weer self. Elk deser factoren is op sijn
beurt weer afhankelijk, van andere meteorologische eigenschappen.
Daar tot nu toe slechts seer weinig doorloopende luchtelectrische
metingen van verschillenden aard bekend sijn, kan dese factor
in de verschillende statistische werken nog moeilijk met groote
bewijskracht in beschouwing worden gebracht, en sal men sich
voorloopig moeten vergenoegen met de hier en daar verspreide
mededeehngen. Speciaal omtrent het vraagstuk van de weergevoeligheid door electrische invloeden bestaan reeds eenige gegevens,
en men neemt wel algemeen aan, dat het juist de luchtelectrisch
bijsonder gekenmerkte weertoestanden zijn, die zich ook door de
meest uitgesproken werking op den mensch kenmerken.
Wanneer men teruggaat in de geschiedenis van de atmosferische
electriciteit, dan zijn het FRANKLIN en DALBARD, die in het midden
der 18de eeuw voor het eerst wezen op de electrische verhoudingen
bij onweer en bewolkte lucht. BECCARIA in Bologna vond in de 2de
helft van de 18de eeuw, dat een eenvoudige uit mergkogeltjes
samengestelde electroscoop bij mooi weer en volkomen onbedekte
lucht zich langzaam oplaadde (de kogeltjes weken uit elkaar). Ze
waren met positieve electriciteit (dezelfde, die door het wrijven
van glas optreedt) geladen. Deze kon slechts uit de lucht komen
en BECCARIA spreekt reeds van de „mooi weer electrickeit".
D E SAUSSURE en VOLTA zette deze onderzoekingen voort en
toonden aan de dagelijksche en jaarlijksche schommelingen van
het electrische veld. Het is D E SAUSSURE, die voor het eerst in het
einde van de 18de eeuw groote nadruk legt op de beteekenis van de
atmosferische electriciteit i n de natuur en op het menschelijk
organisme.
Na D E SAUSSURE heeft het ruim een eeuw geduurd, voordat aan
de electriciteit van de atmosfeer voor den mensch weer beteekenis
3
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werd toegekend. Het was ARRHENIUS, die in 1898 weer wees op
den physiologischen invloed van de luchtelectriciteit als een de
gansche levende natuur omvattend verschijnsel. H i j nam aan, dat
bij hooge electrische spanningen in de lucht chemische verbindingen ontstaan, die een bepaalde werking op elk levend organisme
uitoefenen.
Ook CZERMAK schrijft de electrische eigenschappen van de
Föhn in het jaar 1901 een groote physiologische beteekenis toe.
Hij voert de subjectieve sensaties terug op de schommelingen van
de normale luchtpotentiaal welke door verandering in de electriciteitsverstrooiing tot stand komt.
Van

later datum is de studie van het geleidingsvermogen van

de lucht en de daarmee samenhangende positief en negatief geladen
luchtionen.
ELSTER en GEITEL gaven in het begin van deze eeuw een bevredigende verklaring van het door COULOMB in 1785 ontdekte phenomeen
dat elke in de lucht opgestelde metallische geïsoleerde leider zijn
lading langzamerhand verliest. D i t phenomeen wordt electriciteitsverstrooiing genoemd. Zij wezen het eerst op de positief en negatief
geladen deeltjes bestaande uit atomen, moleculen, molecuulgroepen
of fijnste stofdeeltjes.
Deze kleinste geladen stofdeeltjes noemt men dragers of ionen,
hoewel ze met de ionen der opgeloste electrolyten van vloeistoffen
niet identisch zijn.
Van deze onderscheidt men twee hoofdgroepen; de kleine,
lichtbewegelijke en de groote minder bewegelijke dragers. De
electriciteitsgeleiding van de lucht maakt voornamelijk gebruik
van de licht bewegelijke kleine ionen.
Van de studies over de inwerking van de luchtelectriciteit op
gezonde en zieke menschen wil ik enkele meer uitvoerig bespreken.
ScHÖRER uit Bern komt tot de conclusie, dat de luchtelectriciteit
door haar dragers of ionen op den mensch inwerkt en dat de hoegrootheid van het aardveld, het potentiaal verschil dat tusschen
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een bepaalde luchtlaag en de aarde bestaat, geen invloed heeft.
Het gelukt hem zoo door kunstmatige ionisatie van de lucht
soortgelijke verschijnselen bij den mensch te voorschijn te roepen,
zooals w i j ze ook onder natuurlijke verhoudingen zien ontstaan.
ScHÖRER werkte met een WuLF'sche twee-draden-electrometer.
Het bleek hem dat er duidelijke betrekkingen bestonden tusschen
vermoede weersinvloeden op den mensch en het electrisch geleidingsvermogen. Echter bleken deze niet af te hangen van het
totale geleidingsvermogen, maar van de verhouding van de posi.
.
,
.
pos. geleidingsvermogen
tieve en negatieve ionen, van het quotiënt
. ..
—
neg. geleidingsvermogen
D i t quotiënt is volgens de meterologische tabellen als regel grooter
dan 1, Het bleek hem, dat de bekende Föhnverschijnselen, algemeene verslapping, hoofdpijn, enz. waargenomen werden, wanneer
q < 1 gevonden werd. Zoo vestigde zich bij verschillende onderzoekers de overtuiging, dat de lucht electrische inwerking door een
overwegen van de negatieve dragers in de atmosfeer ontstond.
ScHÖRER noemt de volgende klinische verschijnselen, waarvan
hij gelooft, dat ze met luchtelectrische invloeden samenhangen:
algemeene moeheid, slapte, zware ledematen, gezwollen handen,
soms ook gezwollen voeten, kriebelen en mierkruipingen, dof
gevoel in het hoofd, verder hoofdpijn in alle variaties tot aan de
zwaarste vormen toe, migraineachtige aanvallen, slapeloosheid,
stoornissen in de darmfunctie, verzwaarde en bemoeilijkte ademhahng, droge neus, druk op de borst, angsttoestanden, pijnen en
steken in de hartstreek, hartkloppingen, zelden onregelmatige
hartactie, slechte stemming, depressie, moeilijkheid bij het denken.
Dat dit rijtje verschijnselen ook typisch is voor de vele zwoele
dagen in de tropische laagvlakte, zal elke arts uit persoonlijke
ervaring kunnen bevestigen. Vooral het zwellen van de vingers
is een ook hier veelvuldig voorkomend typisch verschijnsel. Daarbij
treedt geen pijn op, wel wordt de huid wat gespannen en blauwrood.
Dikwijls is dit verschijnsel, dat ik ook herhaaldelijk in de middag-
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uren bij patiënten waarnam, gepaard met mierkruipen. Vermoedelijk heeft men hierbij met vaso-neurotische verschijnselen te doen,
Proeven en waarnemingen van SCHÖRER zijn inderdaad zeer
suggestief en zij laten duidelijk zien, hoe op dagen met een overwegen van de negatieve ionen bij vele menschen dergelijke verschijnselen optreden,
We zien uit tallooze publicaties, hoe onder invloed van Föhnfactoren de psyche sterk kan worden beïnvloed; zoo wijzen de
statistieken op een toename van zelfmoord, ongelukken, misdaden, enz.
SCHÖRER wijst op een practischen indicator voor de beoordeeling
van de ionisatie, n,l, op de rook die uit een schoorsteen opstijgt.
Wanneer in de atmospheer q > i , dan stijgt de rook mooi recht
naar boven. Bij negatieve ionisatie treedt een vergrooting van de
rookdeeltjes op, die zoodanig in massa en zwaarte toenemen, dat
deze zwaarte de moleculairbewegingen overheerscht en het mechanisch vallen der rookdeeltjes optreedt. U i t de rookpluim, die naar
beneden begint te trekken, weet de landman een onweer te voorspellen, In verband met dit rookverschijnsel en den invloed van de
negatieve ionisatie op de psyche is niet onaardig de vraag of het
bijbelsche verhaal van K A Ï N en ABEL niet als een luchtelectrisch
phenomeen mag worden opgevat. Volgens de beschrijvingen en de
afbeeldingen zien we Abel voor het altaar knielen en de prachtig
naar den hemel opstijgenden rookpluim nakijken. Niet ver van
hem staat K A Ï N in treurigen toestand. Hij kijkt met een verwrongen
gezicht naar de rook van zijn offervuur, die niet naar den hemel
opstijgt, maar naar den bodem valt. W i j weten, wat dat in de
luchtelectrische taal Zeggen wü. K A Ï N en zijn altaar bevinden zich
in.electrisch verpeste lucht, zijn geest verduistert zich, hij slaat zijn
broeder dood. Dat ook het volksgeloof aan den invloed van het
weer een soortgelijke beteekenis toekent, zien we op Malta, waar
éen moordenaar begenadigd werd en nog wordt, wanneer hij aantoonen kan, dat hij zijn daad tijdens een sirrocco beging.
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De atmospherische toestand, die de Föhn uren en dagen Voorafgaat, is zeer sterk negatief geladen. Druk op de borst, bezwaarde
ademhahng komen daarbij veel voor. Daarna volgen hartkloppingen.
Inspanning, die bij goede lucht gemakkelijk wordt verdragen, voert
bij de Föhn en bij negatieve lading tot benauwdheid, hartkloppingen, enz. Daarna volgt het loom gevoel in de beenen. Vooral
patiënten met hartziekten en circulatiestoornissen lijden bij dezen
toestand veel; de hartpatiënten hebben dan meer ademnood; op
deze verschijnselen grondt SCHÖRER zijn meening, dat de electriciteitsdragers van de lucht met de ademhahng het organisme
binnendringen en langs dezen weg invloed uitoefenen.
RUDOLF KELLER neemt aan, dat door de ionen van de ingeademde
lucht de doorlaatbaarheid van de alveolairwand voor de respiratiegassen verandert. Een andere theorie gaat uit van de veronderstelling, dat het uitgeademde koolzuur op het ademhalingsoppervlak
in den vorm van allerfijnste hoogdisperse blaasjes uitgescheiden
wordt en niet, als werd aangenomen, in moleculairen vorm. Deze
blaasjes nemen bij de uitscheiding een negatieve lading aan. Is nu
de ademhahngslucht ook negatief, dan geeft dit een bemoeilijking
in de afstooting van deze negatief geladen deeltjes. Bij positief
geladen lucht worden deze koolzuur-deeltjes aangetrokken en wordt
dus de ademhahng zuiverder en gemakkelijker.
Op dagen met belangrijke negatieve electriciteitsoverschotten
konden bij weergevoelige menschen veranderingen der alveolaire
koolzuurspanning volgens HALDANE worden aangetoond. Bij 1 3 0
proeven werd dit 1 0 2 maal, dus in 78% der gevahen gevonden.
Ook zou het SCHÖRER gelukt zijn door kunstmatige ionisatie der
lucht veranderingen van de alveolaire koolzuurspanningen te verwekken. De zuurgraad van het bloed kan op deze wijze via de
electrische ionen-alveolaire koolzuurspanning worden beïnvloed.
Uit de verschillende aanhalingen uit de literatuur blijkt hoe een
groote belangstelling is ontstaan voor de beteekenis van de luchtelectriciteit. Men meent, dat aan de hoegrootheid van het potentiaal-
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verschil en aan de toe- of afname van de totale luchtelectriciteit
geen groote waarde mag worden toegekend voor een directen
invloed op de gezondheid van den mensch, maar dat deze invloed
wordt uitgeoefend door een overmaat van positieve en negatieve
ionen.
Het is nu aanlokkelijk om op grond van de voorgaande beschouwingen over de luchtelectriciteit en haar invloed op den mensch
na te gaan of ook voor de tropische landen deze electriciteitsfactor
van belang kan zijn. Tot nu toe is aan de beteekenis der atmospherische electriciteit voor het acclimatiseeringsproces weinig de
aandacht geschonken. Waar het zenuwstelsel aan den eenen kant
het groote reguleeringssysteem van het geheele lichaam vormt en
aan den anderen kant het juist het zenuwstelsel is, dat zoo gevoelig
is voor electrische prikkels, is het zeker niet uitgesloten, dat in de
toekomst aan de luchtelectriciteit een grootere beteekenis zal
moeten worden toegekend,
Vele van de symptomen en verschijnselen, die in Europa bij de
Föhn en andere met electrische verschijnselen gepaard gaande
weerverschijnselen, zooals een onweer, optreden, zijn ons in de
tropen zeer bekend. Ook hier is het het vasomotorische stelsel,
dat het meest aan de tropische klimaatsinvloeden onderhevig is.
De door FRANKENHAUSER gegeven indeeling van de optredende
verschijnselen in drie hoofdgroepen kan zonder meer in hoofdtrekken ook voor Indië: worden aanvaard. Tot nu is over de atmospherische electriciteit in tropische landen nog nergens buiten
Nederl.-Indië gewerkt en ook hier hggen de gegevens nog spaarzaam. Door Prof. Clay is hier te Bandoeng een kleine serie waarnemingen over het electrisch geleidingsvermogen der atmospheer
verricht, terwijl in de laatste jaren D E KRUIJFF te Soerabaja met een
uitvoerige studie van de luctelectriciteit is begonnen. Wel verkeeren
we in de gelukkige omstandigheid, dat het Meteorologisch Instituut
te Batavia zich reeds sedert 1889 met metingen van het electrische
veld heeft beziggehouden en zijn deze potentiaalmetingen tot op den
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huldigen dag voortgezet en de betrouwbaarheid der verrichte waarnemingen regelmatig verbeterd.
Weinig instituten kunnen op een zooveeljarigen arbeid in deze
richting bogen, terwijl in de subtropische landen tot nu toe nog
nergens soortgelijke waarnemingen in voldoende hoeveelheden zijn
verricht. Bij onze beschouwingen zullen we voorloopig alleen
gebruik maken van de resultaten dezer te Batavia verrichte electrische potentiaalmetingen,
Bij de dagelijksche schommelingen van de electrische potentiaal
zien we, dat Batavia zich anders gedraagt dan Parijs, Greenwich,
Kremsmünster en andere meteorologische stations. De Bataviacurve gelijkt eenigszins op die men in Europa gedurende de warme
zomerdagen registreert, maar wijkt sterk af van de winterkromme
(zie kurven).
Toch heeft men ook in Parijs en Greenwich op zwoele zomerdagen, curven kunnen registreeren, die een voor daar abnormaal
beeld gaven, maar die vrijwel identiek zijn met de norm van
Batavia,
Tusschen zonsondergang en zonsopgang is te Batavia als regel
de potentiaal positief. Slechts af en toe ontmoeten we nachten,
gedurende welke potentiaal langeren of korteren tijd negatief is.
Zooals uh mijn enquêtelijsten blijkt, zijn het juist deze negatieve
nachten, die de meeste subjectieve klachten met zich mede brengen.
Omstreeks 7 uur in den ochtend zakt de potentiaal om tegen 9 uur
van positief negatief te worden. Zij blijft dan negatief gedurende de
middaguren, om tusschen 5 en 6 weer positief te worden. De
laagste stand van de potentiaalcurve wordt als regel bereikt 's middags tusschen 2 en 3, de uren, dat zoowel normale, als khmaatgevoelige menschen het meest met den drukkenden invloed van het
klimaat te kampen hebben.
Deze uren van de negatieve potentiaal zijn tevens de warmste
uren van den dag. N u krijgt men in Europa op heldere zonnige
dagen steeds een positieve electriciteit, CHAUVEAU spreekt van: „le
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signe normal du champ par beau temps". Deze omkcering van de
potentiaal tot negatief op heldere zonnige dagen ziet men ook af
en toe in Europa. Herhaaldelijk bleek, dat deze „renversement du
signe normal" aan een onweer voorafging. Deze constante omkeering van de potentiaal te Batavia geeft CHAUVEAU aanleiding tot
de volgende opmerkingen: „NuUe part ailleurs ce renversement
du signe normal par beau temps n'a été constaté avec une telle
intensité une telle durée; et ce phénomène, qui se produit d'ailleurs
également ici pour les deux positions du collecteur par rapport au
sol, ne semble pas avoir suffisament attiré l'attention."
Voor ons bewoners der tropen, moet dit feit zeker de aandacht
trekken, daar de moeilijkheden van het tropisch klimaat in de
laagvlakte zich juist het meest demonstreeren op die uren, dat
bij mooie heldere lucht de potentiaal toch meer of minder sterk
negatief is. Ja, ook de nachten, die als uitzondering met een negatieve potentiaal verloopen zijn eveneens de nachten, waarin de
weergevoelige personen de meeste bezwaren ondervinden. Of
het hier inderdaad gaat om het potentiaalverschil alleen, laat ik in
het midden, is vermoedelijk niet waarschijnlijk. Ook hier rijst de
vraag of het de overmaat van negatieve ionen is, die haar invloed
op ons organisme uitoefent. Ten slotte wil ik in het kort de resultaten mededeelen, die ik bij een onderzoek in deze richting heb
verkregen en waarvan de detailprotocols op andere plaats door mij
zullen worden gepubhceerd.
Door mij werden uitgezocht een tiental klimaatgevoelige menschen, waarvan bekend was, dat zij met zeer uiteenloopende
verschijnselen op de klimaatsinvloeden reageerden. Deze wisten
niets af van den aard van het onderzoek. Hun werd slechts verzocht
om in een soort dagboek zoo nauwkeurig mogelijk, liefst op tijd en
uur van den dag, op te geven, hoe zij zich in het verloop van den
dag en nacht gevoeld en of zich daarbij bijzondere verschijnselen
hebben voorgedaan. D i t onderzoek strekte zich bij al deze proefpersonen over eenige maanden uit. Over dezelfde tijdsperiode
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ontving ik van het meteorologisch observatorium de staten met de
potentiaalverschillen, zooals die dag en nacht om de 20 minuten
aldaar geregisteerd worden. De binnenkomende potentiaalstaten
werden daarop met de ontvangen dagboek aanteekeningen vergeleken.
Van de 10 proefpersonen waren er 8, die gerekend mogen worden
tot de twee eerste van FRANKENHAUSER'S groepen, zij reageerden
met hoofdpijn, moeheid, hartkloppingen, overmatig transpireeren,
gebrek aan energie, enz. Drie van deze patiënten reageerden met
dikke vingers en mierkruipingen. De overblijvende twee waren
vertegenwoordigers van de rheumatoide groep, de eene reageerde
met pijn i n de verschillende spiergebieden, de ander met pijn i n
een litteeken van een oude gecompliceerde beenfractuur.
Merkwaardig is, dat de tijden, waarop de eerste 8 met hun
verschijnselen reageerden, in 80% precies dezelfde waren. Speciaal
de afwijkende nachten werden met groote nauwgezetheid door
allen opgegeven. De overeenkomst was zoo treffend, dat er niet
aan getwijfeld kan worden, dat de oorzaak bij hen al dezelfde moet
zijn. U i t de temperatuurlijsten blijkt, dat het niet uitsluitend de
warmste dagen en uren geweest zijn, die het welbevinden het
sterkst hebben gestoord, maar wel, dat het dagen en uren betrof,
dat de electrische potentiaal zeer sterk negatief was. Geheel anders
zijn daarentegen de klachten van twee personen, die tot de rheumatoïde-groep behooren, bij hen was geen samenhang te vinden
tusschen hun klachten en het al of niet negatief zijn van de electrische
potentiaal. Bij hen verschenen evenwel de meeste klachten op die
oogenblikken, dat de positieve potentiaal naar de negatieve oversloeg, maar ook omgekeerd, wanneer de negatieve potentiaal zich
weer in een positieve veranderde.
Er zijn dagen, waarop alle proefpersonen, die niets van elkaar
afweten, ahe dezelfde uren aangeven, dat zij zich ellendig voelen.
Merkwaardig is ook de nacht van 22 October 1930, gedurende
welke zij alle 8 noteerden, dat ze een ellendige nacht hebben door-
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gemaakt. Om 11 uur 's nachts was de potentiaal —163.88, i n
tegenstelling met de altijd positieve potentiaal, die onze nachten
kenmerkt. I n dezelfde maand was nog twee maal en wel op 1 en 11
October de potentiaal gedurende een goed deel der nacht negatief.
Op 1 October vermeldden 4 van de proefpersonen, dat zij i n de
nanacht met moeilijkheden te kampen hadden, terwijl op 11 October
een vijftal volgens hun aanteekeningen blijk gaf, dat de weersinvloeden hen in een depressie-stadium hebben gebracht. Speciaal
de gezwollen voeten en handen kwamen op die nachten bij de met
dit verschijnsel reageerende patiënten scherp naar voren. Een
dergelijk onderzoek zou belangrijk aan waarde winnen, wanneer
wij gelijktijdig beschikten over gegevens, omtrent de ionisatie en
het geleidingsvermogen.
Bij latere onderzoekingen in de toekomst zal een dergelijke
nauwkeurige observatie met al de noodzakelijke gegevens noodig
zijn. Bij mij heeft zich de overtuiging vastgezet, dat bij het beoordeelen van het tropenkhmaat en haar invloed op het menschelijk
lichaam meer dan tot nu toe het geval is geweest ook met den
electrischen toestand van de atmospheer moet worden rekening
gehouden.
Het vraagstuk van den invloed van het klimaat op het menschelijk
organisme blijft zijn groote moeilijkheden behouden, het zal ons
in tropische landen vooral intensief boeien, en hoe dieper men er
in doordringt, hoe grooter haar beteekenis voor de menschelijke
physiologie en pathologie zal blijken te zijn.
De aan deze studie verbonden moeilijkheden zullen slechts
overwonnen worden door een samenwerking van alle beoefenaren
der Natuurwetenschappen, zooals reeds HIPPOCRATES dat had
gewenscht.

OVER H E T S Y M M E T R I E - B E G R I P E N Z I J N
B E L A N G VOOR D E N A T U U R W E T E N S C H A P
door
P R O F . D R . F. M . J A E G E R .

Geachte

Toehoorders,

In deze bijeenkomst wenscli ik U uiteen te zetten, wat men
onder het symmetrie-beginsel en de daaraan ontwikkelde algemeene
symmetrie-leer verstaat; voorts, op welke wijze deze in de natuurwetenschap wordt toegepast. U i t den aard der zaak zal ik, met
het oog op den beperkten tijd, daarbij i n het eerste opzicht U
slechts een zeer onvolledig beeld kunnen geven van wat er op
dit gebied ter sprake komt; en wat de toepassingen betreft, zal ik
mij eveneens tot enkele willekeurig uitgekozen voorbeelden moeten
bepalen, ofschoon ik de hoop koester daardoor toch in staat te zijn,
U van de beteekenis dezer soort van beschouwingen voor de
moderne wetenschap te overtuigen.
§ 1. Wanneer men van eene figuur, onverschillig of zij eene
platte, dan wel eene ruimtelijke figuur is, zegt, dat zij symmetrisch
is, dan wordt daardoor bij een ieder terstond de gedachte gewekt
aan zekere regelmaat in den vorm van zulk eene figuur, in tegenstelling van de afwezigheid van zulk eene regelmaat bij figuren,
die niet op de qualificatie van „symmetrisch" te zijn aanspraak
kunnen maken. De vraag kan nu gesteld worden; wat is het
bijzondere, waardoor zich eene „symmetrische" figuur onderscheidt van eene niet-symmetrische ?
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Het antwoord op die vraag luidt: eene symmetrische figuur is
eene figuur, die hetzij door bewegingen of op andere wijze, op
meer dan ééne manier met zichzelve tot bedekking gebracht kan
worden, Enlcele voorbeelden zullen U mijne bedoeling liadef
kunnen verduidelijken.
Ik heb hier een kubus, uit metaaldraad vervaardigd, welks
hoekpunten genummerd zijn van 1 tot 8; hij is op deze tafel zoodanig geplaatst, dat de hoekpunten 1, 2, 5 en 6 naar U heengericht
zijn, zoodat zijn stand in de ruimte op dit oogenbhk voor U op
bepaalde wijze is vastgelegd. Ik kan nu den kubus wentelen om
eene as, die vertikaal, dus loodrecht op boven- en ondervlak, in
het midden dier vlakken aangebracht gedacht kan worden; en wel
meer in het bijzonder kan ik hem om die as over een hoek van
90° wentelen. De nieuwe stand, dien hij thans na die wentehng
inneemt, is zeker verschillend van den oorspronkelijken stand: dit
blijkt hieruit, dat thans de naar U heengerichte hoekpunten andere
nummers dragen. Tevens echter bevindt zich ook nü nog de kubus
op dezelfde plaats in de ruimte', doot de uitgevoerde wentehng is
deze figuur dus wèl in een anderen stand gebracht, maar zij vak
daarin opnieuw met zichzelf geheel samen. Men zegt dan, dat de
figuur „met zichzelve tot bedekking gebracht is," Ik kan diezelfde
wenteling over 90° nu echter om diezelfde as nóg eens uitvoeren:
opnieuw komt de kubus in een stand, die, — getuige de naar U
heengerichte nummers, — een andere is dan elk der beide tot
dusverre beschouwde standen; doch ook thans is de kubus wederom
met zichzelve tot bedekking gebracht. Ook als ik de wenteling
over 90° nogmaals herhaal, komt de kubus weer in een stand, die
van alle vorige verschilt, doch tevens valt hij wederom met zichzelf
samen. Eerst na de vierde wenteling, waarbij hij weer met zichzelf
tot bedekking komt, neemt hij denzelfden stand i n , dien hij aanvankelijk had, — getuige de thans door U waargenomen nummers
in de hoekpunten.
Op overeenkomstige wijze kan ik den kubus met zichzelf tot
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bedekking brengen, als ik hem om eene langste diagonaal wentel
ditmaal echter niet over 90°, maar over 120°; en ook deze manipulatie kan ik meermalen herhalen, - hier rfnemaal, ^ alvorens
de figuur weer in zijn oorspronkelijken stand terugkeert. Ook kan
ik den kubus draaien over elk der zes lijnen, die de middens van
twee overstaande ribben verbinden; ditmaal echter moet ik den
hoek van wentehng weer anders kiezen, — n.l. 180°,
om mijn
doel te bereiken. U ziet, dat de kubus eene figuur is, die dus op
een vrij groot aantal manieren door zulke rotatie's om bepaaldgerichte assen, met zich zelf tot bedekking te brengen is. Z i j is
eene symmetrische figuur; en elk dier rotatie's, door welke zij
telkens i n een anderen, met den oorspronkelijken niet-gelijkwaardigen stand komt, - vertegenwoordigt eene karakteristieke symmetrie-eigenschap dier figuur;
Van zulke niet-aequivalente rotatie's bezit de kubus er blijkbaar
een groot aantal: namelijk 3 x 3 - f 4 x 2 - f 6 x l = 2 3 ; en
daarbij moet dan nog éénmaal de draahng over een vohen 'hoek
van 360° opgeteld worden, aangezien deze, - om wélke as ook
uitgevoerd, - den kubus steeds in zijn aanvankelijken stand terugbrengt. De kubus is dus eene symmetrische figuur, die onder
hare karakteristieke symmetrie-eigenschappen niet minder dan 24
niet-aequivalente rotatie's om drieerlei soorten van assen bezit: hij
heeft dus, zooals men pleegt te zeggen, een „hoogen graad" van
symmetrie. De assen, waarom men de wentelingen moet uitvoeren,
worden symmetrie assen genoemd; voor elk dier assen heeft de
hoek van wenteling eene zeer bepaalde waarde, en wel is die hoek a
steeds een geheel onderdeel eener voUe omwenteling van 360°. Elke
hoek a kan dus steeds worden voorgesteld door: a = — , als n een
geheel getal is: 1, 2, 3 . . . . enz. D i t getal « bepaalt de talligheid
der symmetrie-as: Zoo is eene as, om welke men over 90°
wentelen moet, eene viertallige (as A,); eene, om welke men oter
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120° wentelen moet, eene drietallige symmetrie-as Agj enz. De
kubus bezit dus drie viertallige, vier drietallige en Zes tweetallige
symmetrie-assen; alle die assen bezitten ten opzichte van elkaar
eene volkomen bepaalde richting in de ruimte. Blijkbaar wordt door
elke karakteristieke wenteling der figuur, niet alleen deze zélve,
maar tevens haar geheele assenstelsel, met zich zelf tot bedekking
gebracht.
De waarden van n kunnen van 1, 2 , 3, enz. tot oo loopen. De
as waarvoor a = ^

= 0 ° is, noemt men eene as van isotropic;

zulke assen spelen, inzonderheid bij vele fysische verschijnselen,
eene rol van beteekenis,
§ 2, Hiermede is nu echter de bijzondere regelmaat, waardoor
zich de kubus als symmetrische figuur onderscheidt, nog geenszins
volledig beschreven.
Onderstelt toch, dat ik door eene viertallige as, —• bijv. door
de vertikaal gerichte, — een vlak breng evenwijdig aan een der
vier vertikale zijvlakken van den kubus. Als nu de linkerhelft
van den kubus in dit vlak, als in een spiegel, weerkaatst wordt,
komt zij tot bedekking met de rechterhelft, en omgekeerd ook de
rechter- met de linkerhelft. Ook zulk eene „spiegeling" aan dat
vlak is dus eene karakteristieke symmetrie-eigenschap der figuur.
Men noemt een dergelijk spiegelvlak een symmetrie-vlak; de kubus
heeft er drie van de zooevengenoemde soort, doch bovendien nog
zes andere symmetrie-vlakken, die telkens door twee overstaande,
zoover mogelijk van elkaar verwijderde parallele ribben gaan.
Als eene figuur in een spiegel weerkaatst wordt, is het spiegelbeeld
in het algemeen niet gelijk aan de oorspronkelijke figuur. Zoo zal
een rechter-handschoen, in een spiegel weerkaatst, het beeld van
een linker-handschoen geven, en omgekeerd; en het is onmogelijk,
om zulk een hnker-handschoen door eenige beweging met den
rechter-handschoen tot bedekking te brengen. Men zegt, dat zulke
figuren enantiomorf, d. i . : van hun spiegelbeeld verschillend, zijti.
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De kubus echter is identiek met zijn spiegelbeeld', want de spiegelingen
aan de genoemde negen symmetrie-vlaliljen brengen hem steeds
met zichzelf tot bedekking. Juist omdat de kubus die symmetrievlakken onder zijne karakteristieke symmetrie-elementen bezit, is
hij met zijn spiegelbeeld identiek. {Kaleidoskopische figuren).
§ 3 . Men kan eene figuur nu echter ook nog op eene andere
wijze in haar spiegelbeeld veranderen, zonder de weerkaatsing in
een spiegel te hulp te nemen.
Zij P Q R S (Fig. 1) een volkomen onregelmatig viervlak en O
een willekeurig punt der ruimte. Als men nu O met de punten
van het viervlak, —- bijv.
met de vier hoekpunten,
— door rechte lijnen
verbindt en op die verbindingslijnen stukken
OR' =

OR, OP' =

OP,

enz. neemt, dan vormen
de punten P', Q ' , enz.
Fig. 1.
een nieuw onregelmatig
viervlak, dat het spiegelbeeld is van het oorspronkelijke en daarmee
dus in het algemeen enantiomorf is. Men noemt deze manipulatie
eene inversie; O is het inversie-centrum. Wanneer nu echter eene
figuur als onze kubus gekozen wordt, en O wordt binnen den
kubus, — met zijn geometrisch middelpunt samenvallend, — gekozen, dan blijkt weer, dat thans de aldus verkregen spiegelbeeldkubus P ' Q ' R '
, enz. met den oorspronkelijken kubus samenvalt; onder de symmetrie-eigenschappen van den kubus behoort
dus ook de inversie. Het geometrisch middelpunt van den kubus
is, zooals men zegt, een symmetrie-centrum der beschouwde figuur.
Alle figuren, die, hetzij symmetrie-vlakken, hetzij zulk een
symmetrie-centrum bezitten, zijn dus steeds gelijk aan hunne
spiegelbeelden. Figuren, die alleen symmetrie-üwen bezitten, doch
geen der zoo juist genoemde symmetrie-elementen, zijn steeds
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van hun spiegelbeeld verschillend en kunnen derhalve i n twee
enantiomorfe vormen voorkomen, die zich tot elkaar verhouden
als rechter- en hnkerhand. Zoo is bijv. een kwartsktistal, dat ééne
drietalhge en drie tweetalhge symmetrie-assen bezit, van zijn
spiegelbeeld verschillend: men kent inderdaad rechtsche en Unksche
kwartskristallen i n de natuur, die zich tot elkaar verhouden als
linker- en rechterhand. {Modellen),
§ 4. Opgemerkt moet hier nog worden, dat ook de symmetrievlakken eener figuur, evenmin als hare symmetrie-assen, niet maar
willekeurig ten opzichte van elkaar gelegen zijn, doch volgens
bepaalde mathematische wetten in de ruimte gerangschikt zijn.
Door alle spiegelingen eener figuur aan hare symmetrie-vlakken
uit te voeren, wordt weer niet aheen de figuur met zich zelf, doch
ook haar geheele stelsel van symmetrie-assen en symmetrie-vlakken,
— inclusief het eventueel aanwezige symmetrie-centrum, — met
zichzelf tot samenvahen gebracht. Zoo snijden bijv. bij den kubus
alle symmetrie-vlakken elkander volgens doorsneden, die met de
symmetrie-assen samenvallen; alle symmetrie-assen en alle symmetrie-vlakken snijden elkaar in het symmetrie-centrum; enz.
§ 5. Ik w i l hier thans de vraag buiten beschouwing laten, of
men de symmetrie van alle figuren nu geheel volledig zou kunnen
beschrijven met behulp der tot dusverre genoemde symmetrieelementen; de symmetrie-assen, symmetrie-vlakken en het symmetrie-centrum. Nadere beschouwing leert, dat die vraag ontkennend
moet beantwoord worden, en dat meer in het bijzonder het symmetrie-vlak en het symmetrie-centrum niet de meest algemeene
elementen zijn, door wier aanwezigheid de identiteit eener figuur
met haar spiegelbeeld bepaald wordt. Echter is er wel eene andere
omstandigheid, waarop ik nog de aandacht moet vestigen. De
mogelijkheid eener algemeene symmetrie-/eer, ~ die dus de
bijzondere symmetrie der figuren niet alleen volledig kan beschrijven, maar die ook kan aangeven, wélke regelmatigheid bij
die figuren er voorkomen kan en welke niet, — berust op het
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feit, dat men zulke symmetrie-elementen maar niet op willekeurige wijze kan gaan combineeren, doch dat die combinatie
slechts op zeer bepaalde, mathematisch-afleidbare manieren
mogelijk is. D i t komt daardoor, dat elke twee symmetrie-eigenschappen, als zij met elkaar gecombineerd worden, steeds eene
resulteerende derde symmetrie-eigenschap ten gevolge hebben:
Zoo zijn bijv. twee rotatie's, om twee verschillende, elkaar snijdende
assen uitgevoerd, tezamen weer aequivalent aan eene derde rotatie
om eene door de twee eerste bepaalde, derde as; enz. En aangezien, althans bij „eindige" figuren, het aantal symmetrie-eigenschappen eindig moet zijn, — zoo volgt reeds hièruit, dat men
bijv. zulke symmetrie-assen maar niet wihekeurig kan gaan combineeren.
Iets dergelijks geldt voor de combinatie van spiegelvlakken
of voor die van symmetrie-assen en -vlakken: zoo zijn bijv, twee
opeenvolgende spiegehngen aan twee elkaar snijdende spiegelvlakken, aequivalent aan eene rotatie om hunne doorsnede; enz.
Ofschoon het aantal der mogelijke symmetrie-groepen, — dus
ook dat der symmetrische figuren, — natuurlijk oneindig groot
is: men denke slechts aan de tahigheid der assen, die van 1 tot oo
varieeren kan, — zoo heeft toch de symmetrie-leer uitgewezen, dat
alle die symmetrische figuren slechts tot een klein aantal bijzondere
typen behooren,
§ 6, De natuur, zoowel de levende als de niet-levende, biedt
ons eene rijke verscheidenheid aan van symmetrische vormen.
Het is juist die regelmaat, die ons bij het beschouwen van tal
van bloemen en dieren „aesthetisch" aandoet. De symmetrische
herhaling van een oorspronkelijk „motief" wekt, — zelfs als dat
motief ons op zich zelve onverschillig is, — een uitgesproken
aesthetischen indruk. Aan een paar voorbeelden, waarin een
willekeurig krom lijntje (Fig. 2B) of eene onregelmatig stel punten
(Fig, 2A), eenige malen om eene as over een hoek a =

ge-
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Linksch
5-tallig Patroon

Rechtsch
A.

