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H E T R A S S E N V R A A G S T U K I N EUROPA
door
Prof. Dr. J. A . J. B A R G E .

Het is merliwaardig te zien, hoe wetenschappelijke vraagstukken
van aspect veranderen, wanneer de openbare meening zich ervan meester maakt. W i j leven snel en de vraagstukken der openbare
meening gaan ons in snel tempo voorbij. Het cultuurvraagstuk en
het sexueele vraagstuk hielden haar tot voor kort geleden een poos
geboeid. Temidden der tallooze crisisproblemen vraagt thans het
rassenvraagstuk de aandacht, Kenmerkend voor al deze vraagstukken der openbare meening is, dat er een goed stuk „leuze" in
schuilt. En als een woord is geworden tot een leuze, is het tijd zijn
dieperen zin te keuren. De leuze toch wordt niet geboren in de
objecdeve bezinning des geestes. Zij wordt gedragen door hartstocht.
De geest, waaruit zij ontspruit, is niet vrij. Zij is bevangen van
sentiment. Men behoeft slechts ten aanzien van het rassenvraagstuk
kennis te nemen van eenige citaten, ook van vakgeleerden als
RÖSE, CLAUSS en anderen om de juistheid hiervan bevestigd te zien.
Waar het zoo staat, is het zaak zich terug te trekken op het
terrein der fundamenteele begrippen en te trachten van daaruit
het vraagstuk zooal niet op te lossen dan toch scherp te stellen.
Een, zij het kort en summier overzicht van de ontwikkeling der
wetenschap, die de bestudeering der menschenrassen tot haar
object heeft gekozen, is daarbij als inleiding van nut.
De Anthropologle, verstaan in algemeenen zin en zich bezighoudend met de meest uiteenloopende uitingen van hchaam en
geest des menschen, is natuurlijk zeer oud. Pas in de 18e eeuw
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beperkte zich de Anthropologie, onder leiding van mannen als
LINNAEUS, DAUBENTON, BUFFON, BLUMENBACH en PETRUS CAMPER,

tot de bestudeering der lichamelijke eigenschappen en tot een
indeehng van het menschelijk geslacht in groepen of rassen met
de verscheidenheid der hchamelijke kenmerken als basis, Hiermede
was de zoogenaamde somatische of physische Anthropologie
ontstaan.
De ontdekking der uitgebreidheid van het Indo-Germaansche
taalgebied bij het begin der 19e eeuw deed de neiging ontstaan ras,
taal en cultuur in hun onderlingen samenhang te bestudeeren en
hiermede ontwikkelde zich een nieuwe wetenschap, de Ethnologic,
die het aanzijn schonk aan verschihende geleerde genootschappen,
waaronder de Société d'Ethnologie (1839) en de Ethnological
Society (1842) de eerste waren. Het program van de Société
d'Ethnologie, de bestudeering van: „l'organisation physique, le
caractère intehectuel et moral, les langues et les traditions historiques", doet ons zonder meer begrijpen, dat het hieruit ontstane
misverstand groot moest zijn. Gebrek aan detailkennis, verwarring
der voor elk der onderdeelen adaequate methoden van onderzoek,
een voortijdige synthese van onvolkomen gegevens, alsmede de
sfeer van hyperideahsme en romantiek dier dagen komen ons dan
ook

uit

de

werken van

W O L T M A N N , DE LAPOUGE, A H M O N

en

HOUSTON CHAMBERLAIN rijkelijk tegemoet. Als reactie tegen dit
hyperideahsme brak zich in de 2e helft der 19e eeuw het hypermateriahsme baan. Een der gelukkige verschijnselen, uit dit exces
voortgekomen, is zonder twijfel het feit, dat er opnieuw een
scheiding intrad tusschen de bestudeering van de somatische en
cultureele verschijnselen. Sinds dien verstaat men onder Anthropologie zonder meer de physische Anthropologie, die zich alleen
en uitsluitend met de hchamelijke eigenschappen en de daarop
gebaseerde rasindeehng bezig houdt. Het behoeft geen betoog, dat
deze methodische scheiding tusschen de bestudeering der somatische
verschijnselen eenerzijds en der intellectueele, moreele, linguïstische
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en historische verschijnselen anderzijds een voorloopig karakter
heeft. Ieder hoopt natuurlijk, dat een uiteindelijke synthese eens
mogelijk zal blijken.
Uit het bovenstaande volgt, dat het rasbegrip, zooals dit sinds
de ontwikkeling der Anthropologie tot „physische" Anthropologie
is verstaan, een natuurwetenschappelijk begrip is en wel èen vergelijkend anatomisch. De vergelijkende Anatomie toch, die, in haar
vohen omvang beoefend, de hchamelijke vormeigenschappen der
levende wezens bestudeert, stelt daarbij vormovereenkomst en
vormverschil vast. Op de basis van deze vormovereenkomst en van
dit vormverschil trekt zij het zoogenaamd natuurlijk systeem der
levende organismen op;"een natuurlijk systeem, dat des te natuurlijker zijn zal, naarmate het inzicht in de beteekenis, die vormverschd en vormovereenkomst voor de organismen hebben, beter
en dieper is. In dit natuurlijk systeem behoort de mensch tot den
stam der gewervelde dieren, tot de klasse der zoogdieren, tot de
orde der primaten en tot het geslacht der hominidae. Op grond
van een nadere bestudeering der hominidae door onderhnge
vergelijking der individueele vertegenwoordigers van dit geslacht is
het mogelijk te geraken tot een verdere onderverdeehng in kleinere
groepen, die men dan rassen noemt. Dienovereenkomstig luidt
de omschrijving van het begrip ras: een groep van menschelijke
individuen, die zich op grond van het gemeenschappelijk bezit van
een aantal erfelijke hchamelijke kernmerken van andere dergelijke
groepen onderscheidt.
Klaarblijkelijk is in deze begripsbepaling de term „geest" niet
opgenomen. In de door GROSSER gegeven omschrijving van het
rasbegrip: „eine grössere Gruppe von Menschen, welche durch
den heriditaren Gemeinbesitz eines bestimmten angeboren körperlichen und geistigen Habitus unter einander verbunden und von
anderen darartigen Gruppen getrennt sind", is dit wel het geval.
Principieel is deze opname van den term geest ongeoorloofd. Z i j
zou geoorloofd zijn, indien de rasindeehng inderdaad berustte
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op lichamelijke èn geestelijke kenmerken. Dit is echter in strijd
met de feiten. De basis van de rasindeehng der physische Anthropologie zijn de lichamelijke kenmerken en deze alleen. Men kan
a posteriori onderzoeken in hoeverre bepaalde geestelijke eigenschappen aan de hchamelijke kenmerken parallel loopen, zooals
men het ook voor physiologische kan doen. D i t vraagt echter
afzonderlijk detailonderzoek met eigen methoden en de uitkomst
hiervan moet worden afgewacht.
Uit het bovenstaande volgt wel met genoegzame duidelijkheid,
dat het begrip ras geheel verschillend is van het begrip volk. Een
ras immers is een eenheid op grond van het gemeenschappelijk
bezit van een aantal erfelijke, lichamelijke kenmerken. Een volk
echter vormt een eenheid op geheel andere gronden. Deze kunnen
zijn: gemeenschappelijke taal, gemeenschappelijke beschavingsvorm, gemeenschappelijke geschiedenis, gemeenschappelijke staatsinstellingen, economische belangen, bijzondere geographische
verhoudingen, enz. Deze scherpe onderscheiding van de begrippen
ras en volk wordt ten duidelijkste bevestigd door het feit, dat een
ras vaak over vele volkeren verdeeld is, terwijl omgekeerd een volk
niet zelden uit verschihende rassen is opgebouwd.
Na deze scherpe omlijning van het begrip „ras" doet zich nu
allereerst de vraag voor aan welke hchamelijke eigenschappen of
kenmerken de waarde toekomt van een raskenmerk ? Het antwoord
hierop moet luiden, dat hierover niets a priori te zeggen valt,
behalve enkele, theoretische algemeenheden.
Zoo lijkt het b.v. te verwachten, dat in het algemeen een kenmerk,
dat een belangrijken invloed op een belangrijk orgaan inhoudt,
eventueel een belangrijk raskenmerk zal blijken te zijn, belangrijker
dan eenig onaanzienlijk verschil, waarvan ons de diepere beteekenis
ontgaat. Dat deze verwachting ook feitelijke bevestiging vindt is
nauwelijks aantoonbaar,
Verder mag de eisch worden gesteld, dat de kenmerken gemakkelijk waarneembaar en voor onderzoek toegankelijk moeten zijn.
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daar zij anders geen pracdsche bruikbaarheid zullen bezitten.
En tenslotte, en dit is zeer belangrijk, moet men den eisch stellen,
dat rasconstructie steeds moet gebaseerd zijn, niet op één
enkel kenmerk, maar op een zoo groot mogelijke combinatie van
kenmerken. Houdt men aan dit laatste niet vast, zoo ontstaan
uiterst wdlekeurige groepeeringen zonder den minsten zin.
Het aantal raskenmerken, voor anthropologisch onderzoek op
eenigszins uitgebreide schaal bruikbaar, is niet groot. Praktisch
komen hiervoor, naar de ervaring leert, aheen in aanmerking; de
vorm van het hoofd, in het bijzonder de verhouding tusschen de
grootste lengte en de grootste breedte; verder de hchaamslengte,
de pigmentatie van haar, huid en oogen, alsmede de vorm van
het haar. Ten aanzien van de verdere details, die hierover zouden
te vermelden zijn, willen wij in dit beknopte overzicht niet uitweiden; men kan ze in alle elementaire leerboeken over Anthropologie vinden.
De oudste rasindeehng is die van LINNAEUS. Zij was eigenlijk
gebaseerd op de pigmentade. Van de iets latere indeeling van
BLUMENBACH, die het Kaukasische, het Mongoolsche, het Aethiopische, het Maleische en het Amerikaansche ras onderscheidde,
geldt vrijwel hetzelfde. De moderne indeeling onderscheidt
slechts drie hoofdrassen, het Europide, het Mongolide en het
Negride ras, elk met een aantal onderverdeelingen of secundaire
rassen.
De Europeesche bevolking is in anthropologisch opzicht vrij
uitvoerig bestudeerd. Bekend vooral zijn de rasindeelingen van
DENIKER en van RIPLEY. Deze wijken in sommige opzichten van
elkander af. Over het voorkomen en de verbreiding van een aantal
rassen echter is men het tegenwoordig vrijwel eens. Zoo onderscheidt men het Noordsche ras (homo nordicus), het Alpine ras
(homo alpinus), het Middehandsche-zee ras (homo mediterraneus)
en het Dinarische ras (homo dinarius). Op de voor elk van deze
rassen typische lichamelijke kenmerken en op de verbreiding dezer
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rassen door Europa zullen wij hier wegens plaatsgebrek niet nader
ingaan. Ook daarover vindt men gemakkelijk de noodige gegevens
in de anthropologische leerboeken.
Het is duidelijk, dat een op deze wijze verkregen beeld van de
samenstelling eener bevolking, den toestand van het oogenblik
weergeeft. Een Anthropologie, die zich tot het vaststellen hiervan
bepaalt, kan men een statische Anthropologie noemen, Men kan
zich echter naar aanleiding van dezen toestand vragen voorleggen
als: Hoe zijn deze rassen ontstaan? Hoe kunnen rassen ontstaan?
Wat geschiedt er bij kruising van rassen? Een Anthropologie, die
streeft naar de beantwoording van deze en dergelijke vragen kan
men dan een dynamische Anthropologie noemen. In het beantwoorden van deze vragen echter is men niet verder gekomen dan
de hypothese. Nemen wij als voorbeeld de vraag: Hoe zijn rassen
ontstaan? Met zekerheid kan hiervan eigenlijk aheen dit gezegd
worden, dat het ontstaan van rassen een proces moet zijn, waarvan
het eindresultaat is, dat een zekere groep van menschen zich ten
opzichte van een andere groep van menschen onderscheidt. Er
treedt m, a, w, een verschü op, dat er tevoren niet was, Er is verandering, er is variatie en wel een groepsgewijze variatie.
Men pleegt algemeen biologisch drie vormen van variatie te
onderscheiden: paravariatie, mixovariatie en idiovariatie.
Paravariatie is de vorm van variatie, die wordt teweeggebracht
door de uitwendige omstandigheden en levensuitingen; Individuen
met volkomen gelijken erfelijken aanleg kunnen van elkander
verschillen naar gelang van de omstandigheden, waaronder zij
zijn opgegroeid.
De Mixovariatie berust hierop, dat bij geslachtelijke voortplanting een nieuw individu kan ontstaan uit twee andere, die
ieder op zich zelf een verschihenden erfelijken aanleg hebben.
Kruising dus van twee individuen met verschillenden erfelijken
aanleg. Op deze wijze ontstaat een mengproduct.
De Idiovariatie is een uiting van de spontane wijziging in den
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bestaanden erfelijken aanleg. U i t een ouderenpaar met volkomen
gelijken erfelijken aanleg ontstaat dan spontaan, zonder invloed
der omgeving en zonder kruising een nieuw individu met anderen
erfelijken aanleg.
Deze drie vormen van variatie geven natuurlijk drie mogelijkheden van rasvorming aan, I n hoeverre deze mogelijkheden ook
werkelijkheid zijn, kan natuurlijk aheen door de feiten worden
uitgemaakt. D i t is niet doenlijk in dit kort bestek. W i j moeten ons
er toe bepalen te zeggen, dat de feiten in dit verband uiterst weinig
met zekerheid leeren,
Ahereerst moet worden opgemerkt, dat de Paravariatie, het
resultaat van uitwendige omstandigheden, niet erfelijk is. Zoolang
men derhalve vasthoudt aan een definitie van het begrip ras,
waarbij gesproken wordt van „erfelijke" lichamelijke kenmerken,
komt de paravariatie voor de rasvorming niet in aanmerking.
Bij de Mixovariatie of raskruising kunnen nieuwe combinaties
van reeds bestaande erffactoren ontstaan. Nieuwe erffactoren zelf
worden er niet door gevormd. Het resuhaat van kruising is dus
wèl het optreden van vormverandering. Om deze echter te stabihseeren is nog iets anders noodig en wel selectie en isolatie, hetzij
opzettelijk, zooals in de kweekerij of fokkerij, hetzij in de natuur
door de natuurlijke teeltkeus. Houdt echter de selectie op, dan
verdwijnt het nieuwe ras en verschijnen de oorspronkelijke vormen
opnieuw.
De Idiovariatie heeft natuurlijk voor de rasvorming de grootste
beteekenis; zij is de spontane verandering of mutatie der erffactoren
zelf. Of deze bij den mensch voorkomt is geheel onbekend. Over
de vraag naar de eventueele oorzaken, ja zelfs over de vraag, of zij
inderdaad ergens voorkomt, bestaat zeer groote oneenigheid bij
de onderzoekers. Het is dus niet teveel gezegd, wanneer wij van
meening zijn, dat over het ontstaan van menschenrassen zoo goed
als niets bekend is.
Een enkel woord nog over de verhouding van ras en geest.
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Zooals wij zagen is in de gegeven definitie van het physischanthropologisch rasbegrip de term geest niet aanwezig, althans niet
explicite, Voor wie echter den mensch aanvaardt en erkent als een
twee-eenheid van ziel en lichaam en ook den wederzijdschen invloed
van deze beide op elkander erkent, is zij er implicite toch wel
in opgesloten.
Dit wordt bevestigd door het feit, dat de groote rasgroepen
kennelijk verschillende geesteseigenschappen en verschillende
beschavingsvormen vertoonen. Verder, echter dan tot dit correlatieverschijnsel kan men niet gaan. Met name ontbreekt ons ieder
inzicht in een tusschen bepaalde raskenmerken en bepaalde geesteseigenschappen bestaand verband, en de beteekenis, die de raskenmerken zouden kunnen bezitten voor de structuur der persoonlijkheid, is volkomen duister. Bovendien, is er ooit een volkomen
betrouwbaar en voldoend uitgebreid systematisch onderzoek ingesteld naar de geesteseigenschappen der verschillende rassen?
Heeft men, zooals men de individuen i n grooten getale physiek
op hun lichamelijke kenmerken heeft onderzocht, deze ook geestelijk
onderzocht? Neen, wat men aanvoert als typeerende geestelijke
eigenschappen der verschillende rassen zijn algemeene indrukken,
die niet op opzettelijk ingesteld methodisch onderzoek berusten.
Zij zijn vaak sterk gekleurd en de vergelijking der geestelijke
eigenschappen, zoowel van inteüigentie als karakter, leidt vaak
tot een hoogmoedige verheffing van het eene, meestal eigen ras,
boven het andere.
De tijd voor een synthese der gegevens van de physische en
de psychische Anthropologie is daarom nog niet rijp. Wat ons
thans vaak als zoodanig wordt voorgezet is grootendeels niet anders
dan opgewarmde kost en de anthropologische geschiedbeschouwing
van het oogenbhk berust in hoofdzaak op het fantastisch werk van
GoBiNEAu, DE LAPOUGE, HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN en W O L T -

MANN, dat reeds voor meer dan vijftig jaren werd prijsgegeven.
Tenslotte een vraag, de vraag, die eigenlijk de formuleering
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is van het iiuidig „rassenvraagstuk in Europa". Kan lietgeen wij
weten aangaande de menschenrassen uhgangspunt zijn en grondslag voor redelijk-zedelijk handelen van mensch tot mensch, zooals
dit in maatschappelijk en staatkundig leven zich uit?
Na het hierboven uheengezette is hierop maar één antwoord:
onvoorwaardelijk neen! Èn voor ons eigen verantwoordelijkheidsgevoel, èn voor het heil der menschheid is het veiliger, dat wij
vasthouden aan de grondstehing van het Christendom: Bemint
Uwen evennaaste als U zelf!

R E F L E C T I E VAN RADIOGOLVEN
door
Prof. Dr. Jhr. G. J. E L I A S .