Patroon (36-talh:g)

B.

Fig. 2.

wenteld wordt, kan ik U dit bewijzen. Op die aesthetische werking
der symmetrische groepeering berust o. a. het effect, dat m den
kaleidoskoop bereikt wordt: eene verzameling van onoogelijke
stukjes gekleurd glas en kralen wordt, met behulp van een aantal,
360°
elkaar onder hoeken a=
snijdende, spiegels weerkaatst en
n
levert, bij het rondwentelen van den kaleidoskoop, een oneindig
aantal fraaie, symmetrische figuren. Van die symmetrische herhaling
van een bepaald motief maakt men evenzoo gebruik bij de vervaardiging van wandbedekkingen, ornamenten, borduurpatronen;
enz. Vandaar, dat ook in de oudere architectuur, — i n de Romaansche, Gothische, Byzantijnsche, Moorsche bouwstijlen, — het
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symmetriebeginsel, - voóral de symmetrie volgèns een enkel,
vertikaal spiegelvlak, - eene essentieele beteekenis had; evenzoo
in de ornamentiek, waar o, a. de radiaal-symmetrische rang
schikking (rozet- en stervensters; enz.) zeer vaak toegepast wordt.
Hoe fraai deze symmetrie ook in de structuur der levende wezens
tot uiting kan komen, wil ik U aan een paar voorbeelden nader
demonstreeren: zoo bijv. de symmetrische vormen der zeesterren
(Asterias ruber), van vele kwallen (Discomedusae, Aurelia insulinda),
van de kiezelpantsers van vele Diatomeeën, van de kalkmantels der
koralen (Hexacoralla), van sommige Ascidiae, van de pentagonaal
radiale Blastoïdea (Asteroblastus; Pentremites), van tal van Radio
laria; enz. (Projectie-beelden). Zoo ook in onderdeden en organen:
ziet hier het fotografische beeld van de doorsnede van één der
stekels van den zee-egel, die onder het mikroskoop zich als een
23-stralig borduursel voordoet. (Fig. 3).

Fig. 3,
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Ten slotte uit de doode natuur: enkele sneeuwvlokken, — zoogenaamde „dendritische" groepeeringen van ijskristalletjes, waarvan
men meer dan 300 verschillende typen waargenomen heeft. Zulke
voorbeelden laten zich in het oneindige vermeerderen: overal treedt
de beteekenis der „symmetrische groepeering" duidelijk aan het
hcht. De vraag, waarom de symmetrische en rhythmische herhahng
van een primairen gezichts-indruk zulk eene aesthetische werking
heeft, — heeft zeer interessante beschouwingen en discussie's van
de zijde der filosofen en psychologen uitgelokt en zij kan ook
heden tendage voldoende scherp beantwoord worden. Met het oog
op den tijd moet ik echter hier van de behandeling dezer kwestie
afzien en wil ik liever overgaan tot de beschouwing der weUicht
reeds bij U opgekomen vraag: wat heeft dat alles nu voor belang
bij de studie der natuurverschijnselen en voor hunne verklaring?
Welnu, — ik zou kunnen beginnen met de voor de hand hggende
opmerking, dat natuurlijk in alle diè natuurwetenschappen, waarin
men met pormbeschrijvingen en met morfologische beschouwingen
te doen heeft, — zooals bijv. in de biologische wetenschappen:
botanie, zoölogie, embryologie, verder i n de kristallografie, enz., —
de algemeene symmetrie-leer de eenige rationeele basis eener
vormleer zal moéten zijn, zoodra het erom gaat, aanwezige regelmatigheden in vorm of in vorm-aanleg, ondubbelzinnig en scherp
te omschrijven. D i t spreekt vanzelf; omdat de geheele symmetrieleer toch niets anders is, dan de complete vormleer zèlf, die door
mathematisch-scherpe formuleering gebracht is in hare meest
sobere gedaante,
§ 7, Voor de kristalkunde geldt dit in zóó hooge mate, dat de
symmetrie-leer daarin zelfs het fundament van alle moderne
beschouwingen, — niet slechts over den kristaborm, maar ook
over de innerlijke structuur der gekristalliseerde materie, — geworden is, Eene bijzondere omstandigheid vereenvoudigt bovendien
hier de toepassing dier algemeene beschouwingen; want terwijl in
de levende natuur aan de tahigheid n der symmetrie-assen geene
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begrenzing of beperking in den weg staat, — en bijv. de vijjiallige
symmetrie-as daar zéér vaak voorkomt, — kunnen die talligheden
bij de regelmatige figuren, waartoe de kristallen en kristalstructuren
behooren, slechts vijf waarden, n . l , : 1, 2, 3, 4 en 6 hebben. Door
diè omstandigheid wordt het aantal der i n de kristalkunde bij de
vormbeschrijving in aanmerking komende symmetrie-groepen
Zéér beperkt (tot 32), en ook bij de beschouwing der kristalstructuren
tot een betrekkelijk niet al te groot aantal groepen (230) herleid.
De innerlijke structuur van elk kristal is gebleken een treffend
voorbeeld te zijn van eene, in de drie richtingen der ruimte eindeloos
herhaalde, symmetrische groepeering van atomen of molekulen.
Eene bepaalde groepeering der samenstellende atomen vormt
het „motief" van den regelmatigen opbouw; dit motief, — de
zoogenaamde „basis" der structuur, — wordt, in ahe richtingen der
ruimte, periodiek en rhythmisch tot in het oneindige herhaald.
De geheele, innerlijke bouw van het kristal vormt aldus een
„symmetrisch" geheel, welks regelmaat wederom bepaald wordt
door de aanwezigheid van op bepaalde wijze gerangschikte symmetrie-assen en symmetrie-vlakken van verschUlende soort en
van bepaalde verschuivingen {translatie's). Zoo is bijv. de innerlijke
structuur van den diamant te beschrijven door eene bepaalde,
symmetrische herhaling van een „motief", dat gevormd wordt door
telkens vijf koolstofatomen, waarvan er één in het geometrisch
middelpunt, de vier andere in de hoekpunten van een regelmatig
viervlak staan; enz. Tegenwoordig kan men die innerlijke structuur
der kristahen bepalen door middel van de afbuiging, die Roentgenstralen aan die op regelmatige wijze in de ruimte gerangschikte
atomen ondergaan. Als men bijv, door een toermalijnknstal een
parallellen bundel i?oeni^e;istralen evenwijdig aan de drietallige symmetrie-as laat heengaan, verkrijgt men een beeld, zooals ik U dat hier
laat zien: de symmetrische rangschikking der buigingsvlekken rondom
de drietalhge as, verraadt onmiddehijk de analoge groepeering der
die vlekken veroorzakende atomen in de structuur, {Projectie-beeld),
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§ 8. Over de beteekenis van het symmetrie-beginsel bij de
studie van andere fysische verschijnselen, bijv. in de leer van het
licht, van de electro-magnetische verschijnselen, enz., — waarbij,
zooals ik reeds opmerkte, de as van isotropic zulk eene belangrijke
rol speelt, — w i l ik thans niet spreken. Daarentegen wensch ik
nog voor eenige oogenblikken U w aandacht te vragen voor de rol,
die het symmetrie-beginsel in de chemie speelt, — aangezien die
toepassingen verband houden met enkele der meest fundamenteele
beschouwingen over den bouw der chemische molekulen.
De moderne chemie heeft het chemische molekuul doen kennen
als een ruimtelijk, tridimensionaal aggregaat van atomen, welke ten
opzichte van elkaar op zéér bepaalde wijze in de ruimte geplaatst
en aan elkaar gebonden zijn. Molekulen zijn dus als „ruimtelijke figuren" te beschouwen, die min of meer regelmatig
kunnen zijn,
Kiezen wij ter verduidelijking een bijzonder eenvoudig geval,
dat van eene koolwaterstof, zooals het moerasgas (methaan), welks
molecuul uit 1 koolstofa toom en 4 waterstof-atomen bestaat; CH4.
De vier waterstof-atomen zijn alle aan dat ééne koolstofatoom
gebonden en de ervaring leert, dat zij alle vier dezelfde functie in
het molekule bezitten, Gehoorgevend aan de chemische bindingskrachten, zullen zij rondom het koolstof-atoom gemiddelde*) evenwichtsstanden innemen op eene zóódanige wijze, dat elk waterstofatoom eenzelfde deel der het koolstofatoom omringende ruimte
voor zich i n beslag neemt. Die rangschikking kan dan geen andere
zijn, — en de ervaring heeft de juistheid dier opvatting ook buiten
allen redelijken twijfel gesteld, — dan eene zóódanige, waarbij de
gemiddelde evenwichtsstanden der 4 waterstofatomen plaatsen
innemen, die ten opzichte van elkaar als de vier hoekpunten van
een regelmatig viervlak gelegen zijn, in welks geometrisch middelpunt het koolstof-atoom geplaatst is, (Fig, 4a), Eén model moge U
*) n.l, een „tijdsgemiddelde"; want onder den mvloed der warmte-bewegingen slingeren die atomen naar alle zijden ietwat om die evenwichtsstanden.

Fig. 4.

dit duidelijk maken: het molekuul C H 4 is blijkbaar gekenmerkt
door eene groote regelmaat, — door een hoogen graad van symmetrie, — die beschreven wordt door de aanwezigheid van tal van
symmetrie-assen en symmetrie-vlakken.
Veronderstelt nu, dat w i j in dit molekule één waterstof-atoom
vervangen door iets anders, bijv. door één chloor-atoom, zoodat
de verbinding CH3CI ontstaat. Dan zal de oorspronkelijke symmetrie
van het molekule verstoord worden: want de afstanden van alle
atomen tot het koolstof-atoom zullen gewijzigd worden door de
aantrekkende en afstootende werkingen der atomen op elkaar; en
de afstand van het chloor-atoom tot het koolstof-atoom zal zeker
grooter of kleiner zijn dan de afstanden der drie overblijvende
waterstof-atomen tot dat koolstofatoom.
Hoe het ook zij, — de symmetrie van het nieuwe molekuul zal
zeker lager zijn dan die van het moerasgas; maar zij is toch nog vrij
hoog; want er is minstens nog ééne drietallige as aanwezig, waardoorheen drie spiegelvlakken gaan. (Fig. 4b). Vervangt men nu
nóg een waterstof-atoom door weer iets anders, bijv. door een
broom-atoom, — dan zal de symmetrie van de ontstane verbinding:
CHjClBr nóg meer dalen en hoogstens gekenmerkt zijn door de
aanwezigheid van één enkel spiegelvlak. Fig. 4c, d). Vervangt men
echter thans een derde waterstof-atoom, bijv. door een jodiumatoom, dan zullen alle afstanden tot het koolstof-atoom van elkaar

verschillend zijn: de geheele configuratie zal die van een volkomen
onregelmatig viervlak geworden zijn, dat dus geene „symmetrie"
hoegenaamd meer zal bezitten. Van deze „asymmetrische" figuur
zal echter een daarvan verschillend en op geen enkele wijze daarmee
tot samenvallen te brengen „spiegelbeeld" mogelijk zijn; m. a. w.
de molekuulsoort; C.H.Cl.Br.J zal in twee enantiomorfe configuratie's
kunnen bestaan, die zich als linker- en rechterhand tot elkaar verhouden, doch overigens dezelfde „mechanische stabhiteit" zullen
moeten bezitten. De ervaring leert nu, dat inderdaad van zulke
molekulen steeds twee soorten bestaan, die dezelfde samenstehing en
voor het meerendeel dezelfde chemische en fysische eigenschappen
bezitten, maar die toch in enkele opzichten verschillen. Meer in
het bijzonder is het gebleken, dat zij in kristalvormen kristalliseeren,
die „enantiomorf", d. w. Z. eikaars ni'eidekbare spiegelbeelden zijn.
I n oplossing gebracht, zullen zij op een lichtstraal van bepaalde
soort (lineair-gepolariseerd licht) eene werking uitoefenen, die bij de
ééne molekuulsoort precies gelijk, maar in tegengestelde richting ligt,
als bij de andere molekuulsoort (rechtsche en linksche draaiing van
het trihingsvlak van het licht). Een dergelijk koolstof-atoom, dat
met 4 ongelijke substituenten verbonden is, maakt de geheele
configuratie van het molekule onsymmetrisch; V A N 'T HOFF noemde
het een „asymmetrisch" koolstof-atoom. De ervaring heeft in
honderden gevallen bewezen, dat de aanwezigheid van één zulk
een asymmetrisch koolstof-atoom in een molekule voldoende is,
om het molekule van zijn spiegelbeeld te doen verschillen: van
zulke molekulen bestaan düs altijd twee soorten, die zich door de
zooevengenoemde eigenschappen van elkaar onderscheiden. Zij
bestaan, zooals men zegt, in twee „optische antipoden", die in
oplossing o. a. gekenmerkt zijn door een tegengesteld-gericht optisch
draaiïngsvermogen.
§ 9. De symmetrie-leer echter heeft nu, zooals wij reeds zagen,
tot de consequentie gevoerd, dat die spiegelbeeld-isomerie volstrekt
niet aheen aan die „asymmetrie", — aan die volkomen symmetrie-
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loosheid, — van het molekule gebonden is. Immers w i j hebben
toch gezien, dat ook hoog-symmetrische figuren zéér wel van
hun spiegelbeeld kunnen verschihen, zoodra n.l. die symmetrie
maar door de aanwezigheid van enkel symmetrie-as^en beschreven
kan worden. Het is dus te verwachten, dat ook hoogsymmetrische
molekulen, — wanneer zij enkel „axiale" symmetrie vertoonen, — in
zulke antipoden moeten kunnen optreden.
Hoe kan men nu zulke hoog-symmetrische molekulen verkrijgen,
om deze gevolgtrekking aan het experiment te toetsen ?
Welnu, die symmetrische figuren zijn, zooals w i j zagen, gekenmerkt door de periodieke herhaling van eenzelfde „motief". De
moleculen i . c. zuhen dus moeten bestaan uit een zeker aantal
atomen van dezelfde soort, die in het molekule op regelmatige en
steeds dezelfde wijze gerangschikt zijn. Een treffend voorbeeld
van dezen aard is het volgende.
Er zijn zouten bekend van meerwaardige metalen, zooals ijzer,
kobalt, platina, rhodium, iridium, enz., — waarvan bewezen is, dat
zij eene zóódanige ruimtelijke structuur bezitten, dat het metaalatoom omringd is door zes gelijkwaardige bindingsplaatsen, die
gerangschikt zijn als de hoekpunten van een regelmatig achtvlak,
in welks middelpunt het metaal-atoom zelf geplaatst is. Onderstelt
men nu, dat wij in die zes bindingsplaatsen drie gelijke substituenten
invoeren, die zelf zich met telkens twee bindingen vasthechten, —
bijv. drie resten van het zuringzuur van de constitutie:
o-^
i o
(io
I
0 _
waarbij die aanhechting geschiedt door de twee uiterste zuurstofatomen. De ervaring heeft geleerd, dat die twee zuurstof-atomen
van elk der aldus ingevoerde groepen zich nooit anders dan i n twee,
zich op den kleinsten afstand van elkaar gelegen plaatsen, vast-
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hechten; d, w. %. volgens twee hoekpunten van het achtvlak, die
op eene zelfde ribbe daarvan gelegen zijn. Het is nu echter duidelijk,
dat deze substitutie (zie figuur 5) in de eerste plaats zal voeren tot
een geheel, dat eene vrij hooge symmetrie heeft! het molekule

Fig. 5.

bezit n.l. ééne drietalhge as en drie tweetalhge assen loodrecht
daarop, — d. i . de symmetrie der /cwariskristallen. Bovendien zal
echter, aangezien deze symmetrie eene zuiver axiale, — dus alleen
door symmetrie-assen bepaalde, is, —- van het geheele complex
eene tweede rangschikking mogelijk zijn, welke van de eerste het
niet-dekbare spiegelbeeld is. Er zuhen dus van deze zouten twee
typen moeten bestaan, die zich van elkaar onderscheiden als eene
rechter- en linkerhand. Dat is nu juist, wat het experiment bewezen
heeft: men kent deze zouten i n twee vormen, die gelijke chemische

Fig. 6.

eigenschappen, gelijke oplosbaarheid, enz. bezitten, doch wier
kristalvormen duidelijk eikaars spiegelbeelden zijn (Fig. 6) en die in
oplossing, het trihingsvlak van een lineair-gepolariseerden
lichtstraal over gelijke hoeken, doch naar rechts, resp. naar
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links, draaien. Deze zouten zijn ware „optische antipoden" van
elkaar, en hunne werking op het gepolariseerde hcht is, — ondanks
de volkomen gelijkheid der om het metaal-atoom gegroepeerde
substituenten, — vele honderden malen grooter dan die van koolstofverbindingen, die aan hun koolstof-atoom vier ongelijke substituenten
gebonden bezitten. Tevens bewijst dit feit, dat de tegenstelling
tusschen beide antipoden niet in de eerste plaats afhangt van,
en aangroeit mèt een contrast in chemisch opzicht tusschen die
aan het meerwaardige atoom gebonden substituenten; doch dat
zij in hoofdzaak bepaald wordt door de bijzondere symmetrie hunner
onderlinge rangschikking in de ruimte,
§ 10. Op de talrijke, hoogst merkwaardige eigenschappen
dezer verbindingen kan ik, helaas, thans niet nader ingaan. Slechts
kan ik U tenslotte nog aan eenige voorbeelden toonen, hoe de
vraag, of men voor eene bepaalde molekuulsoort de mogelijkheid
van een optreden in twee antipoden mag verwachten of
niet, — aan de hand van de resultaten der algemeene symmetrie-leer
kan beantwoord worden.
Zoo kent men bijv. een groot aantal verbindingen van de
samenstelhng: C.U.iOU)^; bewezen is, dat ahe zes de koolstofatomen tezamen een gesloten cyclus vormen, die nagenoeg in één plat
vlak gelegen is, terwijl de zes waterstof-atomen en de zes
(HO)-groepen buiten het vlak van den koolstofring gelegen zijn,
In het algemeen nu zullen de molekulen van ahe deze isomere
verbindingen eene hoogere of lagere symmetrie vertoonen, die
O. a. door de aanwezigheid van ééne of meer symmetrie-assen,
benevens een aantal symmetrie-vlakken of door die van een symmetrie-centrum, gekenmerkt is (Fig. 7a). Zulke molekulen zullen,
uit hoofde van het vroeger gezegde, aan hunne spiegelbeelden gelijk
zijn en dus niet in enantiomorfe configuratie's kunnen optreden.
Maar onder alle die isomeren is er ook één, waarbij de
substituenten op de in Fig. 7b en c aangegeven wijze boven en
beneden het vlak van den koolstofring verdeeld zijn.
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Daar deze configuratie, als eenig symmetrie-element, eene in
het vlak gelegen tweetallige (a
180 °) symmetrie-as AA' bezit,
- dus enkel axiaal-symmetrisch is,
zoo moet er voor dit mole
kuul eene tweede rangschikking mogelijk zijn, die van de eerste
het niet-dekbare spiegelbeeld is. Inderdaad blijkt deze verbinding
in twee optische antipoden op te treden (rechts- en linksdraaiende
inosieten), Iets dergelijks geldt voor de cyclische verbindingen van
de soort, die hieronder is voorgesteld (Fig. 8) (dimethyl-diketo
piperazinen).
Het eerste molekule (trans-verbinding) is slechts in één vorm
mogelijk; immers het bezit van een symmetrie-centrum M, dat
in het midden van het ringvlak is gelegen, maakt, dat het molekule
( door de inversie) aan zijn spiegelbeeld gelijk is; daarentegen heeft
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het isotnere, door de tweede forrrrule voorgestelde molekule (c,s-verb nd ngTee-symmetrie, diedooréérreenkeletweeta^^^^^
a lood echt op het vlak varr den koolstofring, gekenmerkt rs. D i t
m d l l e moet! aangezien het enkel axiale symmetrie bezit, van zi,n
h e ' b l a n van twee enantiomorfe soorten van dit molekule bewez n
' 3 ^ 1 verbindingen 3) en 4) is de zaak
'^^^^;-^^^;^J^^
kan de (ran.s-verbinding in twee optische antipoden verwacht
w o r d t , rwijl de cis-verbinding,
die blijkbaar een spiegelvlak
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loodrecht op het vlak van den koolstofring bezit,
„ e t haar
sptegelbeeld Identiek is en dus slechts in één vorm kan voorkomeT
Iets dergelijks is het geval bij de volgende base (Fig. 9) (diamino^clopentaan)
Ook hier is eene cis- en eene .ra„ J e r b i n d i l g rno eh;k, alnaargelang de twee (NH,)-groepen aan dezelfde of aan
tegenovergestelde zijden van het vlak van den koolstofring staan:
Bhjkbaar is hier de d.-verbinding met haar spiegelbeeld identisch,
de ^mns-verbinding echter gekenmerkt door eene symmetrisch
configriratie die ééne enkele tweetallige symmetrie-as in het
nngvlak heeft. Inderdaad gelukte het, om deze laatste verbinding
tn twee spiegelbeeldvormen, een hnks- en een rechtsdraaienden
vorm, te verkrijgen, - waardoor omgekeerd hare configuratie
als irans-verbinding bewezen wordt.

§ 11. Met deze eigenaardigheid van vele chemische molekulen
om in met-dekbare spiegelbeeldvormen op te kunnen treden,
hangen nu tal van de meest belangrijke problemen der chemie
samen. Zoo is het een feit, dat in de cellen der levende wezens, m die der planten en dieren, - bijna uitsluitend slechts ééne der
twee mogelijke spiegelbeelden van zulke molekulen gevormd
worden. Voor het levende organisme bestaat er een uitgesproken
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verschü tusschen den éénen vorm van het molekule en zijn spiegelbeeld: de tabaksplant bijv. produceert steeds den linkschen vorm
van de nicotine en de proefneming heeft uitgewezen, dat ook voor
ons menschen, die hnksche vorm tweemaal zoo vergiftig is, als de
overeenkomstige rechtsche vorm. De hnksche vormen van alkaloïden
zooals het hyoscyamine, scopolamine, van het epi-nephrine en van
eene stof als de kamfer, — hebben onloochenbaar op het organisme
eene sterkere werking, dan de overeenkomstige rechtsche vormen,
Zoo is het linksche valine smakeloos of zwak bitter; maar de
rechtsche vorm smaak zoet; enz.
Slechts bij uitzondering produceert de levende plant beide
vormen tegelijk, zooals de dolle kers; doch de pupilverwijdende
werking van atropine, — het vergif der Atropa belladonna, — komt
ook hier enkel toe aan den éénen van de twee i n de natuurlijke base
voorkomende spiegelbeeldvormen van het molekuul, terwijl de
andere op het oog geene werking heeft.
De vraag, waarom en hoe de levende cel in het algemeen slechts
één der twee spiegelbeeldvormen van zulke molekulen produceert, —
ofschoon toch beide vormen dezelfde mechanische en chemische
stabihteit hebben en dan ook bijv, in 'de reactie's in het laboratorium steeds in gelijke hoeveelheden ontstaan, — is eene der
belangwekkendste problemen: dat der zoogenaamde „asymmetrische
synthese". Vele onderzoekers hebben zich daarmee bezig gehouden;
doch eerst i n onze dagen kan het raadsel als geheel opgelost gelden,
§ 12, Ofschoon ik het groote gebied van de toepassingen der
beschouwingen over de symmetrie slechts met zevenmijlslaarzen
met U heb kunnen doorschrijden en slechts hier en daar een enkel
punt heb kunnen belichten, zoo hoop ik toch, U tenminste te
hebben kunnen doordringen van het besef, wat de beteekenis en de
draagwijdte van het symmetrie-beginsel in schier alle hedendaagsche natuurwetenschappen is. En dat was het eigenlijke doel,
dat mij met deze voordracht voor oogen gezweefd heeft.

N I E U W E R E O N D E R Z O E K I N G E N OVER DE
BESTUIVING DER BLOEMEN
door
DR. A . SCHIERBEEK.

De oude T h e o p h r a s t u s (geb. 372 v. Chr.) wist reeds
over de vijg te vertehen: „dat deze vruchten door insecten
bezocht worden; dat er twee zuh?e insecten zijn, gevleugelde en
ongevleugelde, dat zij het rijpen bevorderen." De wilde vijg heette
olunthos, en nu is het merkwaardig, dat hij memoreert, hoe de
ouden reeds bij den dadelpalm de manlijke pluimen afsneden en tegen
de vrouwelijke bloemen bonden, en dat hij dit olunthazein noemde.
P 1 i n i u s nam dit van hem over, en zoo zou men verwachten,
dat het spoedig een algemeen bekend iets zou zijn geworden in de
Westersche wetenschap ^), maar toch moet men wachten tot
C a m e r a r i u s (1694) voor men iemand aantreft, die duidelijk
uitspreekt, dat er zich geen zaden ontwikkelen, als men de meeldraden wegneemt. (Dit leidde later tot het sexueele systeem van
L i n n a e u s ) . Eerst K o e l r e u t e r (1761—1764) betoogt, dat
de bestuiving door de insecten ook bij ten deele zeer algemeene
1) I n „Introduction to the History of Science", vol. I I , (1931), p. 62, zegt G .
Sarton, dat St. Thomas van Aquino de sexuaKteit der planten kende. Het citaat
is te vinden in: Sancti Thomae Aquinitatis commentum in quatuor libros
sententiarum; Liber 111, Dist. I I I , Quest. I I , Art. I ; Opera omnia ad fidem
optimarum editionum accurate recognita, Tomus V I I , p. 42, Parmae, 1857.
Het luidt; In his enim quae habent vitam perfectam, distinguuntur agens et
patiens in generatione propter perfectam generationem in eis. I n plantis autem
quae imperfectam vitam habent, est in eodem utraque virtus, activa scilicet et
passiva; quamvis forte in una planta dominetur virtus activa et in alia virtus
passiva; propter quod dicitur etiam una planta masculina et alia femina.
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planten voorkomt, o.a. Cucurbitaceae, Iridaceae, Malvaceae.
H i j wees er ook reeds op, dat „de insecten de bloemen bezoeken
om de kleine druppeltjes zoet vocht, onder in de bloemen verscholen." H i j meent, dat de insecten bij de pogingen om dit te
bereiken de meeldraden vaak tegen de stamper zullen duwen en
zoo de bestuiving tot stand brengen. W i j zouden dit thans dus
zelfbestuiving noemen. Op grond van zijn theorie maakte hij echter
reeds „de eerste kruising: de eerste botanische muilezel" i).
Weer een stapje verder kwam S p r e n g e 1, die in zijn'boek
van 1793: „Das entdeckte Geheimnis der Natur, i m Bau und in
der Befruchtung der Blumen" zeer duidelijk uiteenzette, dat hij
meende, dat de insecten door geur en kleur worden aangelokt. Hem
danken we o. a. de kennis van protandrische, protogynische bloemen,
bloemen ingericht voor één soort bezoekers, beteekenis van het
honigmerk etc, kortom de geheele theorie van de kruisbestuiving.
Men was dus schijnbaar op den goeden weg, maar het boek
van Sprengel bleef ongelezen en evenals vroeger geloofde men
vooral in zelfbestuiving in de bloem, doordat het stuifmeel uit de
meest talrijke meeldraden op den stamper zou komen, waarbij
wehicht ( L i n n a e u s , S p o n s a 1 i a p 1 a n t a r u m) de i n secten behulpzaam zouden zijn.
_ Zelfs kwam G o e t h e (1820) nog in verzet tegen deze „vage
Zinnelijkheid" en meende „dat die eeuwige trouwpartijen ondragelijk
waren voor een reinen menschengeest!" H i j zag in het stuifmeel
aheen een lastig stof, dat de plant kwijt moest raken. Zoo duurde
het tot 1857, voor D a r w i n het probleem weer aanpakte en de
kruisbestuiving ontdekte bij de vlinderbloemigen. I n 1862 kwam
toen zijn werk over de Orchideeën, in 1876 over „ T h e effects of
Cross and Selffertilisation in the Vegetable Kingdom" en in 1877
„ T h e different forms of Flowers on Plants of the Same Species".