Het is tegenwoordig van algemeene bekendheid, dat de reflectie
van radiogolven aan de hoogere lagen van de atmospheer, die met
den naam van ionospheer worden aangeduid, van zeer groote
beteekenis is in de radiotechniek. Het optreden van „fading" b.v.
wordt veroorzaakt door interferentie van verschihende „stralen",
die elkaar op een bepaald oogenbhk kunnen versterken, terwijl op
een ander tijdstip gedeeltelijke uitdooving plaats vindt. Dat wij
berichten uit verre gewesten per radio kunnen ontvangen, is uitsluitend te danken aan de reflectie der electromagnetische golven
aan de ionospheer. De ionisatie hiervan moet worden toegeschreven
aan de strahng der zon: in de eerste plaats toch is er in 't algemeen
een duidelijk verband waargenomen tusschen de activiteit der zon
(zonnevlekken en fakkels) en de reflectie der radiogolven, terwijl
in de tweede plaats zonsverduisteringen de reflectie in belangrijke
mate blijken te beïnvloeden. De werkzame strahng van de zon
bestaat zoowel uit ultraviolette als ook uit corpusculaire stralen,
waarbij de laatste bestaan uit positief en negatief geladen deehjes,
terwijl het ook niet onmogelijk is, dat neutrale deehjes ionisatie
veroorzaken.
In de afgeloopen jaren is het onderzoek van deze reflectie, en
daarmede die van de ionospheer, in verschillende landen ter hand
genomen. Deze onderzoekingen betreffen de hoogte van de reflecteerende laag, de mate, waarin reflectie optreedt, uitgedrukt in
een reflectiecoëfficiënt, voorts den trillingstoestand der gereflec-
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teerde golven. Over de uitkomsten van dergelijke onderzoekingen,
waarmede ook het electrotechnisch laboratorium van de Technische
Hoogeschool te Delft zich reeds gedurende geruimen tijd bezighoudt, wil ik het een en ander mededeelen.
De hoogte van de reflecteerende laag wordt bepaald uit den
echotijd, d. i . de tijd, dien een uitgezonden sein gebruikt om weer
naar het aardoppervlak terug te keeren. Daarbij worden zender en
ontvanger hefst zoo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst, zoodat de
inval aan de reflecteerende laag tennaastenbij loodrecht is. Voor
de meting van den echotijd wordt gebruik gemaakt van eene buis
van BRAUN, waarin een bundel kathodestralen op een fluoresceerend
scherm als een hchtvlekje wordt waargenomen. Door middel van
electrische velden verkrijgt de bundel kathodestralen en daarmede
de lichtvlek uitwijkingen in twee onderhng loodrechte richdngen.
Terwijl het veld in de eene richting afkomstig is van de omstreeks
honderd maal per secunde uitgezonden, telkens uit een trein hoogfrequente trühngen bestaande seinen, welke trilhngen door den
ontvanger worden gelijkgericht, vertoont het andere veld in zijne
afhankelijkheid van den tijd eene zig-Zag-vormige lijn, die bestaat
uh schuinoploopende deelen, telkens verbonden door verticale
stukken, welk veld afkomstig is van de spanning van een condensator, die afwisselend geladen en snel ondaden wordt. Wordt er
nu zorg voor gedragen, dat een sein wordt uitgezonden telkens op
het oogenbhk, dat het veld tusschen het tweede paar electroden
maximaal is, dan zal de hclitvlek op het fluoresceerende scherm
van de buis van BRAUN steeds dezelfde lijn doorloopen, die dan
schijnbaar stü staat op het scherm. Tusschen twee seinen, die den
ontvanger direct bereikt hebben, zijn dan tevens de gereflecteerde
seinen op het scherm zichtbaar. U h den afstand van het directe
sein tot het gereflecteerde volgt onmiddellijk de echotijd, en
daaruit de hoogte van de reflecteerende laag, indien aangenomen
wordt, dat het sein zich met de snelheid van het hcht voortplant.
Het verkregen beeld blijkt bij visueele waarneming onrustig te zijn
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wegens de voortdurende wisselingen van de reflectie. Daarom
verdient het de voorkeur de gereflecteerde seinen te registreeren
op een zich bewegenden f i l m , die zich bevindt achter een spleet,
waardoor het van het scherm afkomstige licht valt. Deze spleet
is evenwijdig aan de rechte lijn, die de lichtvlek doorloopt, terwijl
eene speciale inrichting er voor zorgdraagt, dat de gereflecteerde
seinen niet grooter kunnen worden dan de afstand van de rechte
lijn, die de lichtvlek beschrijft, tot de hieraan evenwijdige spleet.
Op deze wijze worden de gereflecteerde seinen op de filmstrook
geregistreerd en wordt de reflectiehoogte in hare afhankelijkheid
van den tijd bepaald.
De registratie geschiedde telkens gedurende nagenoeg vierentwintig uur over een tijdsverloop van ongeveer een half jaar, waarbij
de waarneming twee a driemaal per week werd herhaald. De
hierbij gebezigde golflengte was 75 Meter.
Uit al deze waarnemingen bleek het bestaan van drie reflecteerende lagen. Bij dag werd op een hoogte van 200 a 250 K . M .
steeds eene reflecteerende laag waargenomen, die 's morgens verscheen en 's avonds verdween. De tijd, waarop deze laag 's morgens
het eerst werd waargenomen, bleek te zijn omstreeks twee uur na
het opkomen van de zon ter hoogte van de reflecteerende laag.
Op dezelfde wijze verdween de laag ongeveer een paar uur na
zonsondergang op die hoogte. U i t het feit, dat de laag alleen waargenomen wordt, wanneer de directe zonnestraling de hoogere
atmospheer treft, kan wel met zekerheid worden geconcludeerd,
dat deze laag door de directe strahng wordt veroorzaakt en wel
zeer waarschijnlijk door de ultraviolette zonnestralen. De tijd, die
verloopt tusschen het optreden van den ioniseerenden invloed — de
zonnestraling — en het verschijnen van de laag, resp. tusschen
het verdwijnen van de ionisatie en het ophouden der reflectie,
geeft eene maat voor den z.g. coëfficiënt van recombinatie, die de
snelheid bepaalt, waarmede de in een gas aanwezige ionen en
electronen zich tot moleculen recombineeren. Deze coëfficiënt
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kan op deze wijze tennaastenbij berekend worden. Volgens proefondervindelijke onderzoekingen van LANGEVIN ZOU deze coëfficiënt
evenredig zijn met den druk van het gas, dus op eene hoogte van
200 a 250 K . M . boven het aardoppervlak zeer veel kleiner zijn
dan op de aarde. Op deze wijze zou de druk van de atmospheer
op die hoogte gevonden kunnen worden. Langs dezen weg vindt
men op die hoogte een druk, die ongeveer 0.0001 is van dien aan
het aardoppervlak. Om dit te kunnen verklaren zou in de onderstelhng, dat de atmospheer ook op groote hoogte uit moleculen
sdkstof en zuurstof bestaat, eene zeer hooge temperatuur op
grootere hoogte moeten worden aangenomen. WEGENER nam aan,
dat aldaar de temperatuur constant zou zijn en 220° K . (— 53° C . )
zou bedragen. Latere onderzoekingen maken het waarschijnlijk,
dat de temperatuur eerst (tot misschien 40 K.M.) afneemt tot het
door WEGENER aangenomen bedrag, doch op grootere hoogte weer
toeneemt, evenwel vermoedelijk niet meer dan tot 300° a 400° K ,
Nu heeft CHAPMAN er op gewezen, dat in de hoogere atmospheer
de gasmoleculen grootendeels gedissociëerd zullen zijn, hetgeen
samenhangt met de aanwezigheid van ozon, welk gas aldaar wordt
aangenomen op grond van de absorptie van het licht. Bij dissociatie
is de afneming van den druk met de hoogte veel langzamer dan
voor niet-gedissociëerde gassen. Op deze wijze zou de waargenomen
waarde van den coëfficiënt van recombinatie beter verklaarbaar
worden. Hierbij komt nog, dat het op grond van latere onderZoekingen ook waarschijnlijk is, dat bij lageren druk deze coëfficiënt
langzamer afneemt dan uit de evenredigheid met den druk zou
volgen, terwijl bij zeer lagen druk deze grootheid constant zou
worden.
Bij dag wordt, vooral des morgens en des avonds, niet alleen op
200 a 250 K . M . eene reflecteerende laag waargenomen, doch er
bevinden zich op de filmstrook reflecteerende lagen op hoogten,
die geheele veelvouden zijn van die van de eerste. Evenwel zijn
deze lagen in werkelijkheid niet aanwezig, doch de indruk er van
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op de filmstrook is een gevolg van meervoudige reflectie aan de
eerste laag. Deze meervoudige reflectie is alleen waarneembaar,
indien de reflectie voldoende sterk is. N u is de reflectiehoogte des
morgens en des avonds in verband met den lageren zonnestand
grooter dan midden op den dag. Met de grootere reflectiehoogte
gaat gepaard eene sterkere reflectie, zoodat het aheszins verklaarbaar
is, dat de meervoudige reflecties bij voorkeur des morgens en des
avonds worden waargenomen.
Des nachts wordt af en toe, doch geenszins geregeld, bij eene
golflengte van 75 Meter eene reflecteerende laag geregistreerd, die
een geheel ander aspect vertoont dan de reflecteerende laag, die
overdag wordt waargenomen. In de eerste plaats is de hoogte van
deze „nachtlaag" veel grooter dan die van de „daglaag", de minimale
hoogte bedraagt omstreeks 350 K . M . Voorts vertoont de „nachdaag"
zich op de filmstrook als een breede band, die aan de onderzijde
vrij scherp begrensd is, doch naar boven wazig uitloopt tot op eene
hoogte van ongeveer 500 K . M . De „daglaag" daarentegen wordt
steeds als eene betrekkelijk dunne lijn waargenomen. Doordat bij de
„nachtlaag" de reflecdehoogte binnen zoo wijde grenzen varieert,
wordt de indruk gewekt, dat de reflecde plaats vindt aan deelen
van de ionospheer, die binnen een groot hoogtednterval plaatselijk
geïoniseerd zijn, welke ionisatie met den naam „ionenwolken" zou
kunnen worden aangeduid. Ook wordt de „nachdaag" in vele
gevahen slechts gedurende een deel van den nacht waargenomen,
terwijl er vaak nachten voorbijgaan, dat deze laag in het geheel
niet wordt geregistreerd. Gedurende de laatste drie maanden van
1932 werd de „nachtlaag" slechts vijfmaal gesignaleerd, daarentegen in het voorjaar van 1933 veel vaker. Zeer vermoedelijk zal
het optreden van de „nachtlaag" te wijten zijn aan toevallig invallende corpusculaire stralingen, die van de zon afkomstig zijn en
tengevolge van de kromming der baan in het magnedsch veld
der aarde de nachtzijde er van kunnen bereiken, omtrent welke
stralingen STÖRMER uitvoerige onderzoekingen heeft verricht. De
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door deze stralingen veroorzaakte ionisatie is denkelijk ook overdag
aanwezig, doch geeft op onze breedte geen aanleiding tot reflectie,
aangezien ze wordt afgeschermd door de „daglaag", veroorzaakt
door het ultraviolette licht van de zon.
Door APPLETON en zijne medewerkers, die in Engeland zeer
waardevolle onderzoekingen omtrent de ionospheer hebben verricht
en nog verrichten, wordt aangenomen, dat de ionisade, die des
nachts wordt waargenomen, een overblijfsel is van de ionisatie,
die overdag wordt veroorzaakt door de directe zonnestraling. Om
verschihende redenen, w. o. de grootere hoogte van de „nachdaag",
de onregelmadgheid van het optreden er van, het van de „daglaag"
geheel verschillende aspect, en nog meer andere redenen, komt
deze opvatting mij niet zeer aannemelijk voor.
Voorts wordt af en toe op ongeregelde tijden, zoowel overdag
als des nachts, bij eene golflengte van 75 Meter eene derde reflecteerende laag op ruim 100 K . M . hoogte waargenomen. Deze
hoogte is steeds binnen vrij enge grenzen dezelfde, zoodat deze
laag zich op de fümstrook als eene vrij dunne band afteekent.
Wat de frequende van het optreden dezer laag in hare afhankelijkheid van den tijd van den dag betreft, zoo is er een ma'dmum
van omstreeks acht uur 's avonds waargenomen. Ook zijn er zekere
tijdintervahen gevonden, waarin deze laag veel vaker optrad dan in
andere. Zoo is b.v. in den afgeloopen zomer van het jaar 1934 deze
laag zeer vaak waargenomen. Vermoedelijk wordt het optreden er
van veroorzaakt door corpusculaire stralingen van eene zeer bepaalde energie.
Wordt de reflectie geregisteerd voor eene grootere golflengte,
b.v. omstreeks 175 Meter, zoo wordt een eenigszins ander beeld
verkregen dan bij 75 Meter golflengte. Bij 175 Meter is overdag
de reflectie uiterst zwak, zoodat deze niet werd geregistreerd,
hetgeen een gevolg kan zijn van absorptie op geringere hoogte.
In enkele gevaüen, doch volstrekt niet altijd, verschijnt de reflecde
des avonds en duurt gedurende den nacht. Later in den nacht
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is de reflectie soms zoo sterk, dat deze drie- en viervoudig wordt
waargenomen. Deze reflectie geschiedt aan de „nachtlaag", op eene
hoogte van 300 a 400 K . M . Onder deze omstandigheden is het
onmogelijk, dat zich op kleinere hoogte nog eene geïoniseerde laag
zou bevinden, die overgebleven zou zijn van de „daglaag", daar
die dan absorbeerend zou moeten werken. Bij 175 Meter golflengte
is het aspect van de „nachdaag" eenigszins anders dan bij 75 Meter.
Terwijl bij 75 Meter een breede band op de filmstrook wordt
waargenomen, veroorzaakt door reflecties op verschillende hoogte,
is bij 175 Meter het hoogteïnterval, waar reflecties plaatsvinden,
veel geringer, hetgeen plausibel is, indien gedacht wordt aan eene
heterogene constitutie, die het karakter heeft van „ionenwolken".
Immers hoe korter de golven, hoe meer de inhomogeniteiten aan
den dag zullen treden. Bij 175 Meter golflengte zal de reflecteerende
laag meer op een reflecteerend vlak gelijken dan bij 75 Meter.
Bij golven van eene golflengte kleiner dan 75 Meter neemt,
althans overdag, de reflectie met de golflengte af, totdat bij eene
bepaalde golflengte, die niet veel kleiner is dan 50 Meter, zoo goed
als geen reflectie meer wordt waargenomen. Aangenomen moet
dan worden, dat de ionisatie van de laag te gering is om nog voldoende reflectie voor de betreffende golflengte tot stand te brengen,
de straling zal dan door de laag heen dringen, waarbij eenige
absorptie optreedt, doch geen noemenswaardige reflectie.
Zeer interessant is het, dat w i j op het oogenbhk in staat zijn
de waarnemingen op onze breedte aan te vullen met waarnemingsmateriaal, dat afkomsdg is van onderzoekingen op hoogere breedte,
tengevolge van de werkzaamheden, verricht gedurende het Internationale Pooljaar 1932/'33. De Nederlandsche waarnemers
bevonden zich te Angmagssahk op Groenland, aan de Oostkust
gelegen op 651/2° N.B. en 371/2° W . L . De Heer de BRUINE heeft

zich aldaar met de radiowaarnemingen belast. Het zeer omvangrijke
waarnemingsmateriaal heeft duidelijk positieve resultaten opgeleverd. I n de eerste plaats werden visueele waarnemingen verricht
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van de reflectiehoogte met behulp van buizen van BRAUN. Hierbij
werd telkens de maximale hoogte van de gereflecteerde seinen op
het fluoresceerende scherm aangeteekend, teneinde een oordeel
te verkrijgen omtrent den reflectiecoëfficiënt. Door het gemiddelde
te nemen van honderden waarnemingen is op deze wijze gebleken,
dat reflecdes voornamelijk optreden in twee hoogtedntervallen,
n.1. tusschen 100 en 150 K . M . en tusschen 350 en 450 K . M . , welke
hoogten resp. overeenkomen met de in Delft waargenomen derde
laag en de „nachtlaag". Reflecties op de hoogte van de te Delft
waargenomen „daglaag" waren zeldzaam. Voorts is gebleken, dat
de reflecde het sterkst was in het voorjaar, omstreeks Mei, terwijl
verder, wat de sterkte der reflecde in hare afhankelijkheid van
den tijd van den dag betreft, de reflectie het sterkst was des avonds
omstreeks acht uur. Een en ander gold zoowel voor de reflecdes
tusschen 100 en 150 K . M . als van die tusschen 350 en 450 K . M .
Dit resultaat werd vergeleken met de waarnemingen omtrent de
magnetische storingen, die eveneens door de expedide te Angmagssahk geregeld zijn gedaan. Het bleek, dat ook deze omstreeks acht
uur des avonds een maximum vertoonen. Hieruh moet geconcludeerd worden, dat er tusschen de reflectie van radiogolven eenerzijds
en de magnetische storingen anderzijds een nauw verband bestaat.
Het ligt voor de hand aan te nemen, dat stroomen van electrisch
geladen corpuscula aanleiding geven tot het optreden van beide
verschijnselen. Aangezien de magnetische storingen steeds den¬
Zelfden zin hadden, zal gedacht moeten worden aan electrische
stroomen, die steeds dezelfde richdng hadden. Vermoedelijk zijn
deze afkomstig van den inval van positief geladen corpuscula in de
atmospheer der aarde.
In het voorjaar en den zomer van 1933, nadat het mogelijk was
geweest de noodige instrumenten uit Delft naar Angmagssahk te
zenden, heeft de Heer DE BRUINE aldaar ook de reflecties kunnen
registreeren. De aldus verkregen filmstrooken geven een soortgelijk
beeld te zien als te Delft werd waargenomen, indien de „nachtlaag"
2
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aanwezig was. De geregistreerde band bleek zoowel overdag als
des nachts eene aanzienlijke breedte te hebben, hetgeen wees op
een groote hoogtednterval, waarbinnen de reflecties plaats vonden,
evenals bij de „nachtlaag" alhier. Bovendien kwam ook de hoogte
overeen. Deze laag was op Groenland regel, terwijl de „daglaag",
die te Delft , eiken dag werd waargenomen, op Groenland slechts
bij hooge uitzondering werd geregistreerd. Bovendien werd ook de
derde laag op eene hoogte van 100 a 150 K . M . op Groenland bij de
registratie der reflecties af en toe waargenomen.
Een en ander leidt tot de conclusie, dat op Groenland de invloed
van de directe zonnestraling geheel ondergeschikt is vergeleken
bij dien van de corpusculaire stralingen. Zulks is wel aannemelijk
in verband met de grootere nabijheid van de magnetische pool,
waardoor ook de verschijnselen van het noorderlicht aldaar veroorzaakt worden.
Op de bij de registratie van de reflectiehoogte verkregen f i l m strooken is te zien, dat de „daglaag" uit twee deelen bestaat, die
met name des morgens en des avonds zeer duidehjk gescheiden
zijn, en welke deelen ook niet op denzelfden tijd verschijnen resp.
verdwijnen. Deze twee deelen van de „daglaag" moeten worden
geïnterpreteerd als de reflectiehoogten van de beide circulair
gepolariseerde componenten, waarin de hneair gepolariseerde
invahende golf kan worden ontbonden. Dat de reflectiehoogte voor
de beide componenten verschillend is, is een gevolg van het magnetisch veld der aarde. Dientengevolge is de lengte van den doorloopen weg voor beide verschihend. Bovendien verschihen ze in
voortplantingssnelheid en in absorptie. Deze verschijnselen zijn
volkomen analoog aan die, welke zich voordoen bij de voortplanting
van hcht in eene materieele middenstof, die zich in een magnetisch
veld bevindt. Daarbij treedt draaiing van het polarisatievlak op,
het Z.g. FARADAY-effect. Iets dergelijks treedt ook op bij de reflectie
van radiogolven. Aangezien echter beide circulair gepolariseerde
componenten in verschihende mate worden gereflecteerd, is de
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teruggekaatste verstoring niet lineair gepolariseerd, doch ehiptisch
in het algemeen. Is de reflectie gelijk, dan wordt de ehips eene
rechte lijn, is voor de ééne componente de reflectie nul, dan heeft
de ellips de gedaante van een cirkel. I n werkelijkheid worden in het
algemeen beide componenten in ongelijke mate gereflecteerd,
tengevolge waarvan de teruggekaatste verstoring min of meer
elliptisch gepolariseerd is.
Wegens de verandering van de reflectiehoogte der beide circulair
gepolariseerde componenten zal de ellips eene voortdurende draaiing
ondergaan, analoog aan het FARADAY-effect bij het licht.
De magnetische splitsing is het sterkst des morgens en des
avonds, zooals uit de registratie van de reflectiehoogte blijkt. D i t is
begrijpelijk, immers de reflecdehoogte is dan in verband met den
lagen zonnestand hooger dan midden op den dag, de dichtheid
van de atmospheer in de reflecteerende laag is dus Ideiner, waardoor
de invloed van het magnetisch veld sterker is.
De zooeven beschreven draaiing van de trillingsellips in de
gereflecteerde verstoting is waarneembaar door de ontvangen
amphtudo te registreeren met behulp van twee onderling loodrechte ramen. Er worden dan twee krommen verkregen, die maxima
en minima vertoonen tengevolge van de interferentie van de directe
golf met de gereflecteerde verstoring. Deze beide krommen zijn
in de richdng van de tijdas ten opzichte van elkaar verschoven,
aangezien de tijdstippen, waarop eene bepaalde amplitudo door de
beide ramen wordt geregistreerd, niet gelijk zijn. Tengevolge van
de draaiing van de trdlingsellips is het verschU tusschen de tijdstippen, waarop b.v. de amplitudo voor beide ramen maximaal is,
gegeven door den tijd, dien de trihingsehips noodig heeft om over
een hoek van 90° te draaien. De hoeksnelheid van de trdlingsellips
wordt bepaald door de snelheid, waarmede de afstand van de beide
deelen van de reflecteerende laag verandert.
Met behulp van dergelijke opnamen kan de draaiing van de
trhlingsehips worden bestudeerd. Het bleek daarbij, dat de zin
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van draaiing in de morgenuren gemiddeld dezelfde was als des
avonds. Indien inderdaad de zin van draaiing gedurende den
geheelen dag dezelfde is, hetgeen wel waarschijnlijk is, dan moet
hieruit worden geconcludeerd, dat het magnetisch veld op de
reflectiehoogte niet den geheelen dag dezelfde waarde kan hebben,
daar ingeval van een constant magnetisch veld de zin van draanng
des avonds tegengesteld zou moeten zijn aan dien in de morgenuren.
Deze onderzoekingen, die nog in gang zijn, hebben echter tot nu
toe niet tot een definitief resultaat geleid.
Het is mogelijk de beide circulair gepolariseerde verstoringen
ieder op zichzelf te onderzoeken. Daartoe worden ontvangers
gebezigd, die ieder der verstoringen afzonderlijk kunnen ontvangen.
Een dergelijke ontvanger bestaat uit twee onderling loodrechte
ramen, waarvan de stroomketens op eene bepaalde wijze worden
gekoppeld, De door één circulair gepolariseerde componente in
beide ramen geïnduceerde electromotorische krachten verschillen
één vierde deel van eene periode in phase. N u is het mogelijk deze
te combineeren na aan één van beide wederom eene phaseverandering van één kwart periode te hebben gegeven. Ze zijn danS'
in phase of in tegenphase, al naar gelang van den draaiïngszin
van de oorspronkelijke circulair gepolariseerde verstoring, I n het
eerste geval is het resultaat eene maat voor de amplitudo der
betreffende circulair gepolariseerde golf, terwijl in het andere
geval bij gelijke amplitudines de resultante nul is. Op deze wijze
kunnen de amplitudines van beide circulair gepolariseerde golven
ieder afzonderlijk geregistreerd worden.
Waarnemingen van dezen aard hebben geleerd, dat over het
algemeen de rechts-circulair gepolariseerde component het zwakst
wordt gereflecteerd, vooral omstreeks den middag is de reflectie
hiervan zeer gering. Daarentegen is 's morgens en 's avonds de
reflectie er van sterker. Terwijl echter des avonds beide componenten
nagenoeg in dezelfde mate worden gereflecteerd, is des morgens de
reflectie van de hnks-circulair gepolariseerde component bepaald
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sterker. Aangezien de hoogte van de reflecteerende laag des morgens
en des avonds dezelfde is, in verband met de hoogte van de zon,
zoo moet hieruit wel worden geconcludeerd, dat het magnetisch
veld ter hoogte, waar de reflectie plaats vindt, aan verandering
onderhevig is.
Des avonds is de reflectie voor beide componenten ongeveer
even sterk, waarvan het gevolg zal zijn, dat de trillingsellips langgerekt wordt. Het interferende-effect van directe golf en gereflecteerde golf zal dan aan sterke schommehngen onderhevig zijn bij
waarneming met behulp van één raam of ontvangantenne. Er
ontstaat dan eene soort „zwevingseffect", dat af en toe zeer duidelijk
waarneembaar is. Ook overdag is dit effect soms vrij goed waar
te nemen.
Uit hetgeen hier besproken is moge blijken, dat de reflecde der
radiogolven ten nauwste verband houdt met de samenstelling en de
eigenschappen van de hoogere atmospheer, en dat de studie van
deze reflectie niet aheen voor de techniek van belang is, maar dat
deze tevens een waardevol hulpmiddel is voor de vermeerdering
onzer kennis omtrent de hoogere lagen van de atmospheer. Het is
te hopen, dat door samenwerking van radio-onderzoek en meteorologie nog belangrijke resultaten zullen kunnen worden verkregen.

, , E N K E L E B L A D Z I J D E N U I T H E T BOEK
DER N A T U U R "
door
Prof. Dr. R . P. v. CALCAR.

Dames en Heeren,
Onder meer normale omstandigheden zoude ik hedenavond
zonder inleiding met mijn voordracht beginnen, om daarna het
gesprokene door het filmbeeld nader toe te hchten. Ik ben echter
van meening, dat er echter onder de tegenwoordige omstandigheden gegronde reden is voor een enkel inleidend, wd men waarschuwend woord.
Wij beleven een tijd van crisis, een tijd van chaos. De wereld
leeft in een tijd van verwhdering zooals zij nog zelden zag. Geen
twee landen zijn het met elkander eens en zelfs in het eigen land
botsen de meeningen tegen elkaar. Nergens in de maatschappij
vinden wij de zoo noodige eenheid, die in staat is de ontwikkeling
van het menschelijk geslacht hooger op te voeren. Integendeel,
met toomelooze vaart volgen wij den weg naar beneden. Onder
deze omstandigheden neemt de bioloog eene bevoorrechte poside in.
H i j toch is ieder oogenblik in de gelegenheid zich terug te trekken,
zich terug te trekken in de natuur om daar terug te vinden, wat de
maatschappij hem onthoudt, dat is rust en doelmatigheid. I n de
natuur leert hij, dat overal eenheid heerscht en dat die eenheid,
afhankelijk is van de onveranderlijke wetten, die de natuur beheerschen. Daar verdwijnt de twijfel, die hern in de maatschappij
benauwt, omdat men hier en maar al te vaak aheen hier, de onver-
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breekbare band terugvindt, die door de eeuwen heen de Schepper
en het geschapene verbinden, Nog een enkel woord ter waarschuwing wil ik laten hooren. Bij het zien van datgene wat de
microfhm u biedt, zal ahicht de twijfel opkomen of gij dat ooit
zult leeren waarnemen. Laat ik u dan zeggen dat, vooral onze
voorvaderen, dat alles niet slechts hebben gezien, doch dat zij ook
zooveel hebben begrepen, wat aan velen onzer samenleving volkomen ontgaat. En dat alles hebben zij gedaan met uiterst gebrekkige hulpmiddelen. Om slechts één voorbeeld te noemen.
Hunne optische instrumenten stonden in ahe opzichten ten achter
bij de microscoopjes, die tegenwoordig voor enkele luttele guldens
verkrijgbaar zijn.
Ik zal dan heden avond trachten zooveel mogelijk verband te
leggen tusschen enkele levensverrichtingen van den mensch en
de hoogst ontwikkelde zoogdieren eenerzijds en de laagst ontwikkelde organismen anderzijds. Onder deze laag ontwikkelde
dierdes nemen de oerdierdes —• die ieder rechtgeaard Nederlander,
zij het dan ook slechts bij name, kent omdat zij het eerst door
VAN LEEUWENHOEK en zijn beroemden tijdgenoot CHRISTIAAN
HUYGENS op onzen bodem werden bestudeerd — eene voorname
plaats in. Daarnaast zullen wij bij onze beschouwingen gebruik
maken van enkele andere uiterst kleine maar bijna volkomen doorschijnende waterdierdes, die ons, juist door die doorschijnendheid,
zulken goede diensten kunnen bewijzen.
Men noemt onze tegenwoordige wereld wel eens de wereld der
techniek en onze optische apparaten bezitten dan ook eene groote
mate van volkomenheid. En toch werd reeds voor eeuwen ontdekt,
wat veel later weer opnieuw ontdekt moest worden, omdat de tijd
niet rijp was om de consequenties uit die ontdekkingen te trekken.
Bedenkt men vvel eens, hoe in ons land REINIER DE GRAAF,
eeuwen voor den nu nog levenden en terecht vereerden Russischen
physioloog PAVLOV, reeds inzag en ook in die richting experimen-
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teerde, dat men, om inzicht te Inrijgen in het wezen der spijsverteringsvochten, deze afzonderhjl? moet opvangen en onderzoeken.
Weet men wel, dat al weer eeuwen voor HARVEY een geleerde
Arabier een volkomen juist inzicht had in den bloedsomloop in de
longen.
Het was vooral SNOUCK HURGRONJE, die mij op de studiën van