Geheel juist is dit niet! in 1746 maakt L i n n a e u s reeds een kruising.
G r e w hield (1672-1682) de meeldraden reeds voor manlijke organen.
5
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Hierin braciit hij o. a, zijn ontdel?king (van 1862) van de dimorphic
en zelfs trimorphie der bloemen.
De hoofdinhoud geeft wel zijn zin (Orchids, p, 359) „dat de
natuur een afschuw heeft van voortdurende zehbestuiving,"
Onmiddellijk na Darwin's werk kwam een stroom van boeken
over de bloembiologie: O, a, D e l p i n o (1867); H e r m a n n
M ü l l e r (1873, 1879, 1881); L u b b o c k (1874); K e r n e r
(1873, 1879); M a c L e o d (1894); H e i n s i u s (1890), Deze
periode krijgt dan zijn feitelijke afsluiting met het groote werk
van K n u t h (Handb, d, Blütenbiologie, 3 dln„ 1898—1906).
De problemen welke in dien tijd vooral onderzocht werden waren:
le. bepaalde inrichtingen in de bloemen om ongenoode gasten
te weren, en de honig voor regen enz. te beschutten;
2e. het inbraak plegen der insecten;
3e. het verband tusschen bloemkleur en bestuivers (wit door
tweevleugeligen en nachtvlinders; geel door bijen en kleine torretjes;
donkerblauw door bijen; rood, paars, purper en blauw door
hommels en bijen);
4e. het verband tusschen ligging van de honig en de bezoekers
(lengte van hun tong). De zgn, bloemklassen van Müller (1881),
Tonglengte: Tweevleugeligen 2—9 mm; bijen 1—6 mm; honigbij
6 mm; hommels 8—21 mm; Vlinders: Spinners 1—4 mm; Spanners
4—12 mm; Uiltjes 7—19 mm; Dagvlinders 5—28 mm; Pijlstaarten
3 tot 80 en enkele tot 300 mm.
Verder werd onderzocht de middelen van de insecten om stuifmeel te verzamelen(korfje, borstel, beharing van buik en scheen etc);
5e, inrichtingen in de bloem om de insecten te dwingen een
bepaalde weg te volgen en de plaatsing hierop van meeldraden en
stampers;
6e,

de middelen aangewend om bij het uitblijven van kruis-

bestuiving nog te komen tot zelfbestuiving;
7e,

de verdere bestuivers (wind, water, slakken, vleermuizen,

vogels);
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8e, de zgn, cleistogame bloemen die nooit open gaan en toch
zaad leveren;
9e, de chemie van de kleurstoffen. Er bleken slechts weinige
te zijn in verschihende combinatie; vooral pelargodine, Cyanidine,
Delphinidine, karotine, Chlorophyl a en b, apigenine, luteoline!
(Willstatter, zie ook Onslow 1932),
In den laatsten tijd is hiervan ook de erfelijkheid onderzocht:
vrij dikwijls bleek (o, a. Antirrhinum, Centaurea, Hyacinthus), de
hooger geoxydeerde vorm de oorspronkelijke, en tevens domineerend; bij Tropaeolum echter juist omgekeerd,
1 Oe, De chemie van de reukstoffen, die nog niet geheel ontwikkeld
is (Cammerloher 1931),
Kerner

(1898) onderscheidde reeds:

I n d o 10 ï d e geuren, (o, a, Aristolochia maar ook de jasmijn,;
bevat geen indol of skatol),
Aminoïde
meidoorn,

(met Trimethylamine en i-Butylamine) o, a,

B e n z o 1 o ï d e met een benzolkern plus zuur- en alcoholradikalen, b,v, anjelieren. Heliotroop,
P a r a f f i n o ï d e , o, a, met valeriaanzuur (valeriaan),
T e r p e n o ï d e o, a. Oranjebloesem, lavendel.
Het probleem of werkelijk kleuren, vorm en geuren de insecten
aanlokken liet men vrijwel geheel terzijde, d, w, z, men nam maar
aan, dat dit juist was.
Het was dan ook een zeer opzienbarend iets toen C a r l v o n
H e s s (1912—1914) beweerde, dat proefondervindelijk door hem
was bewezen, dat de bijen (en alle ongewervelden) volslagen
kleurenbhnd waren. „Een kleurenzin als de menschen bezitten,
is door deze onderzoekingen eens en voor altijd uitgesloten voor
de bijen."
Zijn methode berustte op het feit, dat voor volslagen kleurenblinde menschen het geelgroen tot groen het helderst is, terwijl
voor een normaal-ziend mensch geel het helderst is. Ook is voor
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een volslagen kleurenblinde het roode gedeelte van het spectrum
verkort. Beide kwam bij de bijen uit!
Hiermee werd een geheel nieuw licht op deze vraagstukken
geworpen!
De geheele bloementheorie van S p r e n g e l ,
Darwin,
L u b b o c k , M ü l l e r scheen op een verkeerde grondslag te
berusten! Men had volgens v o n H e s s bij de vroegere proeven
niet gelet op 't feit, dat de bijen helderheden zouden waarnemen
inplaats van kleuren en bovendien had men het plaatsgeheugen
verwaarloosd.
In een serie schitterende proeven weerlegde v o n F r i s c h
(1914—1924) de beweringen van v. H e s s .
Eerst legde hij twee gele papieren (No. 4, H e r i n g) tusschen
30 grijze (wit-zwart), op 100 m van de korf en op de gele schaaltjes
honig, later (reukloos) suikerwater. Toen op de gele leege horlogeglazen, op de grijze juist gevuld. Plaats verwisseld, op de papieren
een glasplaat (geur van papier, glans). Zoo ook gedresseerd op
blauw (No. 13). De dressuur op rood mislukte (No. 1), dit werd
verward met zwart, terwijl verder bleek, dat ze ongeveer roodgroen
kleurenblind moeten zijn (protanoop), want groen-blauw (No. 10
en 11) werd verward met gemiddeld grijs.
Dat ze groen zouden zien, had geen enkel bloembioloog verwacht,
maar rood ? Hier is een nieuw probleem ontstaan, waarop ik aanstonds terugkom.
K ü h n en P o h l (1921) onderzochten later nog deze verschijnselen met spectraalkleuren. Het bleek nu. dat de bijen vier
groepen kleuren zien, doch binnen deze groepen de kleuren verwarren:
650-—530m^t (rood, groen, geel).
510—480 m/( (blauwgroen).
470—400 m/t (blauwviolet).
400—318m/( (ultraviolet).
R i c h t m y e r (1922) onderzocht daarna nog of vele bloemen
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ultraviolet licht reflecteeren, bij enkele (o. a. Rudbeckia) bleek dit
het geval, maar er waren er niet veel.
Roode bloemen bleken vooral „vogelbloemen" te zijn ( P o r s c h ) ,
terwijl b.v. de klaproos nog in de geel-groep behoort ( K n o l l 1926).'
Een ander resultaat van v. F r i s c h was, dat de bijen zeer
goed vormen weten te onderscheiden, b.v. bloempatronen en ringen
van binnen geel, van buiten blauw en omgekeerd, maar geen
schaakbordpatronen, die trouwens in de natuur ook niet van
belang zijn!
(IVI a t h. H e r z voerde de bijen naast een figuur, later vlogen
ze toen naar zoo'n figuur, wat het waarnemen van een zekere
structuur in hun gezichtsveld beteekent, 1930).
Is nu de kleuren- en vormenzin alleen de leidster of speelt de
reukzin ook een rol?
Vroeger was steeds aangenomen, dat de geuren der bloemen
dienden om de insecten aan te lokken, maar men was nu wat
critischer geworden!
V o n F r i s c h kon de bijen dresseeren op bepaalde geuren
en kon nu nagaan tot hoever deze geur verdund kon worden,
terwijl dressuur nog mogelijk was. Het bleek nu, in tegenstehing
met de gangbare meening, dat de reukzin ongeveer was als bij de
menschen, alleen konden de bijen uit een mengsel beter de dressuurgeur ruiken. Op rottingsgeuren was bijna geen dressuur mogelijk,
dus juist als bij de vormenzin weer een verband met de biologische
beteekenis. N u hij eenmaal de reukzin met zekerheid had aangetoond, kon hij tevens de zetel ervan aangeven.
Reeds vroeger had men gedacht, dat de sprieten de zetel van de
reukzin waren, maar er bestond geen zekerheid. N u kon v.
F r i s c h zien, dat de uiterste 8 leedjes (van de 11) voorzien zijn
van zintuigorgaantjes (porieplaten, reukkegels, fleschvormige organen). Knipte hij alle 16 leedjes weg (dus niet de schacht en de
eerste 3), dan was de dressuur niet mogelijk, maar liet hij één van
de 16 zitten, dan nog wel. Dat het niet lag aan de wondpijn toonde
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hij ook nog aan, door zulk een geamputeerde bij op kleuren te
dresseeren. D i t is dus een fraai nevcnresultaat van de studie der
bloembiologie!
Ook werd de smaakzin nog onderzocht (1927) waarbij een vrij
groot verschU bleek te bestaan met den mensch, zoo werd b.v.
saccharine en glycerine niet met suiker verward.
Het is reeds lang aan de imkers bekend, dat in sommige korven
bijkans alle bijen één bepaalde bloemsoort bevliegen, als die veel
honig bevat en in de buurt bloeit. Hoe vertehen de bijen elkaar dit,

wat is hun taall
Von Frisch merkte zijn bijen op een zeer ingenieuze manier
met verfstipjes. Zoo kon hij bepaalde bijen nagaan en zag nu, dat
als zij veel honig of veel stuifmeel hadden gevonden, zij, thuis gekomen,
een dans uitvoerden (honigdans in cirkel, stuifmeeldans in een oo).
De aangeraakte bijen vlogen nu uit om dezelfde geur te zoeken.
Proef met gele gentianen (nagemaakt), waarbij pepermuntolie
gesprenkeld was. De boodschappers kwamen nu thuis met deze
geur, de aangeraakte bijen vlogen uit en bezochten nu blauwe
straalbloemen met deze geur en niet de niet-ruikende gele gentianen
ernaast.
Bij een klein volk vlogen zij wel een km ver, bij een groot volk
naar schatting wel 3 km, (Op grooten afstand kwamen zij veel
later aan, op 1 km b,v, 4 uur later, terwijl ze dezen afstand rechtstreeks in 2,5 min, zouden kunnen vhegen). Bovendien bleek, dat
zij de omgeving parfumeeren door het uitstulpen van een orgaan
aan het achterlijf. Zoo was het raadsel opgelost, dat zij de wijnstok
druk bezoeken! Kerner had dit nog gehouden voor een bewijs van
hun fijne reukzin! Er bleken onder de genummerde bijen groepjes
te zijn, waarvan één speciaal wilde rozen (Rosa moschata) bezocht,
terwijl de andere in blauwe klokjes (Campanula Medium) fourageerde.
V. F r i s c h

nam uit de klokjes de meeldraden en stampers en

plaatste ze in de rozen en omgekeerd.
Zoo stonden dus op de rozenplaats rozen met klokjesmeeldraden.
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De boodschapper-bijen die de rozen bezochten kwamen dus thuis
met dit stuifmeel. Nu bleven de rozenbijen zitten, waar dè boodschapsters eigenlijk bij behoorden, terwijl de klokjesbijen uitvlogen.
Ze binden zich tijdelijk aan een bepaalde bloemgeur door een soort
Zelfdressuur! (Bindung, Blumenstetigkeit). Is de bloeiperiode
voorbij, dan worden door de boodschappers weer nieuwe gezocht en
door de stuifmeel- en honigdans de anderen hierdoor gebonden.
De geur heeft dus nog meer beteekenis dan alleen om de rondvhegende bijen te lokken. Het is dus ookeenmededeelingsmiddel!
Zooals v o n F r i s c h zegt is hun taal dus alleen „ein Bischen
D u f t und ein Wenig Tanzen!" Maar het is voldoende voor het doel!
Later toonde zijn leerling R ö s c h (1925) nog aan, dat de
structuur in een bijenstaat nog wat ingewikkelder is, immers aheen
de ± 3 weken oude bijen vliegen uit om honig en stuifmeel te
halen en sluiten zich dan bij één der groepen aan.
De bloembiologie kreeg een aantal nieuwe prikkels tot verder
onderzoek en zoo werden tal van nieuwe verschijnselen ontdekt.
Het zij mij vergund enkele de revue te laten passeeren:
L i n d n e r (1928) beschreef de bestuiving van Aristolochia
Lindneri (bij San José, Bolivia), De onderlip bestaat uit twee
groote bruine lappen, die plat op de bodem liggen; de bovenlip is
klein, kleurloos, steekt naar boven.
De voorhof is niet, als bij andere Aristolochia's voorzien van
haren, maar is gebogen en onbehaard. Aan de achterzijde is een
dwarswand met een kleine trechtervormige opening (de gasten
worden dus uitgezeefd!). Hier achter ontwikkelt zich de doordringende faecahen-geur.
Langs de weg die de gasten moeten volgen is de donkerbruine
kleur weggelaten; het licht schemert door de trechtervormige opening.
De bovenzijde van de ketelval is donker. Iaat dus geen licht door.
Dus komen de insecten in 't verhchte deel, juist bij de meeldraden
en stamper. (Protogyn). Eerst de stamper rijp, 24 uur later de
meeldraden wel! Verlichte ring juist daaromheen!

72
Nu wordt de trechteropening grooter, maar tevens wordt de
voorhof ontkleurd, terwijl de deelen in de ketelval donker gekleurd
worden. De positief phototactische insecten ontsnappen dus!
Hier is dus een combinatie van lichtverhoudingen en geur, die
de insecten leidt.
Een typische explosie inrichting vindt men bij een bloem uit
Tropisch Z.-Amerika, n.l. de Rubiacee Posoqueria (Iatifolia). De
lengte van de bloembuis is ± 15 cm en de zoom 2,5 cm. Zoo
is de nektar alleen te bereiken door vlinders met zulk een lange tong.
De 5 meeldraden zijn samen verbonden en naar beneden geklapt.
Het stuifmeel valt naar binnen, op de onderste.
Als een vlinder de bloem aanraakt springen de meeldraden 2 aan 2
naar hnks en rechts, terwijl de 5e, de lepel, het wolkje stuifmeel
omhoog gooit. (Cammerloher, 1931).
Ook in N . Amerika werd de bloembiologie druk beoefend, zoo
verscheen o. a. een reeks verhandelingen van C l e m e n t s en
L o n g . (Experimental Pollination, Year Books 17-22, Carn.
Inst. Wash. 1918—1923; met een zeer uitvoerige Bibliographic).
Zij voerden o. a. de methode in om met jonge, pas uit de pop
gekomen insecten te werken, die dus nog geen gewoonte gevormd
hebben, verder met gemerkte bijen, en met natuurlijke, met waterverf
van kleur veranderde bloemen. Ongetwijfeld is dit een aardige
methode, maar er is nu geen rekening genoeg gehouden met
de geur, die deze verfstoffen dan toch steeds eigen is. Zij
gingen uiterst nauwkeurig de levenshistorie van verschillende
bloemen na.
Een zeer interessant resultaat gaf de studie van de kitstof, die
het rollen bij de insectenbloemen overdekt.
Resten hiervan zijn gevonden ( P o h l 1929) bij windbloeiers.
D i t is moeilijk anders te verklaren, dan door aan te nemen, dat
deze afstammen van insectenbloemen. (Polycarpicae zijn ook op
geheel andere gronden aan de basis der Phanerogamen gesteld!).
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Een tweede resultaat van dit onderzoek is, dat bij Windbloeiers,
waar maar enkele stuifmeelkorrels worden aangebracht, minder
zaden (in 't algemeen!) in de vruchtbeginsels zijn dan bij de insectenbloemen, Onze grassen met één zaad per vrucht zijn hiervan
een prachtig voorbeeld. Verschillende families vormen hierop een
uitzondering (b,v, Juncus, Luzula) maar hier komen de pollenkorrels als vierlingen (bij Scheuchzeria als tweelingen) voor. D i t
zijn niet de tetraden uit de ontwikkehng, maar groepjes. Zij zuhen
dus steeds 4 resp, 2 zaden kunnen bestuiven,
S c h r ö t e r vestigde hier eens in een voordracht de aandacht
op het feit, dat de kroon na de bestuiving vaak van kleur en vorm
verandert. Zij dient dan nog als aanlokapparaat, maar de toegangsweg is dan afgesloten en de honig wordt niet meer afgescheiden. Een
fraai voorbeeld levert hiervan de blauwe lisch, (Schierbeek, 1928),
In *t algemeen moet de kroon spoedig afvallen (schimmels!). De
middelen waardoor dit bereikt wordt, vormen een nieuw punt van
onderzoek.
Een hoogst merkwaardig resultaat leverde een studie van
M i n n i c h, die bij de vlinders aan de voetleedjes smaakzintuigen
ontdekte. Als deze geprikkeld werden, werd de roltong ontrold. De
drempelwaarde (Reizschwelle) bleek zoo laag te zijn, dat dit orgaan
250 X gevoehger is dan de menschehjke smaakorganen! ( W e i s s
1930). De biologische beteekenis van deze zintuigorganen voor
bloembestuivers is wel duidelijk!
Ook de honigafscheiding werd nauwkeuriger onderzocht (vroegere
litt. bij P o r s c h , 1913).
Zoo toonde Mevr. N i e u w e n h u i s—v o n U e x k ü 11—
G ü 1 d e n b a n d (1914) aan, dat er fijne kanaaltjes loopen door
de buitenwand en cuticula, terwijl M ü l l e r (1929) bij GreviUea
bepaalde openingen in de epidermis zag in verband met de khercellen eronder.
Het is niet juist, dat de insecten de bloemen alleen bezoeken
om honig en stuifmeel.
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De eerste die schijnstuifmeel zag was J a n s e (1886) bij 2
tropische Orchideeën. (Maxhlaria Lehmanni en M . venusta).
Het bleek, dat het in cellen uiteengevallen haren waren van het
labellum; I n deze cehen zh veel zetmeel.
Daarna zijn echte voederharen ontdekt ( W e t t s t e i n 1904,
P o r s c h 1905, 1906) wederom bij Maxiharia's.
Deze haren zijn volgepropt met vet en eiwit, maar bevatten dan
geen zetmeel of suiker. Het bovenste deel van de haren is zeer
dunwandig, het basale deel zeer verdikt.
De haren van Verbascum (toorts) zouden volgens M ü l l e r
(1873) suiker bevatten, zeker is dit zoo bij Sterculia's van Java
( C a m m e r l o h e r , 1923).
V o n F r i s c h toonde een op onbekende oorzaken berustend
verschijnsel aan, dat aan een tijdzin doet denken. Voerde hij de
bijen om de 3 uur, dan leerden ze dit niet, maar wel als het steeds op
het bepaalde uur van den dag plaats vond (1932). D h is zeer
interessant, want R u t h B e u t l e r (1930) had reeds aangetoond,
dat iedere bloemsoort een eigen rhythme bezit, terwijl B e 1 i n g
(1929) en M e n z e 1 (1930) aantoonden dat b.v. de boekweit
slechts korten tijd per dag honig afscheidt. Dat de honig niet
bederft in de bloem komt (Beutler), doordat de nektar iets zuur is
door gist (Anthomyces reukauffi).
Een nieuw onderzoek over het inbraakplegen leverde S c h m uc k e r (1931). Terwijl vroeger werd aangenomen, dat ook de
honigbij zelf zich aan dit misbruik schuldig maakte, zegt hij dit
nooit gezien te hebben; wel gebruiken ze de opening, door de
hommels gemaakt. Bij de salie bleek het eene jaar (het eene volk?)
een voorkeur te bestaan voor de rechterflank, een ander jaar juist
voor dehnkerjook tusschen twee verwante bloemen (Salvia virgata
en S, Sclerea) was er in één jaar een groot onderscheid. Het is
niet opgehelderd waaraan dit ligt.
K u g 1 e r (1930) onderzocht de hommels nauwkeurig. Zij konden
de Heringsche papieren nauwkeurig onderscheiden, en daarbij
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zelfs het rood. Bij de aanlokking uit de verte spelen alleen optische
indrukken een rol.
A l dit werk is echter min of meer achterhaald doordat van
Knoll.
Ongeveer gelijktijdig met v. F r i s c h begon K n o l l zijn
onderzoek, dat zich over vele jaren voortzette (1921—1926) en o. a.
het principieel nieuwe bracht, dat het betrof in 't wild levende dieren.
De oude bloembiologie was geheel teleologisch; vooral bij
S p r e n g e l vindt men steeds over Endzweck gesproken. K n o l l
sloot zich aan bij G o e b e I's Prinzip der Ausnutzung: „de
organismen gebruiken de organen, omdat zij Ze bezitten en zij er
de eigenschappen voor hebben."
N u werd door hem de vraag gesteld: „Werken de bloemkleuren
als zoodanig aanlokkend op de voedselzoekende insecten (i. c.
de Wolzwever, Bombyhus fuliginosus Wied, lengte 6—9 mm,
snuit 2—4,5 mm) of zijn het andere werkingen die van de bloem
uitgaan, welke het dier de richting naar de bloem geven?"
In principe zijn er twee mogelijkheden: le. kleur (optisch);
2e. geur (chemisch). Het zou kunnen zijn een combinatie, b.v. uit
de verte kleur, dichtbij geur.
Vele proeven genomen met een druifhyacintje Muscari racemosum Lam., met bovenaan de tros hel violette steriele bloemen
en onder donker-pruimenblauwe fertiele.
Heeft Bombylius geen honger en ziet het dier een bloem, dan
even erheen en sthstaan. Vroeger ( M ü l l e r ) noemde men dit een
uiting van aesthetisch gevoel, thans zegt K n o l l de „optische
indruk werkt langer motorisch dan de honger."
Bij de insecten leerde K n o l l onderscheiden Anflug, d. w. z.
erheen gaan, en 't echte Besuch; tusschen werking in de verte en
dichtbij; hij vestigt verder de aandacht er op, dat niet ieder
bezoek; bestuiving beteekent. De oude lijsten van bloembezoekers hebben hierdoor een groot gedeelte van hun beteekenis
ingeboet!
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Een ander origineel middel dat K n o l l bezigt is, dat hij
kleine mieren gebruikt om de geringe hoeveelheden suiker (honig)
aan te toonen.
Bij deze proeven met Bombylius bleek aan K n o l l , dat dit dier
door optische indrukken geleid werd; niet alleen kon hij het „halen"
door een allee van Muscari of door papiertjes van indigoblauw
naar de plaats waar hij experimenteeren wilde, maar ook hinderde
het niets voor de Anflug toen hij glazen buisjes over de Muscari
stulpte. Bij geel glas hield het bezoek op, terwijl een blauw papier
tusschen grijze bezocht werd. De kleur lokt dus aan uit de verte,
niet de geur. De zuigbeweging kwam echter alleen bij bloemen die
geurden, deze geur werkt dus op de zuigreflex.
De vliegbeweging was meest met de zon i n de rug één r i j langs
en weer terug (verg. lichtkompas van de mieren). Windrichting
nagegaan met vruchtpluis van composieten, (Duftraum), Ze
bezochten tusschen de sterk geurende gele crucifeer Bunias erucago
blauwe papieren nabootsingen van de Muscari.
De Sphingiden zijn bekend om hun lange tongen. Aangenomen
werd steeds dat de geur de avondvlinders leidde. Bij deze proeven
bleek, dat voor de aanlokking uit de verte, alleen de optische prikkel gold!
Bij de experimenten bleek dat de grootte veel invloed had: objekten
met 35 mm middehijn werden veel meer bezocht dan die met 14 mm.
Ook hier toonde Knoll zich een uitmuntend experimentator.
Zoo voerde hij hier de Rüsselspuren-methode in.
Eerst werd aan de vlinders bloemen geboden met veel suikerwater. Hierdoor werd de roltong er geheel mee bevochtigd. Hierna
werden de bloemen (of nagemaakte) die hun geboden werden achter
een glasplaat gezet. Zij stuiten met de tong hiertegen. Nu menie op
de plaat, dan verhit, en daarna afgeborsteld. De tongsporen blijven
nu zichtbaar. Onderscheid te maken tusschen Dunkelflug (naar toe
gevlogen, voorpooten gestrekt, maar geen tong gestrekt) en echt
bezoek. Er bleek een groote contrastwerking te bestaan. Ook werden
blauwe papieren aangevlogen ( H e r i n g 12) en niet geel ( H e r i n g
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4), dat voor een kleurenblinde toch donkerder is. Zoo bleek reeds
hierdoor een kleurenzin.
Proeven met Linaria vulgaris (Vlasleeuwebekje), Op .25 cm
afstand de tong iets, op 3 a 4 cm geheel gestrekt. Punt is in beweging,
trommelt op plekje van ± 5 mm middellijn. Door deze „ S t r e u u n g "
wordt de opening gevonden. Bloemen zonder honigmerk 't laatst
bezocht. Glazen buisjes erover, precies evengoed bezocht.
Bloemen gezet voor wit, grijs en zwart papier (helderheid —
kleuren),
Voerbuisjes gemaakt. Er bleken nu twee kleurgroepen te zijn:
blauw, violet en purper tot één groep, geelrood tot andere. Echte
kleurassociaties ontstonden (Bindung), Vooral verzadigde kleuren
goed onderscheiden en het honigmerk is vaak een verzadigde kleur
(proef met nagemaakte Linaria, tongsporen rondom 't honigmerk).
Kleine, meer verzadigde kleurstreepjes werken samen als één geheel.
Dit is het eerste experimenteele bewijs voor de waarde van een
honigmerk.
Bij een Dagvlinder (Charaxes jasius) bleek K n o l l , dat hier de
optische prikkel niets hielp, maar juist de chemische! N u komt hier
het aanvhegen ook langs een zigzag-weg tot stand! Bij sprieten
wegknippen geen resultaat meer!
Een typische avondvlinder Protoparce concolvuli had daarentegen
een sterke kleurenzin en kon kunstmatige blauwviolette bloemen
vinden, die voor 't menschelijk oog nauwelijks meer te onderscheiden waren,
K ü h n en I l s e (1925) toonden een instinctieve kleurenzin
aan bij verschhlende vhnders, die juist ontpopt waren, n,l, bij dagpauwoog, kleine en groote vos een voorkeur voor geel en blauw;
bij citroentje, witje en koninginnepage voor blauw en purper.
Een geheel nieuwe verklaring gaf K n o l l van de Aronskelkbloemen, H i j noemde dit type: Gleitfallenblumen (1926).
De insecten glijden in deze bloem omdat het geheele oppervlak
van de helm (niet van de knods) bedekt is met kleine oliedruppeltjes.
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hierop hechten de insectenpootjes niet (noch de Itlauwtjes, noch de
hechtiapjes),
(Proef, mier in glas voor de helft met olie bestreken). De bloemen
van Arum nigrum hebben een aasgeur. Hier bleek alleen de
geuraantrekking te bezhten, D e l p i n o had gedacht dat de verwarming zou helpen. Daarom experimenten, De tweede dag is de
aasgeur verdwenen, het reserve zetmeel is weg, de cellen zijn
slap geworden zoodat de insecten de haakjes van hun pooten erin
kunnen slaan en kunnen ontsnappen. Glasmodel met glijvlak
(Federweiss pulver). Als lokaas wordt er een echte kolf in gezet of
rottend bloed met glycerine (tegen uitdrogen). N u worden dezelfde
dieren gevangen.
N u in plaats van de kolf een electrische verwarmer. Hierin geen
enkel insect! Dus zoeken de insecten Arum niet op wegens de
warmte, maar om de geur.
Gaan we nu het resultaat na van al deze onderzoekingen, waaraan
zooveel volkeren in zooveel tijden hebben meegewerkt, dan blijkt
het volgende: in den aanvang waren enkele tastende proeven, maar
er werd meer geredeneerd dan geëxperimenteerd. Dan wordt het
duidelijk dat de insecten de groote bestuivers zijn, doch men gelooft
aan zelfbestuiving (C a m e r a r i u s, K o e 1 r e u t e r, L i n n a e u s ) . Vervolgens komt de periode van de kruisbestuiving van
S p r e n g e l , D a r w i n en hun volgelingen, waarin men de
bloembiologie bestudeert, van de plant uitgaande; het insect is de
bereidwihige helper, die men haast vermenschelijkt, i n ieder geval
meent men dat de zintuigen volkomen gelijk aan die van de menschen zijn.
De periode van v. F r i s c h en K n o l l komt dan, met
exacte methoden, met proeven. Eerst met gedresseerde, in gevangen
staat levende bijen, dan ook met de in 't wild levende dieren.
De bloembiologie wordt verbonden met de dierpsychologie.
Het blijkt dan dat we veel moeten opruimen wat we vroeger
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voetstoots hadden aangenomen, dat vroeger reeds aanvaarde
theoriën ecn experimenteele basis kregen, maar tevens dat een
groote menigte nieuwe problemen zich voordoen, die nu weer
op een oplossing wachten. Zoo wordt het woord van K a r l
E r n s t v o n B a e r bewaarheid:
Die Wissenschaft ist ewig in ihrem Queh, nicht begrenst in Zeit
und Raum in ihrer Wirksamkeit, unermesslich in ihrem Umfang,
endlos in ihrer Aufgabe, unerreichbar in ihrem Ziel,

DE MERKWAARDIGSTE STER DES
HEMELS
door
DR. A. A, NIJLAND.

1. Deze merkwaardige ster heet de Hondster, a Canis Majoris,
Sirius, Rubra Canicula, Sothis, Tisjtrya en zij zal nog wel veel meer
namen hebben. Op de oude sterrekaarten is de Hondster de hond
van den jager Orion, en reeds bij HoMERUS komt zij onder dezen
naam voor. Als helderste ster van het sten·ebeeld Groote Hond
heet onze ster a Canis Majoris, en het is tevens verreweg de helderste
stel' van den hemel: dat is al een reden waarom zij van oudsher de
belangstelling heeft getrokken. Bij HESIODUS heet zij, iets of wat
wonderlijk, Seirios, d. i. de vurige, de brandend heete, bij HoRATIUS,
nog zonderlinger, Rubra Canicula, het roode hondje. Waarom
vurig, brandend heet, rood'? De ster kan sterk fonkelen, maar men
zal haar kleur toch eer bij blauw dan bij rood vergelijken. En
toch duidt PT0LEMAEUS in den Almagest die kleur aan met hetzelfde
woord, roodachtig, dat hij bij gele sterren als Aldebaran en Pollux
en oranje sterren als Antares en Beteldjusa gebruikt, Was de ster
dan oudtijds misschien werkelijk geel of oranje of rood, en is zij
sindsdien van kleur ve1·anderd '? Dat is, hoewel niet volstrekt
onmogelijk, toch zoo onwaarschijnlijk, dat men de oplossing van
deze vermaarde puzzle liever in andere richtingen zoekt. Tot voor
korten tijd zonder veel succes, maar naar het mij voorkomt heeft
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Professor GRAFF, Directeur der sterrewacht te Weenen, — die een
winter voor astronomische waarnemingen op het eiland Mallorca
doorbracht, en daar allerlei sterren zeer laag boven den horizon
waarnam, ten einde een studie te maken van de doorzichtigheid
van den dampkring -— een zeer plausibel klinkende verklaring van
„de roode Hondster", rubra Canicula, gegeven. Sirius is evenals
de zon en de maan bij het opkomen rood, totdat hij de hoogte van
een graad of vijf heeft bereikt. Het is de eenige vaste ster, waarbij
men de roode kleur opmerkt, omdat alle andere sterren veel zwakker
zijn en pas zichtbaar worden, als zij al te hoog gerezen zijn, om
nog de roode kleur te vertoonen. De roode Sirius is dus: de rood
opkomende (of ook de rood ondergaande) Sirius, en w i j zullen
zoo aanstonds zien, dat in het bijzonder de opkomst van Sirius
in de oudheid met buitengewone belangstehing werd waargenomen ^).
Verreweg de meeste niet-circumpolaire sterrebeelden verdwijnen
op hun tijd in de avondschemering, om eenige weken later weer
uit de ochtendschemering te voorschijn te komen. Voor het Griekenland van ongeveer 1000 v. Chr. kwamen de Pleiaden omstreeks
half Mei te voorschijn, en deze ortus heliacus of schemeringsopkomst
luidt in het vermaarde gedicht „Werken en Dagen" van HESIODUS
den maaitijd in. Zoo begint een regenperiode, als de groep der
Hyaden verschijnt, die daarom de Regensterren heeten. Geen ortus
hehacus is ooit naarstiger bespied dan die van Sirius, en wel in
het bijzonder in Egypte, het land waar het nooit regent, en waar de
landbouw geheel en al is aangewezen op het bevruchtende Nijlwater,
dat omstreeks half Juli sterk gaat wassen en het Nijldal overstroomt.
Deze Nijlwas, waarvan het wel en wee van den landbouwstaat
Egypte afhing, en ook thans nog steeds afhangt, werd oudtijds,
2—3000 jaren voor het begin van onze jaartelhng, aangekondigd
1) Op dezelfde wijze werd onlangs de op de oud-Mexicaansche Majamonumenten afgebeelde „roode Venus" als opkomende of ondergaande Venus
verklaard.
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door den ortus heliacus van Sirius, in Egypte Sothis genoemd,
Thans is dit niet het geval, en komt Sirius in Egypte anderhalve tot
twee maanden vroeger aan den ochtendhemel in zicht. Het verschil
wordt verklaard, doordat tengevolge van het precessie-verschijnsel
de pool des hemels in 43 eeuwen ongeveer 60 graden tusschen de
sterren door aflegt, zoodat de evenaar, welks vlak steeds loodrecht
op de richting naar de pool staat, 2400 jaren vóór Christus de
ekliptika sneed in twee punten (de nachteveningspunten), die
eveneens 60° anders lagen dan tegenwoordig, en wel i n den Stier.
Het geval is op een sterrenkaart gemakkelijk te reconstrueeren, en
men ziet dan tevens, dat toentertijd de ster a van den Kleinen
Hond een paar dagen eerder dan Sirius uit de morgenschemering
opdoemde, en dus als voorbode van de Hondster kon dienen:
vandaar de naam Procyon, letterlijk Voor-hond, dien deze ster ook
thans nog heeft.
Werd nu Sirius begrijpelijkerwijs in Egypte als een zegenbrengende godheid vereerd, niet aldus bij Grieken en Romeinen,
In het Griekenland van HOMERUS en HESIODUS luidde de ortus
heliacus van de Hondster (die daar half Juli viel) den heeten
zomertijd in, de hondsdagen, periode van droogte en ziekten i)
en, ofschoon bij ons Sirius thans pas begin Augustus in zicht
komt, is de naam hondsdagen voor het tijdvak eind Juli tot eind
Augustus bewaard gebleven,
2, Sirius heeft altijd een belangrijke plaats in het denken der
menschheid ingenomen, I n de heihge oude boeken der Perzen
(Zend-Avesta) is de achtste offerzang aan Tisjtrya, d, i , Sirius
gewijd. Als HUYGENS over afstanden van sterren gaat mediteeren,
knoopt hij zijn beschouwingen vast aan Sirius als helderste ster.
En als een eeuw later K A N T onderstelt, dat er een Centrale WereldZon in ons Melkwegstelsel is, wie anders kan dat dan zijn dan
wederom Sirius?
1)

Zie b,v, Uias, boek 22, vers 30,
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a. Onze positive Itennis omtrent vaste sterren in liet algemeen,
en Sirius in het bijzonder, dateert uit het begin der achttiende
eeuw (1718), toen HALLEY bij de sterren Sirius, Arkturus, Aldebaran en Beteldjusa verplaatsingen ten opzichte van de omringende
sterren constateerde, die voor Sirius sinds de dagen van PTOLEMAEUS anderhalve, voor Arkturus zelfs meer dan twee maansmiddehijnen bedroegen. Deze zoogenaamde Eigen beweging, die de
sterrebeelden zeer langzaam van vorm doet veranderen, werd
spoedig bij een groot aantal sterren vastgesteld: in 1760 gaf TOBIAS
MAYER een lijst van 80 stuks. Sirius, met een beweging van 1".3 per
jaar, en die de maansmiddehijn in 1 4 eeuwen aflegt, is een der
allersnelste sterren,
b. I n 1838 werd door BESSEL de eerste afstand van een ster
bepaald; thans, een eeuw later, zijn de afstanden van eenige
duizenden sterren meer of minder nauwkeurig bekend. Tot de
dichtstbij staande sterren, tot onze naaste buren, behoort Sirius,
welks afstand 560.000 malen den afstand Aarde—Zon bedraagt:
deze laatste, de astronomische eenheid, meet 150.000 K M . De
afstanden van sterren worden vaak in lichtjaren opgegeven: een
lichtjaar is de weg, dien het licht — dat in één secunde zevenmaal
rondom den aardbol gaat — in een jaar aflegt, 63000 astronomische
eenheden of bijna tien milhard K M , De afstand van Sirius is bijna
9 lichtjaren. W i j kunnen uit dezen afstand dadelijk twee belangrijke
gevolgtrekkingen maken. Vooreerst moet Sirius een lichtkracht
hebben, gelijk aan 2 8 maal die der zon. Immers: werd de zon op
Sirius-afstand geplaatst, dan zou zij niet helderder lijken dan de
sterren van den Grooten Beer en Cassiopeia, en Sirius is 2 8 maal
zoo helder als deze zoogenaamde sterren van de tweede grootte.
Heel buhengewoon is de waarde 2 8 voor de lichtkracht niet; men
kent sterren, die 10,000 en 20,000 malen de lichtkracht der zon
bezitten. Verder moet de middellijn van Sirius 1,2 maal die der
zon zijn. Ter toelichting gaan wij uit van de ster Capella, die juist
dezelfde soort van hcht uitstraalt als de zon, maar bijna 6 0 . 0 0 0
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millioen maal zoo zwak is. De schijf, waaronder wij den gasbol
Capeha zien, moet dus ^ ^ ^ ^ van die der zon meten, De witte
ster Sirius straalt 20 maal zoo sterk als de gele ster Capella, maar
lijkt niet meer dan 5 maal zoo helder: de middellijn der schijf
behoeft dus maar half zoo groot te zijn; zij meet niet 240 000
maar