MEIERHOEF opmerkzaam maakte en op zijne vondsten in oude
Arabische handschriften. En met welke hulpmiddelen werd dat
ahes gevonden. Men probeere eens datgene te zien, dat VAN
LEEUWENHOEK en HUYGENS gevonden hebben met microscopen
die uit een koperen plaade en een Zelfgeslepen lens bestaan en
die in een vestzak kunnen worden meegedragen. De techniek
stond nog op een lagen trap, maar de codices van HUYGENS, die
men in de Leidsche Bibliotheek vindt, dringen ons het denkbeeld
op, dat zijne eeuw in het teeken stond van het verstand.
V A N LEEUWENHOEK, HUYGENS en enkele andere tijdgenooten hebben dan met uherst gebrekkige hulpmiddelen niet slechts heel veel
gezien, zij hebben bovendien aan de waarneming gevolgtrekkingen
verbonden, waarover het nageslacht ook nu nog verbaasd staat.
Het essentiëele onderscheid, dat er bestaat tusschen de hoogst
ontwikkelde dieren en de lagere, beweegt zich op het gebied der
anatomische differentiatie. De hoogere dieren beschikken over tal
van organen en celcomplexen; ieder complex heeft zijn eigen funcde,
die in onderlinge harmonische samenwerking het leven mogelijk
maken. Laten wij dat toehchten aan de spijsverteringsfuncties.
Om ons voedsel te halen moeten wij ons bewegen; wij komen
er in het donker mee thuis en tastende zoeken onze handen den
weg. Het voedsel is toebereid, wij kauwen het, de speekselklieren
scheiden hun speeksel af: wij slikken en het voedsel komt in de
maag. Deze scheidt het maagsap af en dit werkt er verder op i n ; zoo
voorbereid komt het voedsel in vloeibaren toestand i n den darm
en deze, geholpen door een aantal kheren, zorgt voor de verdere
bewerking. Eindelijk wordt het aldus bewerkte materiaal in het
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bloed opgenomen en het hart en de bloedvaten zotgen er voor
dat het doelmatig over organen en weefsels wordt gedistribueerd.
De oerdierdes bestaan daarentegen uit slechts een enkele cel.
Doch ook zï) moeten zich kunnen bewegen, ook zij moeten tastend
hun weg zoeken. Ook zij dienen voedsel te verzamelen en het te
verteren om het ten slotte over het lichaam te verdeelen. Onder
de hoogere dieren vinden wij planteneters, roofdieren, en alleseters
en afhankelijk van dat ahes verschih hun darmkanaal in lengte.
Ook onder de oerdierdes treffen w i j planteneters en roofdieren
aan en i n verband daarmede verschih ook hun darmkanaal in
grootte.
Laten wij dat alles met een enkel woord toelichten.
Paramaecium, het bekende pantoffeldierde is een plantenetende
protozo, het voed zich met bacteriën, algen en andere lagere planten.
Het heeft een kleine mondopening van waaruit een buisje, dat met
trilharen is bekleed, naar het binnenste van het oerdierde gaat. De
trilharen zorgen er voor dat het voedsel naar het einde der buis
wordt bewogen. Deze zwelt op tot een bollede, dit wordt afgesnoerd
en hierin wordt het voedsel verder verteerd. Na het eerste worden
een tweede, een derde bohede afgesnoerd en zoo gaat het door
totdat het geheele oerdierde met dergelijke boUedes is gevuld.
Zij allen tezamen vormen het spijsverteringsapparaat, dat dus als
bij alle plantenetende dieren een zeer groote oppervlakte bezit.
Didinium is een ander oerdierde dat tot de venijnigste waterroofdierdes behoort. A f en toe valt het een pantoffeldierde aan.
Dikwijls wordt dit door een tuitvormig uitsteeksel bijna geheel
uitgezogen. Soms wordt het in zijn geheel opgenomen en in een
enkele holte verteerd. De oppervlakte dezer ééne holte is, als ,die
van het darmkanaal der roofdieren onder de zoogdieren, zeer klein.
Bij vele protozoën treft men nog andere vacuolen aan, dan die
waarin het voedsel wordt verteerd. Hunne beteekenis wordt ons
duidelijk door twee feiten. Ten eerste kloppen ze en ten tweede
zien wij er dikwijls kanalen in uitmonden, die van verschihende
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deelen van het oerdiertje komen. W i j hebben hier dus met een
zeer primitief circulatieapparaat te doen, aequivalenten van hart
en bloedvaten der hoogere dieren.
De physioloog, die de regelmatige en ook de onregelmatige
hartswerking en bij hoogere dieren wil bestudeeren, bedient zich
veelal van bloederige volkomen ondoorschijnende objecten; vele
indirecte waarnemingen, vooral door middel van het zoo vernuftige
electrocardiogram, waaraan EINTHOVENS naam verbonden blijft,
zijn daarom noodig geworden om bij deze hoogere organismen de
hartacties te bestudeeren. Bij verschillende lagere dieren hebben
wij met geheel andere objecten te doen, vele van hen zijn zoo
volkomen doorschijnend, dat men ahe detahs van het circulatieapparaat met behulp van het microscoop kan waarnemen en door
middel van den microfilm kan vastleggen.
Bij de studie van het circulatieapparaat van den mensch is men
bovendien gebonden aan de frequentie, welke dat orgaan op het
oogenblik van het onderzoek vertoont. Bij lagere dieren kan men,
door middel van de microfhm en tevens door middel van verschillende chemische stoffen, deze frequentie naar willekeur
vertragen en versneUen,
Hierin schudt mede de groote beteekenis van het microfümonderzoek. W i j zullen trachten dit door middel van een paar
voorbeelden duidelijk te maken.
De gewone daphnia pulex, de watervloo, waarbij in de vruchtzak
geen eieren of jonge dieren worden aangetroffen is voor het onderZoek zeer geschikt; het hart kan in zijn geheel onder het microscoop
worden waargenomen en is volkomen doorschijnend. Onder
normale omstandigheden pulseert het met een frequentie, die
tusschen 250 en 300 per minuut varieert.
Wanneer men een dergehjke watervloo op een objectglas brengt
en het omringende water door middel van een stukje fhtreerpapier
grootendeels verwijdert, dan blijft het dier stil liggen en kan men
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door middel van een ander stukje filtreerpapier, dat met chloroform
is gedrenkt, en dat men eenigen tijd in de nabijheid van het proefobject brengt, de hartslag aanmerkelijk vertragen. Frequenties
van 100 per minuut kunnen op deze wijze gemakkelijk worden
bereikt. Wanneer men echter het narcoticum te lang laat inwerken,
dan loopt men groote kans, dat plotseling het hart nog veel langzamer gaat werken, om ten slotte te blijven sthstaan. Thans echter
kan het microfhmonderzoek ons de behulpzame hand reiken. De
tegenwoordige techniek stelt ons in staat om honderd en meer
opnamen per secunde te maken.
Indien men een filmstrook die met een dergelijk snelheid werd
belicht voor de projectie geschikt maakt en het kinoapparaat
zoo snel laten draaien, dat men twaalf beelden per secunde
projecteert, dan ziet men op het scherm het hart met een ongeveer
tienmaal kleinere frequentie kloppen, dan onder het microscoop
wordt waargenomen. Het Leidsche laboratorium is in het bezit
van films, waarop het hart der watervloo zich op het projectiescherm slechts met een frequentie van zes per minuut contraheert.
Behalve de daphnia zijn de larven der verschhlende insecten, die
gedurende het larvenstadium in het water worden aangetroffen,
volkomen doorschijnend. Onder deze larvensoorten zijn er twee
die buitengemeen doorschijnend zijn en zich dus gemakkelijk
voor het onderzoek leenen, de eerste is afkomstig van de z,g,
harlekijnvlieg of chironomus, de tweede van een insect, dat den
naam draagt van corethra plumicornis. Vooral in de oude hteratuur
vindt men deze larvensoorten zeer minitieus beschreven en bestudeerde DoGiEL met hunne hulp de werking van verschihende
vergiften. Ook dat onderzoek werd reeds voor meer dan tachtig
jaren verricht.
Laten wij ten slotte nog wijzen op het gedrag van het hart bij
het sterven. Onder normale omstandigheden trekt het hart zich
samen en zet het weer uit daarna volgt eene rtistpauze waarin
het orgaan niet prikkelbaar is. Hierop volgt eene nieuwe samen-
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trekking van de zelfde kracht als de vorige. Soms echter geschiedt
deze samentrekking veel minder intensief. Het object van onderzoek
heeft dan afwisselend een sterken en een zwakken hartslag.
Dit verschijnsel is dikwijls eene waarschuwing, die volgens den
Engelschen hartspecialist LEWIS, den naderenden dood aankondigt. Ook bij lagere dieren zien wij het herhaaldelijk optreden,
wanneer het leven ten einde loopt.
Nadat ik u door middel van de microfilm het besprokene nader
heb toegelicht, nadat ik u heb laten zien dat heel veel physiologische
en ook ziekelijke verschijnselen bij lagere dieren kunnen worden
waargenomen of, wanneer zulks niet het geval is, kunnen worden
opgewekt, zou ik een enkel woord willen laten volgen omtrent den
strijd, die op het gebied, der vivisectie tusschen vivisectionisten en
antivivisectionisten wordt gevoerd. Ik veronderstel, dat ge hebt
begrepen waar ik heen wh. Het gaat met deze strijd als met een
ziekte met een epidemisch verloop.
Wij kennen tijden, dat geen gevallen van griep worden waargenomen, wij kennen eveneens tijden, dat de ziekte plotsehng het
hoofd opsteekt en dat meer dan de helft van de bevolking van
een land er door wordt aangetast. Dikwijls gaan aan deze geweldige
pandemieën, kleinere epidemieën vooraf, doch ook in de ziektevrije
periode neemt men nog wel eens op zichzelfstaande gevallen waar.
Deze golfbeweging der epidemische ziekten, met name van de
griep, schijnt door den mensch niet te kunnen worden beïnvloed.
Zoo is het ook met den strijd op het gebied van de vivisectie. Ook
hier kan men spreken van perioden van heftigen strijd en daarnaast
van perioden, waarbij slechts af en toe een voordracht of een artikel
verkondigt, dat de vrede tusschen voor- en tegenstanders nog
volstrekt niet is geteekend. Toch staan wij tegenover dezen strijd
niet zoo hulpeloos als tegenover sommige epidemisch optredende
ziekten en merkwaardig is het, dat in dit geval niet de deskundigen,
dat zijn de vivisectionisten en de antivivisectionisten als geneeskundigen optreden, doch dat iedere minister van binnenlandsche
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zaken over het monopohe schijnt te beschikken, om den strijd
te doen luwen.
Zoodra deze haar hoofd opsteekt, gaat de bovengenoemde
minister, meestal na overleg met zijn ambtgenoot voor onderwijs,
over tot de benoeming van een commissie, aan wie een min
of meer vage opdracht wordt gegeven. Reeds deze benoeming
werkt zoo kalmeerend op het strijdgewoel, dat dit in den regel
reeds geheel is opgehouden op het oogenbhk, dat de commissie
met haar werk gereed is gekomen. De rapporten kunnen dan
gevoegelijk, zooals zulks dan ook steeds geschiedt, in den doofpot
worden gestopt om niet weer te voorschijn te worden gehaald.
Steekt de strijd opnieuw het hoofd op, dan schijnt het noodig
te zijn een nieuwe commissie te benoemen, zonder zich om het
werk der vroegere te bekommeren.
Er is echter een andere weg. I n den chaos van den tegenwoordigen
tijd is het goed deze weg te leeren bewandelen. W i j dienen elkaar
te leeren begrijpen en waardeeren. Wanneer de antivivisectionisten
leeren, dat niet alle werk van hunne tegenstanders overbodig en
onnoodig is, wanneer deze laatsten hoe langer hoe meer gebruik
leeren maken van lagere dieren, die bij het onderzoek niet behoeven te worden opgeofferd, kan ten slotte eenheid worden
bereikt, die vooral in onzen tijd zoo noodig is. Doch daarvoor
zullen beiden moeten leeren lezen in het boek der natuur.

HET L A T E N T E BEELD
door
Prof. Dr. W. REINDEI^S.

Onder het latente beeld verstaat men de verandering, die een
fotografische plaat door korte behchting heeft ondergaan en die
zich daarin openbaart, dat het zilverbromide op de belichte plaatsen
met een reductiemiddel (de ontwikkelaar) gereduceerd kan worden
tot zilver, terwijl dit met het onbehchte bromide niet het geval is.
Aangezien bij lange belichting analytisch aangetoond kan worden,
dat zilverbromide zich bij deze inwerking splitst in zilver en broom,
is het logisch aan te nemen, dat dit ook het geval is bij de korte
belichting, die voldoende is voor de vorming van het latente beeld,
ook al kan daarbij analytisch geen verandering worden aangetoond.
Deze gevolgtrekking is voor eenige jaren experimenteel bevestigd
door de onderzoekingen van HILSCH en POHL.

Het latente beeld bestaat dus uit metalhsch zilver een rol die
deze sporen zilver bij de ontwikkeling spelen, kan men vergelijken
met die van een klein kristahede glauberzout, een kristalldem, dat
gebracht wordt in een oververzadigde oplossing van dit zout,
Evenals daar de oververzadiging wordt opgeheven en de overmaat
zout vanuit de kristalldem plotseling uitkristalliseert, zoo heffen
ook de kristalkiemen van het latente beeld de oververzadiging op
van de oplossing van metallisch zilver, die ontstaat door de inwerking van het reductiemiddel in de ontwikkelaar op het zilverbromide en veroorzaken de afscheiding van zilver op deze kiemen.
Zijn er geen kiemen aanwezig, dan komt de inwerking van het
reductiemiddel (bijv. hydrochinon) op het zilverbromide weldra
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tot stilstand, doordat de oververzadigde oplossing van zilver zóó
geconcentreerd is geworden, dat de tegengestelde reactie, nd. die
van zilver met het gevormde oxydatieproduct (bij gebruik van
hydrochinon het chinon) evenwicht maakt met de reductiereactie.
Wordt deze oververzadiging echter opgeheven door de aanwezigheid van zilverkiemen, dan gaat de reductiereactie door en
kan ten slotte het geheele zilverbromidekristalletje, waarop zich
zulk een kiem bevindt, omgezet worden i n zilver. Hoe meer het
licht op een bepaalde plaats van een fotografische plaat heeft
ingewerkt, des te meer zilverbromidekorrels hebben daar ter
plaatse één of meer zilverkiemen verkregen en des te meer zilver
wordt er daar door de ontwikkehng gevormd, d. w. Z. des te
Zwarter daar de plaat.
Deze „zilverkiemtheorie" van de ontwikkeling, die afkomsdg is
van

WILHELM

OSTWALD, is bevestigd geworden door een onder-

zoek van T H E SVEDBERG, die kon aantoonen, dat bij de ontwikkeling
de reductie werkelijk op slechts eenige weinige plaatsen begint en
van daaruit over de geheele korrel voortschrijdt. Een ontwikkelbare
korrel heeft dus i n het algemeen slechts één of eenige weinige
kiemen en de ontwikkehng gaat niet van de eene korrel op de
andere over.
Bij de nadere uitwerking van deze theorie doen zich nu verschUlende vragen voor.
In de eerste plaats; hoe groot is de oververzadiging aan zilver,
die door de inwerking van het reductiemiddel bereikt wordt?
Deze kan berekend worden, wanneer men zich de reducde
van het zilverbromide denkt plaats te hebben in een galvanisch
element, waarin de eene electrode bestaat uit zilver, omgeven door
een oplossing van kaliumbromide van dezelfde concentratie als
die i n de ontwikkelaar (bijv. 0,01 normaal) en verzadigd met
zilverbromide en de andere uit platina, omgeven door den ontwikkelaar en het daarin aanwezige reductiemiddel. Aan beide
electroden stelt zich dan een potentiaalsprong in, die wij de zilver-
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potentiaal (e^^^) en de reductiepotentiaal (s^^j) zullen noemen
Is e^^g grooter dan e^^j, dan zal, wanneer de beide electroden
metallisch verbonden worden, door deze verbindingsdraad een
stroom loopen, waarbij het AgBr overgaat in Ag en het reductiemiddel geoxydeerd wordt. De sterkte van dezen stroom, en daarmede
de snelheid van reductie van het AgBr, is des te grooter naarmate
het potentiaal verschü s ^ ^ g — f i r e d gi'ooter is. D i t is algemeen ook
bij de gewone reductie in het ontwikkelingsbad, het geval: de
grootte van het verschil e^^^—e^^^ is, ceteris paribus, van primordialen invloed op de snelheid van ontwikkeling. Verlaagt men e^^,
bijv. door toevoeging van iets kaliumbromide, dan vertraagt men
de ontwikkehng, verlaagt men s^^^, bijv. door toevoeging van meer
alkah, dan versnelt men de ontwikkeling. Wordt s^^g = e^jd, dan
is er evenwicht en staat de ontwikkeling stil.
In het bovengestelde geval is de oplossing om de züverelectrode
steeds verzadigd met metalhsch zilver; de concentratie daarvan
is constant c^,. Wanneer dus de züverionen van het AgBr door
reductie overgaan in atomen metalhsch zilver, dan blijven deze
niet in oplossing, maar scheiden zij zich direct op de electrode af.
Men kan zich de eerste electrode echter ook van ander materiaal
dan zilver denken, bijv. van koolstof, dat niet werkt als kiem bij
de uitkristallisatie van het zilver en daardoor niet direct de oververzadiging opheft. I n dat geval kan de concentratie van het opgeloste zilver een hoogere waarde, c, aannemen, waardoor de
zilverpotentiaal daalt van het normale bedrag Bj^^ op
ÊAg"-0,058 log-^.
CQ

c
c
Aangezien c uiterst klein is, kan — en daarmede 0,058 log — een
Co
c„
groote waarde aannemen, ook al is de numerieke waarde van c nog
zeer klein. Bij de overgang van AgBr in opgelost metallisch zilver
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kan daardoor — weldra zóó groot worden, dat de beide potentialen
CQ

gelijk zijn of
0 , 0 5 8 log ^ = e ^ g - e „ ,

(1

en de reactie tot stdstand komt, omdat een evenwicht is bereikt.
' ' A g en
zijn experimenteel te bepalen en u h hun verschil is
dus volgens bovenstaande formule de graad van oververzadiging
c : c„, die bij inwerking van een bepaalde ontwikkelaar op nietbelicht zilverbromide wordt bereikt, te berekenen. Voor normale
ontwikkelaars heeft Ê A g — « r e d een waarde van ongeveer 150 a 2 5 0
millivolts, zoodat de oververzadiging c ; c^, een grootte bereikt
van

de orde van 1 0 0 0 a 10000.

Bij de ontwikkeling wordt deze oververzadiging opgeheven door
de zilverkiemen van het latente beeld.
Hoe groot zijn deze kiemen?
U i t de onderzoekingen van EGGERT, KIESER, MUTTER,

HILSCH

en POHL is gebleken, dat voor de fotolytische ontleding van
zilverbromide de aequivalentswet van EINSTEIN geldt, d. w. z. dat
iedere, door het zilverbromide geabsorbeerde hchtquant de ontleding van één molecule zilverbromide veroorzaakt. U h de hoeveelheid geabsorbeerd licht kan men dus berekenen, hoeveel atomen
zilver er gevormd zijn. MÉIDINGER vond nu, dat, bij een gemiddelde
absorptie van 1 quant per korrel AgBr, er reeds enkele korrels
ontwikkelbaar geworden waren, terwijl daarentegen in dezelfde
plaat ook korrels zijn, die bij een gemiddelde absorptie van 1000
of 10000 quanten per korrel nog niet ontwikkelbaar zijn.
Moet men daaruit concludeeren, dat de ontwikkehngskiemen een
grootte hebben, die varieert van 1 atoom zilver tot aggregaten
van 1000 of meer atomen? Niet waarschijnlijk, want dan zou
men moeten aannemen, dat alle zilveratomen, die bij de fotolytische
3
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ontleding in één korrel ontstaan, door een of ander mechanisme tot
één enkel aggregaat zouden zijn samengebald.
Aan den anderen kant moet men toch ook wel een zekere samenbalhng aannemen, want als één enkel atoom reeds als kiem kan
werken, waarom zijn er dan zoovele noodig, vóórdat de korrel
ontwikkelbaar wordt ?
Ter verklaring van het „rijpen" van een broomzilvergelatineemulsie en van den invloed, die sporen van zwavelverbindingen
in de gelatine op dit proces hebben (SHEPPARD), is men nu vrij
algemeen tot het inzicht gekomen, dat er bij de rijping van de
emulsie reeds een zwakke reductie tot zilver of een vorming van
zilversulfide plaats heeft. Deze atomen zilver of zilverbromide
vormen op de bromidekorrel een soort prokiemen, de zoogenaamde
„Reifungskeime" of „sensivity specks", d.z. aggregaten, die zelf nog
niet als ontwikkelingskiem kunnen dienen, maar waarop zich het
zilver bij de fotolydsche ontleding bij voorkeur afzet, zoodat zij
aangroeien en eindelijk een dusdanige grootte bereiken, dat zij bij
de ontwikkeling als kiem kunnen werken.
Deze opvatting onderstelt dus, dat er een zekere kritische grootte
van zilverdeehjes is, waarboven zij wel en waarbeneden zij niet als
kiem zullen werken. Zij vindt haar oorzaak in het feit, dat de
oplosbaarheid van een vast poeder afhankelijk wordt van de korrelgrootte, wanneer deze daalt beneden ongeveer 0,001 millimeter
en V/el stijgt zij bij verkleining der korrelgrootte. Als c^ de normale
oplosbaarheid is en c die bij een korrelgrootte (de korrel bolvormig
gedacht) van 2r cM., dan zegt een desbetreffende formule van
THOMSON-OSTWALD, dat

bij 18° C .

c
M
1
log - = 3,6 . 1 0 - 1 1
Q., _
(2
Co
d
r
M
Hierin is — het moleculairvolume van de vaste stof en a de
d
grensvlakspanning vast-oplossing.
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Een moeilijkheid bij de toepassing van deze formule is, dat a
gewoonlijk niet bekend is. Nemen wij in het geval van zilver aan,
dat deze grensvlakspanning gelijk is aan die van gesmolten zilver
tegen lucht bij 950° C , d. i . 750 — een aanname, die vrij willekeurig is en waarschijnlijk een veel te hooge waarde geeft — dan
vinden wij
c
1
log - = 2,8 . 10-^. Co
r

(2a

Volgens deze formule is voor deehjes van 10/j/{, l o g — = 0 , 5 6
Co
c
.
c
of — = 3,6; voor vijfmaal Ideinere deehjes wordt dan echter — reeds
900. Bij deze zeer kleine deehjes stijgt dus de oplosbaarheid enorm
sterk met de vermindering der grootte. Wanneer het aantal atomen
van het aggregaat gering is, mag men zelfs verwachten, dat de
oplosbaarheid sprongsgewijs verandert met dit aantal.
Een deehje van dergelijke grootte zal nu aheen dan als kiem
voor kristalhsatie kunnen werken, als de concentratie der oplossing,
waarin het gebracht wordt, grooter is dan overeenkomt met de
eigen oplosbaarheid van dat deehje. Is ze kleiner, dan gebeurt
het omgekeerd, d. i . het deehje lost op. De zilverdeehjes van het
latente beeld zijn dergelijke uiterst kleine deehjes en het is dus te
verwachten, dat de oververzadiging van de oplossing van metalhsch
zilver, die bij de inwerking van den ontwikkelaar op het AgBr
ontstaat, een bepaalde graad moet bereiken, wü dit deehje werkelijk
als kristallisatiekiem kunnen dienen.
N u hebben wij gezien, dat deze oververzadiging bepaald wordt
door het verschil e,^^—e^^j volgens de formule 1. Een ontwikkelaar
zal dus een zóó laag reductiepotentiaal moeten hebben, dat het
verschü e^^—e„j een bepaalde kritische waarde overschrijdt, wü
deze ontwikkelaar werkelijk in staat zijn het latente beeld te voorschijn te roepen.
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W i j hebben deze theoredsche conclusie experimenteel onderzocht
en bevestigd gevonden.
Daartoe werd, door toevoeging van opkhmmende hoeveelheden
natriumcitraat of -malonaat aan een ferro-ferrisulfaatoplossing met
constante KBr-concentratie een reeks van ontwikkelingsoplossingen
met verschülende en wel afnemende reductiepotentiaal gemaakt en
hierin gelijk behchte reepjes van een fotografische plaat gebracht
(in het donker) en daarin een tijdlang gelaten (4 tot 18 uur). Het
bleek, dat een ontwikkeling pas optrad in die oplossingen, waarvan
de reducdepotentiaal 80 mülivolt of meer beneden die van de
zilverpotentiaal lag. I n de oplossingen met een hoogere reductiepotentiaal werd — volkomen in overeenstemming met boven
ontwikkelde zienswijze — het latente beeld zelfs gedeeltelijk weggenomen. D i t bleek namelijk, wanneer de reepjes plaat, na de behandehng met de ijzeroplossingen (en wasschen), i n een normale
metol-hydrochinon-ontwikkelaar werden gebracht: het daarin
ontwikkelde beeld was zwakker dan dat op een reep van dezelfde
plaat, die even lang was belicht, maar niet de behandehng in de
ijzeroplossing had doorgemaakt.
Waren de reepjes na de behchting eerst gedeeltelijk voorontwikkeld (door korte dompehng in een gewone metol-hydrochinoontwikkelaar), zoodat de zilverkiemen tot groote zilverdeehjes
waren aangegroeid, en daarna in de ijzeroplossingen met diverse
potendaal gebracht, dan bleek, dat de ontwikkeling direct verder
ging, zoodra de reductiepotentiaal beneden die van de züverporentiaal lag.
Een potentiaalverschil e^g—^i^.d van 80 mülivolt komt blijkens
Q
formule 1 overeen met een oververzadiging — van 25. De zilveren

deeltjes van het latente beeld zijn dus zóó klein, dat zij een 25-maal
grootere oplosbaarheid hebben dan de normale oplosbaarheid van het
grofkorrelige zilver.
Een verder onderzoek heeft geleerd, dat de kritische waarde
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van 80 millivolt nog afhangt van de behchting, A l naar de sterkte
der behchting varieert zij van 70 tot 100 millivolts, hetgeen overeenkomt met een 20- tot 50-voudige oplosbaarheid.
Men zou hieruit met behulp van de formule 2 of 2a de deehjesgrootte kunnen berekenen. D i t is echter niet geoorloofd, omdat
daarin de waarde van a onbekend is en het bovendien waarschijnlijk
is, dat a bij zeer kleine deehjes, die slechts uit een klein aantal
atomen bestaan, niet meer constant is, maar met het kleiner worden
van dit aantal zelf afneemt.
Deze methode om de grootte der deehjes van het latente beeld
te bepalen, is dus voorshands niet mogelijk. W i j hebben, in samenwerking met Dr. L . HAMBURGER, een andere weg ingeslagen, om
daartoe te komen.
Daarvoor zijn wij afgestapt van de fotografische plaat en hebben
op een andere, veel eenvoudiger wijze, zilverdeehjes van bepaalde
grootte gemaakt en deze op soortgelijke wijze als bij de ontwikkeling
van de fotografische plaat getoetst op hun geschiktheid om als
kiem van kristallisatie in een oververzadigde zilveroplossing te
dienen.
Deze zilverdeeltjes van bepaalde grootte werden verkregen door
sublimatie van zilver in een hoog vacuum vanaf een gloeiende
zilverdraad op een daartegenover geplaatst glasplaade. De van den
draad verdampende zilveratomen beschrijven in dit hooge vacuum
rechte banen en treffen het glasplaade op volkomen onregelmatige
wijze, ongeveer op gelijke wijze zooals de regendruppels bij een
beginnende bui het trottoir. Zij worden ook niet teruggekaatst,
maar blijven plakken daar, waar zij het glas treffen. De eerste
atomen zullen daarbij volkomen geïsoleerde atomen blijven. Bij
verdere sublimatie kunnen echter de opvallende zilveratomen het
glas treffen daar, waar reeds een ander zilveratoom aanwezig was
en zoo dubbelatomen, drielingen, vierlingen enz. vormen. Wanneer
zooveel zilver gesublimeerd is, dat het laagje gemiddeld 2 atomen
dik is, wordt dit door een zwak gele tint zichtbaar, om bij toe-