^-

van die der zon, en daar Sirius op den 560.000-

voudigen afstand staat, is de werkelijke middehijn 1.2 maal die
der zon,
c. Wij spraken zooeven over het sterk stralende licht van Sirius:
Sirius is wit, Capella geel, en er zijn ook oranje sterren. Een betere
onderscheiding krijgt men door de studie der spectra. De eerste
lijst van sterrespectra gaf SECCHI in 1863. H i j onderscheidde:
I,
witte sterren: het spectrum heeft eenige weinige absorptielijnen, in het bijzonder van waterstof;
I I , gele sterren: het spectrum vertoont een groot aantal absorptielijnen, wijzende op de aanwezigheid van Calcium, Ijzer, Magnesium en vele andere metalen;
I I I en I V , oranje sterren: de tallooze lijnen vormen banden,
die men thans toeschrijft aan verbindingen, in het bijzonder van
Titanium en Koolstof,
Uit het spectrum is de temperatuur der buitenste lagen van
den sterre-bol af te leiden, die voor Sirius ongeveer 11,000 graden,
voor Capeha (en ook voor de zon) 5200 graden bedraagt,
3, Deze drie punten, 2a, b en c, hadden niet speciaal betrekking
op Sirius; wij keeren nu weer tot onze ster terug, I n 1844 onderwierp
BESSEL de beweging van Sirius aan een nauwkeurig onderzoek.
Er was een duidelijke bocht in te zien, die maar op ééne wijze
verklaard kan worden; Sirius moet een dubbelster zijn. De twee
componenten, Sirius en zijn begeleider, dien wij den Comes zullen
noemen, draaien om hun gemeenschappelijk zwaartepunt, dat i n
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een rechte hjn voortloopt. Men kan de richting aangeven, waarin
de Comes moet worden gezocht; inderdaad werd hij in 1862 door
CLARK met den grooten kijker te Washington gevonden. Gelijk
LEVERRIER Neptunus, zoo ontdekte BESSEL den begeleider van
Sirius du bout de sa plume — de uitdrukking is afkomstig van ARAGO.
De Comes heeft slechts J ^ " ^ van de helderheid van de hoofdster,
maar zou toch, als hij alleen stond, gemakkelijk in een binocle
gezien kunnen worden: nu gaat hij schuil in het verblindende licht
van de hoofdster. De omloopstijd van het paar bleek P = 50 jaar
te bedragen en de halve groote as der baan A = 20.6 astronomische
eenheden. De mechanica leert, dat de verhouding van A^ tot P^ de
gecombineerde massa van het paar beteekent, i n de zon als eenheid
uitgedrukt. Dat wordt hier dus 3.5. En uit de plaats van het
zwaartepunt tusschen de beide sterren volgt dan verder, dat de
massa van Sirius 2.55, die van den Comes 0.95 moet zijn. D i t
is ahes nog niet zoo heel verwonderlijk: men kent de massa van
vele dubbelsterren en heel vaak zijn die van de orde van onze zon.
4. Het bijzondere, het verwonderlijke, het verbijsterende trad
pas op, toen het, dank zij den machtigen hulpmiddelen der groote
Amerikaansche sterrewachten, gelukte om van den zoo moeilijk
waarneembaren Comes het spectrum te fotografeeren: de ster
bleek wit licht uit te stralen, bijna even wit als Sirius zelf. Hoe kan
dat? Hoe kunnen twee sterren naast elkaar staan, waarvan de
eene 10.000 maal zoo zwak is als de andere, terwijl zij bijna met
dezelfde intensiteit stralen? De eenige mogelijkheid is, dat de
zwakke zoo veel kleiner is. De verhouding der stralen zou 100
moeten zijn (daar 100^ = 10.000 is), als de strahng der beide volkomen van dezelfde soort was. Thans leert de rekening, dat de
verhouding 53 moet zijn. Maar dan is de straal van den Comes
1.2
— = 0.027 maal dien van de zon, en daar de massa 0.95 is, —• deze
getallen zijn hierboven genoemd — is de dichtheid der in den
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Comes bevatte materie 48.000 maal de gemiddelde dichtheid van de
zon, of 67.000 maal die van water, of 3000 maal die van Platina!
Zie hier het verbijsterende van het geval, het raadsel van de „witte
dwergster"
De bekende astrofysicus EDDINGTON zegt er van;
De Comes van Sirius moet óf deze absurd lijkende dichtheid
hebben, öf in staat zijn, om op de een of andere manier een wit
spectrum na te bootsen. Tot voor korten tijd werd de eerste mogelijkheid ongelooflijk geacht: ten slotte heeft men echter de verbijsterende dichtheid aanvaard, dank zij een vernuftigen zet van
EDDINGTON, die het geval althans mogelijk maakt. H i j roept de
enorme temperatuur (vele millioenen graden Celsius) te hulp, die
ongetwijfeld in een groot deel van den sterrebol heerscht, en die
tot gevolg hebben moet, althans hebben kan, dat de atomen versplinterd zijn. Men permitteere ons een stoute vergelijking: als een
groote mand gevuld is met glazen ballons van uiterst dunnen
wand, en het glas wordt totaal versplinterd, dan kan het gruis
gemakkelijk geborgen worden in een luciferdoosje, en het heeft
dan een dichtheid, vele duizenden malen die van de materie, die
eerst den mand vulde. Het raadsel is met deze opmerking volstrekt
niet opgelost en er blijft genoeg om zich over te verbazen.
Er is ten slotte een middel, om de proef op de som te nemen.
Een eenvoudige rekening leert, dat de zwaartekracht, die op de
zon 28 maal zoo groote waarde heeft als op de aarde, op den Comes
het 36000-voudige bedrag bereikt. Een hoedje van een ons gaat
3600 K G wegen en verplettert den drager. Een steen valt op den
Comes van Sirius in een tiende secunde 1800 M . en heeft dan een
snelheid van 3.5 K M . per secunde gekregen. Deze reusachtige
graviteit verandert ook het licht op de ster en maakt het rooden
dit is een der merkwaardige, voor de waarneming toegankelijke,
gevolgen van de Relativiteitstheorie. Het effect is theoretisch al

1) E r zijn nog drie andere witte dwergen bekend, alle in de naaste omgeving
van de zon; zij komen misschien in ons sterrenstelsel in groot aantal voor.

op de zon aanwezig, maar daar zeer moeilijit waarneembaar. Op
onzen Comes is liet 3 5 maal zoo groot, maar desondanl<s ook hier
zeer moehijk te constateeren, alweer door het verblindende licht
der hoofdster. Intusschen is de waarneming van het gezochte
effect aan ADAMS gelukt: een schhterende bevestiging van de
theorie.
Toen EDDINGTON in 1925 op het astronomisch congres te Cambridge over het probleem van den Comes van Sirius sprak, eindigde
hij zijn stormachtig toegejuichte rede met de woorden: ADAHS
heeft met één steen twee vogels geraakt. H i j bedoelde: ADAHS
heeft de proefondervindelijke bevestiging van de Relativiteitstheorie gegeven en tevens het bewijs, dat deze absurd lijkende
dichtheden mogelijk zijn, want zij bestaan, EDDINGTON vergiste
zich: het waren niet twee vogels maar drie, want het prachtige werk
van ADAMS gaf bovendien nog de bevestiging van zijn, EDDINGTONS,
geniale theorie omtrent den inwendigen toestand der sterren.

DE L A A T S T E H O O F D S T U K K E N U I T D E
H I S T O R I S C H E G E O L O G I E V A N NOORDWEST-EUROPA
door
DR. IR. P. TESCH.

Wanneer ik begin te zeggen, dat de aardkunde zich bezig houdt
met de studie van de aardkorst, dan vertel ik U niets nieuws. Toch
schijnt het wenschelijk deze uhspraak nog wat nader te analyseeren.
De aardkorst is opgebouwd uit gesteentecomplexen, die we — naar
vorm en positie — aanduiden als lagenpakketten, gangenstelsels, enz.
Men kan deze onderdeelen als de eenheden van de eerste orde
beschouwen. Elk dezer eenheden is weer opgebouwd uit verschillende gesteentelichamen; dit zijn de eenheden van de tweede
orde. Het zijn in de eerste plaats de gesteentesoorten, die voor
onderzoek in aanmerking komen.
Dit onderzoek is allereerst mineralogisch (het herkennen van de
aanwezige mineralen, de eenheden van de derde orde), verder ook
physisch en chemisch, opdat men een voorstelling heeft van samenstelling en structuur der gesteenten. Maar dan rijzen onmiddehijk
tal van andere vragen,
Hoe is dit materiaal ter plaatse bijeengebracht? Vanwaar is het
aangevoerd ? En wanneer is het ontstaan ? Want we leggen ons niet
neer bij de meening, dat het gesteente er altijd geweest is,
We komen aldus aan veel verder reikende vragen, Hoe werkten
de natuurkrachten, die de aardlagen deden ontstaan, welke om-
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standigheden veroorzaal?ten het optreden dier Icrachten en welke
invloeden waren toen werkzaam? Waarom is de vorming van het
gesteente op dat tijdstip en op die plaats een noodzakelijkheid, die
logisch voortvloeit uit de toen heerschende toestanden?
Het is wel duidelijk, dat men zich hiermede de taak stelt het
verleden volledig te reconstrueeren, m. a, w. een geographic van
het verleden op te bouwen. De gegevens daarvoor moeten ons in
eerste instantie de gesteenten leveren: uit de eigenschappen moeten
we opmaken, waar en hoe het gesteente is gevormd. Is het een
zoetwatersediment, een afzetting van ondiep zeewater nabij de
kust, een grintconcentraat in een rivierbedding, enz. ? Men vat dit
alles samen met de vraag: welke facies wordt door het gesteente
gerepresenteerd? Eerst als de antwoorden voor ahe gesteenten
bekend zijn, is het mogelijk een historische geologie op te bouwen.
Bij het thema van heden avond vragen we ons eerst af, hoe het
onderwerp in ruimte en tijd begrensd is.
Wat betreft het eerste punt: in horizontalen zin heeft het begrip
Noordwesteuropa geen verdere toelichting van noode, in verticalen
zin hebben we te maken met de allerjongste vormingen, de bovenste
aardlagen, de kwartaire formatie om een wat verouderde term te
gebruiken, die niettemin nog wel een dikte van 300 a 400 m kan
bereiken.
De begrenzing in tijd is daarmede tevens gegeven: het is de
kwartaire periode, die ons zal bezighouden: de laatste hoofdstukken
van de historische geologie, welke de geschiedenis van de vaste
aardkorst behandelt, waarvan men de totale dikte op 40 a 80 km
schat. U i t de gegeven getallen blijkt overtuigend, dat de kwartaire
periode slechts een zeer klein onderdeel moet omvatten van de
geheele geschiedenis; v/e stehen deze kwartaire tijdsruimte op de
500.000 a 1 millioen jaren, die aan het huidige oogenblik voorafgaan.
In Europa en Noord Amerika is in de kwartaire vormingen een
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geheel van verschijnselen waargenomen, waarvoor maar één verklaring redelijk aanvaardbaar is, Die verklaring is een herhaalde
en — vergeleken met den tegenwoordigen toestand — zeer aanmerkelijke toename van de vergletschering van het land; de populaire
uitdrukking „ijstijden" is daardoor ontstaan. De eerste voorwaarden
daarvoor zijn een rijkelijker neerslag en een lagere gemiddelde
jaartemperatuur dan thans. Welke de diepere oorzaken voor de
afwisseling van khmaat geweest zijn, is nog niet in alle opzichten
bevredigend opgehelderd, We bepalen ons tot het feit, dat Europa
en Noord Amerika gedurende het kwartaire tijdvak een reeks van
ijstijden en tusschenijstijden — glacialen en interglacialen— moeten
doorgemaakt hebben.
Tijdens het voorlaatste glaciaal (Riss Glaciaal) heeft de van
Skandinavië uitstralende landijskap ook de noordelijke helft van
Nederland bedekt; tijdens het laatste glaciaal (Würm Glaciaal)
heeft de ijskap in zuidwestelijke richting niet verder gereikt dan de
benedenloop der Elbe,
In Nederland ten Noorden van de lijn Nijmegen—Haarlem
vinden we dus een voormalige landijsvloer, een glaciaal landschap,
gekenmerkt door een grondmoreene met Skandinavisch-Baltische
erratica, begeleid door smeltwaterafzettingen, op een door ijsdruk
in „stuwwallen" samengeschoven ondergrond. De ouderdom van
deze glacigene vormingen in Nederland is blijkens voorgaande
alinea Riss Glaciaal, I n Utrecht, Gelderland, Overijsel en Drente
vormt het glaciale landschap voor e:en groot gedeelte de oppervlakte,
in Zuid Holland, Noord Holland, Friesland en Groningen is het
voor een groot gedeelte onder jongere afzettingen verborgen.
Deze jongere afzettingen (ouderdom Riss W ü r m interglaciaal en
Würm glaciaal) zijn in Nederland niet van glacigenen aard; het
zijn land-, zoetwater- en zeesedimenten, waarin de overblijfselen
voorkomen van een dieren- en planten wereld, die eerst op warmere
(interglaciale), daarna weer op koudere (glaciale) klimaatstoestanden
wijst,
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In de kwartaire geschiedenis van Noordwest Europa treedt één
factor sterk op den voorgrond, de daling namelijk van het zeeniveau
tengevolge van de vastlegging van groote hoeveelheden water als
ijs i n de glaciaaltijden. Er bestaan goede gronden voor de aanname,
dat tijdens het Würmglaciaal tengevolge van deze wateronttrekking
de zeestand meer dan 60 m lager was dan nu, I n het Noordzeebekken is i n den loop van den na-Würmtijd (het Holoceen) een
positieve niveauverandering onloochenbaar.
Ter verklaring worden aangenomen de zeespiegelrijzing tengevolge van de afsmelting van het Würmlandijs als voornaamste
oorzaak en landdaling als bijkomstige factor. Het is duidelijk, dat
deze gebeurtenis in de holoceene geschiedenis van de Nederlanden
het hoofdmoment vormt en de beschouwing van de achtereenvolgende toestanden moet beheerschen. We zullen nu verder uitsluitend spreken over den post-Würm tijd of holoceenen tijd,
omvattende de tijdsruimte van de laatste 20000 a 30000 jaren.
De studie van hetgeen zich i n dit deel der wereld afgespeeld
moet hebben tijdens den duur van deze tijdsruimte heeft in de
verschillende landen van West-Europa tot velerlei uitkomsten
geleid, die niet met elkander i n strijd mogen zijn. Willen ze aanspraak maken op betrouwbaarheid, dan moeten ze tot een algemeen
beeld te vereenigen zijn, waarin alle vastgestelde feiten verwerkt
zijn. Inderdaad bestaat daartoe de mogelijkheid. We willen eerst
nagaan, welke algemeene voorstellingen men zich gemaakt heeft
van den loop der gebeurtenissen in West en Noord Europa om
hierin den grondslag te vinden voor een beschouwing van de
Nederlanden meer in bizonderheden.
Zooals altijd wanneer men een langdurig tijdvak wenscht te
overzien, heeft men ook het Holoceen in onderdeelen verdeeld. De
indeelingen, die in de verschillende landen historisch gegroeid zijn,
komen echter niet nauwkeurig met elkander overeen en geven
bovendien aanleiding tot het gebruik van allerlei vreemd klinkende
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termen, waarin men zicli liclit verwart, Voor algemeen gebruik zijn
het meest geschikt de woorden, die ontleend zijn aan de klimaatswijzigingen, waarvoor de overblijfselen van planten en dierenwereld de kenmerken leveren. Ik zal mij daarom bij voorkeur van
de klimatologische termen bedienen.
Bij den aanvang van het Holoceen, toen het landijsfront al sinds
duizenden jaren een vaste plaats innam in Jutland, SleeswijkHolstein, Mecklenburg, enz,, had het daarvoor gelegen randgebied
tot ver in Nederland en Noord-Duitschland het karakter van
toendra: een boomlooze laagvlakte met afgesleten en afgeronde
bodemvormen. De plantengroei bestond uit mossen, kruiden en
lage struiken in soorten, die nu thuis behooren in het hoogere
Noorden van Europa en de hoogere regionen van het hooggebergte;
de noordelijke dwergberk, de noordelijke dwergwhgen, enz. Het
eigenaardigste element in deze flora is het plantje, dat met den
naam Dryas prijkt en ten gevolge van de rotstuintjesmode aan velen
bekend is. Men spreekt gemakshalve van Dryasflora, als men deze
arctisch-alpine plantencombinatie bedoelt. Van de zoogdieren
verdienen mammoet, neushoorn, reuzenhert en rendier als een
paar bekende figuren vermelding. De weekdierfauna van land en
zoetwater toont eveneens trekken van verwantschap met de recente
fauna van Noord en Oost Europa, Men gebruikt voor dezen
toestand nog het woord arctisch.
Zeer geleidelijk komt daarin nu verandering tengevolge van den
teruggang van het landijsfront: de subarctische toestand ontstaat.
De opdringende plantenwereld breidt zich noordwaarts uit en het
landschap wordt een grasrijk steppenland met daarin passende
flora en fauna, hoewel plaatselijk de Dryasflora zich nog handhaaft.
Het ijs in den „permanent bevroren" bodem van de vorige phase
verdwijnt, zoodat een normale grondwaterhuishouding tot stand
kan komen; een samenhangende grondwaterspiegel vormt zich
echter op veel grootere diepte dan waarop zich het grondwateroppervlak van heden bevindt wegens den veel lageren stand van
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de erosiebasis (den zeestand). De omstandigheden worden gunstig
voor aantasting van de drogere landoppervlakte door den wind en
men plaatst gewoonlijk den aanvang van de zandstuivingen (den
aanleg der landduinen) i n deze phase. Mammoet en v/olharige
rhinoceros sterven in Europa uit en een typische zoogdierwereld
van de steppe (mormeldier, woelmuizen en andere knaagdieren,
insecteneters, enz.) verschijnt ten tooneele.
De volgende phase noemt men de praeboreale, Bosschen van berk
en grove den beginnen zich krachtig uit te breiden in het randgebied
en op de laagste en natste plekken neemt de moerasveenvorming
een aanvang door den groei van dopheide, wollegras, riet, enz.,
waartusschen ook els en eik met berk en den voorkomen. Reuzenhert
en rendier en ook de typische steppendieren verdwijnen uit deze
streken, terwijl eland, bison, oeros en vooral edelhert en ree meer
op den voorgrond treden. Het klimaat is nog overwegend kontinentaal: Noord Duitschland en Nederland hggen nog op grootere
hoogte boven en op grooteren afstand van de (toenmalige) NoordZee, De weekdierfauna van de zee heeft althans tusschen Schotland
en Skandinavië, nog arctische trekken blijkens de schelpen in de
(nu door bodemrijzing opgeheven) strandafzettingen op de kusten
van Schotland, Noord Jutland, Zweden en Noorwegen en in de
vormingen van de zoog, Yoldiazee ter plaatse van de tegenwoordige
merenlaagte in Midden Zweden, Vormingen uit dezen tijd van de
zee tusschen Nederland en Engeland, de zuidelijke Noordzee dus,
zijn ons niet bekend, zoodat we niet weten of ook op onze breedte
de toenmalige weekdierwereld nog arctische bestanddeelen bevatte.
Tegen het einde van deze phase ligt de oppervlakte van de zee
op ongeveer —15 m en begint de zee de huidige VlaamschHollandsche. kust te overstroomen. Als tijdstip neemt men in rond
getal het jaartal-SOOOaan; sedert den aanvang van den subarctischen
toestand zijn dus reeds ongeveer 16000 jaren voorbij gegaan.
Hierop volgt de boreale phase met aanmerkelijk milder klimaat;
men meent uit flora en fauna te moeten besluiten, dat de gemiddelde
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jaartemperatuur toen ongeveer 5 graden hooger en de vochtigheid
geringer geweest moeten zijn dan nu. De ontwikl?ehng der landduinen zet zich voort, maar tevens treedt als remmende factor de
groote uitbreiding der bosschen op, waarin grove den, eik, linde,
els en hazelaar overheerschen, I n de lage en natte vlakten begint
de veenvorming door den weelderigen groei van riet, zegge en
andere moerasplanten, berk, els, spar, enz, van beteekenis te worden
in het landschapsbeeld. De Zee blijft stijgen en hoogt de lage kusten
op met fijnzandige en klehge sedimenten, waarin een fauna voorkomt
die nagenoeg niet verschilt van de huidige Noordzeebevolking, Men
stelt het einde van dezen toestand •—• weer i n rond getal -— op het
jaar — 5000, bij een gemiddelden stand van den zeespiegel van
ongeveer — 10 m.
Bij het begin van de nu volgende atlantische phase overstroomt
de zee ten slotte de lage landbrug tusschen Frankrijk en Engeland
en de laagten tusschen Jutland en Schonen, zoodat de zeestraat
van Dover en de Deensche belten en sonten ontstaan. De Noordzee
komt ook in het zuiden in verbinding met den Atlantischen oceaan
en i n het oosten met de Oostzee; de Littorinatransgressie van de
Duitsche en Skandinavische hteratuur. Het klimaat wordt vochtig
en mild, met zachte winters, een duidelijk zeeklimaat. Het gemengde
bosch breidt zich verder noordwaarts uit; eik, hnde, iep en hazelaar
bereiken hoogere breedten dan tegenwoordig; planten als Taxus
en Trapa gedijen veel verder westelijk en noordelijk dan nu; tegen
het einde verschijnt ook de gewone beuk, maar blijft vooralsnog
ondergeschikt. Men duidt dezen tijd ook wel aan als „eikentijd". De
omstandigheden zijn uitermate gunstig voor de veenontwikkeling en
de moerasboschvenen groeien uit tot zuivere sphagneta (sphagnetum
afgeleid van sphagnum; veenmos), die eenige meters dikte bereiken
en zich ook over de omgeving uitbreiden.
Ten gevolge van nog onopgehelderde oorzaken volgt daarop
een andere toestand met gematigd kontinental klimaat, dat tegenover
het klimaat van de atlantische phase vooral gekenmerkt is door
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grootere droogte: de subboreale toestand, De atmosferische verweering treedt daarbij meer naar voren, de Icrachtige veenmosgroei
liomt tot stilstand en de sphagneta worden bedelct door een Ideed
van heidesoorten en wollegras. Deze verandering teekent zich in
de veenprofielen af als de grenshorizon van Weber, die onmiskenbaar op een aanmerkelijk drogere tusschenperiode wijst. I n de
bosschen wordt de beuk de overheerschende boomsoort en Trapa
bereikt haar maximale uitbreiding in Skandinavië. Voor Nederland
schijnt deze tijdsruimte ongeveer door de jaartallen — 2000 en 500
begrensd te zijn. De rijzing van den zeestand is vermoedelijk
vertraagd; volgens sommigen is er gedurende deze periode in het
geheel geen rijzing en mogelijk zelfs zwakke daling. Een gemiddelde
zeestand van 2 tot 3 m onder den huldigen wordt tijdens het
subboreaal nagenoeg algemeen aangenomen.
Daarna wordt omstreeks den aanvang der Middeleeuwen het
klimaat weer vochtiger; men laat daarmede de subatlantische
phase beginnen, De veenmosgroei herleeft en boven den grenshorizon vormt zich het jongere sphagnetum. Dieren- en plantenwereld verarmen, grootendeels als gevolg van den invloed van
den mensch, en de historisch bekende toestand breekt aan. Het
zeeniveau zet zijn stijgende beweging voort en bereikt den stand
van heden.
Na het vluchtige overzicht over de algemeene voorstellingen, die
men zich maakt van den loop der gebeurtenissen i n Noordwest
Europa gedurende de laatste 24000 jaren, wihen we den ontwikkelingsgang ter plaatse van de tegenwoordige Nederlanden nader
beschouwen.
De toestand bij den aanvang van het Holoceen werd beheerscht
door twee factoren: de 60 m lagere zeestand en het arctische khmaat.
Ten gevolge van den lageren zeestand vormden de Nederlanden
met hetgeen nu het gebied van de zuidelijke Noordzee is een
geweldige laagvlakte, die noordwaarts afbelde en ten Noorden
van de lijn Humbermond-kaap Skagen onderdook onder de koude
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wateren van de toenmalige Noordzee. Wanneer men zich dezen
toestand voor den geest wil halen, moet men wel bedenken, dat de
afzettingen van holoceenen ouderdom, welke nu in de HollandschVlaamsche kuststrook aanwezig zijn, op dit tijdstip nog niet bestonden. D i t beteekent, dat de oppervlakte van het land op het punt,
waar nu bijv. Amsterdam ligt, zich bevond in een niveau, dat we
aanduiden als rond 12 m — A.P. D i t punt lag toen dus rond 50 m
boven zee en rond 450 km van de zee verwijderd. U i t deze getallen
volgt weer een algemeen verval van 1 m op 9 km. Afgezien van
enkele heuvelruggen hier en daar hebben we te maken met een
land, dat praktisch volmaakt vlak was, doorsneden door een net
van rustig stroomende rivierarmen. Onder den invloed van het
arctische khmaat had het landschap het karakter van toendra,
hetgeen door vondsten van overblijfselen van planten en dieren
ook in Nederland met zekerheid is aangetoond. Een overeenkomstig
beeld leveren thans de noordelijkste vlakten in Rusland en Siberië,
Gelijktijdig met het terugwijken van het landijsfront in het Oost¬
Zeegebied tot Midden Zweden en Finland voltrok zich heel langzaam
een verandering: de arctische natuur werd vervangen door een
subarctische en deze door een praeboreale, de toendra ging over
in steppe en het steppenlandschap maakte op zijn beurt weer
plaats voor grasland met boschcomplexen. Deze opeenvolging is
vastgesteld door het onderzoek van de in de destijds gevormde
afzettingen aanwezige plantenresten, waarbij de boomsoorten vooral
aan de stuifmeelkorrels herkend worden. Het gunstigst voor den
plantengroei en voor de goede conserveering van het materiaal i n
humus- en veenlaagjes is een vochtige bodem. Deze voorwaarde
was vooral vervuld in de het laagst gelegen deelen der groote
vlakte in de nabijheid der zee, waar wegens de geringe hoogte
boven het zeeniveau de grondwaterstand hoog was. De praeboreale
moerasboschvenen vormden zich dus allereerst in de kustzone
en breidden zich stroomopwaarts in de hoogere gedeelten der
vlakte uit door de moerassige strooken langs de rivierarmen te
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volgen. Met liet rijzen van den zeespiegel en de daaruit voortvloeiende uitbreiding van de Noordzee naar het zuiden werd het
land langzaam overstroomd en verplaatste zich eveneens de zone,
waar de mogelijkheid voor rijkelijken plantengroei en veenvorming
het best verwezenlijkt was, verder zuidwaarts. Hier en daar i n de
zuidelijke Noordzee, waar we nu diepten tot 50 m looden, treft
men op den bodem de duidelijke blijken aan van de overstroomde
landoppervlakte. Toen tegen het einde van de praeboreale phase —
ongeveer 10000 jaren geleden — de zee den stand van — 15 m
naderde, had de oppervlakte van het land ter plaatse van de tegenwoordige Vlaamsch-Hollandsche kuststrook zich met een plantenkleed bedekt, dat we nu in den regel terugvinden als een vegetatieniveau aan de basis van de afzettingen, waarmede de zee sindsdien
deze strook heeft opgehoogd. I n veel gevallen is dit niveau een
werkelijke veenlaag, soms slechts van zeer geringe dikte, in andere
gevallen is het een kleiig of fijnzandig laagje met plantenresten,
dat i n nog andere gevahen ontbreekt of schijnt te ontbreken. Deze
flora verschilt, voor zoover onze kennis thans reikt, nagenoeg niet
meer van onze tegenwoordige, hoewel de noordelijke dwergberk
vermoedelijk nog niet geheel verdwenen was.
Tijdens de warme boreale phase, waarin de zeestand van —15 m
tot —10 m (benaderende getallen!) steeg, ging de ophooging van de
bovengenoemde kuststrook door de zee rustig voort en ontstonden
aldus de fijnzandige en kleiige, fijngelaagde sedimenten, die nu in
den bodem van de lage landen langs de zuidelijke Noordzeekusten
aanwezig zijn en zich blijkbaar in den vorm van een breeden
waddenzoom gevormd hebben.
Omstreeks het tijdstip — 5000 was de zeestand zoo ver gerezen,
dat de overstrooming van de laagste plekken in den landbrug
Calais-Dover kon plaats grijpen, zoodat de waterbeweging in het
Kanaal i n verbinding kon treden met die in de zuidelijke Noordzee.
In het tot dusverre gesloten Uiteinde van den zeearm hadden zich
groote hoeveelheden afbraakproducten van de kusten afgezet,
7