38
nemende dikte achtereenvolgens oranje, rood, en ten slotte blauw
te worden. Bij onze proeven werd echter slechts ^Ijm a i/mo van
de hoeveelheid, die noodig zou zijn voor een uniform, aaneengesloten laagje van 1 atoom dikte, op het glas gebracht.
Een dergelijk laagje is absoluut onzichtbaar. Het vormt echter
ook een latent beeld, dat door zoogenaamde physische ontwikkeling,
d, i , ontwikkeling met een oplossing van een reductiemiddel en
zilvernitraat, zichtbaar gemaakt kan worden. De in het subhmaat
aanwezige zilverkiemen groeien daarbij aan tot ultramicroscopisch
zichtbare deehjes, die — wanneer zij niet te talrijk zijn — gescheiden van elkaar liggen zoodat zij geteld kunnen worden,
Eenerzijds kan men dus op een gegeven oppervlak het aantal
kiemen tellen, die daarop bij de sublimatie gevormd zijn, terwijl
het anderzijds mogelijk is door waarschijnlijkheidsrekening het
aantal tweelingen, drielingen enz. te bepalen, dat daarop bij de
volkomen willekeurige distributie aanwezig is.
Wanneer toch op een oppervlak, dat bij aaneengesloten pakking
plaats biedt voor n-atomen, bn-atomen zilver gesublimeerd zijn,
dan wordt het aantal één, twee-, drie- of in het algemeen a-hngen
aangegeven door de formule x^n, waarin
x, =

p-.e-''
a

p is een factor, die afhangt van a; zij is 1 voor a = 1, 7 voor a = 2,
7 X 10 voor a = 3, 7 X 10 X 12 voor a = 4 enz.
Uit onze proeven bleek nu, dat het aantal kiemen, dat geteld
kon worden, vrij nauwkeurig overeen kwam met het aantal vierlingen per cm^, dat op de bovenaangegeven wijze werd berekend.
Wanneer men daarbij bedenkt, dat bij een subhmaat van de door
ons gebezigde dikte (0,001 a 0,01 atoom) het aantal driehngen
200-maal zoo groot is als het aantal vierhngen en dat het aantal
tweehngen 40000-maal zoo groot is, dan is het duidelijk, dat een
overeenkomst van het aantal ontwikkelbare deehjes met het aantal
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vierlingen een zeer sterk bewijs is, dat slechts deehjes van deze
grootte of grooter als kiem hebben gewerkt en de kleinere niet.
Dit resultaat overbrengende op de fotografische plaat, wordt
het waarschijnlijk, dat ook daar de door het hcht gevormde kiemen
een dergelijke orde van grootte hebben, waarbij natuurlijk bij
sterkere behchting ook kiemen van grooteren omvang kunnen
komen.
De prokiemen kunnen dan hoogstens driehngen zijn, een conclusie, waartoe kort geleden ook de Copenhaagsche fotochemicus
WiNTHER, maar op grond van geheel andere onderzoekingen,
gekomen is.

L A G E T E M P E R A T U R E N E N VERSCHIJN
SELEN BIJ L A G E T E M P E R A T U R E N
door
Prof. Dr. W. J. DE HAAS.

Inleiding. Het is mij een voorrectit hedenavond tot U te spreken
over dit bij uitstek Nederlandsche onderwerp. Tot mijn grooten
spijt kan ik U geen proeven vertoonen, de weinige simpele dingen,
die ik niettemin vertoonen zal, dragen meer het karakter van eene
eenvoudige toelichdng van het gesproken woord.
Wij zullen een kort historisch overzicht geven van de wijze
waarop het in de loop der jaren gelukt is dieper en dieper met de
temperatuur te komen om vervolgens over te gaan tot de extreem lage
temperaturen, die de laatste anderhalf jaren te Leiden bereikt zijn.
Het is een gelukkig toeval, dat ik U mede kan deelen, dat hedenmiddag, het aan Dr. WIERSMA en mijzelf gelukt is te geraken tot
een temperatuur van rond 0,005° absoluut (nauwkeuriger 0,0044°) i ) .
Zooals het gewoonlijk gaat met het behalen van uitersten en
records, werkt dit, op het sentiment en op de verbeeldingskracht
der massa, ook, indien, zooals hier het geval is, de verbeelding,
althans van velen, geen beeld kan zien.
En het is eene natuurlijke zaak, dat de belangstehing, die bevredigd wenscht te worden, zich uit i n bezoeken van journalisten.
Een vraag, die dan steeds naar voren kwam was deze; waartoe
dienen deze lage temperaturen, welk nut hebben zij.
M i j n antwoord daarop is; zij dienen voor het wetenschappelijk
onderzoek, en de wetmatigheden der stof bij deze lage temparaturen
^) Sindsdien verlaagd tot 0,003°.
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na te vorschen. Het absolute nulpunt beteekent de dood van de
onregelmadge warmte-energie, de zoogenaamde statisdsche energie;
de eigenschappen van de regelmatige energie, die in hooge mate
in het atoom aanwezig is, en door temperatuurdaling niet aangetast
wordt komt duidelijker naar voren.
Een voorbeeld hiervan, dat door niemand voorzien was, is het
verdwijnen van de electrische weerstand van een metaal (suprageleiding). De mogelijkheid dat meerdere verrassingen ons te wachten
staan is niet uitgesloten.
Wat de tweede vraag betreft, de nutdgheid, ja deze is voorloopig niet aanwezig.
En sondeert men dieper met vragen en vraagt men mij waartoe
dient de wetenschap, dan weet ik daarop, afgezien dan juist de
nutdgheid (techniek) in onze Westersche structuur, geen antwoord
te geven.
Dezer dagen heeft de rector-magnificus der Leidsche hoogeschool
in zijn rectorale rede, de wiskunde een spel genoemd, met bepaalde
spelregels, voor de physica is het al niet veel anders.
Het lijkt wel het beste aan deze primaire sendmenten van den
menschelijken geest niet te veel te raken. En geene vragen te
stellen, die niet beantwoord kunnen worden.
Aanleiding tot het maken van lage temperaturen.
De aanleiding tot het onderzoek bij lage temperaturen is geweest,
het vroegtijdige inzicht welke hoogst belangrijke rol de temperatuur op het verloop van vele verschijnselen had.
Zoo kon DAVY (1820) reeds aantoonen, dat de electrische weerstand van metalen van de temperatuur afhing. H i j toonde dat aan
met een aardig qualitadef experiment. H i j voerde door een vrij
lange pladnadraad een electrische stroom, zóó, dat deze even
zichtbaar rood gloeiend werd. Verhitte hij nu het midden van de
draad tot flink rood gloeihitte, zoo hield het gloeien van de rest
van de draad op. De conclusie was duidelijk: het verdwijnen van
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het gloeien van de rest van de draad toonde aan dat de electrische
stroom minder sterk was geworden en derhalve de totale weerstand
door de verhitting in het midden grooter geworden was.
Men kan dezelfde proef ook complementair doen en in het
midden de draad afkoelen.
Ik vermeld deze oude proef slechts wegens hare eenvoudige
demonstratieve aard.
De groote impuls tot het maken van lage temperaturen is gekomen van den kant van het vloeibaar maken der gassen.
Als een der eersten en zeker de belangrijkste onderzoeker is hier
MiCHAËL FARADAY te noemen.

. FARADAY zag reeds in, dat men om de gassen vloeibaar te maken,
deze onder druk moest afkoelen. Overbekend zijn zijne proeven
met een geheel gesloten omgebogen dikwandige glazen buis.
In de eene poot werd door verhitdng uit een vaste chemische
samenstelhng een gas ontwikkeld, dat onder druk kwam te staan,
terwijl de andere poot van de buis afgekoeld werd en daar het gas
condenseerde tot vloeistof.
De proef gelukte niet bij alle gassen, de zoogenaamde permanente.
Ik wü de proeven van ANDREWS (1867) en de door hem in het

licht gestelde beteekenis van het critisch punt overslaan, daar zij
te bekend zijn.
Ook zal ik niet voor U beschrijven de geschiedenis van het
vloeibaar maken van de permanente gassen die ten slotte van
allen gelukt is.
Het principe trouwens is U bekend; men moet de gassen uit of
inwendige arbeid laten verrichten en zóó zich laten afkoelen,
Aheen zij vermeld, dat de zitdng van de Académie van Parijs
van 2 4 Dec. 1877 eene merkwaardige was. Toen boden tegelijkertijd
CAILLETET en PICTET mémories aan, waarin zij de vloeibaarmaking
van zuurstof, beiden op verschillende wijze, beschreven.
Ons vaderland begint deel te nemen aan de internationale wedloop
met

KAMERLINGH-ONNES

(1882).

De

bekende Communications
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vangen aan in 1891, En verscheiden jaren heeft ONNES gezwegen,
gevangen als hij was in de moeilijkheden van den opbouw van een
laboratorium en in organisatorischen arbeid. Men moet over deze
moeilijkheden niet te gering denken. Zelf heeft ONNES ze herhaaldelijk op boeiende wijze verteld.
En de beteekenis van iemand als KAMERLINGH-ONNES moet men
niet uitsluitend afmeten naar de wetenschappelijke prestaties, men
moet den grooten invloed die hij als pionier gehad heeft op de
ontwikkehng van de experimenteele physica, geer hoog aanslaan.
Zooals men weet culmineerde het streven van ONNES in het
vloeibaar maken van het Heliumgas (1908) nadat in 1897 het aan
DEWAR in de Royal Institution gelukt was het waterstof vloeibaar
te maken.
Vloeibaar Hehum is geruimen tijd het monopolie van Leiden
geweest, I n de laatste jaren is het met dat monopohe gedaan.
Thans heeft men vloeibaar Helium in Charkov in de Oekraïne,
Berlijn, Cambridge Oxford, Toronto (Canada), Berkeley, Washington, Pasadena (Ver. Staten),

Lage

temperaturen.

De laagste temperaturen worden bereikt door het laten koken
onder sterk verminderden druk van vloeibaar gemaakte gassen.
Zoo kan men met vloeibaar Hehum een temperatuursgebied bestrijken van 4,2 absoluut tot 0,7 abs. Bij 4,2 kookt het Helium
onder den druk van één atmosfeer, bij 0,7 onder een druk van
3-duizendste millimeter.
Met waterstof kan men een temperatuurgebied bestrijken van
20° tot rond 10° abs.
De vaten waarin de vloeistoffen koken heeten cryostaten. En
de oude cryostaten van KAMERLINGH-ONNES droegen een nog vrij
primidef karakter, het waren metalen vaten van buiten met schapenwol tegen de warme omgeving beschut.
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Bij de koude techniek heeft men op twee voorwaarden te letten:
1, de warmtetoevoer naar de cryostaat;
2. de warmteafvoer uit de cryostaat.
Het zal noodig zijn steeds de factor 1 zoo klein mogelijk te
maken en de factor 2 zoo groot mogelijk. Derhalve heeft men de
kokende vloeistof zoo goed mogelijk te beschutten tegen warmtegeleiding en warmtestrahng van de buitenwereld en moet men
in de tweede plaats de vloeistof zoo snel mogelijk laten verdampen.
Omtrent 1900 kwam er eene groote verbetering in de voorwaarde 1. Vanaf dien tijd voert DEWAR de dubbelwandige glazen
cryostaat in. De ruimte tusschen de wanden is luchdedig gepompt
(het luchtledige is de volmaakte warmteisolator) bovendien wordt
het glas verzilverd en zoo de warmtestraling van de buitenwereld
in de cryostaat verminderd.
De ontdekking van het DEWAR-vat wordt ook wel aan d'Arsonval,
VioUe enz. toegeschreven.
Het spreekt vanzelf, dat ONNES dadelijk het DEWAR-vat invoert
en dat van nu af het streven zich concentreert op het sneUe afzuigen
van de damp boven de vloeistof.
In de volgende 10 jaren kan men dan beschrijvingen vinden van
de hand van ONNES, waarin hij uiteenzet hoe hij de pompsnelheid
van de pomp agregaten voortdurend vergroot. I n 1919 is hij zoo
ver, dat hij het Helium onder een druk van 0,1 mm kan laten
koken. De pompen, die ONNES gebruikte waren mechanische en het
is duidelijk, dat men, wilde men de kookdruk nog meer verlagen
voor het wegnemen van de gasmassa's onder een druk kleiner dan
0,1 mm over zou moeten gaan tot pompen van ongewoon groote
cylinderinhoud of van ongewoon groote bewegingssnelheid. De
grens van het mechanisch pompen is een grens, die spoedig bereikt
wordt. I n 1920 valt wederom eene belangrijke vooruitgang te boeken.
Inplaats van de mechanische pomp, doet de Langmuir diffusiepomp zijn intrede. De werking van dit type pomp berust op de
kinetische gastheorie. De pompsnelheden juist bij lage drukken is
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enorm groot; de pompen zelve zijn compact en goedkoop.
Aan het einde van zijn loopbaan gelukte het ONNES met behulp
van 18 paralel geschakelde Langmuir-pompen het Hehum te laten
koken onder een druk van 13 duizendste mm, beantwoordende
aan een temperatuur van 0,82° abs. Het spreekt vanzelf dat de
warmtetoevoer van de buitenwereld tot het vat waar het Helium
kookte buitengewoon goed afgesneden was. Het geheele apparaat
werd daardoor nog al gecomphceerd en het is beter het zonder
teekening niet te beschrijven.
KEESOM heeft den weg door ONNES ingeslagen voortgezet, hij
heeft door de constructie van nog grootere Langmuir-pompen de
afzuigsnelheden vergroot. In een werkzaamheid, die verscheidene
jaren in beslag nam is het hem ten slotte gelukt het Helium te
laten koken onder een druk van 3 duizendste mm, beantwoordende
aan een temp. van 0,71 abs.
Hoe bevredigend deze resultaten ook mogen zijn, toch kan men
op deze wijze niet veel verder komen. Het heeft betrekkelijk weinig
zin meer de.kookdrukken te verlagen. Want als de vloeistof kookt
gelijk bij de proeven van KEESOM onder een druk van drie duizendste mm, dan is het duidelijk, dat reeds zeer weinig onder het oppervlak door de hydrostatische druk van de vloeistof zelf deze niet
meer kookt en derhalve de warmteonttrekking in een uiterst dun
schihede plaats grijpt. De rest van de vloeistof is „ballast".
Gelukkig bestaat er een andere weg, de magnetische temperatuurverlaging.
Omtrent 1927 hebben DEBYE (Leipzig) en GIAUQÜE (Berkeley)
onafhankelijk van elkaar er op opmerkzaam gemaakt, dat het
welhcht mogelijk zou blijken een paramagnetische stof magnetisch
af te koelen. Men bedenke, dat i n een paramagnetisch zout b.v. een
van de zouten van de zeldzame aarden. Cerium, Gadolinium,
Dysprosium enz. of een zout als Kaliumchroom-aluin talrijke
elementaire atomaire magneedes aanwezig zijn. Deze magneedes
trülen onder invloed van de warmtebeweging en hunne polen zijn
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tengevolge van die beweging op alle mogelijke wijze georiënteerd;
magnetiseert men nu een dergelijke stof dan tracht het uitwendig
magneetveld deze magneedes in één richting te plaatsen tegen de
warmtebeweging in die tracht de wanorde zoo groot mogelijk te
doen zijn. Het magneetveeld verricht arbeid op de stof en deze
verwarmt. Omgekeerd heeft men een paramagnetische stof gemagnetiseerd door een uitwendig veld en vermindert men dat veld,
dan verrichten de elementaire magneedes arbeid op het veld en
de stof koelt af.
Waarom heeft men deze methode niet eerder toegepast?
Wel de stap van theorie tot experiment is ahijd nog een groote,
wat theoretisch mogelijk lijkt, geeft vaak tal van moedijkheden.
Men bedenke voorts nog dat deze magnetische arbeid uiterst klein
is. Indien men een stof bij 10° abs. zou magnetiseeren, vervolgens
de ontstane warmte zou laten afvloeien en vervolgens demagnetiseeren zou men van de ontstane koude weinig of niets merken
wegens de kleinheid van de omgezette arbeid.
Daar is evenwel eene gelukkige omstandigheid, die ons helpt.
De soortelijke warmte van de stof is evenredig met T^.
Derhalve de warmtecapaciteit van een stof bij 10° abs. is 1000
maal zoo groot als bij 1° abs.
Voert men de bovenbeschreven proef uit beginnend bij 1° abs.
dan heeft men alle kans op een gunstig resuhaat.
Het is dan inderdaad gelukt met de para-magnetische stof
Kahumchroomaluin, waarin het chroomion het magnetische
bestanddeel in de temparatuur van 0,0044° abs. te halen.
Men zal zich afvragen is deze temperatuurdaling van 0,7 op
0,0044 nu eigenlijk wel de moeite waard, het verschil is zoo klein.
Men bedenke evenwel, dat deze temperaturen uitgedrukt zijn in
de schaal indertijd door Lord K E L V I N voorgeslagen. I n deze
temperatuurschaal zijn de eerste en tweede hoofdwetten van de
thermodynamica verwerkt en zij geeft de temperaturen in verhoudingen aan. D i t w i l zeggen, dat het temperatuur gebied dat
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door de demagnetisade proeven van 0,7° op 0,0044 geopend is,
uitgestrekter is dan dat wat in de laatste 60 jaren bereikt is vanaf
de vloeibare zuurstof tot en met 0,7° abs.
De inrichtingen van de demagnedsade experimenten zijn verschihende geweest.
Bij één er van werd de magnedsche stof afgekoeld op 1,3° abs.
in een inhomogeen veld van den grooten Leidschen magneet. Het
magneetveld tracht de magnetische stof te trekken daarheen, waar
het veld homogeen is. De magnetische stof hangt door middel van
een glazen staaf onder aan de ééne arm van een balans en men
draagt er nu zorg voor door een te meten kracht aan het andere
einde van het juk van de balans aan te brengen, dat het glazen
staafje met de magnetische stof aan het ondereinde in rust blijft.
Vervolgens demagnedseert men en vermindert het magnetisch
veld b.v. van 20000 Gauss op 500 Gauss en bepaalt weer de kracht
die noodig is om het staafje in rust te houden. Deze kracht is eene
andere, daar de stof sterk afgekoeld is en deze afkoehng invloed
heeft op den magnedschen toestand van de stof, nu in een veld
van 500 Gauss.
Hoe bepaalt men de onbekende temperatuur?
Uit de verhouding der krachten op de stof in een veld van
20 000 en 500 Gauss.
Men moet wel op een dergelijke wijze te werk gaan. Er is geen
andere wijze mogelijk. De gasthermometers met het allervluchtigste
gas dat bekend is, het Heliumgas werkt slechts redelijk tot ongeveer
1° abs. Maar bij de extreem lage temperaturen waarmede wij te
maken hebben is ahe gasthermometrie ondoenlijk. Het Heliumgas
condenseert en als men de bekende dampspanningsformules mag
extrapoleeren komt men tot dampspanningen, die veel kleiner zijn
dan 10-^' mm, d. w. z. veel kleiner dan gasspanningen i n de
intrastehaire ruimten die van de orde van 10~^^ mm zijn.
Men meet de temperatuur derhalve magnetisch door de krachten.
En evenzeer als men bij de gasthermometrie de zoogenaamde
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ideale gaswetten toepast pv = R T , past men hier de ideale magnetische wet toe ^ T = Constant.
De zoogenaamde susceptibiliteit X is eene maat van de aantrekkende kracht in de magneetvelden.
Men krijgt derhalve:
X{ï\ = X„T„,
De X, en X2 worden respectievelijk i n de velden 20 000 Gauss
en 500 Gauss bepaald. De T^ is de begintemperatuur die bekend
was 1,3° abs. Het is duidelijk dat de T 2 bepaald kan worden.
Deze bepaalde Tg is een bovenste grens. De werkelijke temperatuur
ligt daaronder wegens afwijkingen van de ideale magnetisatiewet.
Verschijnselen bij lage temperatuur.
Wij zullen daarover zeer kort zijn.
In 1911 werd door KAHERLING-ONNES gevonden dat bij zeer
lage temperaturen van sommige metalen de electrische weerstand
verdween. W i j kunnen zeggen dat de krachten die de electriciteit
in beweging brengen in een suprageleider O zijn. Electr. kracht = 0.
Een tweede zeer merkwaardige eigenschap schijnt te zijn, dat in
een suprageleider ook geen magnetisch krachtveld kan bestaan.
Neemt men een bol van tin, die bij 4,2 abs. nog niet in den
suprageleidenden toestand is, en zet men deze bol in het veld van
een magneet, zoodat derhalve de krachtlijnen dezen bol doordringen,
dan worden zoodra men de temperatuur flink verlaagt, zóódat het
tin in den suprageleidenden toestand komt, de krachtlijnen uit
den bol gedrongen.
Men drukt dit zoo uit, dat er geen magnetisch veld in den bol
geïnduceerd kan worden.
Magn. inductie = 0.
Deze toestand is hoogst zonderhng en de toekomst zal ons
leeren, of redelijke verklaringen voor deze twee kenmerkende
eigenschappen mogelijk zijn,

DE S C H E I K U N D E V A N H E T L E V E N
door
Prof. Dr. A . J. K L U Y V E R .

De vraag rijst onmiddellijlc, of er aanleiding bestaat om de wetenschap der chemische verrichtingen der levende organismen, de biochemie, als een afzonderlijk onderdeel der algemeene scheikunde te
onderscheiden. Gaat men bij een beschouwing van deze vraag terug
in het verleden, dan behoeft men volstrekt niet tot de tijden der
„levenskracht" af te dalen, om haar bevesdgend beantwoord te
vinden. Nog eenige tientallen jaren terug hebben verschhlende
chemici van reputatie de scheikunde van het leven als een „superchemie" gekarakteriseerd, welke niet of nauwelijks voor een nadere
analyse toegankelijk was.
Maar ook heden ten dage is nog een groot deel van het streven
der biochemici er op gericht om als het ware het wonder te accentueeren. De dagbladpers maakt zich daarvan gaarne tot echo en
ook zij, die geen chemici van professie zijn, plegen vertrouwd te
zijn met opzienbarende ontdekkingen als de volgende: 0,5 mgr.
synthetisch bereid androsteron doet de kam van de kapoen tot het
viervoudige zwellen, 0,2 y vitamine D cureert de experimenteele
rachitis bij de rat en het coleoptiel van het haverplande kan bij
zijn groei 10° van den vertciaal afwijken onder den invloed van
0,00002 y auxine. Wilde ik mij beperken tot het gebied van de
microbenstofwisseling, dan zou ik er op kunnen wijzen, dat een
toevoeging van 3 mgr. molybdeen aan 1.000.000 Liter cuhuurvloeistof de ademhaling van een bepaalde bacteriesoort {Azotobacter
chroococcum) merkbaar beïnvloedt en dat toevoeging van 2,5 mgr.
4
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biotine aan een zelfde hoeveelheid medium voor de persgist den
groei van dit organisme verdubbelt. Zoo zou het niet moehijk
vallen den beschikbaren tijd met een relaas van deze wonderen te
vullen en indien dan tenslotte argumenten werden aangevoerd
ten gunste van de zienswijze, dat het geluk van een huwelijk nauw
samenhangt met het calciumgehalte van het bloed der echtgenooten, dan zoudt U ongetwijfeld passend onder den indruk naar
huis gaan en de overtuiging meenemen, dat de scheikunde van het
leven inderdaad een superchemie is. Maar anderzijds vrees ik, dat
Uw inzicht in deze wetenschap door deze uiteenzetting niet bepaald
zou zijn verdiept.
Wh men trachten de biochemie nader tot het begrip te brengen,
dan zal men het accent niet moeten leggen op de vraag, hoe worden
bepaalde biologische effecten teweeg geroepen, maar men zal zich
moeten afvragen, welke chemische omzettingen liggen aan bedoelde
effecten ten grondslag. I n eerste instantie beteekent dit, dat men
de vraag onder de oogen moet zien, wat zijn de chemische componenten van het voedsel van een levende cel en wat ontstaat uit
deze stoffen tengevolge van de zich in deze cel afspelende biochemismen.
Vestigt men zijn aandacht op dit laatste punt, dan komt men
dadelijk onder den indruk van de reusachtige verscheidenheid van
de in levende natuur aangetroffen chemische verbindingen. Maar
de daarbij ondervonden verwondering wordt tot verbijstering,
indien men nu gaat peinzen over de herkomst van al deze stoffen.
De onafwijsbare conclusie toch is, dat zij alle door een kortere of
langere reeks van biochemische processen uit koolzuur en eenige
anorganische zouten zijn ontstaan.
Het verwonderlijke van de biochemie treedt niet scherp naar
voren, indien men zijn aandacht tot de hoogere dierlijke organismen
bepaah. Hier toch is men vertrouwd met de onafwendbaarheid van
den eisch van een in chemisch opzicht zeer samengesteld voedsel
en men kan zich op het eerste gezicht voorstellen, dat hier de stof-
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wisseling in hoofdzaak tot een hergroepeering der bouwsteenen
blijft beperkt.
Bij de groene planten is het de photosynthese, d.w.z. de omzetting van koolzuur in suikers met behulp van de lichtenergie, welke
de aandacht in zoo sterke mate opeischt, dat de overige biochemismen als het ware geheel op den achtergrond worden gedrongen.
Eerst bij een beschouwing van de stofwissehng der kleurlooze
micro-organismen treedt het biochemisch wonder in zijn vollen
omvang naar voren. Dit vóór alles door de belangrijke, doch in haar
beteekenis doorgaans zeer onderschatte, ontdekking van PASTEUR,
dat vele ééncelhgen in staat zijn, om bij afwezigheid van eenige
energietoevoer van buiten, zich te handhaven en te vermeerderen
in een medium, dat slechts één of een zeer enkele organische voedselcomponent bevat. D i t houdt dus in, dat de betreffende cellen de
zoo talrijke celbestanddeelen dikwijls uit één enkele verbinding
kunnen opbouwen.
Wat dit beteekent komt wel heel duidelijk naar voren uit de
recente Amerikaansche onderzoekingen over de chemische samenstelling van de tuberkelbacü, ten dienste waarvan deze bacterie op
reusachtige schaal werd gecultiveerd. De meest verrassende organische verbindingen konden uit het bijeengebrachte bacteriënmateriaal worden geïsoleerd en dit terwijl zekerheid bestond, dat
deze uit een drietal relatief zeer eenvoudige organische voedselcomponenten waren gesynthetiseerd.
Neemt men in aanmerking, dat deze gecompliceerde samenstelhng zeker niet tot de tuberkelbacil is beperkt, maar evenzeer
voor alle overige levende cellen geldt, dan is het dubbel verrassend
om te beseffen, dat één enkele bacteriesoort in vele gevahen in
staat is al haar celbestanddeelen uit een groot aantal zeer uiteenloopende chemische verbindingen op te bouwen, zooals o, m. voor
de bacteriesoort Pseudomonas putida is bewezen.
Ahes bijeengenomen wekt dit meer den indruk van tooveren
dan van scheikunde!
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Toch is liet vóór ahes de studie van de stofwissehng der microben
geweest, weh<e eenig ingicht heeft verschaft in de wondere scheikunde van het leven. De ééncelhgen bieden voor deze studie
groote voordeelen, in de eerste plaats omdat zij na geslaagde
reincultuur steeds gemakkelijk voor het experiment toegankelijk zijn,
doch vóór alles omdat zij een in biochemisch opzicht homogeen materiaal vormen. Dit in tegenstelling met de hoogere organismen, waarin
men organen met uiteenloopende functie en kennelijk uiteenloopende stofwisseling aantreft en waarbij de stofwissehngsprocessen
der organen elkaar op veelal geheel ondoorzichtige wijze beïnvloeden.
Tenslotte is typeerend voor de stofwissehng der microörganismen
hare groote verscheidenheid tegenover de relatieve uniformiteit
van die der hoogere organismen. Dit leidt tot het ontstaan van een
„vergelijkende biochemie", welke geleidelijk voor de ontwikkeling
der biochemie eenzelfde beteekenis verwerft als de „vergelijkende
anatomie" reeds lang voor de anatomie heeft verkregen.
Overziet men nu de in den loop der tijden verzamelde waarnemingen over de chemische veranderingen, welke het voedsel
onder den invloed van micro-organismen ondergaat, dan treedt één
punt duidelijk naar voren, namelijk, dat de in dit voedsel aanwezige complexe verbindingen allereerst een simpele hydrolyse in
de bouwsteenen ondergaan. Zoo wordt bijv. zetmeel eerst tot
suiker, eiwit tot peptenen en aminozuren afgebroken.
Deze inleidende hydrolysen bieden niets specifieks biochemisch:
de chemicus kan deze omzettingen tenallentijde in vitro reproduceeren, Eerst achter dit gordijn van hydrolysen treedt de majesteit
der biochemie tenvolle te voorschijn: de nu intredende omzettingen
der bouwsteenen toch gaan gepaard met ingrijpende wijzigingen
van het koolstofkelet dezer verbindingen. Terwijl bij de hydrolysen
slechts bindingen tusschen koolstof- en zuurstof- of stikstofatomen
werden verbroken, worden nu koolstof-bindingen opgeheven en
nieuwe tot stand gebracht.
Nadere beschouwing van al deze omzettingen leert nu, dat
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nimmer de componenten van het voedsel quantitatief in nieuw
celmateriaal worden omgezet. Steeds wordt een zeer belangrijk
deel van het voedsel in chemisch veranderden toestand weer
door de cel in het medium uitgescheiden. De desbetreffende omZettingen hebben dus blijkbaar voor de cel geen stoffelijke beteekenis; kennelijk moet deze beteekenis worden gezocht in het feit, dat
de plaats gevonden hebbende omzetting van de chemische energie
van het voedsel in de energetische behoefte van de cel voorziet.
Het is dit deel der stofwissehng, dat men als dissimilatie onderscheidt van het als assimilatie aangeduide deel, dat tot opbouw
van nieuw celmateriaal leidt.
Wat nu de chemische aard van het dissimdatieproces aangaat,
deze kan in de meerderheid der bestudeerde gevahen worden
gekarakteriseerd als een katalytische oxydatie van één of meer der
voedselcomponenten met behulp van de zuurstof uit de lucht, Als
ademhalingsproces is deze omzetting ook bij de hoogere organismen
wel bekend. Doch ook hier is het mechanisme van deze katalyse in
eerste instantie geheel duister. Het zijn nu onderzoekingen bij
ééncelligen, welke voor het eerst eenig inzicht in het chemisme
van het ademhahngsproces hebben gegeven. I n het bijzonder omdat
men hier bepaalde varianten van dit proces kan aantreffen, welke
zich veel gemakkelijker voor een nadere analyse leenen. Het zijn
de onderzoekingen van WIELAND over de door azijnbacteriën
bewerkte biochemische oxydaties geweest, welke voor het eerst
hebben doen inzien, dat deze katalysen waren terug te brengen
tot een waterstofonttrekking aan het substraat(dehydrogenatie),
waarbij dan deze waterstof uiteindelijk op de zuurstof wordt
overgedragen. Weliswaar hebben de onderzoekingen van WARBURG
en van K E I L I N overtuigend geleerd, dat deze hydrogenatie van de
zuurstof niet rechtstreeks plaats heeft, maar dit neemt niet weg,
dat het biochemisme der ademhaling toch kan worden weergegeven
door het reactieschema:
AHo - I - Oj--> A -L H^O,.
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Feitelijk is dus, zooals THUNBERG heeft opgemeriit, waterstof
de gemeenschappelijke, elementaire brandstof van alle aerobe —
dat is zuurstofverbruikende —• levende cellen.
De ademhaling is door deze onderzoekingen dus van haar specifiek
biochemisch karakter beroofd; soortgelijke katalytische oxydaties
zijn toch eveneens met anorganische katalysatoren te bewerkstelhgen.
Intusschen dankt men aan PASTEUR het inzicht, dat men in de
microbenwereld talrijke organismen aantreft, welke zich ook —
en veelal zelfs juist — bij afwezigheid van vrije zuurstof vermeerderen. Het wegvahen van het ademhalingsproces gaat hier dan
gepaard met het optreden van omzettingen, welke als gistingsen rottingsprocessen reeds lang bekend waren. Terecht heeft
PASTEUR op de physiologische aequivalentie dezer processen met
de ademhahng gewezen.
Het chemisme van deze anaerobe dissimilatieprocessen plaatst
ons nu weer voor nieuwe mysteriën, hetgeen dadelijk blijkt, als men
het eenvoudigste gistingsproces, de suikervergisting door de alcoholgist, nader beschouwt. Tot op den huldigen dag toch is men er
niet in geslaagd de omzetting van suiker in alcohol en koolzuur
bij afwezigheid van biologische katalysatoren te bewerken.
Uiterst talrijke onderzoekingen hebben nu evenwel geleerd, dat
men het chemisme der alcohohsche gisting kan terugbrengen tot
een keten van reacties, welke — afgescheiden van daarbij optredende
estervorming en hydrolyse — elk voor zich bestaan uit een katalytische overdracht van waterstof van één molecule op een tweede,
respect, van één deel van een molecule op een tweede deel van
hetzelfde molecule.
Kenmerkend voor de microbenwereld is nu evenwel de groote
verscheidenheid van de dissimüatorische processen, welke men
daarin aantreft. Wanneer men het oog richt op de door uiteenloopende bacteriënsoorten bewerkte gistingsprocessen, dan komt
men andermaal onder den indruk van het mysterieuze der bioche-
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mische omzettingen. Hier toch plegen uit de suikers een groot
aantal producten te worden gevormd, waarbij het kenmerkend is,
dat de hoeveelheden daarvan niet in onderling eenvoudige stoechiometrische verhouding plegen te staan en wat nog erger is, al naar
gelang der uitwendige factoren blijken deze verhoudingen aan
belangrijke veranderingen onderhevig.
Uitgebreide onderzoekingen op dit gebied hebben nu evenwel
doen besluiten, dat ook hier het chemisme der gistingsprocessen is
terug te brengen tot een keten van katalytische oxydoreducties,
dat zijn dus elementaire reacties, waarbij waterstof katalytisch
wordt overgedragen. D i t geldt o. m. voor de boterzuur-, butylalcohol en aceton-, gemengd zure, butyleenglycol-, propionzuur- en
methaangisdng. Maar ook voor andere anaerobe dissimhatorische
processen, zooals de denitrificatie en de sulfaatreductie geldt
hetzelfde.
De groote beteekenis van deze uitkomsten is nu vóór ahes hierin
gelegen, dat zij een helder licht werpen op de eenheid in wezen
van de beide hoofdtypen van dissimhatie: ademhahng en gisting.
Man kan toch in het licht van het voorafgaande de gisting beschouwen als een ademhaling, waarin de rol van de zuurstof als
waterstofacceptor door een ander molecule is overgenomen, doch
anderzijds ook de ademhaling als een gistingsproces, dat door de
zuurstof — of het daaruit gevormde geoxydeerde ademhalingsferment van WARBURG — in andere banen wordt geleid.
Men zal evenwel opmerken, dat het verkregen inzicht toch ahijd
nog maar zeer beperkt is, in zooverre, dat de besproken chemismen
ahe op een afbraak van voedselcomponenten neerkomen, terwijl
de ware grootheid van de biochemie zich toch juist in de synthese
van het celmateriaal manifesteert.
Bovendien worden niet zelden celbestanddeelen gevormd, welke
energierijker zijn dan de voedselcomponent, waaruit zij ontstaan
en waarin zij onder vrijkoming van energie dus weer kunnen overgaan. De gangbare opvatting is, dat dergelijke synthesen mogelijk
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zijn, doordat zij energedsch gekoppeld zijn aan de boven besproken
energieleverende dissimilatorische processen.
Een nadere analyse leert evenwel, dat naar alle waarschijnlijkheid
ook dergelijke assimilatorische reacties in werkelijkheid niets anders
zijn dan ketens van katalytische oxydoreducties. D i t geldt bijv, voor
de resynthese van glycogeen uit het bij de spiercontractie gevormde
melkzuur, maar ook voor de synthese van vetten uit koolhydraten
en de vorming van eiwitten uit koolhydraten en ammoniak. Juist
het wezen van de oxydoreductie:
AH

|-B->A

-;

BH

houdt toch in, dat daarbij in een vrijwdlig — d. w. Z, onder afname
van vrije energie — verloopende reactie moleculen (BH) ontstaan,
welke energierijker zijn dan de correspondeerende uitgangsproducten ( B ) ,
Het gegeven overzicht van de belangrijkste stofwisselingsprocessen is echter nog in één opzicht onvohedig. Tot dusver werd
alleen aandacht geschonken aan de stofwisseling der heterotrooph
levende cellen, dat zijn dus die cellen, welke voor haar instandhouding en vermeerdering één of meer organische voedselcomponenten behoeven. Het is duidelijk, dat dergelijke cellen, welke
bij voortduring organische producten in het anorganische koolzuur
en water omzetten, zich alleen daarom op aarde kunnen handhaven,
omdat een ander deel der levende cehen deze stoffen wederom in
organische producten kunnen terugvoeren.
Het is bekend, dat dit laatste proces in hoofdzaak verloopt in de groene, d. w. Z. chlorophylhoudende, cellen en
wel dank zij de opneming der energie van het op deze cellen
vahende zonhcht.
Rest dus nog de vraag te beantwoorden, in hoeverre dit merkwaardige proces der photochemische koolzuurassimilatie ook reeds
voor een nadere analyse toegankelijk is gebleken.
Inderdaad zijn dienaangaande reeds uiterst talrijke pogingen
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verricht, welke hier evenwel grootendeels buiten beschouwing
kunnen blijven. Het maakt evenwel den indruk, dat ook hier een
nadere bestudeering van de stofwisseling eener bepaalde bacteriëngroep tot een nader inzicht zal leiden. Het zijn de onderzoekingen
van VAN N I E L over de purpergekleurde zwavelbacteriën, welke
tot dh vermoeden aanleiding geven. Deze onderzoeker toonde aan,
dat de door deze bacteriën bewerkte koolzuurassimilatie alleen dan
plaats heeft, indien zwavelwaterstof of andere oxydeerbare zwavelverbindingen —• of zooals hem later bleek ook verschillende organische verbindingen — in het medium aanwezig is. De verkregen
uitkomsten pleiten ten sterkste voor de opvatting, dat het proces
der photochemische koolzuurassimilade der genoemde bacteriën
in werkelijkheid wordt weergegeven door de reacde:
CO. + 2H.A - > CH.O + 2A + H.,0
waarin H j A dus één der eerdergenoemde verbindingen aanduidt.
Ook hier zou dus het proces neerkomen op een katalydsche
overdracht van waterstof uit de genoemde donatoren op het koolzuurmolecule, waarbij dan evenwel één der reactiecomponenten
door opname van lichtenergie moet worden geactiveerd.
Met dit voorbeeld voor oogen lijkt het welhaast onafwijsbaar
het photochemisch proces der koolzuurassimilatie der chlorophylhoudende cehen te zien als een analoog proces, waarbij dan
evenwel het water als waterstofdonator optreedt.
Verschillende overwegingen spreken nu zeer ten gunste van
deze zienswijze; het belangrijkste daaronder is wellicht het feit,
dat WARBURG en NEGELEIN vaststelden, dat voor de reductie van
één molecuul koolzuur steeds vier lichtquanten worden vereischt.
Dit toch is in treffende overeenstemming met de bovenopgestelde
hypothese, dat bij dit proces juist vier waterstofatomen worden
overgedragen.
Van thermodynamisch standpunt zou de reacde:
COa + HaO -> C H „ 0 + Oa
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de opname van omstreeks 114,600 cal. vragen, waartoe 3(2,7)
quanten van de golflengte 660 m/i, 3 (2,3)quanten van de golflengte
578 m/i en 2 (l,8)quanten van de golflengte 436 m/.i voldoende
zouden zijn.
De experimenteele uitkomst van 4 quanten spreekt dus zeer
ten gunste van de opvatdng, dat 4 photochemische primair-processen plaats hebben. (EINSTEIN'S photochemische aequivalendewet).
Deze opvatting wordt nu zeer gesteund door de resultaten van
een recent onderzoek van ROELOFSEN, die zich tot taak stelde de
bedoelde energetische verhoudingen bij de purpere zwavelbacteriën
te onderzoeken.
Hier vraagt de zich afspelende reactie:
CO., + 2H2S-> CH2O + 2S + H.,0
slechts 17.000 cal. Daartoe zou het opnemen van één enkel quantum
per molecule gereduceerd koolzuur ruim voldoende zijn. Desniettemin vond ROELOFSEN ook hier een veel grooter aantal quanta
vereischt en verkreeg daarbij aanwijzingen, dat ook hier dit aantal
vier bedraagt. Ook dh resultaat spreekt dus ten gunste van het
optreden van vier photochemische primair-processen.
Er pleit dus zeer veel voor de opvatting, dat ook dit synthetische
proces bij uitnemendheid tot een katalydsche overdracht van
waterstof moet worden teruggebracht. De conclusie schijnt dan
gewettigd, dat de kern van de geheele, op het eerste gezicht zoo
geheimzinnige, biochemie zich laat samenvatten in het schema:
I
II
III
IV

AH
B -> A - i - B H
AH.B ->A.BH
AH.B ^A-hBH
A H I - B -> A . BH

Hiermede schijnen drie aanmerkelijke voordeelen te zijn bereikt, te weten:
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le. De biochemische omzettingen openbaren zich als ketens
van katalytische elementair-reacties van een type, dat ook in de
chemie der levenlooze materie goed bekend is.
2e. De gelijkheid in aard der elementair-reacties biedt de mogelijkheid om te besluiten, dat deze onder den invloed van één
enkel — of althans van een beperkt aantal — in de levende cel
aanwezig katalytisch systeem verloopen. De onhoudbare consequentie der zienswijze, dat de stofwissehng is samengesteld uit een
vrijwel onbeperkt aantal biochemische omzettingen, welke ieder een
eigen specifieken katalysator vereischen, komt hierdoor te vervahen.
3e. Het inzicht, dat de biochemie in hoofdzaak is terug te voeren tot een katalytische overdracht van waterstofatomen, ontneemt
haar het stoffelijk karakter. Zal toch deze overdracht wellicht in
de toekomst nader als een — welhcht niet gelijktijdige — overdracht van een electron en een proton kunnen worden gekarakteriseerd.
Tot besluit dus het volgende.
Het geheim van het leven ligt in de harmonie der verrichtingen,
maar op welke wijze onder de auspiciën van het leven „Chemie
getrieben w i r d " begint heden ten dage in groote trekken wel
begrijpelijk te worden en dienaangaande mag van een niet te verre
toekomst nog belangrijke opheldering worden verwacht.

VAN R U I K E N E N PROEVEN
door
Prof. Dr. C. E. B E N J A M I N S .

In een korte inleiding zet spreker de algemeene beteekenis der
zintuigen uiteen en richt zich daarna in het bijzonder tot de chemische zintuigen: de reuk en de smaak.
In de eerste plaats wordt dan aan de hand van een wandplaat
de hgging van het reukorgaan bij den mensch nader besproken.
Wat hierbij opvalt is tweeërlei: vooreerst de zeer verborgen ligging
van het orgaan zoo hoog in den neus, vèr verwijderd van de luchtstroomen die bij de ademhaling door den neus gaan. Wat toch
geschiedt er bij de rustige inademing? De luchtstroom die in het
neusgat naar binnendringt gaat eerst schuin gericht naar boven,
wervelt daar vóór de neusschelpen in het rond en gaat dan in eenige
boven elkaar geplaatste boogvormige bundels verdeeld naar achter.
De bovenste boog bereikt nog niet het vlak van het reukorgaan.
Bij de rustige uitademing komt de lucht uit de keel in de holte
achter den neus, de z.gen. neuskeelholte, wervelt daar ook heen en
weer en verdeelt zich in een paar bundels, die de beide onderste
neusgangen doorloopen tot aan het neusgat. Ook bij de uitademingsluchtstroom wordt het reukorgaan terzijde gelaten. Eerst als er
geforceerd ingeademd wordt zal een luchtstroompje zóó hoog
reiken dat het reukorgaan getroffen wordt. D i t geschiedt bij het
snuffelen of bij het opsnuiven van geuren.
Een tweede zaak die opvalt is de geringe uitbreiding van het
ruikend oppervlak van den neus. Het beslaat toch slechts een
klein gedeelte van deze uitgebreide holte. Vandaar dat de mensch
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behoort tot de g.gen. microsmaten, d. z. de kleine ruikers, waartoe
ook de hoogere apen, de primaten behooren, die een overeenkomsdge bouw van het reukorgaan hebben. In tegenstelling met die
kleine ruikers staan de macrosmaten of groote ruikers, die een zeer
veel grooter reukvermogen bezitten. Hiertoe zijn behalve een groot
deel der gewervelde dieren, ook een aantal lagere dieren, o. a.
insecten te rekenen. Terwijl nu de microsmaten hoofdzakelijk
voehng houden met de hen omringende wereld door het gezichtsorgaan en door het gehoor, terwijl de reuk pas op de derde plaats
komt, vormt deze laatste bij de macrosmaten het hoofdzintuig.
Deze zijn echte reukdieren, d. w. z. hun leven en gedragingen
worden geheel beheerscht door de reuk.
Toch moet men bij den mensch de beteekenis van den reuk niet
onderschatten! Het beste komt zijn beteekenis tot uidng in gevallen
waarbij het gezicht en het gehoor teniet gegaan zijn. Gaan wij te
rade bij de doofblinden, dan komen merkwaardige uitingen tot ons.
Spreker gaat eenigszins uitvoerig in op de gegevens verschaft door
HELEN KELLER, die in haar prhste jeugd doof en blind werd, om
dan te betoogen, dat ook de ziende en hoorende mensch vaak
onbewust sterke indrukken, aangename en onaangename, met zijn
reukorgaan opneemt.'
Hierna wordt, toegelicht met een aantal lantaarnplaades, het
reukorgaan van verschihende macrosmaten besproken, en gewezen
op het groote voor den reuk bestemde oppervlak in den neus,
terwijl bovendien bij een aantal zoogdieren en repdelen nog een
Z.gen. waterreukorgaan (orgaan van JACOBSON) voorkomt, dat dient
voor het ruiken als de neus onder water gestoken is, zooals bij het
drinken geschiedt. Zoo kan de geur van het gedronkene door den
reuk gecontroleerd worden. Ook de visschen en insecten krijgen
een beurt. Bij deze laatste is het reukorgaan in de voelhorens
gezeteld. Tot slot van de anatomische inleiding wordt het reukorgaan der kreeften en slakken besproken, waarna de verrichtingen
van het orgaan behandeld worden. In de eerste plaats wordt dan
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de vraag beantwoord waaraan de stoffen, die geur afgeven, deze
eigenschap ontleenen. Zij moeten wel corpusculaire deehjes afgeven, reukmoleculen, die mijlen ver met de wind voortgedragen
kunnen worden en die zich aan allerlei voorwerpen kunnen vasthechten (adsorbeeren). Met welk een kracht dit aanhechten kan
geschieden toont ons de gasslang, waarvan men de gaslucht nog
na jaren kan vaststehen; of wel allerlei luchdes die zich aan onze
kleeren vasthechten. De eene maal kunnen de reukstoffen zich
snel in de omgeving voortbewegen, diffundeeren, en komen ze
daardoor vèr buiten de plaats van oorsprong, de andere maal
dringen ze slechts langzaam door en blijven in beperkt areaal.
Een voorbeeld van sterk doordringende geur is die van de reseda,
die op grooten afstand waarneembaar is, waartegenover rozengeur
zich moeilijk verspreidt.
Waar nu de reukstoffen vluchtig zijn, daar spreekt het vanzelf,
dat een geurende stof meer of minder snel in gewicht moet afnemen. Een ieder weet trouwens bij ervaring, dat hij zijn reukflaconnede goed gesloten moet houden.
De van de reukstof afvliegende moleculen heeft men reukdragers
genoemd of met een geleerd woord odorivectoren, I n de laatste
jaren heeft men deze nader bestudeerd en gevonden dat de geur
gebonden is aan een bepaalde atoomgroep, die op zekere wijze aan
een bepaalde kern gebonden is. Verliest het molecuul deze Z.gen.
osrnophore groep, dan is de geur verdwenen.
Men kan zich voorstehen, dat er een onbegrensde verscheidenheid van geuren bestaat. Om nu in den baaierd van geuren orde te
scheppen, heeft de groote systematicus LINNAEUS vóór bijna twee
eeuwen een indeehng gemaakt, die thans nog als grondmodel
gebruikt wordt. De Zweedsche medicus en botanicus, die verschiUende jaren in ons land toefde en hier den grond legde voor
zijn indeeling en benoeming van dè planten, heeft behoefte gevoeld
de bloemengeuren in verschillende klassen in te deelen. Later heeft
de Utrechtsche physioloog Prof. ZWAARDEMAKER deze indeeling
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ten grondslag gelegd aan een voor onze moderne behoeften aangepast systeem. I n het stelsel Linnaeus-Zwaardemaker worden
9 klassen aangenomen:
1.
2.
3.