welke nu weder mobiel gemaakt werden. Nadat de opening door de
verdere rijzing van de zee en door uitschuring voldoende breedte
en diepte had verkregen, kon de vloedstroom de zandmassa's
oostwaarts verplaatsen en daarvan een schoorwal opbouwen. Deze
werking van zand meevoerend water, dat zoodanig bewogen wordt,
dat één richting in tijdsduur en kracht overheerscht, is aan zeer
vele kusten op aarde vast te stellen. Een goed voorbeeld daarvan
levert de schoorwal, die van een vooruitspringend punt aan de
westzijde van de bocht van Danzig zuidoostwaarts is uitgegroeid als
Putziger Nehrung en op zijn einde het kustlicht Hela draagt. D i t
voorbeeld is daarom leerzaam, omdat het den groei van een schoorwal in een nog niet ver gevorderd stadium toont. Op overeenkomstige wijze, bepaald door richting en kracht van de getijstroomen
en door vorm en hoogte van den waddenzoom, vormde zich, van
een punt ten westen van Galais uitgaande, de schoorwal, waaraan
de lage landen van Vlaanderen, Zeeland en Hohand hun bestaan
te danken hebben. Voor de Nederlanden is deze gebeurtenis van
zoo veel gewicht, dat we het begin van de atlantische phase als
een keerpunt in de geschiedenis beschouwen en daaraan een tijdgrenS
ontkenen: de grens tusschen Oud-Holoceen en Jong-Holoceen.
De subarctische, praeboreale en boreale phasen kan men dus als
Oud-Holoceen samenvatten; de atlantische, subboreale, subatlantische en recente phasen stellen het Jong-Holoceen samen.
In de omgeving van Calais zijn de wortels van het stelsel van
schoor- en strandwallen uit den atlantischen tijd in het polderlandschap te herkennen als iets hoogere ruggen, die uit zand met
tallooze rolsteenen van vuursteen zijn opgebouwd en gescheiden
zijn door de lagere vlakten, die aan de oppervlakte uk zeer jonge
zeeklei bestaan. Een der oudste stukken schoorwal draagt de steden
Calais, Grevelingen, Duinkerken met tusschengelegen dorpen;
een weinig oostelijk van Calais zijn de rolsteenen verdwenen en
bestaat de rug nog slechts uk zand.
Dit stuk is te vervolgen tot Adinkerke ten zuiden van Veurne
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ill West-Vlaanderen en van dit punt af kwam de voortzetting tot
stand in een iets westelijker gelegen strandwal, die zich bevonden
moet hebben buiten de huidige Vlaamsche en Zeeuwsche kusten.
Ongeveer ter plaatse, waar nu het dorp Monster hgt, kwam het
stelsel van evenwijdige stukken strandwal weer binnen de tegenwoordige Hohandsche kusdijn en is dan als grondslag van het
oude duinlandschap aan te toonen noordwaarts tot het dorp
St, Pankras ten noorden van Alkmaar,
We kunnen volstaan met de voorstehing van een schoorwal, die
van Galais tot Alkmaar zich verlengde en van den in oudholoceenen
tijd gevormde waddenzoom een stuk afsneed, waartoe de vloed
niet meer ongehinderd toegang had. Aldus ontstond een strandvlakte, die bij verhooging en verlenging van den schoorwal meer
en meer van de open zee werd afgesloten en als slibbekken of
„klaarbassin" ging werken, I n werkehjkheid zal het verloop van
zaken zeker wel ingewikkelder geweest zijn, omdat met het groeien
van den schoorwal ook het zeeniveau bleef stijgen en het regime
der getijbeweging wijziging onderging; we kunnen deze bijzonderheden evenwel laten rusten, omdat het ons hier slechts om de
groote lijnen te doen is.
Het tot stand komen van een uit zand bestaanden schoorwal van
Galais tot Alkmaar en dientengevolge van een onvolkomen afgesloten
strandvlakte tusschen den schoorwal en het hoogere land kunnen
we (bij benadering!) met het tijdstip —4500 verbinden en ons
daarbij een gemiddelden zeestand van 5 a 6 m onder A,P. denken.
Met deze tijdsbepaling zijn we in het eerste gedeelte van de atlantische phase van het Jong-Holoceen, Een gemiddelde zeestand
van 5 a 6 m onder A.P. geeft de mogelijkheid tot ophooging van
den schoorwal met schelprijk strandzand tot ongeveer 4 m onder A.P.
en dit is inderdaad het niveau, waarin zich de bovenkant van dit
strandzand bijvoorbeeld onder het oude centrum van Haarlem
beVindt.
Inmiddels groeiden schoorwal en zandstrand westwaarts, dus
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zeewaarts, aan; de afsluiting van de zee werd breeder en vollediger
door duinvorming; het oude duinlandschap kwam tot ontwikkeling.
Onder deze omstandigheden werd de strandvlakte meer en meer
onttrokken aan de vrije waterbeweging en verkreeg Ze het karakter
van een vergaarbekken van slib, dat bij hooge vloeden met het
water werd aangevoerd en bij het langzaam leegloopen daarin
achterbleef. De strandvlakte werd met een kleiafzetting bedekt,
die we de „oude zeeklei" noemen. Deze kleilaag, welker bovenkant
thans tot 3 a 5 m onder A,P, reikt, vinden we in den bodem van
Hohand en Zeeland terug onder het later daarop gegroeide veen en
in de diepe droogmakerijen, waar het veen ontbreekt, aan de
oppervlakte.
Toen indertijd de kavelslooten in de drooggemaakte Haarlemmermeer gegraven werden, trok de fossiele schelpdierenwereld in
den kleibodem voor het eerst sterk de aandacht. Het was vooral de
platte slijkmossel (Scrobicularia plana), welker schalen in grooten
getale werden aangetroffen; op iets grootere diepte waren daarentegen de schalen van een dunschalige vorm (brakwatervorm) van
de gewone kokkel (Cardium edule) overvloedig. De schalen zijn
nog in tweekleppigen toestand, d, w, Z. de beide kleppen zijn nog
met elkander verbonden tot een „doos", hetgeen aantoont, dat de
dieren ter plaatse leefden. Wanneer de leege schalen verplaatst
worden, raken de beide kleppen al heel gauw los van elkander en
geïsoleerd. Het feit, dat dit in de oude zeeklei niet het geval is,
bewijst, dat deze fauna hier inderdaad zuiver autochthoon is. De
genoemde schelpdieren wijzen er ook op, dat tijdens de afzetting
van de oude zeeklei de strandvlakte niets anders was dan een zeer
ondiep'en slibrijk, rustig strandmeer, waarin slechts bij uhzondering,
bij hoogere vloeden, een waterdiepte van meer dan enkele decimeters
voorkwam en dat bij eb een nagenoeg droogvallende slibvlakte
geweest moet zijtl.
Voor dit stadium van de Vlaamsch-Hollandsche kustvlakte worden
heel dikwijls de woorden haff en lagune gebruikt en zeker niet
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volkomen ten onrechte. Wanneer men evenwel — en dit terecht —
met deze woorden bedoek een zeebocht, die door een schoorwal
min of meer van de open zee is afgesloten en nog voldoende diepte
biedt althans voor de kleinere scheepvaart, dan is het gebruik van
deze woorden hier minder juist, want onze strandvlakte is nooit
een waterbekken geweest, dat vergeleken kan worden met de
klassieke haffen aan de Pruisische Oostzeekust. De naam wadvlakte
geeft de werkelijkheid stelhg iets beter weer.
IWet de voortgaande rijzing van den zeestand gingen intusschen
gepaard een verdere aangroeüng van het oude duinlandschap
westwaarts en verhooging daarvan door verdere duinvorming. Men
kan zich voorstellen, dat aldus een toestand bereikt werd, waarbij
de zeewering zich zoo ver had uitgebreid en zoodanig onderling
was vergroeid, dat een gesloten geheel ontstaan was. Ook de hooge
vloeden hadden nu geen toegang meer tot de strandvlakte en aan
de verdere afzetting van de oude zeeklei was een eind gemaakt.
Sinds de eerste overstrooming van het Nauw van Galais moet deze
toestand i n betrekkelijk korten tijd bereikt zijn; de afsluiting van
de vorming van de oude zeeklei kan men omstreeks het tijdstip
—3500 plaatsen, bij een gemiddelden zeestand van 4 a 5 m onder
A.P. Hoe was het gedurende dezen ontwikkelingsgang met de
rivierarmen gegaan, die zich bij den aanvang van het Holoceeil
door de toendra tusschen Nederland en Engeland kronkelden ? De
vertakkingen van Rijn, Maas en Schelde doorstroomden het kleine
stukje, dat het Nederland van heden is, vermoedelijk i n het Zuidwesten en in het Noordwesten des lands. Tijdens het Oud-Holoceen
werd de moerassige vlakte overstroomd en opgehoogd door de
typische wadafzettingen. Daardoor werden de riviergeulen mede
grootendeels opgevuld en werden de uitmondingen steeds dieper
landwaarts teruggedrongen, totdat ze zich bevonden i n een zone,
die ongeveer door de punten Rotterdam, Gouda, Muiden en
Stavoren wordt aangegeven. I n den aanvang van het Jong-Holoceen,
na het ontstaan van den schoorwal, mondden dus de rivierarmen.
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ongeveer in de door deze punten aangegeven lijn, uit in het zeer
ondiepe strandmeer, waarin zich de oude lilei als brakwaterafzetting
vormde, zoo lang de hooge vloeden daarin nog konden binnendringen. Toen hieraan een einde kwam, ontstond in de opgevulde
strandvlakte al heel gauw een toestand met zoet grondwater, omdat
de rivierwateren daarin hun stroombanen moesten vinden en de
vlakte bovendien nu ingesloten geraakt was tusschen terreinen,
waarin een grondwaterstand van zoet water aanwezig was in hooger
niveau.
Op dit tijdstip was derhalve de toestand aldus geworden, dat
een vochtige vlakte met zoet grondwater en onder mild adantisch
klimaat zich bevond ter hoogte van den gemiddelden zeestand
(4 a 5 m onder A.P.), maar buiten bereik van het zeewater, dank
zij de gunstige conditie van de beschermende duinkust. Het is
begrijpelijk, dat onder deze omstandigheden de vlakte zich snel
met plantengroei bedekte, die zich blijkbaar gedurende zeer langen
tijd heeft kunnen handhaven, want uit het materiaal is een dikke
veenlaag ontstaan. De samenstelling van dit veen toont, dat aanvankelijk riet, zeggen, mossen en andere planten den bodem
bedekten, waarop zich al spoedig ook bosschen van eik, berk, den
en els ontwikkelden. Het lot, dat in dien tijd alle bosschen in de
lage vlakten van West Europa ondergingen, voltrok zich echter
ook hier; het veenmos vestigde zich, beheerschte weldra geheel de
vegetatie en groeide uit tot een dik sphagnetum.
Door dit veenland moest het rivierwater zich intusschen wegen
blijven zoeken, welker kronkelende loop zich afteekent door bezinkingen van klei en zand, die tusschen en op het veen tot afzetting
zijn gekomen. Daardoor is, meer of minder duidelijk, de volgende
verdeeling in rivierarmen aangeduid,
De nu nog bestaande stukken van Overijselsche Vecht, Geldersche
IJsel en Kromme Rijn-Hollandsche Vecht moet men zich voortgezet
denken door het land, dat nu Zuiderzee is, in noordelijke richting,
uitmondend ergens in een kusdijn, die door de tegenwoordige
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Waddeneilanden wordt aangewezen. Er zijn zeer goede redenen
het Vlie in de eerste plaats als toenmalige riviermond in aanmerking
te nemen, daarnaast misschien ook de plaats, waar nu het Marsdiep
is en mogelijk nog andere openingen. De Oude Rijn was eveneens
een belangrijke tak, die in dit stadium ontstaan is en gedurende den
groei van het oude duinlandschap en van het veen in de strandvlakte
een breeden mond had ten westen van Katwijk.
Het gebruik van deze namen beteekent niet, dat de armen in
den tijd, waarvan nu sprake is, nauwkeurig den loop volgden van de
gelijknamige wateren in den huldigen tijd; de rivierarmen shngerden
heen en weer in een breede strook, die nu als een zoom van rivierbezinkingen de wateren begeleidt.
Een zuidelijke groep van rivierarmen van Maas en Schelde had
haar mondingsgebied in een kustgedeelte ten zuiden van Monster.
Hierboven is de meening bepleit, dat tusschen de tijdstippen,
die we bij benadering als —5000 en —3500 kunnen aanduiden,
deze belangrijke gebeurtenissen elkander moeten hebben opgevolgd:
overstrooming van de zuidelijke opening tusschen Dover en Calais
ten gevolge van voortgaande rijzing van den zeestand, tot stand
komen van een schoorwal van Calais tot Alkmaar, zeewaartsche
aangroeüng daarvan en ontwikkeling van het oude duinlandschap,
gelijktijdig daarmede afzetting van de oude zeeklei in de afgesneden
strandvlakte. Vervolgens is besproken, hoe in de „verzoete" strandvlakte de plantengroei zich vesdgde en tot een dikke veenlaag
uitgroeide.
Aan de vorming van dit „oudere sphagnetum" kwam een einde
ten gevolge van de geleidelijke klimaatswijziging, waarmede de
subboreale phase aanvangt. Bij de bepahng van de tijdsgrenzen,
die voor deze tijdsruimte aangenomen moeten worden, heeft ook
de archaeologie een woordje mede te spreken, omdat bewijzen
van bewoning van West Europa door menschen met de subboreale
verschijnselen ten nauwste verbonden zijn. Een duur van —1500
tot 500 (benaderende getahen) schijnt voor Nederland wel een
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bruikbaar gemiddelde voor te stellen, Voor het ontstaan van het
oudere sphagnetum staat dan een tijdsruimte van 2000 jaren ter
beschikking, namelijk van —3500 tot —1500,
De subboreale tusschentijd, die elders in de veenprofielen i n
West Europa zoo duidelijk als een drogere periode met onderdrukten veenmosgroei te herkennen is, is ook in de veenlaag van
de Hohandsche kustvlakte aangetoond door mejuffrouw Dr, B. Polak
in haar proefschrift over de botanische samenstelhng van het
Hohandsche veen, Tusschen het oudere en het jongere sphagnetum
teekent zich de zoog, grenshorizon van Weber af als een dunnere of
dikkere laag, waarin vooral de overblijfselen van heidesoorten en
wollegras optreden en het sphagnum op den achtergrond geraakt.
Met deze waarneming is het Hohandsche veen ook wat tijd van
ontstaan betreft geheel gelijkgesteld met bijv. de Drentsche venen.
De sterke verweering en uitlooging van den bovengrond van het
oude duinlandschap, de afslijüng en nivelleering van zijn reliëfvormen, moeten onder den invloed van het vochtige atlantische
klimaat gedurende den groei van het oudere sphagnetum in hoofdzaak tot stand gekomen zijn en in de latere phasen is deze werking
nog verder voortgeschreden. Tijdens de subboreale periode, toen
de typische heidevegetatie zich van de oostelijke zandgronden
uit over het geheele veenland in de strandvlakte uitbreidde, kon
deze flora dus ook het oude duinlandschap bereiken en zich daar
vestigen: het oude duinlandschap van Monster tot Alkmaar heeft
zijn heideflora in subborealen tijd gekregen, toen de verweering de
duinzanden in zeer voedselarme zandgronden had veranderd. De
cultiveering van deze zandgronden gedurende de laatste vijf, zes
eeuwen voor allerlei doeleinden van bewoning, bebossching, landen tuinbouw, waarmede afgraving en verlaging op groote schaal
gepaard gingen, heeft deze flora thans nagenoeg uitgeroeid. Een
menschenleeftijd geleden was de heideflora met struik- en dopheide,
brem en gaspeldoorn, gagel en jenerverbes op eenige min of meer
ongerept gebleven gedeelten van het oude duinlandschap tusschen
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Loosduinen en Wassenaar, tusschen Noordwijk en Haarlem, bij
Velzen, Castricum en Alkmaar nog tamelijk goed vertegenwoordigd.
Vooral i n de twintigste eeuw heeft de mensch zoo veel van deze
terreinen voor aherlei levensbehoeften in gebruik genomen, dat
tegenwoordig nog slechts sporen van de heideflora terug te vinden
zijn.
Met de subboreale periode zijn we op historisch terrein aangekomen. U i t de beschrijvingen van deze gewesten, die in de werken
van de Romeinsche schrijvers voorkomen, moeten we opmaken,
dat bij hun komst aan de mondingen van Rijn, Maas en Schelde
het jonge duinlandschap nog niet bestond. Caesar, Plinius en
Strabo spreken van een moerassig land, dat nagenoeg geheel met
dicht houtgewas is begroeid en waarin hoogere en drogere plekken
voorkomen. Als we ons de „bosschen" in hoofdzaak denken in de
scheidende, vochtige strandvlakten tusschen de ruggen van het
oude duinlandschap, dan kunnen we in deze beschrijving zonder
bezwaar dit landschap in den subborealen toestand herkennen,
doch niet het jonge landschap met zijn hoogere toppen en zijn
kale, blinkende plekken. Reeds vele onderzoekers hebben zich
daarop beroepen om aan te toonen, dat het jonge landschap eerst
later moet zijn ontstaan. Caesar vertelt, dat de inheemsche bevolking
aan de Noordzeekust een land bewoont, dat slechts uit wouden en
moerassen bestaat, waarin zij moeilijk toegankelijke schuilplaatsen
vindt. Strabo voegt er aan toe, dat de menschen op eüanden te
midden van de moerassen wonen en in den regentijd dientengevolge
moeihjk te bereiken zijn.
De gegevens der Romeinsche schrijvers zijn intusschen op zich
zelf weinig overtuigend en leveren stellig geen ondubbelzinnige
aanwijzingen. We weten niet met volstrekte zekerheid in hoeverre
hun mededeehngen op eigen waarneming berusten en evenmin of
ze inderdaad betrekking hebben op de kuststrook of op verder
van de zee verwijderde landstreken. Gelukkig beschikken we ook
over gegevens, die meer vertrouwen verdienen.
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De gevolgtrekking, dat het jonge duinlandschap in den Romeinschen tijd nog niet bestond, vindt namelijk bevestiging in de
archaeologische vondsten, waaraan vooral het kustgedeeke van
Calais tot Zeeuwsch-Vlaanderen zeer rijk is. Het is voldoende
bekend, dat de jongholoceene kustvlakte in Vlaanderen geheel
denzelfden bouw vertoont als onze Zuid-Hohandsche en Zeeuwsche
eilanden, namelijk een laag zeer jonge zeeklei hggend op veen,
dat de voortzetting vormt van het veen van het Noord- en ZuidHollandsche polderland. De tegenwoordige Vlaamsche duinen,
ongeveer van Nieuwpoort af naar het Noorden, rusten op deze
zelfde twee lagen (klei op veen) en zijn dus jonger dan deze; de
kleiafzetting is echter op haar beurt jonger dan de Romeinsche
bezetting,want de daartoe behoorende voorwerpen worden gevonden
in en op de daaronder volgende veenlaag. Daaruit volgt met zekerheid, dat het overstroomen van het veenland in de groote strandvlakte en de afzetting van de zeer jonge zeeklei niet vroeger dan de
vierde eeuw onzer jaartehing kunnen zijn begonnen; anderzijds
staat het historisch voldoende vast, dat de Vlaamsche duinen zich
in de negende eeuw vrijwel op dezelfde plaats bevonden als thans
en dus gevormd moeten zijn tusschen vierde en negende eeuw.
We hebben vroeger gezien, dat het groote veen i n de VlaamschHollandsche strandvlakte daarentegen jonger is dan het oude
duinlandschap, want het wigt tegen de oostelijkste zandstrook uit
en zet zich niet daaronder voort; ook de oude zeeklei, de vloer
van het veen, eindigt tegen den grondslag van het oude duinlandschap en is derhalve iets jonger dan deze. Het is juist deze structuur,
waarop de vroeger gegeven voorstelhng van het ontstaan van strandvlakte en veenlaag berust.
De archaeologische vondsten langs de zuidelijke Noordzeestranden toonen tevens aan, dat in de eerste eeuwen van onze
jaartelhng de kust van Nieuwpoort tot Camp in het algemeen
eenige kilometers verder westelijk moet gelegen hebben dan thans.
Dit geldt in het bijzonder voor het kustgedeelte van Ostende tot
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Katwijk, omdat aldaar aan de buitenzijde van de duinen duidelijk
aanwijzingen van menschelijke bewoning uit Romeinschen en
vroeg middeleeuwschen tijd aangetroffen zijn, hetgeen slechts te
begrijpen is bij aanname van een verder westelijk gelegen duinkust.
Deze nederzettingen moeten destijds aan de binnenzijde der duinen
ontstaan zijn.
De droge, subboreale tijd moet een periode van tamelijk rustige
natuur geweest zijn met een gemiddelden zeestand van 2 a 3 m
lager dan nu. De Noordzee trad niet aanvahend op; kustaantasting,
doorbraak en overstrooming op grootere schaal zijn gedurende dien
tijd niet aan te toonen.
We hebben nu behandeld de vraag op welke wijze het oude
duinlandschap en de daarachter liggende strandvlakte zich gevormd
hebben en ik kwam tot het besluit, dat dit geschied is door een
zeewaartsche aangroeiing van den schoorwal, die na de overstrooming van het Nauw van Calais ontstaan was. Daaraan knoopt
zich dadelijk de vraag vast, wanneer deze verbreeding een einde
heeft genomen om gevolgd te worden door de vorming van het
jonge landschap en waaraan deze wijziging in de opbouwende
werkzaamheid van de Noordzee kan worden toegeschreven.
Eenige redenen zijn aangevoerd voor de zienswijze, dat het
jonge duinlandschap zich eerst na den Romeinschen tijd ontwikkeld
heeft. I n het gedrag der Noordzee ten opzichte van de door haar
zelf geschapen duinkust is derhalve sinds de eerste eeuwen onzer
jaartelhng een belangrijke verandering gekomen en we willen thans
een poging doen om een antwoord te vinden op de vraag, wat
daarvan een mogelijke oorzaak kan zijn.
De onderstelhng ligt voor de hand, dat de opening in de landengte tusschen Calais en Dover oorspronkelijk veel nauwer is
geweest en zich geleidelijk tot de tegenwoordige zeestraat heeft
verwijd; de waarnemingen der laatste eeuwen leeren inderdaad,
dat deze verwijding nog altijd voortschrijdt, m. a. w, dat de kusten
nog steeds terugwijken, Met de verwijding kan een vormverandering
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gepaard gegaan zijn en het is in deze richting, dat de oorzaak i n
de eerste plaats gezocht kan worden. Daarnaast zijn mogelijk ook
andere factoren gewijzigd — ik denk hier bijv. aan een verandering
in de richting van de meeste en krachtigste winden — maar betrouwbare aanwijzingen daarvoor bestaan overigens niet en deze gissingen
kunnen daarom beter buiten beschouwing blijven.
Het hooge klif aan de Kanaalkust met de vooruitspringende
punten Grisnez en Blancnez wendt zich bij het plaatsje Sangatte
(Zandgat?), circa 7 km ten westen van Calais, van de zee af en
buigt scherp om naar het zuidoosten. Oudheidkundige vondsten
op het huidige strand toonen aan, dat het Romeinsche Sangatte
verder westelijk gelegen moet hebben. Op grond hiervan en ook
met behulp van de gesteldheid van den naburigen zeebodem is het
verloop van de kustlijn ter plaatse i n praehistorischen tijd ongeveer
aan te geven. Deze reconstructie maakt den bouw van het lage en
jonge land, dat aan den voet van het hooge Krijdand ontstaan is,
meer begrijpelijk.
Van Sangatte strekt zich in de richting O.Z.O. een circa 9 km
lange zandrug uit. Men kan hierin zien de kiem van den ahereersten
schoorwal, die niet verder voortgegroeid is, omdat de vorm van
de zeestraat en daarmede de richting van de waterbeweging zich
wijzigden. Dientengevolge is, eveneens van Sangatte uit, een tweede
schoorwal in de richting O. gaan groeien. Deze tweede rug is te
vervolgen tot Veurne in Vlaanderen. Deze hooge strooken gronds
steken als langgerekte eilanden boven de lage omgeving van jonge
zeekleipolders uit, ze bleven boven water te midden van de overstroomingen in de vroege middeleeuwen.
De richting, waarin de schoorwal is gegroeid, uitgaande van het
punt ten westen van Sangatte waar de hooge kust naar het zuidoosten ombuigt, werd bepaald door de richting, waarin de heenen weergaande getij stroomingen zich op dit punt bewogen en
deze werd weer voorgeschreven door den vorm der opening. U i t
het voorafgaande blijkt, dat de groeirichting eerst O.Z.O, is geweest
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en daarna 0 . is geworden; een vormverandering van de opening is
daarmede waarschijnlijk gemaakt en een voortzetting van dit proces
ook in latere tijden schijnt aannemelijk. Er is derhalve aanleiding
voor de meening, dat de oorzaak voor de bovenbedoelde verandering in het gedrag der Noordzee in eersten aanleg te zoeken is
in vormverandering van het Nauw van Calais.
Eenige jaren geleden heeft Dr. J. H . Holwerda op overtuigende
wijze aangetoond, dat de vernietiging van het gedeelte van het
oude duinlandschap, dat buiten de tegenwoordige Nederlandsche
kustlijn gelegen was, en de ontwikkeling van het jonge duinlandschap omstreeks het midden der negende eeuw moeten aangevangen
zijn. Voor de Vlaamsche kust zijn de landwaartsche verplaatsing
der kustlijn en de overstrooming der veenvlakte vroeger ingetreden,
namelijk tusschen 300 en 500, en is de kustlijn omstreeks 800 op
haar tegenwoordige plaats gekomen; de historische en archaeologische gegevens laten niet toe deze gebeurtenissen in jongeren tijd
te plaatsen. De aantasting moet dus i n den loop van eenige eeuwen
van Zuid naar Noord voortgeschreden zijn.
Holwerda haalt ook ettelijke klassieke geschriften aan ten betooge,
dat in Romeinschen tijd aan de oevers van de zeestraat, die Gallië
en Brittannië scheidde, breede zandvlakten (waddenzoomen) aanwezig waren, met eenige daarin gelegen, hoogere eilanden, waarvan
bijv. de bij lagen waterstand ook thans nog droogvallende Goodwin
Sands overblijfselen zijn. Zoo vindt men verhaald, dat het Britsche
tin per wagen gebracht werd naar een ehand Ictis, dat vóór de
eigenlijke kust van Brittannië lag; vandaar werd het overgeladen in
schepen naar de naburige Galhsche kust en dan weer verder
vervoerd over land. U i t alles blijkt, dat dit eiland op de kortste
verbinding tusschen Engeland en het vasteland gelegen moet
hebben, dus ergens in de huidige zeestraat; het traject tusschen
ehand en kust viel bij eb geheel droog en was voor wagens berijdbaar.
Dergelijke verhalen treft men ook aan bij de schrijvers over Caesar's
tocht naar Brittannië en dezelfde voorstelling ontleent Holwerda
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aan de bekende kaart van Peutinger, waaruit blijkt, dat van
Gesoriacum (ongeveer het tegenwoordige Boulogne) uit de reis
naar Engeland eerst nog een eindweegs over land werd gemaakt.
Caesar zelf vertelt, dat zijn ruiterij gezonden werd naar een verder
westelijk liggende voorhaven en zich aldaar inscheepte voor den
overtocht, omdat de schepen Gesoriacum niet konden bereiken
wegens den oostenwind, die de vaargeulen in de zandvlakte voor de
grootere vrachtschepen onbruikbaar maakte. Het voetvolk kon het
wad echter niet overtrekken en moest van Gesoriacum uit in kleine
scheepjes vervoerd worden. Later heeft Drusus beide havens
verbonden door een dam, teneinde het verkeer onafhankelijk te
maken van den waterstand.
Uit deze en dergelijke mededeehngen blijkt wel overtuigend,
dat de zeestraat in Romeinschen tijd gedeeltelijk verstopt was door
zandmassa's. De vormverandering van het Nauw van Calais,
waaraan we hierboven de verandering in het gedrag der Noordzee
toeschreven, kan nu iets nader bepaald worden als een verbreeding
en verdieping tengevolge van de opruiming (oostwaartsche verplaatsing) van zandmassa's, die de opening ten deele opvulden.

DE W O E S T I J N V A N A R I Z O N A
door
PROF. DR. T H . J. STOMPS.

Onder de woestijnen, die in twee Icransen op onzen aardbol
aangetroffen worden, een noordelijken en een zuidelijken, mag het
woestijngebied van Arizona als bijzonder belangwekkend gelden.
Eene plantengeographische analyse van dit landschap loont zeer
de moeite.
Het best bestudeert men deze woestijn van uit Tucson (spreek
uit Toezon), de hoofdstad van Arizona, middelpunt van een mijndistrict en beginnenden landbouw, stapelplaats van den handel van
Noord-Amerika op Mexico, vlak bij de Mexikaansche grens gelegen
aan de Santa Cruz-rivier, die noordwaarts uitvloeit, wanneer er ten
minste water voldoende in staat, in de Gila-rivier, die weer uitkomt
in de Colorado. De stad heeft eene universiteit, goede hotels,
interessante, in den ouden Spaanschen rondboogstijl opgetrokken
gebouwen, en is in botanische kringen goed bekend, doordat
Carnegie in de nabijheid, n.l. op den in hetWesten gelegen Tumamoc
H i h , een laboratorium bouwde voor het onderzoek der woestijn,
het z.g. Carnegie desert institution. I n het Oosten verheft zich tot
aanzienlijke hoogte het Santa Catalina-gebergte, in de nabijheid hgt
een reservaat voor de z.g. Papago-indianen.
Wanneer men de flora van een gebied w i l begrijpen, moet men
steeds beginnen zich af te vragen, welke in dat gebied de klimatische
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en edaphische ( = bodem-) factoren voor den plantengroei zijn.
De klimatische factoren zijn vooral de jaarlijksche regenval en de
temperatuur. Let men op den eersten, dan moet men toegeven,
eigenlijk hier niet met eene echte woestijn te doen te hebben,
Eene echte woestijn kent alleen winterregen en heeft gemiddeld
jaarlijks minder dan 25 c M , regen. Hier in Tucson heeft men
eene winterregenperiode van December tot Februari en dan nog
eens zomerregen in Juli en Augustus, De totale regenval bedraagt
gemiddeld 29 c M , Jaren met minder, zoowel als met meer regen
komen voor. Zoo had 1885 in totaal slechts 13 c M „ daarentegen
1905 61 c M , Het is duidelijk, dat Tucson iets beter af is, dan een
echt woestijngebied ten aanzien van de hoeveelheid water, die ter
beschikking van de planten komt. Van beteekenis is ook, hoe de
regen valt. Woestijnen kenmerken zich over het algemeen door
hevige regens. Ook in dit opzicht verkeert Tucson in iets gunstiger
conditie. Zware regenbuien komen zeker voor, maar veel water
vah toch ook f i j n verdeeld. De temperatuur kan in de droge perioden
zeer hoog oploopen, tot 42 a 47° C, De nachten zijn daarbij koel,
gelijk in alle woestijnen, en dit geldt met name voor den winter,
wanneer het 's nachts soms 7—11, ja 17° C, vriest, terwijl overdag
de temperatuur toch + 25° C, wordt. Onze conclusie ten aanzien
van het klimaat mag zijn, dat wij niet van een echt woestijngebied
mogen gewagen, zooals men dat wel in de onmiddellijke omgeving,
in Zuid-Californië, kent. D i t is wel toe te schrijven aan de groote
hoogte, waarop ons gebied ligt, Tuscon ligt 730 M , boven het
zeeoppervlak en dit moet in het khmaat tot uiting komen. Hiermede komen wij tot enkele opmerkingen over de edaphische
factoren. Het bed van de Santa Cruz-rivier is zandig, Eene breede
strook langs de oevers stond herhaaldelijk na zware regenbuien
aan overstroomingen bloot — de Amerikaan spreekt hier van
„floodplain" — en bestaat dientengevolge uit eene fijne donkere
klei (adobe). De eigenlijke woestijn, langzaam oploopend tot ruim
900 M , aan den voet der bergen en daarom bajada genoemd

113
(spr. uit bachada = het Spaansche woord voor helhng), bestaat ook
al uit leem en klei met geïsoleerde rotsblokken, afgespoeld van de
bergen, en is uiterst vruchtbaar. Het is duidelijk, dat door irrigatie
van zulk een gebied veel is te maken en daaraan heeft Tucson
dan ook zijne opkomst te danken. Overal ziet men de bekende
watermolens, terwijl ook het water van de Santa Cruz-rivier
gebruikt wordt. Aldus kon men moestuinen voor groentencultuur
aanleggen en cultuurvelden met „alfalfa" = luzerne of Medicago
sativa, „corn" = maïs, tarwe, enz. Bijzonder belangwekkend is het,
op de sierplanten in en bij de stad te letten. Daaronder behoort
de waaierpalm Neowashingtonia filifera, die endemisch voorkomt
in z.g. „palm groves" in het Zuiden van Californië, en dan eene
reeks soorten, die ook in het Middehandsche Zee-gebied opvallen,
zooals olijven en granaten, sinaasappels en citroenen, de dadelpalm,
die hier echter niet, gelijk in Zuid-Cahfornië, rijpe vruchten draagt,
en dan zulke sierboomen als de Chineesclie parasolboom (Melia
Azedarach) en de „peppertree" (Schinus mohe) met zijn f i j n loof
en hangende trossen van groene bloemen en roode bessen. Wonderlijk, dat deze planten hier de winterkou weten te doorstaan! De
droge lucht en de hooge middagtemperatuur zullen daar niet
vreemd aan zijn! Evenals in de Sahara vragen woningen van
„adobe" met platte daken de aandacht, die blijkbaar weinig van
de regenbuien te vreezen hebben.
Bezien w i j , om te beginnen op weg naar den Tumamoc Hhl,
thans de wilde flora en achtereenvolgens de terreinen, die wij als
zandig rivierbed, „flood-plain", bajada en berghehingen hebben
aangeduid.
Zandige banken in het rivierbed dragen boomen van aanzienlijke
grootte, zooals de Populus Wislizeni, Fraxinus velutina, Sambucus
neo-mexicana, Salix nigra. Een astersoort, de Aster spinosus,
groeit er tusschen, wat daarom bijzonder is, dat de meeste Astersoorten niet voor het woestijnklimaat geschikt zijn.
De „flood-plain" is gekenmerkt door een lagen boom uit de
8
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verwantschap der gele „Mimosa" onzer bloemenwinkels, den
Prosopis velutina of mesquh. Eens vormde deze soort een laag
woud langs de Santa Cruz-rivier. Maar het hout bleek uitstekend
voor stoken in fabrieken, mijnen enz. geschikt, terwijl de mensch
het terrein noodig had voor cultuurland, zoodat het aantal exemplaren is gedecimeerd. Een echte Acacia (zooals bekend is, heet
de Mimosa der bloemenwinkels inderdaad Acacia!) komt naast
den mesquit ook voor, n.l. de Acacia Greggh. En tusschen de
struiken ziet men in talrijke exemplaren een Composiet, die eenigermate aan ons boerenwormkruid doet denken, de Bigelovia Hartwegi,
bezemvormig, met de gele bloemhoofdjes aan de einden der takken.
In tegenstelling met den mesquit, die diepgaande wortels heeft,
heeft deze Bigelovia een bij de oppervlakte blijvend wortelstelsel,
zoodat deze beide typen te zamen op uitstekende wijze het in den
bodem vervatte water weten te benutten.
De bajada draagt weer een geheel ander plantenkleed. De voornaamste plant is hier een struik met veel synonieme namen, n.l.
CoviUea tridentata of glutinosa of ook Larrea mexicana. De blaadjes
zijn bruinachtig en kleverig en staan twee aan twee. De plant
behoort tot de typische woestijnfamhie der Zygophyhaceeën, die
dat alle zoo hebben. Zóó vol zitten de bladeren met aetherische
olie (de Zygophyhaceeën zijn verwant met de familie van de
citroenen en sinaasappels), dat zij levend aan te steken zijn. I n
verband hiermede spreken de bewoners van het gebied van
„creosote-brush". De wortels gaan diep, gelijk bij de meeste
struiken in de woestijn. I n het begin van Juni worden groote gele
bloemen voortgebracht, die later in kogelronde vruchtjes met
lange wit ghnsterende haren overgaan. Op plaatsen, waar eene
diepe kleilaag aanwezig is, treden graag Cactussen van het geslacht
Opuntia op. De regenperioden roepen op de bajada eene groote
menigte ephemere gewassen te voorschijn, kleine plantjes, die
spoedig hun levenscyclus doorloopen, gelijk men die in alle
woestijnen vindt.
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De lagere berghellingen, zoo van 900 tot 1200 M . , vertoonen
eene wel zeer bijzondere vegetatie. Drie merkwaardige soorten
houden hier elkaar gezelschap, die wij achtereenvolgens willen
bespreken.
De eerste is een forsche struik met opvallend groene takken en
daarom hier palo verde genoemd (groen hout). De wetenschappelijke
naam is Cercidium torreyanum of Parkinsonia microphylla en de
famihe is evenals die der Mimosaceeën eene familie van peulvruchtigen, n.l. de Caesalpinaceeën. Een jonge tak draagt een
aantal fijne, gevinde blaadjes met ronde deelblaadjes. Later verdrogen deze en vallen af. Daardoor zou de koolzuurassimilatie in
het gedrang komen, ware het niet, dat de groene schors de zorg
hiervoor op zich neemt. I n het voorjaar worden groote bloemen
voortgebracht, die in Juni tot peulen zijn geworden.
De tweede soort heet ocatillo of, in het Latijn, Fouquiera
splendens en maakt den indruk van een aantal dunne. Cactusachtige takken, die in een bouquet zijn saamgebonden. De familie
is verwant met die van het bekende geslacht Tamarix, waarbij ook
lange dunne takken voorkomen, die echter boogvormig opstijgen.
Jonge takken van de ocathlo dragen talrijke kleine rondachtige
blaadjes, maar deze vallen later af en aheen de basis van de hoofdnerf
blijft als stekeltje staan. Na regen kan de stengel opzwehen door
wateropname, om in eene periode van droogte weer dun te worden,
I n den bloeitijd ontstaat aan het einde der takken een bol van
roode bloemen, die later in bruine vruchten verandererl.
De merkwaardigste soort is de derde, een reusachtige Cactus,
vroeger Cereus giganteus geheeten en nu, naar Carnegie, Carnegia
gegantea. Tot 20 M . hoogte kan zich de stam verheffen, dik als
een forsche eik. Ongeveer ter halver hoogte draagt hij in het
algemeen een enkelen krans van boogvormig opstijgende zijtakken.
Breekt er hiervan een af, dan wordt een gat zichtbaar, waarin
vogels gaan nestelen. De plant is er op berekend, van regen te
profiteeren, met niet diep gaande, maar sterk vertakte wortels.
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Bij langdurige droogte worden de valleien tusschen de ribben
dieper en dieper, na regen zwelt de stam weer aan. De plant bloeit
aan den top met eene kroon van 30—40 schitterend witte bloemen.
De vruchten springen met 4 a 5 kleppen open en zijn rood van
binnen, waartegenover het zwart der zaden afsteekt, zoodat opnieuw
aan bloemen wordt herinnerd. Als elke Dicotyl heeft deze soort
een kring van vaatbundels, die blijft staan, als door ouderdom
het vleesch vergaat. Het xyleem levert dan keurige latjes, die in
Tucson ook gebruikt worden.
Behalve deze drie hoofdsoorten groeien op de berghehingen
nog een aantal verdere, waaronder drie Cactussen. De Toncactus
of Echinocactus Wislizeni is nuttig in tijden van droogte. De
indianen hakken dan den top af en roeren met een stok het merg
tot een brij, die drinkbaar is. Deze soort is ongelooflijk gestekeld
en het kost veel moeite, een kussentje met een paar van de karakteristieke gemshoornvormige stekels uit te snijden. Twee kleine
soorten zijn Echinocereus Fendleri en Mamillaria Grahami. Ook
hier worden door winter- en zomerregen talrijke ephemeren te
voorschijn geroepen.
Eene excursie naar het Santa Catalina-gebergte doet zien,
hoezeer de uitgestrekte bajada een geschikt terrein voor het geslacht
Opuntia is. I n twee typen treedt dit op. Ten eerste is er het bekende
schijfvormige type, Daarnaast komen soorten voor als struiken
met cylindrische takken. De Amerikanen spreken hier van Flatopuntia's eri Cyhndropuntia's, Steeds is sprake van een oppervlakkig
en rijk vertakt wortelstelsel, dat terstond van regenval kan profiteeren. De schijfcactus doet daarbij de schijven opzwellen, I n
droge tijden worden zij platter en platter, ten laatste in het midden
platter dan bij den rand en slap en ten slotte worden zelfs wel
schijven afgeworpen. Maar eene regenbui doet alles herleven en
zelfs afgevallen schijven wortel schieten. De schijven stellen takken
voor, de kussentjes met stekels knoppen, waarvan sommige tot
nieuwe schijven uitgroeien, andere blijven slapen, zooals bij een
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boom ook niet alle knoppen uitloopen. De vrucht is vijgvormig en
wordt als z.g. „indian f i g , " gegeten, maar lastig zijn daarbij de
talrijke stekeltjes. Mooi zijn steeds de bloemen dezer Cactussen
met talrijke fijne bloembladen, geel of rood, en eveneens talrijke
slanke meeldraden.
Tot rijke ontwikkeling kwam aan den vofet van het Santa Catalinagebergte de paloverde —- ocathlo —• Carnegia — associatie. Eén
exemplaar van Carnegia daar is zeer interessant, omdat de top
gefascieerd is en tot een reusachtigen hanenkam is uitgegroeid, een
duidelijk bewijs daarvoor, dat wij eene fasciatie niet als eene veelheid
moeten beschouwen, zooals Linnaeus wilde, maar als eene eenheid,
als het resultaat van eene atavistische, abnormale, dichotome
vertakking van een enkelen knop.
Bij ongeveer 1200 M , houdt deze associatie op en begint eene
nieuwe, die men den gordel der boomachtige Liliifloren zou
kunnen noemen en die reikt tot ongeveer 1500 M , H i j omvat
soorten als Agave Schottii en A, Palmeri, Dasylirion Wheeleri,
Nolina microcarpa, gekenmerkt door een kwastje van vezels op de
toppen der bladeren. Yucca, bekend door de bestuiving door de
Yuccamot of Pronuba yuccaseha. Interessant is het verschh tusschen
behingen, die naar het Zuiden, en die welke naar het Noorden zien,
Zuidhelhngen zijn tot grooter hoogte met palo verde enz, begroeid,
dan Noordhehingen,
De hooger gelegen gedeelten van het gebergte vertoonen, wat
bijv, ook de Sierra Nevada in Californië leert. D i t gebergte is met
Coniferenwoud bedekt en aan den voet heeft men een „foothihvegetation", chaparral geheeten en bestaande uit soorten van eik,
van Arctostaphylos enz,, eene dergelijke vegetatie, als de maqui
van het Middehandsche Zee-gebied, dat ook in khmaat met
Cahfornië overeenstemt, I n overeenstemming hiermede beginnen
in het Santa Catahna-gebergte de eerste struiken van Arctostaphylos
pungens, van Quercus oblongifolia enz. bij ongeveer 1500 M , ,
waarbij de expositie der behingen ook weer van beteekenis blijkt.