aetherische
aromatische
welriekende

geuren, zooals chloroform en aether.
„ , waartoe kamfer en terpentijn.
„ ,
„
de aangename bloemen-

geuren.
4. muskus
„
5. loogachtige
„ , b.v. broom, loog e.d.
6. empyreumadsche „
o.a. teer, naphtahne, petroleum.
7. boksgeuren, b.v. ranzige boter.
8. weerzinwekkende geuren, b.v. wanduizenlucht.
9. braakwekkende
„ , b.v. rotdngslucht e.d.
Wat geschiedt er nu bij het ruiken door den mensch ? Bij rusdge
ademhahng zien wij dat de ademstroom niet tot aan de reukstreek
komt en toch ruiken wij geuren. Dat komt omdat vanuit de luchtstroomen zich geurdragers losmaken en naar de reukstreek toe
vliegen. Hoe sterker de geur, hoe meer reukdragers loskomen en
hoe intensiever reukgewaarwordingen wij krijgen. W i l men werkelijk
intensief ruiken dan snuift men de lucht met kracht op en doet
de luchtstroom naar boven afwijken. Hoe nu de gewaarwording
tot stand komt, is niet zoo eenvoudig te zeggen. Bezien wij een
microscopische doorsnede van het reukslijmvlies, dan merken wij
op, dat dit bedekt is met een dichte laag van cehen, waarvan de
meest oppervlakkig gelegenen van een zoompje voorzien zijn.
Worden deze cehen uiteengerafeld en bekijkt men ze met zeer
sterke vergrooting, dan blijkt dat het zoompje bestaat uh fijne
pluimpjes. De reukdragers nu worden in deze fijne haardes gevangen, worden opgelost in het vetbestanddeel dezer haren en
kunnen dan op de reukcehen inwerken. Daardoor komt er een
energieomzetdng tot stand. Wat voor energie er dan ontstaat, is niet
met zekerheid bekend.
Hierna laat spreker zien hoe de reuk bij den mensch gemeten
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wordt, volgens methoden door Prof. ZWAARDEMAKER uitgedacht
en wijst op onze groote reukscherpte, niettegenstaande wij slechts
microsmaten zijn. Kamfer b.v. wordt nog waargenomen als er
1.6 X 10-11 gj-gj^ pej,
aanwezig is, een hoeveelheid die noch
chemisch, noch spectroscopisch aan te toonen is. Bij ouderen van
dagen is de reuk op de helft geslonken, rookers verhezen 1/3 van
hun reukvermogen.
Spreker deelt dan mede, dat de verschihende menschenrassen
ongeveer dezelfde reukscherpte hebben; dat door in de vrije natuur
levende volken echter beter gebruik gemaakt wordt van dit zintuig,
evenals van andere zintuigen, door n.1. scherper op te letten.
Thans volgen eenige bijzonderheden omtrent het reukvermogen
van verschillende macrosmaten. De hond wordt in verschillende
zijner reukevoluties gevolgd, o.a. het gebruik dat men van hem
maakt voor het opsporen van de onderaardsch groeiende truffels.
Ook de visschen en vooral de insecten passeeren dan al ruikend de
revue. Het „geurorgaan" van verschillende insecten wordt eveneens
besproken en aan een voorbeeld getoond.
Er wordt gewezen op de groote biologische beteekenis die er
ligt in de herkenning van vriend of vijand door het reukorgaan, niet
alleen bij de hoogere dieren, doch ook bij insecten en zelfs bij de
slakken en mosselen, die de nadering van de voor hen zoo gevaarlijke
zeester aan den reuk herkennen.
Dan wordt de beteekenis van de reukzin in het hcht gesteld
voor de instandhouding van de soort, o.a. bij het uitzoeken van de
plek waar de eieren gelegd moeten worden, waarin de sluipwespen
bijzonder uhmunten en verder voor de sexueele aantrekking. Ter
illustratie hiervan worden de fraaie proeven van den ouden Franschen schoolmeester-entomoloog FABRE met de Pauwoogvlinder
aangehaald.
Het opheffen van geuren door andere wordt besproken, evenals
de reuk-vermoeienis, welke vanzelf voert naar de middelen tot
verdrijven van geuren. Chemische middelen worden genoemd.
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o.a. alle oxydatiemiddelen en verder alle lichtbronnen die ultraviolette stralen bevatten. Vooral het zonhcht is sterk reukverdrijvend, evenals de vervangmiddelen van dit licht (o.a. kunstmatige
hoogtezon, koolbooglamp). Het is niet voldoende dat bij gesloten
ramen zonlicht in de kamer schijnt of zelfs daghcht binnenkomt,
daar glas juist de heilzame chemische stralen tegenhoudt. W h
men onduchten, dan moet het licht ongehinderd binnen kunnen
komen.
Als overgang tot de smaak wordt nu het z.gen. gustatorische
ruiken besproken. Om dit begrijpelijk te maken, wordt eerst de
mechanica van het slikken besproken en medegedeeld dat aan het
eind van het slikken een kleine uitademingsbeweging volgt. En
deze is nu van groot belang. Alle geuren n.1. van onze spijzen
worden door de uitademingsstroom in den neus gebracht en de
reukdragers vhegen naar de reukstreek. Op deze wijze dringt de
geurkwaliteit van onze spijzen tot ons door. ZWAARDEMAKER heeft
dit ruiken tijdens het slikken gustatorisch ruiken genoemd. Nu is
gebleken dat het proeven van spijs en drank, wat de fijnere kwaliteiten betreft, waar het tenslotte op aan komt, geheel van onze reuk
afhankelijk is. Onze tong kan zooals wij zoo dadelijk hooren zullen,
slechts enkele grondkwaliteiten beoordeelen. Alle aroma wordt
door den neus tot bewustzijn gebracht. Van een biefstukje proeft
de tong slechts het zoute of zoete, doch het aroom wordt door den
reuk waargenomen. Het gezegde, waarbij van culinaire heerlijkheden gezegd wordt, dat zij de tong streden, is niet geheel juist.
D k moet zijn „tong en neus streelen". D h is dan ook de reden
dat bij verkoudheid ahes zoo „neutraal" smaakt. Iemand die op
een of andere wijze zijn reuk heeft verloren, kan niet meer f i j n
proeven. Zoo werd in een dergelijk geval een heedijk glaasje port
gehouden voor suikerwater, aheen de kwaliteit zoet werd waargenomen; een glaasje Bourgogne smaakte als verdunde azijn, slechts
de zure factor kwam tot gewaarwording.
Hierna wordt in het kort de smaak behandeld. Dat de smaak
5
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bij den mensch op de tong gelocahseerd is, weet een ieder; minder
bekend is echter dat niet de geheele tong aan het proeven deelneemt
en verder, dat ook enkele diepere keeldeelen, zooals het strotteklepje, eveneens met smaak behebt zijn. Bekijkt men de tong van
zijn medemensch of in den spiegel de eigen tong aandachdg, dan
ziet men, dat de oppervlakte niet glad, doch ruw is. Men ziet er
fijne uitsteeksehjes op en hier en daar knopvormingen, welke zich
vooral aan de randen en de punt in grootere hoeveelheid bevinden;
verder merkt men achter op de tong enkele verhevenheidjes op,
die door een wahede omringd zijn. Welnu, de smaak is slechts
gebonden aan de knop- of paddestoelvormige en de door een
wallede omgeven verhevenheden. Vandaar dat het vooral de punt,
de zijdeelen en het achterste gedeelte van de tong zijn, die proeven.
Het midden van de tong heeft bij volwassenen geheel den smaak
verloren.
De smaakprikkels worden opgenomen door Z.gen. smaakbekers,
welke zich aan de oppervlakte van de genoemde verhevenheden
van de tong bevinden, alsmede sporadisch ook op de andere plaatsen,
waarmede men proeven kan. Deze bekers bevatten fraaie zintuigcellen, die door een dicht netwerk van allerfijnste zenuwvezehjes
zijn omgeven, welke de smaakprikkels naar de hersenen overbrengen.
Het smaakzintuig is veel minder f i j n aangelegd dan de reuk,
het oog en het oor. Het kan slechts grove kwaliteiten onderscheiden.
Men heeft de smaakstoffen dan ook in 4 hoofdgroepen kunnen
indeelen. Het zijn de smaken: zoet, zuur, bitter en zout. Later
heeft men er aan toegevoegd de metaalsmaak en de loogsmaak,
die echter niet zoo scherp gedefinieerd zijn.
Nadat nog eenige bijzonderheden van de smaak besproken
zijn, vat spreker de biologische beteekenis van de reuk en smaak
samen in de volgende slotzinnen, waarvan enkele nog nader toegehcht worden:
1. Zij dienen tot het behoud van de soort.
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2,
3,
4,

Zij vormen een bron van genoegen of ongenoegen,
Zij zijn onmisbaar in een aantal beroepen,
Zij dienen tot het behoud van het individu,
(bescherming, herkenning van vriend of vijand, opsporen
van voedsel en opwekken van voor de spijsvertering nuttige
reflexen).

DE MELKWEG
door
Prof. Dr. A . P A N N E K O E K .

Iedereen kent de melkweg als een flauwlichtende nevelige band,
die de geheele hemelbol volgens een groote cirkel omspant.
PTOLEMAEUS beschreef reeds in de oudheid zijn loop door de
sterrebeelden. GALILEI ontdekte met de pas uhgevonden verrekijker,
dat het nevelige hcht door een dichte opeenhooping van talrijke
teleskopische sterren ontstond. W I L L I A M HERSCHEL telde de
sterren, die in het veld van zijn teleskoop te zien waren, zoowel in
de melkweg (soms tot meer dan duizend), als loodrecht op het
melkwegvlak (slechts enkele dozijnen), en leidde daaruit voor het
eerst een platte lensvormige gedaante van het sterrestelsel af. U i t
alle gegevens omtrent beweging, helderheid en afstand der vaste
sterren, die in de 19de eeuw verzameld waren, leidde KAPTEYN
nauwkeuriger de sterverdeeling in dit melkwegsysteem af. H i j
vond om de zon een gebied van gelijkmatige dichtheid tot op een
afstand van omstreeks 100 parsecs; loodrecht op het melkwegvlak
begon daarbuiten de dichtheid der sterren steeds sneher af te
nemen; in het melkwegvlak echter breidde zich deze centrale
dichtheid veel verder uit, en eerst buiten 1000 parsecs begonnen
de sterren ijler te worden. Het was een schematisch, gemiddeld
beeld van het stelsel, dat ook hier als een afgeplat, ellipsoidisch
systeem optrad, maar nu naar buiten geleidelijk in dichtheid
afnemend.
Men heeft dit sterstelsel van KAPTEYN, waartoe alle heldere en
gecatalogiseerde sterren, tot b.v. de 12de grootte behooren, wel het
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melkwegstelsel zelf genoemd. Maar het aspect van de melkweg
is daarmee niet in overeenstemming; het vertoont zeer groote
onregelmatigheden. Volgt men zijn loop, vanaf het punt waar hij
aan de zomerhemel boven de aequator komt, dan ziet men in het
eerste kwadrant, in de sterrebeelden Arend en Zwaan een reeks
van grootere en kleinere lichtwolken, grillig gevormd, door stroomen
verbonden of door donkere straten onderbroken en gescheiden.
Naar Cassiopeja, waar hij het dichtst bij de Noordpool komt, wordt
hij zwakker; dan blijft in het 2de kwadrant, in Perseus, de Voerman,
de Stier slechts een flauwe lichtschijn. Daarna neemt het licht
weer toe in het 3de kwadrant, waar hij op het Zuidelijk halfrond
gekomen is en langs Sirius en door de heldere sterren van het
Schip loopt; hij vormt in het Schip en bij het Zuiderkruis, waar hij
het dichtst bij de Zuidpool komt, wonderbaar gevormde heldere
lichtmassa's, door zeer donkere vlekken, o, a, de „ICoolzak",
onderbroken. Vandaar worden, in het 4de kwadrant de vormen
steeds grihiger, door zwarte banden in een aantal stroomen gescheiden, en het hcht wordt steeds helderder, tot in de lichtwolken
van de Schutter het maximum bereikt wordt; van de omgevende
iets minder heldere vlekken zien w i j hier die in het Schild, als
helderste hier zichtbare melkwegvlek, 's zomers laag in het Zuiden,
De melkweg is dus niet zoozeer een lichtband als een aaneenschakeling van hchtwolken, in een cirkel om den hemel geschaard.
Ondanks de grihige onregelmatigheid ziet men een regelmatige
helderheidsverdeeling, in het vierde kwadrant een maximum, daartegenover in het tweede kwadrant een minimum.
De fijnere detads van deze structuur komen het best uit in foto's,
opgenomen door camera's en kijkers met groote hoekopening bij
zeer lange exposhietijden. Op deze foto's, het eerst door WOLF en
door BARNARD in groot aantal gemaakt, ziet men de lichtwolken
grootendeels in fijne sterredes opgelost, maar daarbij door zwarte
vlekken, streepen en figuren onderbroken. Deze ontstaan door
donkere nevels, massa's fijne absorbeerende stof, die zich voor
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een deel betrekkelijk dicht bij ons, op 150—200 parsecs bevinden
en zich vóór de heldere melkweggebieden projecteeren. Deze
zwarte nevels bepalen dus zeer sterk het schhderachtig karakter
van het melkwegaspect, op de foto's, en ook voor het oog, maar
hebben, als ruimtestructuur, niets met de eigenlijke melkweg te
maken. Deze wordt gevormd door de hchtwolken, de sterwolken,
die door dichte massa's zeer kleine sterretjes gevormd worden.
Kaarten en foto's die de sterren tot de 11de grootte bevatten,
toonen nog niets van deze wolken; eerst als de expositie zoo lang
wordt, dat sterren van de 13de, 14de, 15de grootte er opkomen,
dan treden ook de wolken voor den dag. Zij zijn dus verder verwijderd dan 1000 parsecs, zij behooren niet tot het sterstelsel van
KAPTEYN, zij vormen dichte stermassa's op die verre afstanden,
waar men vroeger meende de ijle uitloopende buitenzijde van dit
stelsel te vinden.
Hoever? Het antwoord op die vraag, voor elk der afzonderlijke
sterwolken, zal tevens het antwoord zijn op de vraag naar de nadere
bouw van het melkwegstelsel. Het is echter een uiterst moeilijk
vraagstuk, vooral door de groote verscheidenheid in de lichtkracht
der sterren. Schijnbaar even helder staan sterren aan den hemel
naast elkaar, waarvan sommige reuzensterren zijn, behoorende tot
verafgelegen condensaties, en andere dwergsterren uit onze naaste
omgeving. Willen wij uit de zichtbare helderheid van een ster iets
over de afstand afleiden — andere krheria van afstand, zooals
parallaxe, eigenbeweging e.d. zijn bij die groote afstanden onmerkbaar, dus onbruikbaar — dan moet men zijn absolute lichtkracht
kennen. Het komt er dus op aan, uit de massa van de sterren
diegenen uit te ziften, waarvan men de hchtkracht kent, en wel
speciaal zulke, die een zeer groote hchtkracht hebben, dus voor
verre afstanden bruikbaar zijn.
Daartoe zijn in de eerste plaats de B-sterren, de „hehumsterren"
bruikbaar. Z i j zijn zeer heldere, witte reuzensterren van hooge
temperatuur, van 100 tot 1000 maal helderder dan de zon. Door
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het spectrum op te nemen en te klassifkeeren als Bo , B l . . • B5,
kan men met groote benadering de lichtkracht aangeven, die voor
de eerste soort het grootst is, voor de volgenden regelmatig afneemt.
Deze B-sterren zijn, speciaal die van de zwakkere grootteklassen,
in de melkweg geconcentreerd en vormen daar ophoopingen. Zulk
eene wordt b.v. door de meeste heldere sterren van Orion gevormd.
Het blijkt dat om en tusschen deze, op 300 parsecs van ons verwijderd, ook zwakkere A-sterren opgehoopt zijn, die zich aan ons
als sterren van de 9de grootte vertoonen. Het is dus waarschijnlijk,
dat deze B-ster-condensades de helderste leden zijn van een
talrijke dichte bevolking van zwakkere sterren, waarvan wij alleen
deze helderste met zekerheid onderkennen. I n onze naaste omgeving, binnen het sterstelsel van KAPTEYN, verraden deze B-sterren
ons dichtere ophoopingen, zooals die in het Schip, het Zuiderkruis
en Centaurus op ruim 100 parsecs afstand. De afstand van de
sterwolk in het Schild is met behulp van de daar aanwezige B sterren, die echter slechts de 11de grootte bereiken, op 2000 parsecs
geschat, Naarmate zwakkere B-sterren door middel van hun spectra
gefotografeerd en herkend worden, zullen verdere sterwolken
onderzocht kunnen worden.
Om een tweede bruikbare stersoort voor het afstandpehen te
vinden, moeten wij eerst verder de wereldruimte inkijken. Dicht
bij de Zuidpool bevinden zich twee merkwaardige lichtwolkjes,
4° en 1° in middehijn, die naar de eerste zeevaarders, die Ze ontdekten en vermeldden, de Magelhaens'sche wolken heeten. Ze
gelijken op apart staande kleine melkwegstukjes, en vertoonen in
kijkers en op foto's een dichte massa sterren, sterrehoopen en
nevelvlekken. Op de Harvard foto's van deze wolken werd een
groot aantal zeer zwakke veranderlijke sterren van korte periode
gevonden. Sterren, die regelmatig en voortdurend hun lichtsterkte,
ongeveer een grootteklasse hoogstens, veranderen, in perioden
van eenige dagen, vormen een bijzondere klasse van sterren, die
naar een der eerst ontdekte, een ster van de 4de grootte ö in Cepheus,
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Cepheiden genoemd worden, Van dezulke waren er een aantal
in de Kleine Wolk gevonden, alle zeer klein, beneden de 13de
grootte; en toen bleek het, dat er een zeer preciese samenhang
tusschen hun grootte (midden tusschen maximum en minimumhelderheid) en hun periode bestond: hoe langer de periode, hoe
helderder de ster. Daar alle sterren in die Wolk, practisch gesproken,
evenver van ons verwijderd zijn, beteekende dit dat hetzelfde nauwe
verband tusschen hun periode en hun absolute hchtkracht moet
bestaan, Hoe groot deze lichtkracht is, wist HERTZSPRUNG uit de
heldere Cepheiden uit onze naaste omgeving af te leiden, door
hun eigenbewegingen na te gaan en te zien, hoe de bekende beweging
van het zonnestelsel door de ruimte zich daarin spiegelde. Die
bewegingen waren uiterst klein, de sterren dus zeer ver verwijderd,
dus buitengewoon helder: bij een periode van 5 dagen 1000 maal
helderder dan de zon. JEANS noemt deze sterren, die als geweldige
„supergiganten" boven gewone reuzensterren uitsteken, vuurtorensterren, een naam die ook wegens het telkens regelmatig opfhkkeren
en weer afnemen goed gekozen is.
Deze Cepheiden zijn nu de hchtbaken van het heelal, de meest
geschikte afstandsmeters in de wereldruimte. Ten eerste wegens
de preciesheid: kent men de periode, dan is daarmee precies de
absolute hchtkracht bepaald, en kan men dus uit de schijnbare
helderheid de afstand precies afleiden. Ten tweede om hun groote
hchtkracht; daardoor zijn ze op verre afstanden zichtbaar. Het
groote voordeel boven de B-sterren is, dat er geen spektrum noodig
is. In een spektrum wordt het licht van de ster tot een bandje
uiteengespreid en dUs zeer verzwakt; met een zelfde instrument
en dezelfde expositietijd zal men dus direkte puntbeelden van veel
zwakkere sterren krijgen, en spektra slechts van veel helderder
sterren. Wel is het noodig een zeer groot aantal platen van hetzelfde
sterveld te nemen om de veranderlijke sterren er uit te kunnen
ziften en hun perioden te kunnen afleiden.
Voor de Magelhaenssche wolken kon HERTZSPRUNG nu onmiddellijk

73

nadat hij de absolute lichtkracht van de Cepheiden had gevonden,
de afstand afleiden; deze bedroeg ruim 20 000 parsecs. Aan de
melkwegwolken wordt nu volgens deze methode op tal van plaatsen
gewerkt, met name op de Harvard-sterrewacht en in Leiden.
Tallooze platen worden van elk gebied opgenomen, met intervallen
van uren, dagen, maanden, en de veranderlijke sterren opgespoord
en onderzocht. Maar dit ahes is nog in het begin. Van vele Cepheiden
in de melkweg zijn reeds de afstand, dus de plaats in de ruimte
bepaald, maar zij zijn nog niet volledig. Is dit onderzoek verder
gevorderd, dan mag men hiervan belangrijke uitkomsten omtrent
de structuur van het melkwegstelsel verwachten.
Intusschen was deze methode reeds met goed gevolg op andere
stelsels toegepast. SHAPLEY gebruikte de Cepheiden in zijn onderZoekingen over de bolsterrehoopen om daarvan de schaal der
afstanden vast te stellen: hij vond deze van 6000 tot 60 000 parsecs
reiken. Ze hggen bijna ahen aan de eene kant van ons, naar de
Schutter toe, waar ook de helderste melkwegwolken liggen en waar
men dus het centrum van het melkwegstelsel mag vermoeden. Om
dit centrum liggen de bolsterrehoopen, en onze zon hgt dus aan de
buitenzijde van het melkwegstelsel.
Een bijzonder voorwerp is de voor 't bloote oog zichtbare nevelvlek in Andromeda, 21/2° lang, langwerpig en afgeplat. Op foto's
vertoont hij spiraalstructuur evenals de groote massa van de kleinere
nevelvlekken, Evenals deze heeft hij een continu spectrum; dus
moet hij uit een dichte massa sterren bestaan, hoewel gewone
kijkers hem niet tot een sterrehoop oplossen. Door de 100 inchteleskoop op M t , WILSON is hij tenslotte opgelost; op foto's op
groote schaal van de ijlere uiteinden ziet men de afzonderlijke
sterredes, kleiner dan de 17de grootte, HUBBLE heeft onder hen
gezocht naar veranderlijke sterren, en een aantal Cepheiden van de
18de en 19de grootte gevonden. Deze stelden toen de afstand op
270 000 parsecs vast. De afmetingen van dit sterrestelsel liggen
dus boven 10 000 parsecs en het is in ahe opzichten met ons
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melkwegstelsel te vergelijken. De Andromedanevel is een ver
verwijderd melkwegstelsel. En daarmee wordt ditzelfde karakter
nu ook vastgesteld voor de andere spiraalnevels, die des te verder
verwijderd zijn naarmate zij zich zwakker en kleiner vertoonen.
Ontzaglijk breidt zich nu de voor de wetenschap toegankelijke
wereldruimte uit, tot mihioenen parsecs, bevolkt met vele duizenden
of honderdduizenden melkwegstelsels.
Keeren wij nu terug naar ons eigen melkwegstelsel, waarvan
onze zon een lid is en dat onze naaste omgeving vult. Juist omdat
wij er midden in zitten, dus sterren van alle afstanden op en door
elkaar geprojecteerd zijn, is de studie daarvan het moedijkst. Een
eerste vraag is nu: mogen wij het werkelijk een stelsel noemen?
Vormen al die sterwolken op verschillende afstanden naast en
achter elkaar gelegen, met elkaar een eenheid? Dat wü zeggen, zijn
zij door hun onderhnge aantrekking verbonden tot een gemeenschappelijke stelselmadge beweging? Bij de afgeplatte vorm, die
wij in ons stelsel evenals in de Andromedanevel aantreffen, denkt
men onmiddellijk aan een rotatie, een aswenteling, die die afplatdng
bewerkt. Kan men die rotatie aantoonen, dan is het een echt samenhangend stelsel.
Men heeft vroeger wel, maar telkens vergeefs, getracht een rotatie
van het melkwegstelsel aan te toonen uit de eigenbewegingen; deze
zijn voor eenigszins verafgelegen sterren te klein en onmerkbaar.
Medngen van radieele snelheden, snelheden in de gezichtslijn,
volgens het principe van DOPPLER, zijn doelmadger omdat zij
onafhenkelijk van de afstand van de hchtbron zijn. U h medngen
van de radieele snelheid van nevelvlekken en bolsterrehoopen
buiten onze naaste omgeving was gebleken, dat de zon t. o. v. deze
ver verwijderde stelsels met een snelheid van 300 K . M . per secunde
beweegt, in een richting in het sterrebeeld de Zwaan. Alle sterren
in onze omgeving, t. o. waarvan onze zon met een snelheid van
20 K . M . naar een punt in Hercules loopt, nemen dus deel aan deze
snehe beweging. De richdng is 90° verwijderd van die naar de
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Schutter, waar wij het middelpunt van ons stelsel zoeken; dus zou
men deze snelheid van 300 K . M . als een cirkelbeweging om dit
middelpunt kunnen opvatten. Dat het werkelijk zoo is, is door
OORT te Leiden aangetoond,
Er was reeds bekend dat de radieele snelheden der B-sterren
een onregelmatigheid vertoonen. Volgt men de melkweg — deze

Fig, 1,

sterren staan bijna ahen in de melkweggordel —- dan gaan deze
B-sterren bij 0° lengte, in de Arend, van ons af, bij 90°, in Cassiopeja,
naar ons toe, bij 180°, bij Orion, weer van ons af en bij 270°, bij
het Zuiderkruis, weer naar ons toe. Deze dubbele golf wist OORT
als een gevolg van een rotatie van het melkwegstelsel te verldaren.
Het geval is analoog met wat een aardbewoner als radieele
snelheid bij de planeten Venus en Mars zou waarnemen, Venus
is dichterbij de zon en loopt dus sneher. Mars loopt langzamer
dan de aarde, Loopen ze naast ons, dan blijft de afstand gelijk,
dus ziet men geen radieele snelheid, Is Venus ons vooruit, zien
wij haar schuin vóór, dan ondoopt ze ons, dus loopt van ons af;
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is zij schuin achter ons, dan haah ze ons in, dus loopt naar ons toe.
Is Mars schuin voor, dan halen wij hem in, dus hij komt schijnbaar
naar ons toe; is Mars schuin achter, dan ontloopen wij hem en hij
gaat schijnbaar van ons af. I n het melkweggeval, als het centrum
in de Schutter hgt, zijn de lengten van 0° en 270° hetzelfde als
schuin vóór en schuin achter van Venus, de lengten 90° en 180°
hetzelfde als schuin vóór en schuin achter van Mars. In de figuur 1,
waar het melkwegcentrum ver beneden hgt, zijn de snelheden
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Fig. 2.

van rotatie van de zon en een aantal omgevende sterren door pijlen
voorgesteld. Om de relatieve snelheid van elk dezer sterren t. o. v.
de zon te krijgen moet men de pijl van de zon van elke andere
aftrekken (zie de stippellijn-pijlpunten). Wat men overhoudt ziet
men in f i g . 2; daar blijkt onmiddehijk dat in vier kwadranten
afwisselend de radieele snelheid naar ons toe en van ons afgekeerd is.
Deze komen juist overeen met de lengten 0°, 90°, 180°, 270°,
boven genoemd, terwijl de richdngen verticaal en horizontaal,
waar de radieele snelheid O is, overeenkomen met wat de middens
der vier kwadranten in de beschrijving van de melkweg waren.

Gedeelte van de nevelvlek van Andromeda
(opname met de 100 inch telescoop op de M' Wilson).

De melkweg in de Schutter
(opname op de Yerkes sterrewacht).
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De relatieve snelheden t. o. v. de zon zijn des te grooter, naarmate
de sterren verder van de zon verwijderd zijn; daarom kon deze
periodieke ongelijkheid alleen bij de ververwijderde B-sterren
ontdekt worden,
OORT leidde uit zijn onderzoek af, dat de aantrekking die het
melkwegstelsel op de zon uitoefent, gedeeltelijk door sterk gecondenseerde centrale massa's, gedeeltelijk door de uitgestrekte steropvulhng van het geheele stelsel ontstaat. Het centrum werd eerst
op een afstand van 6000 parsecs gevonden; later werd een afstand
10 000 parsecs waarschijnlijker geacht. De zon zou, als ze steeds
in deze cirkelbaan blijft loopen, eenige honderd mhlioenen jaren
noodig hebben, om een geheele omloop te voltooien. Op deze
wijze is vastgesteld hoe onze zon deel uitmaakt van en beweegt
in het grootere melkwegstelsel. De nadere studie van structuur en
beweging in dit stelsel is een belangrijke taak van verder sterrekundig onderzoek.

PROBLEMEN E N R E S U L T A T E N V A N H E T
I N T E R N A T I O N A L E POOLJAAR 1932—1933
door
Dr. T . V A N L O H U I Z E N .

Het verheugt spreker voor de leden van de Maatschappij D i h gentia deze avond eens een en ander te kunnen vertellen over het
grootse internationale ondernemen, waaraan Hohand ook, dank
zij de belangrijke steun, die wetenschappelijke genootschappen er
aan verleenden, op bescheiden schaal heeft kunnen deelnemen.:
Dat aan die steun de Maatschappij Diligentia een belangrijk aandeel
had wordt door spreker met grote dankbaarheid vermeld.
Om nu een duidelijk beeld te kunnen geven van het grootse
internationale ondernemen, dat onder de naam Internationaal
Pooljaar 1932—1933 of ook wel, het Tweede Internationale Pooljaar,
zal blijven bekend staan, dient even in het kort zijn voorgeschiedenis
te worden vermeld. Daarna zal een inzicht worden gegeven in
verschihende problemen, die daarbij zijn gesteld, en van de wijze
waarop zij zijn uitgevoerd, terwijl dan tenslotte aan enkele voorbeelden zal worden getoond, welke resultaten nu reeds te boeken
zijn en hoeveel er nog voor de Geophysica, in haar meest algemene
zin, uit de verkregen waarnemingen is te verwachten.
Al zal spreker trachten U hierbij het karakter van deze internationale samenwerking duidelijk naar voren te brengen, dit zal
toch niet kunnen verhinderen, dat over het aandeel van Holland
in dit internationale ondernemen, daarbij iets meer in details
worde getreden.
Het was in September 1929, dat in Kopenhagen op een ver-
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gadering van Directeuren van Meteorologische Instituten uit
verschihende landen het plan ter sprake kwam om, evenals in
1 8 8 2 — ' 8 3 het geval was geweest, te komen tot een tweede internationaal Pooljaar. De grondgedachte waarop het eerste Pooljaar
was ingesteld stamt van KARL WEYPRECHT, die in 1875 duidelijk
aantoonde, dat de wetenschappelijke resultaten van afzonderlijke
poolexpeditie's, altijd meer een opzichzelfstaand karakter hadden,
maar dat, om een beter inzicht te krijgen in de geophysica van de
poolstreken, een organisatie nodig was, waarbij op een aantal
uitgekozen stations gedurende een geheel jaar volgens een te voren
vastgesteld plan waarnemingen zouden moeten worden verricht.
Een twaalftal landen heeft toen expedities uitgerust: 1 0 naar de
Noordpoolstreken en 2 naar het Zuidpoolgebied, Het is toen het
besluit tot medewerking van ons land geweest (genomen onder
invloed van BUYS BALLOT), dat de doorslag heeft gegeven tot het
doorgaan van het eerste internationale Pooljaar,
De wetenschappelijke en practische resultaten van dit eerste
Pooljaar zijn zeer groot geweest. Maar sinds dien zijn er weer
zóveel nieuwe problemen gerezen, die voor hun oplossing uitbreiding van het waarnemingsmateriaal vragen, en zijn de instrumenten en meetmethodes zózeer verfijnd, dat het dringend nodig
bleek een tweede Internationaal Pooljaar te organiseren. Dadelijk
is ook ingezien, dat men nu niet, zoals toen, de waarnemingen
moest beperken tot een aantal stations in de poolstreken op zeeniveau, maar dat men drie dimensionaal moest gaan werken, het
onderzoek uitstrekkende over de gehele aarde en vooral ook in
de hoogte.
Toen de Directeuren-conferentie het plan in grote lijnen voor
elkaar had, werd onder presidium van Dr. L A COUR, ingesteld, de
Internationale Commissie voor het Pooljaar 1932—1933, waarin ons
land door Dr. V A N D I J K (de Bilt) vertegenwoordigd is. Deze
commissie stelde zich in verbinding met de verschhlende landen
met het verzoek om deelname aan het reeds in hoofdtrekken uitge-
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stippelde plan. Voor ons land was het bezetten van een aardmagnetisch en meteorologisch station in Angmagssalik (Oost-Groenland)
aangewezen. Onder voorzitterschap van Prof. V A N EVERDINGEN
werd ingesteld de Nederlandsche Commissie voor het Internationale
Pooljaar 1932—1933 om de deelname van ons land aan deze
internationale samenwerking te organiseren. Op de begroting van
1931 voteerde de Regering een bedrag aan het K . N . M , I , voor
de aanschaf van instrumenten die aan de expeditie in bruikleen
konden worden medegegeven, Dank zij de offervaardigheid van
vele wetenschappelijke genootschappen en van tal van particulieren
is het mogelijk geworden, dat eind Juni 1932 de Hollandse expeditie
bestaande uit de heren: Dr, V A N ZUYLEN (leider). V A N LOHUIZEN
(meteoroloog). V A N SCHOUWENBURG (aardmagnetisme). D E BRUINE

(radio-onderzoek), naar de plaats van bestemming, Angmagssalik,
konden vertrekken. Ondertussen was in ons land nog een andere
commissie onder leiding van Dr. CANNEGIETER werkzaam om te
geraken tot de vestiging van een Aerologisch station bij Reykjavik
(Ysland) waar vooral met vhegtuigen de atmosfeer zou worden
onderzocht, I n Batavia zijn aan het Kon, Magnetisch en Meteorologisch Observatorium, gedurende het 2de Pooljaar registraties
met magnetische instrumenten uitgevoerd, zoals die ook op andere
delen der aarde met hetzelfde type instrumenten hebben plaats
gevonden.
Ziehier dus alvast in 't kort op welke verschihende wijzen Holland
heeft meegewerkt aan dit internationale ondernemen.
Aan de hand van enige plaades wordt nu getoond hoe dé waarnemingsstations over de aarde verdeeld zijn en wordt gewezen
op de ligging van een aantal magnetische stations.
Welke zijn nu de voornaamste problemen wier oplossing door
deze internationale samenwerking over de gehele aarde nagestreefd is?
Sinds het vorige Internationale Pooljaar (1882—1883) is er veel
veranderd. Toen was in de eerste plaats het doel de poolstreken te
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onderzoeken met behulp van een aantal daar gevestigde stations.
Gedurende het Pooljaar (1932—1933), dat nu juist achter ons ligt,
zijn de waarnemingen geenszins beperkt gebleven tot de beide
poolgebieden, maar uitgestrekt over de verschihende breedten van
onze aarde. Ditmaal waren de poolstations ingeschakeld in een
groot geheel.
Door de tegenwoordige mogelijkheid, om dank zij de radioseinen, zeer nauwkeurige tijdseinen te ontvangen, kunnen allerlei
verschijnselen in hun tijdelijk optreden over de gehele aarde met
elkaar in verband worden bestudeerd en aldus hun uitbreidingssnelheid worden bepaald. Hierbij is te denken aan magnetische
stormen, poollichten, variaties in aardstroom en zoveel meer.
Dus nu eerst een kort overzicht van de voornaamste problemen
uit de verschillende gebieden der geophysica die voor dit Int.
Pooljaar van betekenis zijn geweest.
Aardmagnetisme,
Aan de hand van een model worden toegelicht
de begrippen: Declinatie, Inclinatie, Horizontale Intensiteit. Deze
grootheden veranderen:
a,
b,

met de plaats op aarde (isogonen, isoclinen, isodynamen);
met de tijd.

Het beginsel van het registreren van de veranderingen in de
aardmagnetische elementen wordt verklaard. Met een vernuftig
registratietoestel van Dr. L A COUR, dat op alle magnetische stations
in het Pooljaar is gebruikt, zijn belangrijke registreringen gekregen.
Van de magnetische stations, die in het Pooljaar veel talrijker
waren dan er buiten en die op strategische wijze waren uitgezet,
zijn alleen voor de snelregistratie tot nu toe in Kopenhagen, waar
het centraal bureau is, binnengekomen ongeveer 200 km registreerpapier. Dat dit materiaal de bron zal zijn voor tal van bijzondere
onderzoekingen laat zich begrijpen.
Als enkele van de voornaamste
noemt spreker:
a,
6

aardmagnetische

problemen

Hoe is het aardmagnetische veld veranderd sinds 1882—1883 ?
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b. Hoe houden storingen in de aardmagnedsche elementen in
de poolgebieden verband met die op lagere breedten?
c. Welk verband bestaat er tussen variaties i n de elementen
van het aardmagnetisme en veranderingen in pooUichten, zonnevlekken, radioseinen?
d. Het verzamelen van materiaal om te komen tot betrouwbare
magnetische kaarten voor de poolgebieden.
Dit is O. a. van grote betekenis voor de toenemende luchtvaart.
PooUicht. Een kort overzicht van dit verschijnsel wordt gegeven
en zijn verband met aardmagnetisme en zonnevlekken, zijn verdeling over de aarde en in de hoogte met plaades toegelicht.
In verband met de theorie, die daarvan v.n.1. door STÖRMER is
ontwikkeld, maar waarop niet nader kan worden ingegaan, zijn in
dit Pooljaar voornamelijk onderzocht;
a. Hoeveel poolhchten komen voor? Te onderzoeken met
visuele waarneming, fotografie en spectroscoop.
b. Welke verschillende vormen, worden i n de verschillende
stations waargenomen?
c. Welk verband hebben de veranderingen in het poollicht met
storingen in het aardmagnetisme?
d. Op welke hoogten komen de verschillende vormen voor?
Om een denkbeeld te geven van de ijver waarmede aan sommige
stadons aan deze laatste vraag is gewerkt zij vermeld, dat in het
Pooljaar in het Engelse Poolstation Fort Rae in Canada 3600 dubbele
photo's van poollichten zijn opgenomen, die naar schatting ± 9000
uur vereisen om daaruit de parehaxen te berekenen.
Wat het aantal betreft zij vermeld, dat i n het Hollandse Poolstation in Angmagssalik, waar volgens de laatste statistiek 70
nachten met poollicht per jaar moesten zijn, zijn waargenomen
172 nachten met poolhcht.
Radio-onderzoek,
Behalve het bepalen van de hoogten van de
Kenelly-Heavyside-lagen, in de ionosfeer, waarover Prof. ELIAS
hier uitvoerig heeft verteld, en dat dus nu zal blijven rusten, hadden
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vele stations in de poolstreken, die een radio-ontvangtoestel hadden,
de taak om waar te nemen, de sterkte waarmede speciaal uit enkele
radiostations uitgezonden seinen, doorkwamen. Hier is dus veel
materiaal verzameld om in verband met de meteorologische toestanden in de troposfeer, wellicht een nadere oplossing van het
„fading"-probleem te vinden.
Kosmische stralen. Na hetgeen Prof. CLAY hierover uitvoerig
heeft uheengezet, kan dit probleem hier onbesproken blijven.
Meteorologie. De belangrijkste problemen, hier gesteld, zijn:
a. Uitvoerige studie van de atmosfeer in de poolgebieden en
van het verband met die op lagere breedten.
b. Materiaal leveren voor het samenstehen van dagelijkse
weerkaarten, die voor elke dag van het gehele Internationale Pooljaar
zullen worden gemaakt.
Spreker laat zien een voorbeeld van zulk een kaart voor het
gehele Noordelijke Halfrond.
Om nu een beter inzicht te krijgen in de circulade van de lucht
tussen de beide poolgebieden en de streken op lagere breedte is het
gewenst zich niet tot waarnemingen op aardniveau te beperken,
maar drie-dimensionaal te werk te gaan en deze ook uit te strekken
tot de hogere lagen van onze atmosfeer.
Aan de hand van een tekening worden de begrippen: troposfeer,
stratosfeer, ionosfeer verduidelijkt.
D i t drie-dimensionale onderzoek is van groot belang voor de
studie van de mechanica van onze atmosfeer, en kan strekken om
een nog solidere basis te geven aan de weervoorspelling. Op grote
schaal is de aanval op de geheimen, die de hoge atmosfeer voor ons
verborgen houdt, georganiseerd.
Het onderdeel van de Meteorologie, dat zich meer speciaal met
het onderzoek der hogere luchtlagen bezighoudt, heet:
Aerologie. De sterke uitbreiding van de aerologische stations
tijdens het Internationale Pooljaar wordt door een grafiek vergeleken met het aantal van die stations in 1923—-1927. Een kaart
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van Voor- en Achter-Indië laat zien, dat op dit gebied ook in de
tropen een uitgebreid waarnemeningsnet is gevestigd. D i t om
weer duidelijk te laten zien hoe de gehele aarde bij dit onderZoek is betrokken geweest.
Hoe werd nu die aanval ondernomen?
Behalve door de uitbreiding van het aantal bergstations in de
poolstreken, werd ook in talloze stations van aardniveau uit het
onderzoek ondernomen door:
a. Wolkenwaarnemingen, waarbij als gunsdge omstandigheid
worde vermeld: Het samenvallen met het Internationale Wolkenjaar
met het Internationale Pooljaar.
b. Oplaten van pilootballons.
c. Oplaten van registreerballons.
d. Vliegtuigwaarnemingen.
e. Oplaten van radiosondes.
Uit de gegevens, die van de verschillende stations nu zijn binnengekomen blijkt, dat, afgerond, er in het Internationale Pooljaar
zijn opgelaten: 77000 pilootballons, 1000 registreerbahons en
200 radiosnodes, terwijl er ongeveer 4000 meteorologische vluchten
met vliegtuigen zijn gemaakt.
Nog op een geheel andere manier heeft men iets te weten trachten
te komen van de toestanden in de troposfeer en de stratosfeer n.1.
door het bestuderen van de looptijden van explosiegolven. Naast
de normale looptijden door de onderste lagen van de atmosfeer,
vindt men abnormale, die groter zijn en die er dus op wijzen, dat
de golfbeweging ook haar weg moet hebben genomen door de
hogere luchdagen en van daaruit door terugkaatsing of buiging
weer naar de aarde wordt toegewend.
Ook aan deze wijze van onderzoek heeft ons land een belangrijk
aandeel gehad door de explosies bij Oldenbroek op 15 Dec. 1932.
Na dit korte overzicht van de belangrijkste problemen, komt
spreker nu tot de vragen:
Hoe is nu aan de oplossing van deze problemen gewerkt?

85

Welke waarnemingen zijn gedaan?
Welke uitkomsten zijn cr tot dusver verkregen en wat kan nog
worden verwacht?
De antwoorden op deze vragen worden toegelicht aan het werk
in ons Hollandse Poolstation in Angmagssalik,
Nadat eerst aan de hand van lichtbeelden een overzicht is gegeven
van de ligging en de omgeving van dit station zowel in de zomerals in wintertooi, wordt eerst iets verteld van de magnetische
paviljoens: een voor absolute waarnemingen en een als variatiepaviljoen. De inrichting, de verschihende meetinstrumenten en
vooral ook de klok worden getoond en daarna aan enige magnetogrammen het verschil tussen gevoelige en ongevoelige registratie
duidelijk gemaakt. Ook het optreden van magnedsche storingen
wordt getoond. Deze treden op zowel in de D (declinatie) als
in de H (horizontale intensiteit) en in de Z (verticale intensiteit).
De radiowaarnemingen worden in het kort even vermeld, daar de
uitkomsten hiervan reeds door Prof. ELIAS zijn besproken. Toch
kunnen hier nog enkele belangrijke uitkomsten vermeld worden,
die O. m. uit diagrammen van het Franse Poolstation in Scoresbysund en uit die van een Duitse expeditie naar TromsS duidelijk te
voorschijn treden: U i t het eerste blijkt duidelijk, dat de intensiteiten der waargenomen radioseinen in phase zijn met de zonsactiviteit, maar in tegengestelde phase met de activiteit van aardmagnetisme en poollicht. D i t (in tegengestelde phase zijn) wordt
ook voor het reflectievermogen aan de Kennely-Heavisidelaag
bevestigd door het tweede diagram. Dat de resultaten op twee
verschihende poolstations verkregen, ook bij het waarnemen van
radiogolven van verschillende golflengten (G.B.R. 20,35 m, G.B.R.
10,11 m en Breslau 325 m) zo mooi overeenstemmen is als een
belangrijk succes te boeken.
De reflexiemetingen in Angmagssalik hebben hierin licht kunnen
verspreiden en het verband met de sterkte van het poolhcht kunnen
vastleggen.
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Voor de poollichtwaarnemingen beschikten de meeste poolstations, ook dat in Angmagssalik, over een speciaal voor dit doel
door STÖRMER ontworpen camera, waarmede achtereenvolgens
6 verschihende opnamen op eenzelfde plaat konden worden gemaakt. Enige rechtstreekse afdrukken van in Angmagssalik verkregen negadeven tonen duidelijk de grote verscheidenheid van
vormen.
Een er van is hierbij als afbeelding opgenomen.
Een grafiek geeft een overzicht van het aantal poohichten daar
iedere maand waargenomen. Er zijn maanden bij waarbij op 20
tot 25 dagen poollicht kon worden waargenomen.
De meteorologische waarnemingen bestonden uit:
a. Termijnwaarnemingen van luchtdruk, temperatuur, vochtigheid.
b. Registratie van windrichting en windkracht,
c. Wolkenwaarnemingen,
d. Oplaten van pilootballons.
e. Stralingsmetingen.
Met hchtbeelden wordt een en ander toegehcht. De hevige
storm op 13 en 14 Januari 1933 vertoont zich met windsnelheden
van meer dan 30 meter per sec. Enkele foto's van wolkenvormen
illustreren de bijzondere vormen, die daar in de poolstreken voorkomen.
De oplating van pilootbahons en de nieuwste theodoliet voor dat
doel van Dr. SCHOUTE worden verklaard. Een grafiek geeft een
overzicht van het aantal opgelaten pilootballons en van de hoogten
die zij hebben bereikt.
Van de 257 oplatingen hebben er 60 de stratosfeer, die daar bij
9,5 km begint bereikt. Twee bereikten 17 km.
De stralingsmedngen in Angmagssalik hebben aangetoond, dat
de waargenomen intensiteit groter is, dan in verband met de zonnestand op die hoge breedte kon worden verwacht. De lucht is daar
dus meer transparant en bevat dus veel minder stofdeehjes per cm^.
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Aan de hand van de hier getoonde waarnemingen op ons Hohandse
poolstation, heeft spreker een indruk willen geven van het werk,
dat, met de nodige wijzigingen op vele andere stations in de poolstreken in dat jaar is uitgevoerd.
Om het werk met de radiosondes te leren kennen, wordt als
voorbeeld genomen het werk van ons Aerologisch station op Ysland.
Door de Int. Commissie voor het Pooljaar waren 20 van deze
instrumenten aan dat station toegewezen.
Met de meteorograaf gaat tegelijk een klein radiozendstationnede
met de bahon naar boven. Op vernuftige wijze is bij deze radiosondes van MoLTCHANOFF het zó ingericht, dat bij elke daling van
de temperatuur met 1,25 graad en bij elke verandering van de
luchtdruk met 115 mdlibar er bepaalde tekens worden gegeven,
die op het waarnemingsstation kunnen worden opgetekend en
waaruit dan later de temperatuur en de luchtdruk worden berekend.
In de maanden Juh en Aug. 1933 zijn daarmede op Ysland
waarnemingen gedaan. 14 radiosondes zijn opgelaten waarvan er
9 boven 15 km kwamen en 1 zelfs een hoogte van 21 km heeft bereikt waar de druk 54 millibar en de temperatuur —37,5 graad was.
Spreker vermeldt nu nog iets over de waarnemingen en de uitkomsten van het onderzoek van de voortplanting van explosiegolven,
waaraan Holland ook een belangrijk aandeel heeft gehad, maar dat
ook in de Poolnacht op hoge breedten is uhgevoerd.
De 4 explosies, die op nauwkeurig vastgestelde tijden, op 15 Dec.
1932 in Oldenbroek plaats vonden zijn tot ± 50 km afstand gehoord, daarop volgde een stiltegordel tot dr 140 km waarna weer
een zóne van hoorbaarheid kwam tot i 215 km waarin van 90
stations berichten binnen kwamen. Inplaats van de normale snelheid
van 340 m p. s. traden hier op abnormale van 280 m.p.s. aan de
binnenkant tot 305 m.p.s. aan de buitenkant.
Die golven moeten een tocht door de hogere lagen van de
atmosfeer hebben gemaakt, waarvoor men hoogten heeft berekend
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van 35 tot 45 km. Behalve met het oor, heeft men deze golven op
verschillende stations geregistreerd met undografen. Het passeren
van de verschillende golffronten is op de diagrammen duidelijk te
zien, zodat het tijdsverschil tot op 0,1 sec, kan v/orden vastgelegd.
Op grote schaal zijn dergelijke onderzoekingen in het Poolgebied
gedaan. Een kaarde geeft aan de explosiestations en waarnemingsstations op Nova Zembla, Hooker eiland en Kroonprins Rudolfland,
waar in het Pooljaar 28 explosies zijn verricht en op 7 verschillende
dagen 15 positieve registreringen zijn verkregen. Deze hebben het
belangrijke resultaat geleverd, dat ook gedurende de poolnacht
wanneer het zonlicht 5 a 6 weken lang zelfs de hoge lagen van
40 a 50 km hoogte niet bereikt, toch geluidsgolven op lange afstand,
worden waargenomen. Wel treden in zomer en winter verschillende
voortplantingssnelheden op: 284 m.p.s. en 264 m.p.s. De omkeerhoogte werd op 18 tot 20 km gevonden. Hier is in de winternacht
geen zonhcht mogelijk, zodat het probleem van de omkerende
laag nog open blijft.
Spreker hoopt zijn hoorders in het kort duidelijk te hebben
kunnen maken, van hoe groot belang het Tweede Internationale
Pooljaar is geweest voor de wetenschap, hoe het door de reusachtige
hoeveelheid systematisch verworven waarnemingen, het materiaal
heeft bijeengebracht, waaruit geput zal kunnen worden om vele
problemen tot oplossing te brengen. Tevens hoopt hij te hebben
kunnen aantonen, wat door internationale samenwerking kan tot
stand worden gebracht, waarbij dankbaar wordt vermeld dat ook
Holland, dank zij de van alle kanten ondervonden steun, ook hierin
heeft mogen medewerken.
Moge dit Internadonale Pooljaar, dat i n moeilijke tijden tot stand
kwam, maar niettegenstaande dat, toch zulke schone vruchten draagt
een machtig voorbeeld zijn, wanneer het geldt ook moeilijke
problemen op andere terreinen door internationale samenwerking
tot oplossing te brengen.