118
Spoedig treden nieuwe soorten van eik op, Quercus Emoryi,
Q. reticulata, Q. arizonica, Q. hypoleuca, alles wonderlijke soorten
met van onderen viltige, weinig of niet ingesneden bladen, zooals
zij ook voor de soorten van de Middellandsche Zee kenmerkend
zijn. Daarbij een machtige jeneverbes, n.l. Juniperus pachyphloea,
vertegenwoordiger van een geslacht, dat gaarne daar groeit, waar
in een continentaal gebied eene boomgrens begint. Voorts een
aardbezieboom. Arbutus arizomica, merkwaardig pendant van de
Arbutus Menziesii uit de chaparral van Californië en de Arbutus
Unedo van Zuid-Europa. Bij 1800 M . bereikt men het Coniferenareaal en gaan soorten van den optreden, Pinus cembroides, P.arizonica, P. chihuahuaensis (uit te spreken chiwawaensis), en ten
slotte de i n N . Amerika zoo zeer verspreide Douglas-spar.
Is het dus juist, dat de woestijn van Arizona geen echt woestijnkarakter draagt, in het Noorden van den staat is eene plek aan te
wijzen, die zeker woestijnachtig van aard is. Deze plek hgt in den
Grand Canyon van de Colorado-rivier, de vermaarde, 1500 M .
diepe kloof ter breedte van wel 18 K . M . in het hoogplateau van
Noord-Arizona. Aan den rand heeft men eene vegetatie, die het
best de „foothhlvegetation" van de Rocky Mountains met de
eerste Coniferen genoemd wordt. Men vindt er Pinus ponderosa
(Yellow pine), Pinus edulis, maar ook struiken van Quercus
Gambelhi en Juniperus monosperma. Begint men de afdahng
in de kloof, dan wordt men getroffen, op de minder sterk hellende
gedeelten, door woud van Douglas-spar en Abies concolor, dat
feitelijk op veel grooter hoogte behoorde te groeien, maar hier
optreedt, doordat het zonhcht door den kloofrand wordt onderschept. Hoe dieper men komt, hoe meer woestijnachtig het landschap wordt. Struiken van eene Ephedrasoort treden op, geslacht,
dat ook de Sahara bijv. kenmerkt. Bereikt men eindelijk de chocoladekleurige rivier, dan is alle vegetatie opgehouden.

KROP IN NEDERLAND.
HARE V E R B R E I D I N G , V O R M E N , BETEEKENIS EN BESTRIJDING
door
PROF. DR. R. DE JOSSELIN D E JONG
TE UTRECHT.

Wanneer een Nederlander in Zwitserland bepaalde streken, en
wel met name het gebied van het Berner-Oberland, bezoekt, wordt
hij getroffen door het groote aantal menschen, welke hij daar
met een dikken hals, veroorzaakt door een vergrooting van de
schildklier, m. a. w. met een krop, ziet rondloopen. En als hij
dan daarbij verneemt, dat er in dat land duizenden menschen zijn,
die, ook in samenhang met een aandoening van de schildklier,
aan lichte of ernstige graden van zwakzinnigheid (cretinisme),
lijden, dan zal men begrijpen hoe de kropziekte, in den ruimsten
zin van het woord genomen, daar het karakter van een volksziekte
draagt en dat met groote kracht door de beste onderzoekers op
het gebied der geneeskunde en volksgezondheid deze endemie,
die in zoo hooge mate de volkskracht vermindert, bestreden wordt.
Zoo erg nu als in Zwitserland is het in ons vaderland gelukkig
met de uitbreiding en het karakter van krop (struma) niet gesteld.
Maar toch is het in de laatste vijf en twintig jaar al meer en
meer opgevallen dat in enkele streken van ons land, o. a. in Utrecht,
Kampen, Steenwijk, Meppel, e. a., vergrooting van de schildklier,
vooral onder jonge menschen en schoolkinderen, zoo veelvuldig
wordt waargenomen, dat men daar met goede gronden van een
endemie kan spreken.
Wanneer b.v. door een onderzoek, dat uitgegaan is van den
Gezondheidsraad, gebleken is, dat in Kampen meer dan 40% van
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de kinderen een groote schildldier hebben; dat in Utrecht (1924)
door de Utrechtsche Struma-commissie bij jongens tot het 15de jaar
de schildldier bij 64% vergroot gevonden werd en bij meisjes op
den leeftijd van 19 jaar zelfs bij 82%, dan zal het u duidelijk
zijn, dat zulke cijfers een ieder, wien de volksgezondheid ter
harte gaat, tot nadenken moeten stemmen.
En met bijzondere waardeering noem ik hier de namen van
twee overleden landgenooten, die als pioniers op het gebied van
onderzoek en bestrijding van krop in Nederland kunnen gelden:
dr. Broers en dr. Kappenburg.
Met het noemen van deze beide namen w i l ik niets afdoen aan
de verdiensten van anderen, nog levenden, ten opzichte van het
struma-vraagstuk i n Nederland.
Laat ik intusschen dadelijk beginnen te verklaren, dat in den
Haag struma vooralsnog niet in zulke mate voorkomt, dat daar
het woord krop-endemie op zijn plaats zou zijn; integendeel:
den Haag is, wat betreft het voorkomen van struma, bevoorrecht,
gelijk over het algemeen het kustgebied er in dit opzicht veel beter
aan toe is dan het Centrum en het Oosten van het land (Utrecht,
Noordelijk Overijsel, Zuidelijk Drenthe, Twente).
I n den Haag moge dan de toestand vrij gunsüg zijn, in andere
gedeelten van ons land is dat niet het geval. En wat voor Nederland
geldt, blijkt in veel sterkere mate te gelden voor enkele streken
van onze Overzeesche bezittingen.
I n de Alaslanden (Sumatra) komt struma, deels met cretinisme,
zeer veel voor; in de residentie Kediri (Oost-Java) komen, volgens
recente onderzoekingen van Dr. Eerland op een bevolking van
2.500.000 zielen, naar schatting ongeveer 60.000 strumadragers
voor, waaronder veel doofstommen, tamelijk veel cretins en zeer
veel cretinoïden of half-cretins (demonstratie van foto's). Als men
dit bedenkt, is het wel duidelijk, dat het kropvraagstuk voor
Nederland en zijn koloniën, van algemeen sociaal-hygiënisch
standpunt, van groot belang is en gaarne heb ik dan ook voldaan

121
aan de uitnoodiging van het Bestuur der Maatschappij Diligentia
daar heden avond een en ander over mede te deelen.
Ahereerst de vraag: wat is krop?
Krop of struma is in het algemeen een vergrooting van de
schildklier van langdurigen aard, waarbij de structuur van het
orgaan meer of minder goed behouden blijft en waarbij de functie
niet, weinig of ernstig gestoord kan zijn; dit laatste hangt af van
het type der struma en de constitutie van den betreffenden persoon.
Vergrootingen door gezwellen, bloedingen, ontsteking e.d.
behooren niet tot het hoofdstuk „krop".
De normale schhdklier heeft zoowel bij den groei, de geestelijke
en lichamelijke ontwikkeling van het kind, alsook bij den volwassene
voor zijn stofwisseling en geestelijke functie's een zeer groote
beteekenis. Het geheel of bijna geheel ontbreken van de werkzaamheid der schildklier leidt tot dwerggroei, geestelijke minderwaardigheid, zelfs volslagen cretinisme en buitengewone vertraging
van de stofwisseling (myxqedeem).
(Demonstratie van afbeeldingen van cretins uit Zwitserland).
Ziekelijk overdreven werkzaamheid der schildklier heeft een
tegenovergestelden toestand tengevolge, n.l. verhoogde stofwisseling, vermagering, sterke prikkeling van het zenuwstelsel,
beven, oogstoornissen, kortom, een ziekteproces, dat reeds i n 1795
door Parry, in 1835 door Graves en in 1840 door Basedow beschreven werd en algemeen bekend staat onder den naam van de
ziekte van Basedow.
Tusschen deze twee uitersten ligt de normale functie met overgangen naar minder- en naar overwaardigheid der klierwerkzaamheid.
De schildklier van volwassenen hier te lande heeft een gemiddeld
gewicht van 25 a 30 gram; bij het pasgeboren kind weegt zij
ongeveer 2 gram. Het orgaan heeft een bizonderen bouw; het
bestaat uit een verzameling van kleine blaasjes, waarvan de wanden
worden bekleed door een bizonder soort cellen; deze cellen scheiden
een glazige, vloeibare stof af, welke in de blaasjes wordt bewaard.

Deze stof heet colloid; zij bevat een werkzaam bestanddeel, dat
thyroxine heet, een scheikundige stof, welke gekenmerkt is door
een bizonder gehalte aan Jodium. A l naar de behoefte wordt deze
stof uit de blaasjes aan den bloedbaan of de vochtwegen afgestaan
en aldus in het lichaam verbreid.
Het colloid met zijne bestanddeelen is noodig voor onze stofwisseling, voor de normale werkzaamheid der hersenen en zenuwen,
en in de groeiperiode vooral voor de ontwikkeling van het individu.
De grootte en werkzaamheid der schildklier wisselen, al naar
jaargetijde, voeding, leeftijd, geslacht en andere factoren; o. a.
wordt zij aanzienlijk grooter gedurende de zwangerschap. Rekening
houdende met deze schommelingen van haar grootte, spreken
wij van struma of krop bij een pasgeborene, wanneer de schildklier
5 gram of meer weegt; bij een volwassene, wanneer het gewicht
meer dan 50 gram is.
Zij is dan duidelijk voelbaar, en meestal ook zichtbaar vergroot.
Strumae van 300, 400, ja, van 600 en 700 gram zijn onder mijn
materiaal van ruim 1000 gevahen lang niet zeldzaam (zie foto's).
N u hoeft elke struma lang niet altijd tot ernstige verschijnselen
aanleiding te geven; integendeel: de kropendemie i n Nederland
draagt over het algemeen een vrij goedaardig karakter. Bij velen
zijn de stoornissen alleen mechanisch door de grootte van het
orgaan. Maar toch: onder mijn meer dan duizend gevallen waren bij
3 1 % dus bij bijna een derde, meer of minder ernstige stoornissen
in de stofwisseling, van het zenuwstelsel, als anderszins aanwezig.
Cretinisme, dwerggroei en de soms daarmede gepaard gaande
doofstomheid komen in Nederland gelukkig nog slechts sporadisch
voor. (Demonstratie).
De bouw van de vergroote schhdklier (die ik verder met den
naam van krop of struma zal aanduiden), wijkt, ook bij patiënten,
die er geen ziekelijke stoornissen van ondervinden, meer of minder
af van die van het normale orgaan; bij de andere patiënten wijkt
zij er soms i n hooge mate van af, De vergrooting kan zijn: diffuus
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of meer in den vorm van knobbels (diffuse en knobbelige struma);
zij kan veelf weinig, of geen colloïd bevatten en over het algemeen
kan men zeggen, dat de rustige struma rijk is aan colloïd, terwijl
die, welke ziekelijke verschijnselen veroorzaakt, er arm aan is.
Ik zal op den fijneren mikroskopischen bouw niet diep ingaan,
daar dit hier minder aangewezen is, maar w i l allereerst over de
verbreiding in Nederland spreken.
In 1916 werd door dr. BRAND een uitgebreid onderzoek ingesteld
bij het toen gemobiliseerde leger: 46975 soldaten werden door
dr. Brand en zijn staf onderzocht, waarbij bleek dat het grootste
aantal kropdragers afkomstig was uit de provincie's Utrecht,
Gelderland en Zuid Holland; en het geringste uit Zeeland,
Groningen, Drenthe en Friesland. Van de grootere plaatsen met
veel schildkliervergrootingen noem ik Gorinchem, Breda, Nijmegen,
Rheden, Utrecht.
Deze gegevens komen vrijwel overeen met mijn persoonlijke
ervaring, al moet ik er dadelijk op wijzen dat deze niet geheel
Nederland bestrijkt, omdat het kroponderzoek hier te lande niet
gecentraliseerd is en wij nog geen gegevens over struraa-frequentie
in alle deelen van het land hebben.
(Kaarten van Nederland ter vergelijking van de resultaten van
dr. Brand met die van spreker).
Wat is nu wel de oorzaak van struma ? Prof, van Leersum heeft
naar aanleiding van schilderijen van 15e, 16e, en 17e eeuwsche
Vlaamsche en Nederlandsche meesters aangetoond, dat struma
ook vroeger in deze streken voorkwam; maar een zoo veelvuldig
verschijnsel als in de laatste vijf en twintig jaar is het vroeger
toch waarschijnlijk niet geweest, (Projectie van een reproductie
naar een schilderij van Rogier van der Weijde),
Opmerkelijk is dat reeds eeuwen lang in Zwitserland en andere
streken krop zeer veel voorkwam en overal vindt men bij het
volk de opvatting verbreid dat er verband is tusschen krop en
den toestand van bodem en drinkwater (hydrotellurische theorie;
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Kocher, Bircher e. a.). En zoo komen wij al onmiddellijk tot de
vraag naar de oorzaak van struma.
Onder de vele opvattingen daaromtrent zijn er in het verloop
der laatste vijftig jaren drie stroomingen naar voren gekomen,
welke men kan noemen:
1. de hydrotellurische richting;
I I . de infectie-theorie;
I I I . die, welke de verklaring althans voor een belangrijk deel
zoekt in een tekort aan Jodiumtoevoer in het hchaam.
Volgens de hydrotellurische richting lag de hoofdfactor in de
samenstelhng van den bodem en het water. Sinds in allerlei gebieden
van de aarde met sterk uiteenloopende verhoudingen wat betreft
bodem-toestand, hoogte, waterverzorging, enz. struma uiterst veelvuldig is waargenomen, heeft deze bodemtheorie haar meeste aanhangers verloren; en als voornaamste blijven over de infectietheorie en die der jodium-deficiëntie,
Op de Internationale Kropconferentie in Bern (1927), waar
kroponderzoekers uit ahe deelen der wereld bijeen waren, liep de
strijd over de oorzaak hoofdzakelijk tusschen deze twee richtingen;
men kwam niet tot overeenstemming; het vraagstuk blijkt steeds
meer buitengewoon ingewikkeld te zijn en wij willen hopen, dat
op de tweede conferentie, welke in dit jaar in Augustus wederom
in Bern zal plaats hebben, wij iets dichter tot de oplossing ervan
zullen gekomen zijn.
Allereerst een kort woord over de infectie-theorie.
Het opgehoopt voorkomen in bepaalde gebieden, het enkele
malen plotsehng optreden van een groot aantal gevallen op een
enkele plaats, kan doen denken aan de werking van een levende
ziektekiem. Maar: vooreerst is nooit iets met zekerheid van een
ziektekiem in een struma gevonden; het veelvuldig karakter van
den bouw der strumae, het chronische koortsvrije beloop der
kropziekte zelve pleiten er ook niet voor.
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Ook het experiment heeft vooralsnog geen bevestiging gebracht;
(Mac Garrison, Galh Valerio e. a.).
%
or zoover ervaring van spreker reikt en uit onder^oekmgen
v a l tal van kropkenners mag afgeleid worden, kan bacteneek
infectie wellicht een bevorderenden invloed hebben doordat het het
i n S u verzwakt, maar struma als volksziekte op vele plaatsen
der aarde is niet kortweg te verklaren door de werkmg van een
bacterie, zooals b.v. tuberculose door den tuberkelbaal, malarta
door een plasmodium, cholera door den kommabacü.
Van groot actueel belang, ook voor ons land bh;kt steeds njeer d
vraag naar het verband tusschen struma en het ontbreken o het te
Lt
van bepaalde stoffen eenerzijds of een overmaat van b paalde
stoffen anderzijds in voedsel, drinkwater of de mgeadernde lucht
Ik heb hierbij vooral het oog op een tekort aan jodtum, ma
mo t er bijvoegen, dat ook aan andere stoffen, b.v. een tekort
T n vitaminen, een te veel aan kalk in hetgeen wij bmnenkr.gen
gedacht moet worden.
Een der meest bekende kroponderzoekers van den tegen
woordigen tijd, Mac. Garrison, die in Britsch-Indië, op de b e t j L h i n g L van de Himalaya, waar krop en crettmsme zeer ve
orkomen, sedert jaren zich zeer extensief en - ^ - ^ ^ ^^^^^^
kropvraagstuk bezighoudt, heeft in ^ ^ ^ / ^ ' ^ ^ ^ ^
resuhaten van proeven op duizenden dteren medegedeeld en ts daa
bij tot het besluit gekomen, dat bij ratten een -^amm-arm en h t algemeen een slecht samengesteld voedsel kropverwekkend werkt
Hoever dit voor den mensch geldt, zal nader onderzocht
dienen te worden. H i j ontkent niet de beteekenis van pdrumgebrek in voedsel en drinkwater, maar ziet daarin alleen toch
n e de verklaring van het endemisch optreden van struma
In het middelpunt der belangstelling staat tegenwoordig, vooral
door het werk der Zwitsers: HUNZIKKR, VON F ™ ^ - ;
EGGENBBHGEH, bij de voorkoruing, bestrijdm en behar^dehng van
struma de vraag naar den invloed van het jodium.
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Hiervoor moge ilc nog uwe bijzondere belangstelling vragen.
In 1812 werd door COURTOIS het jodium ontdekt; reeds in 1820
beveelt COINDET (Genève) het aan als middel tegen krop.
Nadat PRÉVOST in 1849 er de aandacht op gevestigd had, dat in
streken, waar veel krop voorkwam, in het algemeen in de omgeving
weinig jodium gevonden werd, heeft de pharmacoloog CHATIN (1850)
zich met volle kracht op dit vraagstuk geworpen. H i j onderzocht
levensmiddelen, drinkwater, bodem en lucht op jodium en vond
inderdaad zülk een verband tusschen Jodium-armoede in deze
stoffen eenerzijds en het voorkomen van krop anderzijds, dat hij
tot een systematische bestrijding van krop door middel van Jodiumpraeparaten aanried.
Had men zijn raad voorzichtig opgevolgd, dan zou de
bestrijding van krop 7 5 jaar vervroegd geweest zijn en zouden wij
nu in landen als Zwitserland, Zuid-Frankrijk enz. bij de beoordeehng van de waarde der Jodiumprophylaxe tegen de endemische struma op een groote ervaring kunnen steunen. Helaas hep
het anders.
De raad van Chatin leidde er toe, dat men Jodium in veel te
groote hoeveelheden gaf en dat daardoor verschülende gevahen
van Jodium-vergiftiging en van verergering der strumaverschijnselen
werden waargenomen. De Fransche Academie deed een onderzoek
en bracht een ongunstig rapport uit, doordat verzuimd werd te
onderzoeken of zeer kleine hoeveelheden Jodium niet een goed
resultaat gaven; men vond het onwaarschijnlijk, dat zulke kleine
hoeveelheden als CHATIN aangaf, nog uitwerking konden hebben.
Zooals EGGENBERGER het typisch uitdruk: „ C H A T I N wurde einfach
auf Grund von unrichtigen Vermutungen hin kak gestellt."
En toch, het gaat juist om uiterst kleine hoeveelheden Jodium
wanneer men prophylactisch, d . w . z . voorbehoedend, de endemische krop bestrijden w i l .
Een voorbeeld uit de praktijk der allerlaatste jaren moge dit
toehchten.

12?
In het kanton Appenzeh, dicht bij het meer van CONSTANZ, komt
struma buitengewoon veel voor.
Sedert 10 jaar is dr. EGGENBERGER, die midden in dat kanton,
in Herisau, woont, bezig daar den strijd tegen endemische krop en
cretinisme te voeren, door zeer geringe hoeveelheid Jodium per
dag aan de bevohdng te geven. H i j deed dit door middel van het
in het huishouden gebruikte keukenzout. Hieraan wordt, vóór
de distributie ervan onder de bevolking, 0,5 gram Jood Kali per
100 K . G . zout toegevoegd. Dat wh dus zeggen dat één gram
keukenzout 5/lOOOste van een milhgram Joodkalium bevat. Het
gemiddelde dagelijksch gebruik aan Zout bedraagt rh 10 a 15 gram
per hoofd, zoodat ieder op die wijze 50 a 75/1000 mGram Joodkalium binnenkrijgt ^).
Voor het gemak heeft men de hoeveelheid van 1/1000ste mGr,
met de Grieksche letter „gamma" (y) aangegeven. Houdt men
rekening met hetgeen aan Jodium door liggen uit het zout verdampt
en wat met allerlei resten en afval wordt weggeworpen, dan krijgt
op die wijze iedereen gemiddeld 40 y Joodkalium per dag binnen.
De dagelijks benoodigde hoeveelheid Jodium voor het lichaam bedraagt ongeveer 100 a 120 y; wat men in Jodium-arme streken met het
gejodeerde zout extra binnen krijgt, maakt tenslotte de hoeveelheid
die wordt opgenomen, volkomen voldoende. Het is werkelijk
verbluffend te zien welke resultaten dr. EGGENBERGER met zijn nu
bijna 10-jarige Jodiumprophylaxe bereikt heeft: struma is in zijn
gebied sterk aan het verminderen; bij geen enkel van de 950 in
dat tijdvak geboren kinderen is, dank zij de prophylaxe bij de
moeders gedurende de Zwangerschap, schildkliervergrooting ontdekt,
De schoolkrop van kinderen onder de 10 jaar is verdwenen.
De puberteitskrop komt niet meer voor.
De zwangerschapskrop vertoont zich niet meer.

1) De laatste jaren heeft dr. E . deze hoeveelheid verdubbeld voor kinderen, zwangeren en enkele andere groepen.
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Sedert vier jaar is er geen recruut meer wegens Icrop afgekeurd;
vroeger 1 a 2%.
Op de scholen is het werk aanzienlijk verbeterd; de zuigehngsterfte is gedaald. De laatste drie jaren neemt het aantal zwakzinnige
en doofstomme kinderen af.
Die feiten en cijfers spreken.
Ook aan de steenbokken, die veel van struma te lijden hadden,
is Jodiumhoudend zout verstrekt; het aantal goede geboorten onder
deze dieren is direct gestegen.
(Opmerkelijk is het dat men reeds in zeer oude geneeskundige
litteratuur vermeld vindt dat zeewier-praeparaten aanbevolen
werden tegen struma. I n zeewier zit Jodium!).
Hoe staat het nu met de Jodiumprophylaxe in Hohand? Is de
endemie ernstig genoeg om ook hier een algemeene prophylaxe
door Jodiumhoudend zout (Jozo, Boekelo) in te voeren?
Deze vraag wil ik tenslotte op de volgende wijze beantwoorden.
Dat er een verband is tusschen een tekort aan Jodium en veelvuldig voorkomen van struma is niet te ontkennen, al wil dit niet
zeggen, dat gebrek aan Jodiumtoevoer de uitsluitende oorzaak van
struma is. Het is zeer goed mogelijk dat Jodiumgebrek één factor
is uit een reeks van schadelijke momenten, die struma verwekken
of struma-bevorderend werken. Ik noem: slechte, minderwaardige
voeding en gebrek aan vitaminen (Mac. Garrison), overvloedig
gebruik van calcium, de invloed van erfelijkheid, geslacht, leeftijd,
infecties van verschillenden aard.
Gebrek aan vitaminen komt in ons land nauwelijks of niet in
aanmerking.
Men zal door uitgebreid onderzoek de waarde dezer verschillende
factoren nader hebben te bepalen; voorloopig staat wel dit vast
dat voorzichtige jodiumprophylaxe een bijzonderen gunstigen invloed
tegen de verbreiding van endemischen krop uitoefent.
Niet zonder reden zegt EGGENBERGER: „Jodiumgebrek verklaart
niet het kropvraagstuk,

maar Jodiumprophylaxe

doet krop

verdwijnen."
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De vraag ligt dus voor de hand of ook wij in Nederland in kroprijke
streken het gebruik van Jodiumhoudend zout moeten aanbevelen.
N u is door onderzoek aan soldaten en bij schoolkinderen (Utrecht,
Zutphen, Steenwijk, Meppel, Breda, e. a.) gebleken, dat de kropendemie meer extensief dan intensief is en dat cretinisme, dwerggroei, myxoedeem, nog tot de uitzonderingen behooren.
Zoo dwingend als in Zwitserland is dus de Jodiumprophylaxe
bij ons niet. Toch dient de wenschelijkheid daarvan onder de
oogen gezien te worden in Nederland, zoowel als in de genoemde
streken in onze Koloniën, daar men niet weet in hoeverre de
endemie een ernstig karakter kan aannemen. Het vrij veelvuldig
voorkomen van ziekelijke gevolgen ervan (hyperthyreose) maant
tot voorzichtigheid (onder mijne gevahen bedoeg dit 31%).
De Gezondheidsraad heeft dan ook een onderzoek van het kropvraagstuk h. t, 1, ter hand genomen en een uitgebreid rapport der
struma-commissie uit dien raad over uitbreiding, vorm, karakter,
oorzaak en prophylaxe van struma in Nederland is in den loop
van 1932 verschenen,
In het bizonder was het onderzoek gericht op het gehalte der
drinkwatersoorten aan Jodium en op het verband tusschen Jodiumarmoede van het water en voorkomen van krop.
Er blijkt inderdaad een, zij het niet absoluut, parallelhsme
tusschen die twee te bestaan (demonstratie van kaarten, vergelijking
van struma en drinkwateronderzoek).
Dit pleit voor de invoering van de prophylaxe door het Jodiumhoudend zout (Jozo) in kroprijke gebieden, wellicht ook door het
toevoeren van Joodkalium aan drinkwater in plaatsen, waar dit
zeer arm aan Jodium is.
N u heeft men in den laatsten tijd in de dagbladen kunnen lezen, dat
Jodiumhoudend zout schadehjk zou zijn voor de gezondheid, en zelfs
gevaarlijk zou kunnen werken en er zijn stemmen opgegaan die tegen
de prophylactische kropbestrijding door Jodiumhoudend zout (in den
vorm van Jozo h. 1.1, of vanVollsalz in Zwitserland) waarschuwen.
9
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Het wil mi) voorkomen, dat deze gevaren der prophylaxe, gelijk
ook Prof. Wagner von Jaurreg (Weenen) en dr. Eggenberger
(Appenzell) telkens aantoonen, zeer overdreven worden. Dat
Jodium boven zekere doses, langeren tijd genomen, schadelijk kan
werken, is genoegzaam bekend. Maar daar gaat het niet om.
Men moet hier streng onderscheid maken tusschen: onder medische
contróle toegepaste prophylaxe met uiterst geringe hoeveelheden
Jodium (40 of 50 y per dag) eenerzijds, en het wilde, niet gecontroleerde gebruik van Joodkali of andere Jodiumpraeparaten als gevolg
van verkeerde reclame of niet goed begrepen indicatie, anderzijds.
Wie te veel Jodium neemt, loopt gevaar er terdege schade van
te ondervinden. Geneeskundige voorlichting is hier noodzakelijk.
Ook wordt nog te veel uit het oog verloren het verschil tusschen
behandeling en prophylaxe.
De eerste heeft ten doel bepaalde afwijkingen, o. a. ook bepaalde
vormen van struma, met Jodium te verbeteren of te genezen.
Daarvoor kunnen soms flinke doses over een kort tijdsverloop
noodzakelijk zijn. D h staat uksluitend ter beoordeehng van den arts 1
Prophylaxeheth tendoehvoorkomingvan krop door langdurige toediening van mmmaZe hoeveelheden Jodium; hoeveelheden zóó klein
dat men vroeger er aan twijfelde of zij wel iets doen konden. Het zal
een zeer groote zeldzaamheid zijn, dat deze minimale hoeveelheid
schaden kan. Men bedenke: met Jozo krijgt men 40 a 50 y per dag
binnen (dat zou dus over een heel jaar hoogstens 18 milhgram zijn).
Welnu; het drinkwater van Barendrecht bevat per liter 89 y.
Gemiddeld gebruikt men meer dan 1 liter water per dag in
spijs en drank; in Barendrecht beantwoordt dat dan aan het
dubbele der hoeveelheid Jodium die men met Jozo of Vollsalz
per dag binnen krijgt.
En toch: ondervinden de inwoners van dat dorp er schade van?
Niet in het minst!
Hetzelfde geldt, in wat mindere mate voor Gouda, Moordrecht,
Amersfoort e. a.
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Neen: het is niet de onder deskundige leiding staande Jodiumprophylaxe die schaadt, maar het onoordeelkundig, wilde gebruik
van Jodium in hoeveelheden, die de geringe quantiteit in het
jodiumhoudend zout verre en verre overtreffen.
Daartegen wh ik met kracht waarschuwen.
Tot slot zou ik mijn opvatting aldus willen formuleeren:
In kroprijke streken verdient prophylaxe door jodiumhoudend
zout (Jozo) of wehicht door toevoeging van Joodkalium aan drinkwater, dat daaraan zeer arm is, aanbevehng; mits, en dit zij met
nadruk gezegd, aan de volgende voorwaarden voldaan zij:
I . de prophylaxe moet geschieden onder geneeskundige leiding
en contróle;
I I . bij reclame voor jodiumhoudend zout worde uitdrukkelijk
gewezen op het gevaar, vooral voor kroplijders, van gebruik van te
jodiumrijke praeparaten;
I I I . dat streng onderscheid gemaakt wordt tusschen: prophylaxe
met minimale hoeveelheden Jodium (40 y tot 50 y per dag) door
middel van jodiumhoudend keukenzout (of wellicht door jodeering
van drinkwater) en behandeling van struma met Jodiumpraeparaten van anderen aard, en in geheel andere hoeveelheden;
I V . deze laatste behoort eveneens uitsluitend op geneeskundig
voorschrift en onder leiding van een arts te geschieden;
Ten slotte:
V. Een wild jodiumgebruik door het pubhek uit vrees voor
struma is beslist af te keuren. Het brengt het groote gevaar mede,
dat de slechte gevolgen ervan het Jodium ten onrechte in discrediet
brengen, (gelijk reeds eenmaal in de geschiedenis der geneeskunde
met het werk van Chatin gebleken is) en daardoor een verstandig
geleide, onder geneeskundige contróle staande Jodiumprophylaxe
voor vele jaren belemmeren of zelfs vernietigen.
Deze voordracht werd met talrijke praeparaten, foto's, tabehen,
kaarten en diapositieven toegelicht.

KUNSTMATIGE

VETTEN

door
DR. G. L . V O E R M A N .

De belangstelling, die w i j in de laatste jaren door berichten in
onze nieuwsbladen kunnen waarnemen voor traan (walvischtraan,
sardijnentraan, haringtraan) heeft verschillende oorzaken.
Een daarvan is zeker te zoeken in de groote bedragen, die ermede
gemoeid zijn. Zoo vermeldde in December '32 een dagbladbericht,
dat de geheele Noorsche traanproductie over 1932—1933 zou zijn
aangekocht door het Unileverconcern, tegen den, in vergelijking
met vroegere jaren lagen, prijs van £ 13 per ton; bij een geschatte
Noorsche productie van ongeveer 260.000 ton komt deze transactie
bij den tegenwoordigen lagen stand van het £ toch nog op een
waarde van 2,5 a 3 millioen gulden. Wordt daarbij in aanmerking
genomen dat, volgens de International Whaling Statistics, de totale
walvischtraanproductie van 1929^-30 ongeveer 466.500 t o n i )
bedroeg, waaraan ongeveer 38.000 walvisschen ten offer vielen,
en in 1930—31 en zomer 1931, 614.500 ton, dat in Japan de
waarde van de geproduceerde vischolie (vischtraan) in 1929 op
ruim 5 mhlioen Yen, in 1931 op ongeveer 3,5 milhoen Yen werd
geschat, dan blijkt wel welke bedragen met deze traanproductie zijn
gemoeid.
Een andere oorzaak is ongetwijfeld dat traan een der belangrijkste
1)

1 long ton =

1016 K . G .
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grondstoffen voor de industrie der spijsvetten is geworden, waarnaast de veel meer beperlcte toepassingen als verlichtingsmiddel,
smeermiddel of looierijvet, slechts een uiterst bescheiden plaats
innemen.
De verwerldng van traan tot producten, die als voedingsvet en
voor andere doeleinden zeer gewild zijn, een omzetting, die ook
op andere oliën wordt toegepast, heeft zijn ontstaan eigenlijk te
danken aan de ontwikkeling der margarine-industrie.
Margarine, oorspronkelijk de vinding van MÈGE MOURIER (1870)
en in den loop der jaren belangrijk verbeterd, is, evenals boter, in
hoofdzaak een emulsie van vetten met water (ongeveer 85% vet
en 15% water), waarbij een groot deel der vetten bestaat uit vaste
vetten. De grondstoffen, die eerst voornamelijk voor de margarinebereiding in aanmerking kwamen, waren dierlijke vetten, als rundvet
en reuzel in hun verschillende, meestal le kwaliteiten; later kwamen
daarbij ook cocosvet en palmpitvet.
A l deze vetten zijn echter niet steeds even geschikt om er goede
margarine van te maken en er ontstond, speciaal in het begin
dezer eeuw, een groote vraag naar vaste vetten voor spijsvetdoeleinden; daarentegen verschenen van vloeibare vetten of oliën,
door de vele ter beschikking gekomen ohezaden en de betere
hulpmiddelen voor het winnen der olie daaruit, groote hoeveelheden aan de markt, welke hoeveelheden nog met traan werden
vermeerderd. Door de vinding om vloeibare oliën in vaste vetten
te veranderen, is aan de vraag naar deze laatste tegemoet gekomen
en het is voornamelijk die omzetting, geschiedend door hydreering,
of harding, die in het volgende zal worden behandeld,
. Hierbij moge iets voorafgaan over de samenstelling der vetten.
Onder de eigenlijke vetten en oliën worden verbindingen van
glycerine met vetzuren verstaan, zijnde de glycerylesters der
vetzuren. Deze eigenlijke vetten hebben de eigenschap van verzeepbaar te zijn, d. w. z. zij kunnen door alkaliën gemakkelijk worden
gesplitst in glycerine en vetzuur, waarbij dit laatste met de alkaliën
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zeep vormt. Tevens zijn de eigenlijlce vetten verteerbaar, d. w. z.
zij worden in onze spijsvertering afgebroken tot stukken, die weer
als bouwsteenen voor de bestanddeelen van ons lichaam dienen,
in tegenstelling van de op vet gelijkende, doch onverteerbare
stoffen, als b.v. paraffineolie, die uit koolwaterstoffen bestaan.
Daar in de glycerylesters der vetzuren één molecuul glycerine
meestal met drie moleculen vetzuur is verbonden en de moleculair
gewichten der hier vooral in aanmerking komende hoogere vetzuren
veel grooter zijn dan dat van glycerine, vormen de vetzuren het
hoofdbestanddeel van de oliën en vetten.
Nu meene men niet dat de natuurlijke oliën en vetten elk voor
zich slechts bestaan uit de verbinding van glycerine met een
enkel vetzuur, dus uit een enkele glycerylester. Integendeel heeft
men in elk vet en in elke olie een mengsel van verschillende
glycerylesters naast elkaar en zelfs in het molecuul van een enkele
glycerylester heeft men weer verschillende vetzuurresten, doordat
een molecuul glycerine zich met drie moleculen vetzuur kan
verbinden, die geenszins dezelfde drie behoeven te zijn,
Zoo spreekt men van tristearine en trioleïne, doch ook van
oleodipalmitine, of palmitostearo-oleïne, palmitodistearine enz,, al
naar gelang één of meer vetzuurresten van een soort aanwezig zijn.
De vetzuren worden onderscheiden in verzadigde en onverzadigde; bij de eerste zijn alle vier valentie's van de in het molecuul
voorkomende koolstofatomen verzadigd, bij de laatste zijn een of
meer onverzadigde bindingen aanwezig, doordat enkele koolstofvalentie's onverzadigd zijn gebleven, wegens het ontbreken van
twee waterstofatomen voor elke onverzadigde binding.
Tot de verzadigde vetzuren behooren o, a, palmitinezuur,
CigHgaOa; stearinezuur, CigHgeOa; arachinezuur, C20H40O2; beheenzuur, C22H44O2,
Tot de onverzadigde vetzuren behooren o, a, hypogeazuur
CieHaoOg en oliezuur, C18H34O2, elk met 1 onverzadigde binding;
linolzuur, CigHaaOa met 2 onverzadigde bindingen, linoleenzuur.
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CigHgoOg, met 3 onverzadigde bindingen, therapinezuur,
C^gU^A
met 4 onverzadigde bindingen, clupanodoonzuur, CMsfi.,,
met
5 onverzadigde bindingen.
In de meeste dezer vetzuren bevindt zich een normale, onvertakte
koolstofketen, zoodat men dus langgerekte moleculen heeft. Deze,
vroeger op grond der chemische eigenschappen reeds gehuldigde
opvatting van de structuur der vetzuurmoleculen, is later door
proefnemingen volgens verschillende physische methoden zeer
versterkt. De proeven van HARKINS over grensvlakspanningen,
die van LANGMUIR en ADAM over het gedrag van dunne olielagen
en hun samendrukbaarheid, de kristalanalyse met Röntgenstralen,
hebben alle een bevestiging geleverd van de opvatting, dat de
vetzuurmoleculen lang gestrekte moleculen zijn, waarvan men
zelfs lengte en doorsnede heeft kunnen vast stellen.
Zoo is b.v. voor de lengte van het stearinezuurmolecuul gevonden:
26 X 10"^' mm, en voor de doorsnede 21 X 1 0 ^ " mm^.
De structuurformules van enkele dezer zuren zijn b.v.:
Stearinezuur: CH.,.(Cl-l2),.CH,.CH,.(CH,,)7COOH.
Oliezuur:
CH,(CH,),.CH : CH(CH,),.COOH.
Linolzuur:
CH,.(CH,).,.CH: CH.CH^.CH: CH(CH,),.COOH.
Linoleenzuur: CHa.CH^.CH : C H . C R . C H : CH.CH,.CH : CH(CH,),COOH
waarbij de onverzadigde bindingen door het teeken : zijn aangegeven.
Aan deze structuurformules, aldus opgeschreven, ziet men
gemakkelijk dat het verschü per dubbele binding slechts een
tweetal waterstofatomen is.
Een ander verschü tusschen de verzadigde en onverzadigde
vetzuren is, voorzoover het de hoogere termen met veel koolstofatomen betreft, die juist in de vetten voornamelijk voorkomen,
dat de verzadigde bij gewone temperatuur meestal vast zijn, terwijl
daarentegen van de onverzadigde vetzuren de meeste vloeibaar
zijn. Zoo smelt stearinezuur bij 71°, palmkinezuur bij 62°; daarentegen ohezuur bij 13°, hnolzuur bij minus 18° enz.
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In de vetanalyse onderscheidt men de verzadigde en onverzadigde zuren o. a. met behulp van het joodadditiegetal, of kortweg
joodgetal geheeten, dat de hoeveelheid jodium aangeeft, die door
de onverzadigde bindingen kan worden gebonden; het joodgetal
is hooger naar gelang meer onverzadigde bindingen aanwezig zijn
en daarentegen b.v. nul voor zuren als stearinezuur en palmitinezuur,
die geen onverzadigde bindingen bevatten.
Het verschil tusschen vaste vetten en vloeibare oliën wordt nu
voornamelijk daardoor veroorzaakt, dat de vaste vetten meer
glycerylesters van vaste, verzadigde vetzuren bevatten, en de
vloeibare vetten of oliën meer glycerylesters der onverzadigde,
vloeibare vetzuren.
De gehalten aan vaste en vloeibare vetzuren van enkele veel
voorkomende vetten en oliën zijn in onderstaande tabel benaderend
aangegeven; de tevens vermelde joodgetallen doen zien, hoe deze
hooger zijn bij grooter gehalte aan vloeibare, onverzadigde vetzuren.
Glyceriden van
Joodgetal.

Vaste

Vloeibare

vetzuren in % .
Reuzel
Rundvet
Arachisolie
Katoenzaadolie
Lijnolie.................
Traan

55
45
100
110
180
160

38—40
52—55
17
20
5—10
17

60
45—50
60—85
80
90
80

U i t het bovenstaande volgt, dat men de vloeibare oliën in vaste
vetten zou kunnen veranderen, indien men de vloeibare, onverzadigde vetzuren in vaste verzadigde, of ten minste in minder
verzadigde zou kunnen omzetten, door het te kort aan waterstof
in het molecuul der onverzadigde vetzuren toe te voegen. Theoretisch

137
is nog niet 1% waterstof noodig om oliezuur in stearinezuur om
te zetten (2 gram waterstof op 282 gram oliezuur) en het heeft dan
ook niet aan pogingen ontbroken om dit te doen plaats vinden.
Het is beproefd door oliezuur, met zwavelzuur gemengd, aan de
werking van den electrischen stroom bloot te stellen, om het door
de daarbij electrolytisch gevormde waterstof te reduceeren; ook
zijn electrische glimontladingen tusschen electroden van nikkel
toegepast, doch ahes zonder bruikbaar resultaat. Eerst door een
vinding, die SABATIER en SENDERENS omstreeks 1897—-1899 bij
onderzoekingen op geheel ander gebied deden, werd de juiste
grondslag gevonden.
Deze onderzoekers vonden toch dat onder den invloed van zeer
f i j n verdeelde metalen, als b.v. nikkel, platina of palladium, waterstof gemakkelijk door bepaalde stoffen in gas- of dampvorm kon
worden opgenomen. Indien b.v. een mengsel van koolzuur en
waterstof, of van kooloxyde en waterstof over dergelijk f i j n verdeeld
metaal werd geleid, ging het bij matige verwarming over in
methaan en water,
COa + 4H., = C H , + 2 H . 0 en CO + 3H, =--- C H , + H^O.
Ook andere organische stoffen met onverzadigde binding konden
zij aldus in dampvorm met waterstof reduceeren.
De werking van die f i j n verdeelde metalen is daarbij zeer eigenaardig; zij worden in kleine hoeveelheden toegevoegd en na afloop
der reactie zoo goed als onveranderd terug gevonden; zij werken
als overdragers van de eene stof op de andere en hebben alleen
invloed op de snelheid, waarmede een reactie verloopt.
Zoo werken koolzuur en waterstof ahéén met elkaar gemengd,
zelfs bij 300°, niet op elkaar in. Zoodra men echter een geschikten
versneller toevoegt, als b.v. f i j n verdeeld nikkel, verloopt de reactie
snel en bij veel lager temperatuur. Deze stoffen, die thermodynamisch mogelijke, doch niet, of uiterst langzaam plaats vindende
reactie's door hun tegenwoordigheid sneher doen plaats vinden,
daarbij zelf ten slotte onveranderd blijvende, hebben in het

algemeen den naam van katalysatoren verkregen, en vinden in
chemie en techniek een uitgebreide toepassing.
Toch was de vinding van SABATIER voor het hydreeren van
vetten in het begin niet bruikbaar, omdat de vetzuren slechts
moeüijk zonder ontleding in damptoestand zijn te brengen; voor
de vetten zelf gaat dit nog veel bezwaarlijker en alleen onder
uiterst verlaagden druk. Doch kort daarna (1901) werd door anderen,
waarbij voornamelijk NORHANN en WILBUSCHEWITZ zijn te noemen,
gevonden dat de waterstofadditie ook kan plaats vinden in het
vloeibare vet, indien dit, gemengd met een geschikten katalysator,
bij verhoogde temperatuur aan de inwerking van waterstof wordt
onderworpen en hierbij voor een goede en innige vermenging van
dien katalysator met de olie en de waterstof door sterk mechanisch
roeren, of door andere hulpmiddelen, wordt zorg gedragen. Na
afloop der waterstofadditie wordt het vet van den katalysator
gescheiden, b.v. door fütratie.
Hiermede was de weg gevonden om op technische wijze de moleculen der vloeibare oliën om te zetten in die van vaste vetten en daaruit
heeft zich het groote technische proces ontwikkeld, dat met den
naam van hydreeren wordt aangeduid (afgeleid van hydrogenium =
waterstof). Het bestaat dus daarin dat van allerlei stoffen de onverzadigde bindingen meer of minder met waterstof worden verzadigd,
waardoor uit de vloeibare oliën andere vaste vetten kunnen worden
verkregen. Deze vetten hebben onder den naam van geharde vetten
een groote plaats ingenomen en dienen als grondstof voor alle
doeleinden, waarvoor vetten kunnen worden gebezigd. Bij traan
bracht deze hydreering nog een bijzonder voordeel mede; niet
slechts kan uit de vloeibare traan een hard vet worden verkregen,
doch tevens wordt de onaangename traangeur weggenomen. Want
die geur wordt voornamelijk veroorzaakt door de 4- en 5-voudige
onverzadigde zuren als therapinezuur, clupanodoonzuur, enz., die
bij de behandeling met waterstof in andere, minder onverzadigde,
of in verzadigde zuren worden omgezet, die geen onaangenamen
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geur hebben. Vandaar dat traan, als goedkoope grondstof, voor
de harding een pracht object is geworden.
Doch bijna ahe oliën leenen zich voor de harding en zoo heeft
men naast geharde traan geharde katoenpitolie, geharde sesamolie
enz., al naar gelang de vraag naar die producten het harden loonend
maakt.
Hoe de eigenschappen der ohën, bij hydreering tot geheel vaste
vetten, veranderen, kan blijken uit de onderstaande tabel, die
ondeend is aan onderzoekingen van M A N N I C H en THIELE (1916) en
waarin naast elkaar zijn vermeld een paar der voornaamste eigenschappen van de oorspronkelijke oliën en van de daaruit door
volledige hydreering verkregen vaste vetten. Met een sterke stijging
van het smeltpunt is een sterke dahng van het joodgetal, tot
practisch O, gepaard gegaan, hetgeen op verdwijnen der vetten
met onverzadigde bindingen wijst.
Oorspronkelijk vet.

Olijfolie
Amandelolie . .
Aardnootolie .
Sesamohe . . . .
Cacaoboter . . .
Papaverolie . . .
Lijnolie . . . . . .
Rundertalk . . .
Varkensvet . . ,
Levertraan . . .

Volledig ^^ehydreerd.

Smeltpunt:

Joodgetal:

Smeltpunt:

Joodgetal:

rt 0°
—10°
— 3°
_ 5°

83,8
99,1
93,5
99,9
36,5
139,168,1
36,7
48,4
158,9

70°
72°
64°
68,5°
64°
70,5°
68°
62°
64°
63°

0,2
0,0
0,0
0,7
0,0
0,3
0,2
0,1
1,0
1,2

31°
—15°
—20°
51°
36°
—10°

Nu is het echter geenszins het doel van de hydreering om volledig
geharde vetten te verkrijgen; dergelijke vèr geharde vetten zijn
slechts voor weinig doeleinden bruikbaar, en onze natuurlijke vaste
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vetten bevatten immers ook nog steeds glyceryl-esters van onverzadigde vetzuren, b.v. van oliezuur.
Men is dan ook den invloed van allerlei factoren op de hydreering
gaan bestudeeren, als den invloed van de meer of mindere zuiverheid
van de te harden ohe of traan; den invloed van de temparatuur,
waarbij gehard wordt; den invloed van de zuiverheid der gebruikte
waterstof, dus van bijgemengde gassen; den invloed van den
gasdruk, waarbij gehydreerd wordt; de werking van op verschillende
wijzen bereide katalysatoren enz. Aldus heeft men de voorwaarden
kunnen vinden volgens welke de meest gewenschte producten zijn
te verkrijgen en heeft men het proces, ook technisch, vrijwel geheel i n
de hand. Zoo kan men oliën niet slechts volledig harden, doch ook
ten deele, of slechts weinig; zoo worden half vaste vetten, als b.v.
cocosvet of reuzel, in den zomer wel een weinig gehard, opdat
zij op warme dagen niet al te spoedig zuhen smelten.
Uit die verschihende onderzoekingen, waaraan Prof. WATERMAN
te Delft met zijn medewerkers een belangrijk aandeel hebben
gehad, is b.v. gebleken, dat de harding zeer selectief kan
verloopen, b.v. doordat bij traan eerst de meest onverzadigde en
onaangenaam riekende glycerylesters worden gereduceerd tot
minder onverzadigde vetten en eerst daarna tot verzadigde. Daardoor kunnen uit traan halfvaste, doch niet meer onaangenaam
riekende, vetten worden verkregen. Tevens is gebleken, dat bij
de harding een reductie der onverzadigde verbindingen wel hoofdzaak is, doch daarnaast andere reactie's, en wel vooral isomerisatieverschijnselen plaats vinden, waardoor b.v. isomere oliezuren
ontstaan, die in structuurformule en b.v. door hoogere smeltpunten
van het ohezuur verschhlen; doch ook werden de voorwaarden
gevonden om bij hoogen waterstofdruk en lager temperatuur
het gehalte van die iso-ohezuren laag te houden en meer of minder
verzadigde vetzuren te verkrijgen.
Uit
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In het algemeen werkt men thans, om b.v. voor spijsdoeleinden
geschikte, vetten te verkrijgen, met Zorgvuldig gezuiverde grondstoffen, b.v. met goed geraffineerde en nog slechts weinig vrij
vetzuur bevattende traan, met zeer zuivere waterstof en met f i j n
verdeeld nikkel als katalysator, dat, ter vergrooting van het oppervlak, neergeslagen is op een z,g. drager, als b,v, infusoriënaarde.
De gebruikte temperaturen gaan meestal 180° niet te boven; de
druk, waarbij gewoonlijk wordt gehydreerd, is van 2—15 atmosferen.
Doch men kan, naar gelang van het te bereiken eindproduct, de
voorwaarden wijzigen.
Men werkt fabriekmatig in groote apparaten, waarin op verschillende wijzen de olie met den katalysator en de waterstof in
aanraking wordt gebracht; men heeft instahatie's, waarbij de olie
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slechts gedurende 15 minuten met den katalysator in aanraking blijft.
De kosten van de vetharding schijnen betrekkelijk laag te zi)h;
in de literatuur van de laatste jaren vindt men een bedrag opgegeven
van ongeveer ƒ 15,-— per ton ohe.
In een groot aantal fabrieken wordt over de geheele wereld het
vethardingsproces uhgeoefend; ook in ons land zijn een aantal
belangrijke hardingsinrichtingen.
Daarbij zijn de geharde vetten voor allerlei doeleinden bruikbaar
gebleken; zij kunnen als zoodanig worden gebruikt als bak- en
braadvetten, zij kunnen dienen als grondstof voor de margarine,
als grondstof voor de zeepbereiding en de kaarsenfabricatie, kortom
overal, waar men vaste vetten noodig heeft.
Hoewel de bruikbaarheid voor technische doeleinden niet in
twijfel zal worden getrokken, vereischt de bruikbaarheid voor
voedingsdoeleinden wel eenige toelichting.
Principieel behoeft tegen het gebruik van geharde vetten voor
voedingsdoeleinden, mits zij goed zuiver zijn, geen bezwaar te
bestaan. Immers bestaan zij uit dezelfde soort lichamen, glycerylesters der vetzuren, als de natuurlijke vetten, al moge dan wellicht
de onderlinge hoeveelheidsverhouding der vetzuren en misschien
soms ook hun structuur, iets verschillen; de calorische waarde is
zelfs zeker niet minder. Wel zou verschil kunnen bestaan in de
mate van verteerbaarheid, doordat b.v. de natuurlijke vetten
gemakkelijker verteerbaar zouden kunnen zijn. Uitgebreide proefnemingen hieromtrent zijn reeds jaren geleden genomen o. a. door
L E H M A N N te Würzburg en door PEKELHARING en SCHUT te Utrecht,

waarbij langdurige proeven van vele maanden op dieren en menschen.
Daarbij bleek dat, indien slechts zorg werd gedragen dat het
smeltpunt van het vet laag bleef, zich geen bezwaren of nadeelige
verschillen voordeden. En het smeltpunt is gemakkelijk laag te
houden, door öf de harding niet te ver voort te zetten, óf door
het geharde product met wat lager smeltend vet of olie te mengen,
waardoor het geheele mengsel lager smeltend wordt.
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Een andere vraag is of de vetten voldoende zuiver ztdlen gijn en
geen stoffen bevatten, die er niet i n behooren voor te komen.
Het zou b.v. mogelijk zijn, dat er nikkel of nikkelverbindingen in
achter vv^aren gebleven en, hoewel nikkel geenszins tot de zeer
schadelijke metalen behoort, is de aanwezigheid in onze voedingsmiddelen toch ongewenscht. N u kwamen in de eerste jaren van de
industrie nog hoeveelheden van enkele milligrammen nikkel per
K . G . vet voor; tegenwoordig is dit echter zóó verbeterd, dat men
niet meer dan enkele honderdsten van een milligram nikkel aantreft
in de voor spijsdoeleinden bestemde vetten. I n de vetten voor
technisch gebruik is het nikkelgehalte wel eens hooger, b.v. tot
3 milligram per K . G . Deze hoeveelheden nikkel zijn echter'nog
ukerst laag, indien ze vergeleken worden bij spijzen en dranken,
die in nikkelen vaatwerk zijn bereid. Zoo vonden toch verschillende
onderzoekers als L E H M A N N ,

LUDWIG,

NORMANN

en

HUGEL in

aardappelen, groenten, vruchten, vleesch, zuurkool, enz., in
nikkelen vaatwerk bereid, hoeveelheden nikkel van 10 tot 130
milhgram per K . G .
Een ongewenschte eigenschap, die de geharde vetten hebben, is
hun minder aangename geur, die eigenaardig kaarsachdg is en aan
het gebruik dikwijls in den weg stond. Desodorisatie door behandeling met oververhitten stoom i n vacuo geeft hier belangrijke
verbetering, doch een voorkómen van het ontstaan van dien geur
ware nog wenschehjker. Alreeds is uit onderzoekingen van den
Japanner UENO en zijn medewerkers gebleken, dat de eigenlijke
dragers van dien geur aldehyden zijn, en wel waarschijnlijk de
aldehyden van de formules C„,H2oO en C^,H,^0, lichamen die door
reductie van de carboxylgroep en afbraak der vetzuren zijn
gevormd. De oorzaak eenmaal kennende, zal ook de weg ter vermijding dier ongewenschte nevenreductie wel worden gevonden.
Bovendien beschikt men i n de chemie over allerlei andere geurstoffen, die men zou kunnen toevoegen; gewezen moge o. a. worden
op

het enkele jaren geleden door V A N N I E L , KLUYVER en DERX
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gevonden diacetyl (CH3.CO.CO.CH3), dat hoofdzakelijk het aroma
der gewone boter vormt.
Een voordeel der geharde vetten is dat zij, tengevolge der
bereiding, geen bacteriën bevatten en dus steriel kunnen zijn;
doch een nadeel is, dat ook andere stoffen ontbreken, en wel vitaminen, I n de natuurlijke vetten komen vooral de vitaminen A (het
groeibevorderende, of anti-xerophtalmische) en D (het antirachitische) voor. Gebleken is dat bij de gewone harding bij hooge
temperatuur deze vitaminen worden vernietigd, of ten minste
verdwijnen. En hoewel nu voor de menschelijke voeding de vitaminen uit de spijsvetten niet de hoofdbron der vitaminentoevoer
vormen, is het toch ongewenscht, dat zij uit de grondstoffen door
het hardingsproces worden verwijderd. Zij zouden wel, b.v. in den
vorm van met ultraviolet licht bestraalde ergosterine, weer kunnen
worden toegevoegd, of door bestraling van het nog sterinen bevattende geharde vet misschien weer kunnen worden gevormd,
doch beter ware het om ze te behouden. Het is waarschijnlijk dat
hier hydreering bij lage temperatuur en bij verhoogden waterstofdruk
de oplossing zal brengen. Want alreeds vonden WATERMAN, V A N
D I J K en MEES bij het hydreeren van ongebleekte palmolie, die
oranje gekleurd is door de aanwezigheid van de kleurstof carotine,
dat deze kleurstof behouden blijft indien bij een druk van 120—150
atm, bij een temperatuur van 5 5 ° — 7 0 ° wordt gehydreerd; eveneens
bleef bij een dergelijke hydreering van traan de Ideurreactie van CARR
en PRICE, die wel aan vitaminen wordt toegeschreven, behouden.
En al is nu carotine, in tegenstelhng met wat men eerst heeft
gemeend, niet identiek met vitamine A, zoo is het er toch waarschijnlijk zeer na aan verwant, en in het dierlijk hchaam gaat het
in vitamine A over. En al is het ook niet geheel zeker dat de genoemde kleurreactie slechts aan vitaminen zou zijn toe te schrijven,
zoo blijkt toch wel uit die proeven, dat men op den goeden weg
is om de vitaminen te behouden.
Uit het bovenstaande is wel duidelijk dat aan de geschiktheid der
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geHarde'vetten voor' de- voeding niet' nreer belioeft-tè vvord'en
getwijfeld, wat ook het jarenlange gebruik' reeds heeft bèwe?en;
dat nog verbeteringen te wachten zijn door wijziging der voorwaarden, waaronder gehydreerd wordt, is waarschijnlijk. •
Zal men dus eenerzijds een ontwikkeling van de hydreering bij
hoogen druk en bij lage temperatuur mogen verwachten, anderzijds
heeft de hydreering bij hoogen druk, gepaard met hooge temperatuur, reeds tot verdere opmerkelijke resultaten geleid.
Gebleken is toch, en wel het eerst uit de onderzoekingen van
de Amerikanen ADKINS en FOLKERS en van den Duitscher SCHRAUTH,

dat men door de keuze van bepaalde katalysatoren en het toepassen
van hoogen druk en hooge temparatuur tot een reductie kan komen,
die verder gaat dan een verzadiging der onverzadigde aethyleenbindingen; en wel kan van de vetzuren de voor zuren
kenmerkende carboxylgroep (COOH) gereduceerd worden tot de
groep C H 2 O H , die aan de stof de functie van een alcohol geeft,
en zelfs nog verder tot een zuurstof-vrije koolwaterstofgroep CH.,,
waardoor koolwaterstoffen worden verkregen.
Als katalysatoren gebruikt men, behalve nikkel, koperchromit,
Zinkkoperchromaat, nikkelkoperzinkaat enz.; daarbij drukkingen
tot 300 atm. en temperaturen van 250° tot 400°.
Zoo ontstaan met koperchromit als katalysator, bij een waterstofdruk van 200—300 atm. en een temparatuur van ongeveer 320°,
alcoholen; met nikkel als katalysator, bij 200 atm. druk en een
temperatuur van ongeveer 350° ontstaan koolwaterstoffen.
Worden de glycerylesters, dus b.v, vetten, aan die reductie
onderworpen, dan ontstaan uit de vetzuren de overeenkomstige
alcoholen, terwijl de glycerinerest tot propylalcohol wordt gereduceerd. Of, algemeen voorgesteld, verloopt de reductie tot alcoholen,
wat de eindproducten betreft: RCOOR'+2H2 = R C H j O H + R'OH.
(al moge dan het werkelijke reactieverloop ingewikkelder zijn dan
het hier aangegevene).
Aldus heeft men allerlei stoffen kunnen bereiden, die weinig
10
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bekend of moeilijk toegankelijk waren, als b.v. de vetalcoholen,
stearylalcohol, palmitylalcohol of cetylalcohol enz.
Verschillende dezer stoffen alsook de door verdere bewerking,
als b.v. sulfoneeren, daaruit verkregene, bleken opmerkelijke eigenschappen te hebben, die ze voor bepaalde doeleinden zeer geschikt
deden zijn; zij worden dan ook b.v. door de Deutsche Hydrierwerke
A.G. en de l . G . Farbenindustrie sedert korten tijd reeds in den
handel gebracht.
Zoo is door reductie van kokosvetzuur een grootendeels uit
hoogere alcoholen bestaand product verkregen, dat in zeep opgelost
een sterke giftwerking op bacteriën en lagere organismen vertoont
en b.v. als desinfectie- en als insecticide-middel wordt gebruikt.
Worden dergelijke alcoholen door behandeling met zwavelzuur in
sulfonaten omgezet, dan verkrijgt men stoffen, die een groot
emulgeerend en bevochtigend vermogen hebben, benevens een
groote schuimkracht; zij zijn verder oplosbaar in koud water.
Dergelijke stoffen leenen zich uitstekend voor het wasschen van
gevoelige textielgoederen, omdat zij, naast de genoemde voor de
wasscherij zeer gewenschte eigenschappen, bovendien nog het
groote voordeel bieden van niet, gelijk gewone zeep, alkalisch te
zijn. Ook kan ermede worden gewasschen in hard water, omdat
zij, i n tegenstelling met de zeep, geen onoplosbare kalkzeepen
met de kalk uit het water vormen en de waterontharding dus
overbodig kunnen, maken.
Mengsels van die hoogere alcoholen leveren ook wasachtige
producten op van allerlei consistentie; zij dienen als grondstoffen
voor cosmetica, als uitgangsmateriaal voor allerlei chemische
synthesen en in de textiel- en lederindustrie. Zelfs maakt men,
door b.v. cetylalcohol met palmitinezuur te veresteren, een kunstmatige walschot, zijnde de eigenaardige stof afkomstig uit bepaalde
lichaamsholten van de potvisch.
Ook op ander gebied dan op dat der vetten heeft de hydreering
belangrijke resultaten geleverd. Gewezen zij b.v. op de hydreering
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van de vaste koolwaterstof naftaline (CioHg), die door hydreeren
met nikkelkatalysator en bij ongeveer 40 atm. waterstofdruk de
koolwaterstof tetraline (CioHjg) levert en bij hoogeren druk dekaline
(CioHis). Beide koolwaterstoffen zijn b.v. als brandstof in motoren,
als oplosmiddelen voor vetten, verven en lakken, en als vervangingsmiddel van terpentijn in vele opzichten bruikbaar gebleken.
Eveneens bereidt men uh phenol (CeHjOH) thans fabriekmatig
hexahn of cyclohexanol (CeHnOH), om slechts enkele der vele
belangrijke hydreeringsproducten te noemen, die technische toepassing vinden.
Naast de hydreering van de vloeibare vetten en de reeds langen
tijd toegepaste hydreering van stikstof tot ammoniak, zijn in latere
jaren nog eenige zeer groote toepassingsgebieden voor de hydreering
naar voren gekomen, en wel in de petroleum- en in de steenkoolindustrie. I n de petroleumindustrie tracht men sedert lang de
zwaardere en hooger kokende koolwaterstoffen in de meer gewilde
lichte en lager kokende (benzine enz.) om te zetten. Veelal geschiedt
dit door het „cracking" proces, waarbij die hoogere koolwaterstoffen
door verhhten onder druk in lagere worden ontleed, „gekraakt",
waarbij zich echter ook steeds onverzadigde koolwaterstoffen en
koolstof vormen. Door de zware koolwaterstoffen echter dezelfde
bewerking te doen ondergaan onder hoogen waterstofdruk (ca. 100
atm.), kan de optredende verkohng bijna geheel worden tegengegaan en grootere benzineopbrengst worden verkregen (BERGIUS).
Een andere methode, vooral ook door de L G . Farbenindustrie
toegepast, is dat de zware koolwaterstoffen onder hoogen waterstofdruk met een geschikten katalysator worden gehydreerd. Bij dit
laatste proces schijnt de opbrengst aan benzine aanmerkelijk grooter
te zijn dan bij het kraakproces (90% tegenover 50%). Bovendien
schijnt men hierbij de mogelijkheid om klopvrije benzinesoorten te
bereiden eenigszins in de hand te hebben.
In de steenkoolindustrie tracht men uit de kolen ook vloeibare
brandstoffen te verkrijgen; een betere opbrengst dan de gewone
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destillatie schijnt ook hier de hydreering te zullen geven. De
methode, die vooreerst de beste vooruizichten biedt, is die, waarbij
f i j n gepoederde kool met een hoog kokende minerale olie tot een
pasta wordt gemengd, die dan onder hoogen druk, in tegenwoordigheid van een geschikten katalysator (waarvoor b.v. molybdeenverbindingen dienen) wordt gehydreerd. Steenkolen zouden hierbij
ongeveer 65% benzine kunnen leveren, steenkolenteer 80 tot 85%.
Het is wel duidelijk dat zich hierbij groote mogelijkheden openen,
in verband met de betrekkelijk beperkte voorraden aan petroleum
en de veel grootere aan steenkolen. En het is dan ook werkelijk
' niet voor een klein belang, dat thans de grootste petroleummaatschappijen der wereld met enkele der groote chemische concerns
samen gaan in een te Lichtenstein gevestigde International Hydrogenation Patent Co,
Zoo vormt de bereiding van kunstmatige vetten door harding,
alhoewel tot een groote en belangrijke industrie gegroeid en in
haar werking wehicht het beste bekend, slechts een deel van
de mogelijke' hydreeringsprocessen, waarvan nog belangrijke
resultaten zullen kunnen worden verwacht.

DE O N W E R K E L I K H E I D DER N A T U U R
door
Prof. M r . D r . L E O P O L A K .

Met vreugde konstateert spr. wijsgerige belangstelling, behoefte
aan wijsgerige oriëntering, inzonderheid bij beoefenaren der natuurwetenschap.
De verhouding tussen de natuurwetenschap en de wijsbegeerte
is niet altijd even vriendschappelik geweest; zelfs stonden zij tegen
het midden der vorige eeuw op tamelik gespannen voet met elkander. De wijsbegeerte kon destijds met T i j l Uilenspiegel Zeggen:
men mag mij niet, maar ik heb het er naar gemaakt. De grote metafysiese systemen van KANT'S (zijn kritiek verzakende) epigonen,
FiCHTE, SCHELLING, HEGEL, zuiver spekulatief, met minachting voor

ervaring en denkwet opgebouwd, hadden met hun even aanmatigende als onwetenschappelike betweterij op het gebied der biezondere wetenschappen, speciaal dat der natuurwetenschap, bij
haar dienaren de wijsbegeerte in diskrediet gebracht en haar val
was te dieper in vergelijking bij de ongekende bloei en verheffing
der natuurwetenschappen met hun exakte methodes van empiries
en experimenteel onderzoek, waardoor zij tot ontdekkingen en
uitvindingen kwamen (ik herinner slechts aan de evolutie-leer en
die der elektriciteit), die de wereld veroverden en veranderden,
stoffehk en geestelik. De 19e eeuw werd „ d e eeuw der natuurwetenschap", vooral in de 2e helft -— en geen wonder, dat men in
een „natuurwetenschappelike wereld- en levensbeschouwing" het
heil der toekomst, de weg en de waarheid zag en dat het traditioneel,
veelal dogmatics kerkelik gekleurd dualisme wetenschappelik in het
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algemeen het veld moest ruimen voor het revolutionnair antidogmaties naturalisme. Het wijsgerig peh dier polemieken tussen
dualisten (meest theologen) en materialisten (doorgaans natuuronderzoekers en artsen) was over het geheel beschamend laag —
bij wederzijdse ontstentenis van kenniskritiese bezinning. Wanneer
in 1872 DUBOIS-REYMOND zijn befaamde rede „Ueber die Grenzen
des Naturerkennens" lanceert, wordt zijn slotwoord „ignorabimus"
met gejuich begroet in het anti-naturalistiese kamp, zelfs van de
kansels verkondigd . . . . en men bevroedt niet eens, dat die zo
ootmoedig klinkende belijdenis: „wij zuhen het nooit weten"
SC. hoe bewustzijn uit materie ontstaat, en hoe atomen kunnen
denken
het materialistiese dogma impliceert, dat bewustzijn
een produkt is der materie en dat men dus met dat dierbaar khnkend „ignorabimus" . . . . het naturalisme met huid en haar geshkt heeft! Precies zo was „Die Ueberwindung des wisse?ischaftlichen Materialismus", waarmee OSTWALD in 1895 de materialismedoders verblijdde, een dode mus, immers niets dan (zij het ook
„energeties" in plaats van „mechanisties") . . . . naturalisme. En
daar ook het enkel anti-dualisties „monisme" van de Duitse „Monistenbund", evenals het „positivisme" van PETZOLDT c.s positief niets
is dan naturalisme, maakte het geen verschil of de materialist
HAECKEL dan wel de „overwinnaar van het materialisme" OSTWALD

als bondsvoorzitter fungeerde.
Onze eeuw evenwel, „de eeuw der psychologie" naar HEYMANS'
voorspelling, bracht een geweldige ommekeer in de tijdgeest, een
algemene reaktie tegen „de eeuw der natuurwetenschap", deels geZond — door het veldwinnen van kritiese wijsbegeerte engeesteswetenschappelik onderzoek (psychologie, sociologie, kuituurgeschiedenis, ethiek, enz.) —, deels ongezond, on-en anti-wetenschappelik, mee als gevolg van de na-oorlogspsychose (onevenwichtigheid,
sensatiezucht, extremisme, aherlei irrationalisme, occultisme, zelfs
obscurantisme). Een (niet altijd zuivere) drang naar „synthese" i n
plaats van „analyse" dreef de biezondere wetenschappen tot de
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wijsgerige problemen van hun onderling verband, hun eigen grenzen, methoden en grondbegrippen en in de natuurwetenschap zelf
brachten de revoluties der laatste decennia de fundamentele problemen van tijd, ruimte, causaliteit en derg. in het centrum der
belangstelling.
Zeker, de wijsbegeerte, de metaphysica speciaal, beleeft een
„opstanding" — men wenst boven het fatalisties naturalisme en
het „positivisme" uit te komen —, maar hoe vaak valt men slechts
in een even natuur-reahsties dualisme t e r u g . . . . hoe weinig krities
is het gros der dagehkse Neuorientierungen en Neubegründungen,
hoe vervangt men de ene strenge algemeen-geldige wetenschap
door bonte reeksen van subjektieve „typologieën", „charakterologieën", „denkvormen", etc.
En juist in de jongste natuurwetenschappelike litteratuur vertoont herhaaldelik het „naturalisme"(in de zin van natuurwetenschap,
die zich te buiten gaat, die haar grenzen overschrijdt) een
nieuwe fase, waar men uit die omwentelende natuurkundige ontdekkingen en theorieën gevolgtrekkingen w i l afleiden voor denatuurkunde-te-buiten-en-te-boven-gaande problemen als dat van
de „vrije w h " , van determinisme of indeterminisme, van de geldigheid van het causahteitsbeginsel of zelfs van de al of niet „relativiteit''
der waarheid.
We willen hier nu betogen, hoe al dat naturalisme, elke „natuurwetenschappelike wereld- en levensleer" op miskenning van de
portée der natuurwetenschap berust, op overschrijding van haar
grenzen.
Het soevereine voorbehoedmiddel tegen al zulke grensoverschrijdingen van welke wetenschap ook, is de kennisleer of wetenschapsleer, die de wetenschappen Zelf in hun onderlinge verhouding
als delen van het geheel der kennis of wetenschap tot voorwerp
van onderzoek heeft. Zij onderzoekt, wat het „constituerende"
voorwerp van onderzoek voor elke biezondere wetenschap is; zij
vraagt: wat is de „natuur" der natuurwetenschap, het „recht" der

152
rechtswetenschap, de „ziel" der zielkunde? enz.; waardoor onderscheiden zij zich van wat niet natuur, niet recht, niet ziel is ?
Juist omdat de beantwoording dezer grond- en grensvragen van
elke wetenschap de vergelijking met het andere vereist, kunnen die
vragen niet door de biezondere wetenschappen op eigen terrein
worden opgelost, maar vergen zij een omvattender en ruimer, het
algemene, overzichtelike, samenvattende standpunt der wijsbegeerte,
i.e. der wetenschapsleer als „wetenschap van de wetenschappen".
De grond- en grensvragen vallen buiten de competentie der vakwetenschappen, precies zoals de vakwetenschappelike, i.e. natuurwetenschappelike problemen buiten de competentie vallen van de
kennisleer. Slechts verwerpelik geliefhebber overschrijdt de grenzen
der eigen bevoegdheid, slechts methodies grensbesef waarborgt de
juiste verhouding tussen natuurwetenschap en wijsbegeerte.
Tweeërlei naturalistiese grensoverschrijding nu onderscheidt de
wijsbegeerte: 1. een metafysies of ontologies naturalisme, dat betrekking heeft op de verhouding van natuur en werkelikheid en 2. een
axiologies naturalisme, dat de verhouding betreft van natuur en
waarde. Het eerste misduidt en misbruikt de natuurwetenschap
door er metafysiese oordelen uit te wülen afleiden, het tweede door
er waardeoordelen mee te wihen funderen. Het eerste houdt de
natuur voor het geheel of voor een deel van de werkelikheid, het is
natuur-realisme, het tweede zoekt in de natuur, het natuurgebeuren
of de natuurwetten, waarde-maatstaven, b.v. ter beoordeling van
Zedelik goed en kwaad.
Wij zullen ons hedenavond alleen met het eerste punt bezig
houden — en trachten duidelik te maken, wat de wijsbegeerte (qua
kennisleer en werkelikheidsleer) bedoelt, wanneer zij ontkent, dat
de natuur een deel, laat staan het geheel, der werkelikheid is, wat
wij dus verstaan onder de onwerkelikheid der natuur, de leer van het
„immaterialisme", zoals een van haar grondleggers, BERKELEY, het
genoemd heeft.
Wat ik hier onderneem isinderdaad de verdediging en toelichting der
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Jeer, waarvan niemand minder dan de geniale physicus BOLTZMANN
(die helaas filosofies volslagen leek was gebleven en dogmaties
materialist) gewaagd heeft als van „der grössten Narrheit, die je
ein Menschenhirn ausgebrütet hat, des philosophischen Idealismus,
der die Existenz der materiëllen Welt leugnet" . . . .
We begrijpen zo goed, dat de leek, en inzonderheid de man der
natuurwetenschap zover hij leek is i n philosophicis, meewarig
het hoofd schudt over die filosofendwaasheid en ROUSSEAU gelijk
geeft: „C'est une manie commune aux philosophes de tous les
ages de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas" . . . .
Het is nu eenmaal niet anders, „wir sind es gewöhnt, dass die
Menschen verhöhnen, was sie nicht verstehen" en gelaten herinneren we ons een woord van NIETZSCHE: „falsch heisse uns jede
Wahrheit, bei der es nicht ein Gelachter gab" . . . .
Inderdaad ontkennen w i j zeer bewust, en in naar ik hoop voor
ieder uwer begrijpelik te maken bepaalde zin (en naar wel zal blijken, niet zonder redehke motivering!), het bestaan van heel de
natuur, heel de natuurwetenschappelike kosmos — en inderdaad
zullen we moeten „uitleggen, wat niet bestaat", te weten het zgn.
„subjekt der natuur", om te doen beseffen, dat de natuur slechts de
denkbeeldige (doch exakt bepaalde, boven alle waan en willekeur
verheven, streng wetenschappelik te onderzoeken) betrekking is
van de werkelikheid zelve tot dit even denkbeeldige (even exakt
bepaalde), doch in elk natuurwetenschappelik oordeel met logiese
noodzakelikheid, 't zij bewust, 't zij onbewust, vooronderstelde
kennistheoretiese subjekt.
En er zal dan wel blijken, dat wij geen enkel feit, geen enkele
ervaring of waarneming, geen objektieve waarneembaarheid loochenen, maar uitsluitend ons keren tegen een ingewortelde, onbewust-dogmatiese, volstrekt ongegronde metafysiese duiding van
ervaringsfeiten, van waarnemingen en waarneembaarheden.
Kennisleer en werkehkheidsleer (metaphysica) moeten ons hedenavond leiden. Horen wij tans rustig hun betoog.

De „metaphysica" (ontologie) is de leer van de werkelikheid, zover
deze het „gegevene", de „ervaring" of het „onmiddellik" gekende
(ieders eigen bewustzijnsinhoud) overschrijdt. Een van haar grondproblemen is de verhouding van natuur en geest, een tegenstelling,
die eenvoudig aansluit bij die tussen de natuur- en de geesteswetenschappen. Tot de eerste behoren studievakken als de natuurkunde, scheikunde, mineralogie, kristalkunde, sterrenkunde, planten dierkunde, fysiologie, ook van de mens, kortom zij behelzen de
leer der dode en levende natuur in het klein en in het groot; tot
de tweede behoren in elk geval wetenschappen als de psychologie,
de rechtswetenschap, de letterkunde, godsdienstwetenschap, sociologie, logica. Daar deze wereld van de „geest", van de subjekten,
hun ervaringen en denkbeelden en geestelike verhoudingen, zeker
niet minder tot de werkelikheid behoort dan de „natuur", blijkt
hieruit reeds, dat de natuur niet synoniem is met de werkelikheid,
niet het geheel der werkelikheid is. Een deel dan misschien ? Zelfs
dat niet — naar ons kennisleer en werkelikheidsleer zullen doen
beseffen. De natuur is een abstraktie van de werkelikheid — een van
de werkelikheid methodies zuiver, naar één bepaald gezichtspunt,
geabstraheerde funktie of afhankelike. En wel een waarnemingsafhankelike: de natuur is het (denkbeeldig) geheel aller principieel
mogelike waarnemingsinhouden, die van de werkelikheid te krijgen
zijn. Nog eenvoudiger: de natuur is wat er van de werkelikheid valt
waar te nemen — het geheel der waarneembaarheden, die de natuurwetenschap in hun regelmaat, hun wettelik verband tracht te
leren kennen, te meten en te berekenen, voor alle toekomst en verleden, voor elk punt van tijd en ruimte, en die zij tot de grootst
mogelike eenheid en begrijpelikheid tracht te herleiden. En in
zoverre de natuurwetenschap al het in de waarneming der onderscheiden zinnen gegevene methodies herleidt tot de gegevens van
één enkele zin, de ruimtezin, kunnen wij ook zeggen: de natuur is
de mimtewereld, al wat in de wereldruimte zich bevindt en zich afspeelt in alle verleden, heden en toekomst.

Tegenover deze ruimtelike kosmos der natuur staat liet onruimtelik rijk van de geest (b.v. het psychiese; bewustzijns-subjekten
en hun individuele bewustzijnsinhouden, als gewaarwordingen,
gemoedsaandoeningen, overtuigingen; voorts geestelike, zedehke
en rechtelike verhoudingen en derg. als gezag, slavernij, onrecht,
staatsburgerschap, enz.), de wereld van het principieel niet waarneembare, niet ruimtehke (een bewustzijnsinhoud als lief of leed
of b.v. een gezindheid kan als zodanig niet met de zinnen worden
waargenomen of ruimtelik gedacht).
Voor de vraag naar de verhouding van natuur als waarnemingsfunktie der werkelikheid en deze werkelikheid zelf zoals zij is, onafhankelik van de waarneming, is uiteraard de waarnemingsleer,
onderdeel van de kennisleer, beslissend. Zij onderzoekt, wat de
waarneming ons omtrent de werkelikheid kan leren, hoe de gegeven
individuele waarnemingsinhoud (kleur, klank, geur, gestalte, beweging, enz.) staat tot het van ons individueel zijn en bewustzijn
onafhankelike werkelike, dat die waarneming veroorzaakt.
In de ontwikkeling der waarnemingsleer vallen 3 fasen te onderscheiden:
I . Men neemt aan, dat de waarnemingsinhoud (klank, kleur,
gestalte, enz.) een afbeelding, gelijkenis, reproduktie is van eigenschappen der werkelikheid, die deze heeft op zichzelf, vóór en onafhankelik van de waarneming. Deze realisdese verdubbelingsleer
is het primitieve, voorwetenschappelike standpunt.
I L Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en sekundaire
kwaliteiten: deze laatste (geluid, warmte, kleur, geur, enz.) heeft of
krijgt de werkelikheid alleen in verhouding tot en dank zij bepaalde
zinnen, zij heeft die niet op zichzelf, niet onafhankelik van bewustzijn, daar zij uitsluitend werkelike of mogelike bewustzijnsinhoud,
dus hev/ustzijnsprodukten,
niet reprodukties, zijn, terwijl voor de
eerste (de ruimtelike, dus meetkundig-mechaniese eigenschappen:
plaats, beweging, grootte, gestalte) de oude reproduktieleer gehandhaafd blijft: de werkelikheid is op zichzelf ruimtelik, natuur; de
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lichamen zijn „Dinge an sich". Deze halfslachtige overgangsleer,
in de Indiese en Griekse oudheid reeds opgedoken, is in en na de
Renaissance verkondigd en uitgewerkt door de grondleggers der
nieuwe natuurwetenschap, door GALILEÏ, DESCARTES en speciaal
LOCKE C.S, en het gewone natuurwetenschappehke standpunt gebleven.
I I I . Het onderscheid tussen primaire en sekundaire kwaliteiten
wordt opgeheven, omdat konsekwent denken tot de konklusie leidt,
dat de „primaire" kwaliteiten even sekundair zijn als de „sekundaire", slechts gegeven en bekend als bewustzijnsinhoud en noch
kenbaar, noch zelfs denkbaar als iets van bewustzijn onafhankeliks.
Kiemen dezer opvatting vinden we weer in de Indiese en Griekse oudheid, principieel verdedigd en gegrondvest is zij in de nieuwere
wijsbegeerte door BERKELEY en zijn tijdgenoot COLLIER, overgenomen is zij door K A N T , die haar door zijn „vorm"-ideahsme nog
krities heeft gezuiverd. Beslissend zijn BERKELEY'S beide grondargumenten: le, ware de waarnemingsinhoud (rood, ruimtelik,
etc) afbeelding van een transcendente kleur of ruimtehkheid, geen
stervehng zou dat kunnen konstateren, want gegeven is ons nooit
anders dan immanente kleur of ruimtehkheid (als bewustzijnsinhoud) en 2e, die gelijkenis is niet alleen een dogma zonder mogelike kengrond, maar bovendien ondenkbaar; wat wij uitsluitend
kennen als bewustzijnsinhoud (kleur, ruimtehkheid) kan niet
lijken op, afbeelding zijn van iets anders dan bewustzijnsinhoud:
„an idea can be like nothing but an idea , , , , a colour or figure can
be like nothing but another colour or figure".
Het resultaat der „kritiese" waarnemingsleer luidt dus: waarneming is nooit reproduktie, nooit „afbeelding", „kopie", „weerspiegehng", „overneming" van wat reeds vóór en onafhankelik van
de waarneming bestond, maar produktie, schepping, origineel, een
„stehen" van wat enkel door en in de waarneming bestaat. Deze
„ p r o d u k ü e " geschiedt natuurlik niet whlekeurig of spontaan,^) maar
1) Behalve bij willekeurige niet door de buitenwereld geremde beweging.
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zuiver wettelik-reaktief, als gevolg van bepaalde inwerking der
werkelikheid op de zinnen. De waarneming „neemt" niet, maar
„geeft". De waarneming, de zinnen ontlenen niet, maar verlenen
de waarnemings- of zinnehke eigenschappen (kleur, ruimtehkheid,
enz.) aan de buitenwereld. En mitsdien is de „natuur" of ruimtewereld niet oorzaak maar derivaat van bewustzijn. Zonder geest
geen natuur, in plaats van omgekeerd; de geest is het logiese prius
der natuur. Met GOETHE: wer von Natur spricht, hat immer den
Geist schon vorausgesetzt.
Met de verdubbelende waarnemingsleer staat en valt het materieof natuur-realisme; het blijkt „dogmaties" en „ongerijmd", naar
de eigen termen zowel van K A N T als van BERKELEY.
De natuur is niet langer een deel van de werkehkheid — laat
staan het geheel —, maar slechts een vertolking van de werkelikheid
in de taal der zinnen, der waarneming, dus i n dubbele zin: zinnebeeld der werkehkheid, die zelf („an sich") niet-zinnelik, „bovenZinnelik" is, even bovenzinnelik en onruimtehk als het eigen ons
gegevene, als al ons eigen bewustzijn, ons verstands-, gemoedsen wilsleven. De natuur is „phaenomenon" van de op zichzelf
(d.w.z. onafhankelik van waarneming of bewustzijn) in elk geval
onruimtelike, onstoffelike werkelikheid, die het „substratum" of
„reale", het „an sich" of „nooemenon" der natuur kan worden
genoemd.
Wat de werkelikheid op zichzelf, onafhankelik van mogelike
waarneming, is, daaromtrent kan of w i l dus de natuurwetenschap
ons niets leren. Wij betreden hier het terrein der metaphysica, wier
onderzoek het waarschijnlik maakt, dat zij in haar geheel van
soortgelijke „psychiese" aard is, als het enige van waarneming onafhankelike werkelijke, dat ons gegeven is: ons eigen onruimtelik
bewustzijn en het daaruit hypotheties gekonkludeerde onbewuste
(ons karakter, geheugen, intehekt enz.). D i t is de leer van het „psychies monisme", pas door de kritiese, niet-verdubbelende waarnemingsleer mogelik gemaakt: De werkelikheid, die door en voor
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de waarneming natuur is, tot natuur wordt, is onafhanlcelik van de
waarneming geest. Zover zij iets anders, ongelijksoortigs, dus
onbekends mocht zijn, zou zij in wezen principieel eeuwig voor ons
onkenbaar moeten blijven.
De „natuur" van het dageliks leven, met haar huizen en tuinen,
haar bonte, geurige bloemen en haar vogelgezang is, wat er met al
onze zinnen van de werkelikheid valt waar te nemen, de klank- en
kleurloze ruimtewereld van de „natuur"kunde is, wat er uitsluitend
met een voldoend verfijnde ruimtezin van diezelfde werkelikheid
zou blijken of worden in het bewustzijn van een denkbeeldig, universeel (noch plaatselik noch tijdelik beperkt) waarnemer. D i t
denkbeeldig „subjekt der natuur", zoals ik het noem („ein idealer
Beobachter" zegt HEYMANS, van „Bewusstsein überhaupt" spreekt
K A N T ) , bestaat natuurlik evenmin als de natuur — wij kunnen
ook zeggen evenzeer: want met dit voorondersteld universeel
subject of waarnemend bewustzijn staat en valt de éne natuur,
als de verhouding der éne werkelikheid op zichzelf tot dit éne
bewustzijn.
Het is dus een naievc waan, dat de natuurkunde zou streven
naar een wereldbeeld, dat „van bewustzijn onafhankelik" is — zij
streeft alleen naar een wereldbeeld, dat onafhankelik is van individuele bewustzijnsverschillen en dat betrekking heeft uitsluitend
op een universele ruimte- of bewegingszin. Het is niet zo, dat
„werkelike", van bewustzijn onafhankelike bewegingen van kleinste
deeltjes of golven of trillingen kleur- of warmte-gewaarwordingen
veroorzaken, maar dezelfde metafysiese, onbekende (vermoedelik
psychiese) werkelikheid, die normale kleurzin noopt tot het produceren van een bepaalde kleurgewaarwording zou een voldoende
verfijnde bewegingszin nopen tot het produceren van bepaalde
trillingsgewaarwordingen. Kleuren en klanken zijn dus precies
even „objektief" als golven en trillingen en deze precies even
„sekundair" en bewustzijnsimmanent („subjectief") als gene.
Individuele subjekten (geesten) of bewustzijnsinhouden kunnen
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principieel nooit voorkomen in de natuur, niet omdat zij niet zouden
bestaan, niet werkelik zijn, maar omdat de natuurwetenschap van
deze werkehkheid methodies en principieel abstraheert — en zich
niet om individuele, werkelike maar uitsluitend om (het geheel of ver
verband der) denkbeeldige sc. universeel-mogelike waarnemingsinhouden of „objekten" bekommert. De ruimtewereld is de wereld
der objekten, der „permanent possibilities of sensation" ( M I L L ) ,
voor subjekten is daar plaats noch taak. Zij behoren tot die metafysiese werkelikheid, waarvan de objekten slechts „phaenomena"
zijn. En daar een natuurobjekt als b.v. de maan niets meer, maar
ook niets minder dan het geheel aller principieel mogelike maanwaarnemingsinhouden is, getuigt het van een zonderhnge misduiding van het natuur-„idealisme" tegenover het natuur-„realisme",
wanneer EDDINGTON in zijn prachtig populariserend boek over „ The
Nature of the Physical World", dat echter filosofies helaas niet
boven dilettantiese pogingen in de kritiese richting uitkomt, opmerkt: „There is a doctrine well known to philosophers that the
moon ceases to exist when no one is looking at it". Ook voor ons
ideahsme „the moon appeared on the scene before the astronomer"
— en de maan is in haar „bestaan" niet van het al of niet kijken,
zelfs niet van het bestaan van konkrete, levende subjekten, af hankelik, maar van een vooronderstelde denkbeeldige nimmer ontbrekende waarnemer, wie geen waarneembaarheid ontgaat. Van
(diens) „mogelike waarneming" echter, dus van bewustzijn, blijft
de maan i n haar geheel logies afhankelik.i)
Wat onze maangewaarwordingen veroorzaakt, is niet een opzichzelfstaande maan, maar die (onruimtelike, metafysiese) werkelikheid, waarvan de maan het phaenomeen is.

1) Zie bl. 226. Op bl. 2 7 8 is EDDINGTON het eens met C L I F F O R D ' S psychies
monisme: „ T h e succession of feelings which constitutes a man's consciousness
is the reality which produces in our minds the perception of the motions of
his brains".
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Zo kan over de verhouding van natuur en geest, gelijk over die
van natuur en werkelikheid alleen kennisleer en metaphysica, niet
de natuurwetenschap oordelen. Kunnen dus enerzijds door uitkomsten en theorieën van de physica kennistheoretiese stelhngen
evenmin weerlegd als bevestigd worden, anderzijds kan noch wil
de wijsbegeerte enige zuiver natuurwetenschappehke leer 't zij
bevestigen, 't zij weerleggen.^) Methodiese zuiverheid verwerpt
beide soorten van grensoverschrijding als onwetenschappelik
dilettantisme.
Naschrift.
In mijn mondelinge voordracht heb ik mijn betoog toegelicht
met tal van voorbeelden en toepassingen uit het dageliks leven,
waarbij dan meteen de gewone voor de hand hggende tegenwerpingen en bedenkingen werden afgedaan. In mijn verslag moest
ik mij wel tot de hoofdlijnen beperken, maar hier moge dan nog een
enkel van de besproken voorbeeldjes kort volgen: Als een natuurding, een ruimtehk voorwerp of objekt geen stukje werkehkheid is,
maar slechts een wettelik samenhangend geheel van objektieve
waarnemingsmogelikheden, van mogelike waarnemingsinhouden —
dan bestaat dus de appel, die ge eet, niet, en ge voedt u met waarnemingsmogelikheden, ge kauwt en verwerkt dat voedsel met een
onwerkehk lichaam, met nietbestaande spijsverteringsorganen, enz.
. . . . en hoe kunt ge uw hoofd stoten tegen een muur, die niet bestaat, uw hoofd, d a t . . . . ook al onwerkehk is ?! enz. enz.
Antwoord: Zeker, appel en maag en hoofd en muur zijn even onwerkehk als . . . . het eten en het stoten z e l f . . . . het is alles slechts
wat er van zekere (op zichzelf onstoffehke) werkelike factoren en
onruimtelike voorvallen in, door en voor eventuele waarneming
wordt of b l i j k t . . . . al dat fysiese, ook het inlijven en assimheren.
1) Zeer goed hieromtrent D r . E . B R Ü L L , Erkennlniskritische
Grundprobleme
der Relativilatstheorie,
Quanien- und Wellenmechanik,
1929, p. 42, 60, 61.
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is zinnebeeld van dieper metafysies (hoogstwaarschijnlik psychies)
zijn en gebeuren, — Het „eten" en „stoten" zelf zijn ook slechts
wettelike samenhangen van waarnemingsmogelikheden, „phaenomena" van die onstoffelike werkelikheid, die we als stoffehk, ruimtelik, kleurig, geurig enz, waarnemen.
Niet de muur veroorzaakt gewaarwordingen van hardheid, kleur,
pijn, enz., maar die werkehkheid, die als muur vah waar te nemen,
d,w,z,, die de muur-eigenschappen aheen in verhouding tot vooronderstelde eventuele zinnen heeft, krijgt.
Zeker, de appel a,Z. is slechts een geheel van waarnemingsmogelikheden, evenals het eten zelf (een ruimtelik, fysies, fysiologies
proces), maar 't een èn 't ander onderstek die konkrete werkehkheid, die deze waarnemingen veroorzaakt en mogelik maakt, die
echter op zichzelf, d,w,z, onafhankelik van de waarneming, van de
zinnen, geen zinnehke, geen ruimtelike, geen fysiese eigenschappen
kan hebben — slechts metafysiese, „bovenzinnehke", niet-waarneembare (b,v, psychiese of anders geheel onbekende),
We „eten" niet waarnemingsmogehkheden en ook „eten" we niet
onstoffelike werkelikheid — dat is dwaze verhaspeling van heterogene gezichtspunten —-, maar het hele „eten", „lichaam" en
„spijs", de hele spijsvertering en inlijving zijn wat er waar te nemen
valt („phaenomeen") van een werkelik, onruimtelik, waarschijnlik
psychies gebeuren, waarbij een subjekt in het geheel van zijn ikwereld, zijn individuele zijn, opneemt, assimheeert, wat tot de
werkelike buitenwereld in ander verband heeft behoord. Zo is het
banale „eten" in werkelikheid (phaenomeen en zinnebeeld van)
een onruimtelik metaphysics groots proces van (onbewuste) individualisering en desindividualisering
evenals ons individueel geboren worden (bij de bevruchting) en sterven , , , ,
Zó gemakkelik en eenvoudig kan bij even doordenken wat belachelike dwaasheid scheen onbegrepen wijsheid blijken — ook
du ridicule au sublime i l n'y a qu'un pas!
Ook de immaterialist, dus de psychies-monist, doet en laat dus
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in werkeliliheid en terecht al wat hij nodig weet, zij het ook slechts
natuurwetenschappelikerwijs, om zijn individueel zijn te handhaven, en wat dus voor de waarneming zich te kennen geeft als
„zich voeden" — en zijn leer „vervluchtigt" de „massieve" muur
in geen enkel opzicht — en hij weet dus precies, waarom hij niet
„met het hoofd tegen de muur loopt": hij weet, van welke onwrikbare, formidabele echte werkelikheid dat ahes het onwerkehk,
ideëel „phaenomeen" is, evenals heel zijn eigen ideëel (van ideële
waarneming afhankelik) objekt-zijn (hchamelik organisme) van zijn
eigen reëel subjekt-zijn (zijn ik-wereld van denken, voelen, willen,
etc).
Zo is een boek a.Z. niet een stuk werkelikheid, maar wat er van
zekere werkelikheid eventueel waar te nemen valt. Wat deze (onstoffelike) werkelikheid op zichzelf mag zijn, interesseert ons in het
dageliks leven in 't geheel niet en zelfs filosofies nauweliks; het is
ons immers bij „een boek" alleen te doen om wat er van zekere
werkelikheid valt waar te nemen (te tasten, te zien, te lezen), dus
om haar fysiese, niet haar onwaarneembare metafysiese eigenschappen. Maar bij een medemens is 't al heel anders — daar
interesseert ons in 't algemeen bovenal, wat hij of zij onafhankelik
van de waarneming is (wil, denkt, voelt, etc), meer dan wat er van
deze zijn onruimtelike, psychiese, geestelike werkelikheid en werkzaamheid vah waar te nemen (funktionerend lichaam), al kan ook
dh laatste bij gelegenheid (ook qua zinnebeeld van het eerste) in
het centrum van onze belangstelhng geraken! En in de eerste plaats
bij de mens, bij onszelf, wordt het begrijpen van het verband tussen
die tweeërlei zijnswijze, de werkelike subjektieve en de onwerkehke,
ideële, phaenomenale objektieve, van eminent prakties en theoretics
belang, een echt wijsgerig metafysies mensheidsprobleem.
Voor verdiept betoog met uitvoerig ingaan op alle hier aangestipte vragen en misverstanden zij de belangstehende verwezen
naar mijn „Kennisleer contra Materie-realisme", Amst. 1912.