ATOMEN E N MOLECULEN
door
Prof. Dr. A . E . v. A R K E L .

Het zal U bekend zijn, welk een bijzondere rol de z.g. atoomtheorie voor de natuurwetenschappen en wel in het bijzonder voor
de scheikunde gespeeld heeft. Deze atoomtheorie leert, dat de
materie, schijnbaar in tegenspraak met de dagelijksche ervaring,
niet tot in het oneindige deelbaar is, doch is opgebouwd uit ondeelbare deehjes, die de naam „atomen" gekregen hebben. Deze
atomen kunnen zich tot grootere aggregaten, de moleculen, vereenigen. I n het algemeen bevatten deze moleculen slechts een klein
aantal atomen, maar er zijn ook gevallen bekend, dat een enorm
aantal atomen tot één molecuul vereenigd is.
De scheikundige ervaring heeft ons het volgende geleerd:
1) hoeveel soorten atomen er zijn.
Men noemt lichamen, welke uit één enkele atoomsoort opgebouwd zijn, elementen. Van dergelijke elementen heeft het chemisch
onderzoek een 80-tal aangetoond.
2) hoeveel soorten atomen en hoeveel atomen van iedere soort
er in een molecuul aanwezig zijn.
In vele gevallen kan men bovendien nog, dikwijls tot i n allerlei
bijzonderheden toe, nagaan, hoe die atomen in de moleculen ten
opzichte van elkaar gerangschikt zijn.
3) men heeft kunnen nagaan, hoe groot het reladeve atoomgewicht der elementen is, d. w. z. hoeveel maal zwaarder het atoom
van het eene element is dan dat van een ander element.
Het merkwaardige is nu, dat, zooals reeds werd opgemerkt.
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allerlei bijzonderheden over de bouw der moleculen bekend geworden zijn zonder dat over de atomen zelf iets naders bekend
was. Daar nu in de laatste dertig jaren onze kennis van de atomen
zelf enorm is toegenomen, mogen wij verwachten, dat daardoor
ook ons inzicht in de wisselwerking der atomen, dus b.v. de wijze
waarop de moleculen gevormd worden, veel zal kunnen winnen.
Voor wij deze wisselwerking der atomen verder zullen nagaan,
moeten wij echter eerst eenig inzicht hebben in de eigenschappen
der atomen. Het spreekt vanzelf, dat de tijd ontbreekt om dit op
een volkomen strenge wijze te doen. W i j moeten ons met een zeer
globaal overzicht vergenoegen.
Laat ik beginnen met U een eigenschap van de stof te demonstreeren, die ons onmiddellijk de gedachte kan suggereeren, dat de
materie inderdaad uit discrete deeltjes is opgebouwd. Ik toon U
hier een stuk klipzout, zooals dat bij een proefboring bij Boekelo
voor den dag kwam. Deze stukken klipzout zijn dikwijls volkomen
helder, als glas bijna, maar dat deze stof een geheel andere structuur
als glas heeft, blijkt zoodra w i j het in stukken breken. Dan blijkt
n.1., dat het klipzout steeds splijt volgens volkomen platte vlakken,
die loodrecht op elkaar staan, zoodat de brokstukken altijd rechthoekige blokjes zijn. Glas daarentegen breekt altijd volgens zeer
onregelmatige vlakken.
Deze eigenaardige eigenschap bewijst, dat het keukenzout een
structuur heeft. Maar een structuur kunnen wij ons niet denken
zonder bouwsteenen, zoodat wij reeds uit het splijten van het
klipzout een aanwijzing van het bestaan der atomen krijgen. N u
is het zoo, dat verreweg de meeste stoffen een dergelijke structuur
als het keukenzout vertoonen; de glasachtige stoffen zijn verre in
de minderheid.
Een van de eerste vragen, die nu opkomen, is natuurlijk, hoe
groot dan wel die atomen van het klipzout zijn. Deze vraag kan
op het oogenblik met groote nauwkeurigheid worden beantwoord.
W i j weten, dat er b.v. in 56 gram (1 gram mol.) ijzer, dat een vol,
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heeft van ongev, 8 cm^ een aantal atomen voorkomt, dat moet
worden voorgesteld door het getal 606, gevolgd door 21 nuhen,
dus 6,06 X 10^1 Denken wij ons deze atomen als bohen, dan is de
straal van een dergelijk bohede ongeveer 2 X 10^^ cm. Dat
beteekent het volgende: de grootte van één atoom staat tot de
grootte van een normale appel als deze laatste staat tot de aarde.
Deze grootte der atomen heeft men op een 10-tal geheel onafhankelijke manieren kunnen bepalen en al deze methoden leverden
hetzelfde resultaat, zoodat wij de juistheid hiervan wel niet meer
in twijfel hoeven te trekken.
Een van de manieren, waarop het absolute atoomgewicht bepaald
kan worden, wil ik U hier beschrijven. W i j zullen bij deze gedachtenproef gebruik maken van een kleine hoeveelheid radium,
één van die merkwaardige stoffen, die de eigenschap hebben om
voortdurend een zekere strahng uh te zenden. Wanneer deze
straling valt op bepaalde stoffen, dan wordt een lichtverschijnsel
waargenomen. Het blijkt echter, dat het hchtverschijnsel niet
homogeen is, maar bij nauwkeurig onderzoek blijkt, dat, wanneer
de lichtende stof aan een zeer zwakke straling wordt blootgesteld,
lichtpundes ontstaan, die zeer snel weer verdwijnen, juist alsof het
schermpje door projectielen getroffen werd, die bij het treffen even
een lichtflits geven.
Vangt men de straling op in een leege ruimte, dan blijkt op
den duur in die ruimte een gas, „helium", voor te komen. Blijkbaar
zijn dus de uitgezonden projectielen heliumdeehjes.
Nu kan men het gewicht van het hehum bepalen, dat door een
bepaalde hoeveelheid radium in een bepaalde tijd wordt uhgeZonden en aan den anderen kant kan men het aantal deehjes tehen,
door het aantal lichtflitsen te bepalen. Men vindt dan voor het
gewicht der deehjes het getal, dat reeds eerder werd genoemd.
Nemen wij aan, dat de weggeslingerde deehjes atomen zijn, dan
is hiermede dus het atoomgewicht volkomen bekend. Dat wij hier
inderdaad met de kleinste deehjes van een element te maken
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hebben, bhjkt wel daaruit, dat op zeer verschillende wijze altijd
weer hetzelfde gewicht voor deze deehjes gevonden wordt.
De studie der radio-actieve verschijnselen heeft nog verdere
uherst belangrijke bijdragen tot de kennis der atomen geleverd.
De heliumatomen, die uit het radium worden weggeslingerd, zijn
niet gewone atomen: zij dragen een electrische lading. D i t blijkt
uit het feit, dat ze door een electrisch veld worden afgebogen.
Geladen atomen kende mén reeds zeer lang; zoo wijzen de eigenschappen van oplossingen van zouten i n water er op, dat in dit
oplosmiddel de moleculen in geladen atomen, ionen genaamd,
worden gesplitst. Het is verder een zeer eenvoudige proef om de
lading te bepalen, die aanwezig is op een bekende hoeveelheid van
dergelijke ionen en nu wij weten, hoe groot de atomen zijn, kunnen
wij ook weer heel gemakkelijk vinden, hoeveel lading per atoom
aanwezig is. D i t leidde tot het volgende zeer verrassende resultaat.
Bij ahe ionen, onverschilhg van welk element en onafhankelijk van
de toestand en omgeving, is de lading steeds gelijk aan een bepaald
bedrag of wel een geheel veelvoud daarvan. Blijkbaar komt dus
ook de electriciteit slechts i n afgepaste hoeveelheid voor, heeft
dus blijkbaar ook een atomaire structuur. Alleen van de negatieve
electriciteit kende men tot voor kort de vrije atomen, die de naam
van electronen dragen. De posideve electronen worden alleen
bij zeer bijzondere processen gevormd. De electronen worden
waargenomen bij sommige radio-actieve processen, terwijl zij een
belangrijke rol spelen bij de doorgang van electriciteit door gassen,
en verder het geleidingsvermogen der metalen bepalen. W i j mogen
aannemen, dat ladingen van atomen steeds veroorzaakt worden
door de electronen.
Wanneer wij dus zien, dat de helium-atomen, die uit het radium
worden weggeslingerd, een dubbele electrische lading dragen en
wel een positieve, dan moeten wij daaruit afleiden, dat het heliumion twee electronen minder bevat dan het normale helium-atoom.
Maar als een atoom electronen kan afstaan, dan moeten deze
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electronen ook in het normale atoom aanwezig zijn en daar alle
atomen onder geschikte omstandigheden positieve ladingen kunnen
aannemen, volgt daaruit, dat electronen een normaal bestanddeel
van alle atomen vormen. Maar atomen als geheel hebben geen
lading. Daaruit volgt dan weer, dat naast de electronen ook posideve
ladingen moeten voorkomen en de vraag komt nu op, hoe wij deze
zullen kunnen aantoonen.
Weer zijn het proeven met de uit het radium weggeslingerde
heliumdonen, de z.g. a-deehjes, die ons hierover iets geleerd
hebben, vooral dank zij het geniale onderzoek van den Engelschen
natuurkundige RUTHERFORD.

De a-deehjes worden met enorme snelheden uit het radium
weggeslingerd. Deze snelheden zijn vele duizenden malen grooter
dan die der snelste projectielen. W i j moeten dus wel verwachten,
dat zij dus ook een groot doordringingsvermogen zullen hebben.
Door dunne metaalplaades gaan ze dan ook heen alsof het metaal
voor hen een zeer ijle stof ware. Echter niet volkomen i j l , want
naast de vele a-deehjes, die vrijwel ongehinderd doorgaan zijn er
enkele, die in hooge mate van hun oorspronkelijke richting worden
afgebogen. U i t de verhouding van het aantal deehjes, dat ongehinderd doorgaat en het aantal, dat van richdng verandert, kan men
een conclusie trekken over dat deel der atomen, dat voor de
a-deehjes ondoorgankelijk is. RUTHERFORD concludeert nu, dat de
massa van het atoom opgehoopt is in een zeer kleine kern in het
midden van het atoom gelegen. Deze kern blijkt nu ook de drager
van de posideve lading te zijn, die wij in het atoom moeten aannemen en RUTHERFORD kan uit zijn proeven zelfs afleiden, hoe
groot die lading is. Gaat n.1. een deehje op groote afstand langs
de kern, dan zal daardoor de baan van het a-deehje nagenoeg
niet beïnvloed worden. Hoe dichter echter het deehje in de buurt
van de kern komt, hoe sterker zich de wederzijdsche afstooting
doet gevoelen en hoe meer het a-deehje uit zijn baan afwijkt.
Teh men nu het aantal deehjes, door dh op een scherm op te
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vangen, bedekt met een stof die door de deeldes gaat lichten, dat in
de verschillende richdngen gaat, dan kan daaruit de grootte van de
kernlading worden afgeleid, want het is duidelijk, dat de afwijkingen
des te geringer zuhen zijn, naarmate de lading van de kern kleiner is.
Later is een andere methode gevonden om de lading der kernen
te bepalen, zoodat deze op het oogenblik voor alle elementen bekend
is. Wij weten dus, dat ahe atomen bestaan uit een geladen kern en
een aantal electronen. Daar het atoom als geheel neutraal is, moeten
er evenveel electronen zijn als er ladingseenlieden op de kern
voorhanden zijn. Zoo heeft het waterstof een kernlading één en dus
slechts één electron. Bij goud daarentegen is de kernlading 79 en
zal dus ook het atoom 79 electronen moeten bevatten.
Er blijft nu echter nog een groote moeilijkheid. Hoe komt het,
dat ondanks de zeker bestaande attractie tusschen de electronen
en de kern positieve en negatieve ladingen zich niet met elkaar
vereenigen? W i j staan hier voor hetzelfde probleem als in de
astronomie. De aarde wordt immers door de zon aangetrokken
zonder op de zon te vallen. Wij weten, dat dh komt door de beweging van de aarde in haar baan. BOHR heeft dit astronomisch beeld
op de atomen toegepast. Volgens hem bewegen zich de electronen
om de kern op analoge wijze als de planeten om de zon. D i t is
mogelijk, omdat de attractie tusschen zon en planeet op dezelfde
wijze van de onderhnge afstand afhangt als de aantrekking tusschen
tegengesteld geladen hchamen. D i t geniale denkbeeld van BOHR
stelt ons nu in staat om ons een beeld van de atomen te vormen.
Wij zullen hier aheen datgene noemen, wat voor het verdere
betoog noodzakelijk is.
1) Ieder atoom bestaat uit een positief geladen kern, waaromheen zich een aantal electronen beweegt,
2) D i t aantal electronen is gelijk aan de kernlading.
3) De electronen zijn niet alle gelijkwaardig; sommige loopen
in banen dicht om de kern, andere blijven steeds ver van de kern
vervvijderd.
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4) De electronen, die wijde banen om de kern beschrijven,
worden relatief weinig door de kern aangetrokken en kunnen dus
betrekkelijk gemakkelijk uit het atoom verwijderd worden.
Zooals reeds gezegd, kennen wij een atoom bestaande uit kern
met één electron, het waterstof-atoom. Twee electronen vinden
wij bij het element hehum, drie bij het Lithium, enz, Zoo voortgaande kunnen wij dus ahe elementen rangschikken. Als laatste
vinden wij dan het uraan, met 92 electronen, en in de zoo gevormde
natuurlijke reeks der elementen zijn slechts een paar hiaten, die
plaatsen aanwijzen waar eventueel nog nieuwe elementen te ontdekken zouden zijn. Wanneer de elementen gerangschikt zijn op de
wijze zooals in bijgaande tabel gedaan is, komt een eigenaardigheid
van hèt natuurlijk systeem bijzonder tot haar recht, n.1. deze, dat
elementen, die onder elkaar staan in eigenschappen zeer veel overeenkomen. De elementen in de laatste kolom, dus die, welke staan
onder helium, hebben deze eigenschap gemeen, dat ze zich onder
normale omstandigheden niet met andere elementen vereenigen,
d. w. Z. geen moleculen vormen. Ahe elementen van de eerste
reeks zijn metalen, die, wanneer zij i n reactie treden met b.v.
de elementen der voorlaatste kolom, moleculen vormen, die bestaan uit b.v. één atoom natrium op één atoom fluoor, chloor of
broom.
Lossen wij de gevormde verbindingen op i n water, dan vormen
de atomen van L i , Na enz. ionen met een positieve lading één,
F en Cl daarentegen ionen met een negatieve lading één. De atomen
der beide elementen i n de tweede kolom vormen positieve tweewaardige ionen, de elementen van de kolom twee voor die der
edelgassen vormen tweewaardig negatieve ionen. W i j zien dus
het volgende verschijnsel: Vóór de edelgassen staan de elementen,
die negatieve ionen vormen, d. w. z. electronen opnemen en wel
zooveel, dat het aantal electronen i n het ion gelijk wordt aan dat
in het atoom van het edelgas. Daarentegen vormen de elementen,
die op de edelgassen volgen, positieve ionen en wel staan ze daarbij
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zooveel electronen af, dat het totale electronen-aantal in het ion
weer gelijk wordt aan dat in het atoom van het edelgas.
Wij kunnen ons dit verschijnsel op de volgende wijze begrijpelijk
maken. Voortgaande in de reeks van het natuurlijk systeem komen
na bepaalde perioden analoge configuraties van electronen terug,
waardoor de eigenschappen der elementen, die op deze plaatsen
in het systeem staan, eveneens analogieën gaan vertoonen. Om die
reden spreekt men dikwijls over het periodiek systeem. Een voorbeeld vormen juist de edelgassen. Blijkbaar is nu de electronenstructuur der edelgassen een bijzonder stabiele, zoodat andere
atomen deze configuratie eveneens trachten te bereiken door
zooveel electronen op te nemen of af te staan, dat hun configuratie
dezelfde geworden is als die van een edelgas. Uit de volledige
theorie van BOHR volgt, dat deze typische electronen-configuratie
der edelgassen (behalve helium) gekenmerkt is door een groep
van 8 electronen, die de peripheric van het atoom vormen.
KosSEL is de eerste geweest, die gewezen heeft op de beteekenis,
die deze edelgas-configuratie en het streven van andere atomen
om deze in hun ionen te bereiken voor de scheikunde heeft-. I n de
gedachtengang van KOSSEL denken w i j ons, dat een Na- en een
Cl-atoom in eikaars nabijheid gebracht worden. Het Na-atoom
heeft, daar het een plaats voorbij het edelgas Ne staat, neiging
om één electron af te staan, terwijl het Cl om een analoge reden één
electron zal trachten op te nemen. Er zal dus een electron van het
Na-atoom op het Cl-atoom kunnen overgaan, waarbij dan uit het
Na-atoom een positief ion, uit het Cl-atoom een negatief ion zal
ontstaan. N u zullen deze twee tegengesteld geladen ionen elkaar
aantrekken en deze aantrekking der ionen is volgens KOSSEL niets
anders dan de kracht, die de atomen tot moleculen vereenigt.
Volgens KOSSEL bestaat dus eigenlijk het molecuul niet uit een
aantal atomen, maar uit een aantal tegengesteld geladen ionen.
Schematisch kunnen w i j het NaCl-molecuul voorstellen met
behulp van f i g . 1.
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Het zal wel duidelijk zijn, hoe belangrijk deze voorstelling is,
want we hoeven maar de tabel van de elementen voor ons te nemen
om onmiddehijk uit de afstand, die een bepaald element scheidt
van een edelgas, te kunnen aflezen, welke ionen een bepaald
element zal vormen, en dus ook welk
molecuul
bij de reacde van twee elementen
- y
+
zal ontstaan. W i j kunnen dit b.v. nagaan
aan het geval magnesium-fluoor. W i j zien
Fig. 1.
onmiddellijk, dat magnesium tweevoudig
posidef geladen ionen zal vormen, fluoor daarentegen éénwaardig
negadeve. Een magnesiumdon zal zich dus met twee fluoor donen
moeten vereenigen om een neutraal molecuul te vormen, D i t
molecuul zal zoo gebouwd zijn, dat de beide fluoordonen ter
weerszijde van het magnesiumdon komen
te liggen: immers de beide fluoordonen
stooten elkaar af en zoeken dus een
zoodanige stand op, dat ze zoover
Fig. 2.
mogelijk van elkaar verwijderd zijn (fig. 2).
Zoo kunnen wij gemakkelijk allerlei molecuulmodehen construeeren. Vragen wij b.v, naar de bouw van de verbinding tusschen
chloor en aluminium, dan zien wij direct in, dat aluminium driewaardig posideve ionen, chloor eenwaardig
negadeve ionen zal vormen, zoodat het
molecuul zal bestaan uit één aluminium-ion
en drie chloor-ionen. Deze laatste nemen
weer een stand in, waarbij ze zoo ver
mogelijk van elkaar verwijderd zijn, d,w.z.
ze rangschikken zich in een gelijkzijdige
driehoek om het aluminium-ion (fig, 3),
Fig, 3.
Tot een interessant resultaat komen w i j ,
wanneer wij dezelfde gedachtengang toepassen op een verbinding
tusschen een eenwaardig en een vierwaardig element, b.v, tusschen
koolstof en chloor. Het molecuul zal hier bestaan uit een koolstof-ion
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en vier chloor-ionen, waarbij deze laatste weer zoo ver mogelijk
van elkaar verwijderd zullen zijn. Aan deze condide is niet voldaan,
wanneer de vier chloor-ionen zich in een vierkant om het koolstofion leggen; de onderlinge afstanden zijn n.1, grooter, wanneer ze
zich om het koolstof-ion rangschikken volgens de hoekpunten van
een regelmatige tetraeder,
waarvan
het koolstof-ion het
zwaartepunt vormt
(fig. 4) 1). De electrostatische
voorstelhng der valentie
leidt hier dus onmiddellijk tot dezelfde conclusie,
waartoe van 't HOFF

kwam toen hij aantoonde, dat in organische verbindingen
Fig. 4.
vier atomen aan één
koolstof-atoom gebonden, dit laatste omgeven op de wijze zooals wij die bij het
koolstoftetrachloride aantroffen.
Wanneer de chemische binding niets anders is dan de aantrekking
tusschen electrische ladingen, dan wordt daardoor ook de quandtatieve berekening van de bindingskrachten mogelijk. Zoo kunnen
wd dan b.v. berekenen, welke energie zal vrykomen bij de vorming
van een bepaalde verbinding en door vergelijking van dit getal
^) Fig. 4 toont de tetraëder in verticale projectie, van bovenaf gezien. De
verhouding der stralen van
4--ion (gestippelde cirkel) en Cl—-ionen (groote
cirkels) is zoo gekozen, dat de Cl—-ionen elkaar juist raken. Hierdoor komt de
omhulling van het C*-t--ion zeer duidelijk tot uiting.
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met het experimenteel bepaalde is een toetsing der theorie mogelijk,
In zeer vele gevallen waar deze controle is uitgevoerd, heeft ze
uitstekende resuhaten opgeleverd, zoodat wij wel kunnen zeggen,
dat voor een zeer groot aantal verbindingen de electrostatische
valende-voorstehing als juist te beschouwen is.
Daar in die gevallen de bouw der moleculen ons tamelijk wel
bekend is, moet het ook mogelijk zijn, een en
ander over de eigenschappen van de moleculen
te voorspellen. Daarvan zullen wij hier nog
eenige voorbeelden bespreken.
W i j keeren nog even terug tot het keukenzout,
waarvan wij het molecuul schematisch kunnen
Fig, 5.
voorstellen door f i g , 6, Wanneer we twee van
dergelijke moleculen bij elkaar brengen en wel in
de stand door fig, 5 aangegeven, dan zien wij, dat beide moleculen
attracties op elkaar zuhen uitoefenen, zoodat ze zich tot een dubbelmolecuul kunnen vereenigen. Wel zullen afstootende krachten
werken tusschen de gelijkgeladen ionen, maar de afstand tusschen
deze is grooter dan die tusschen de ongelijknamig geladen, zoodat in totaal tusschen de moleculen een attractie zal overblijven. W i j zien, dat ook een derde
molecuul aan het dubbelmolecuul (fig. 6)
gebonden kan worden en dat dit proces
met een willekeurig aantal moleculen
herhaald kan worden en wel in twee
richdngen en bovendien in een derde richdng loodrecht op
het vlak van teekening, zoodat ten slotte een oneindig uitgebreid
conglomeraat van moleculen gevormd zal worden.
N u zal men zich afvragen, of dergelijke reuze-moleculen inderdaad
bekend zijn en het antwoord op die vraag is dan, dat dit conglomeraat niet anders is dan het kristal van het keukenzout. Met
behulp van röntgenstralen kan men n.1, aantoonen, dat de ionen
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in het kristal juist 200 gerangschikt zijn ais in het oneindig uitgestrekte molecuul, dat door aaneenlegging van de enkelvoudige
NaCl-moleculen ontstond. Zoo zien wij dus, dat de bouw der
kristallen ons door de voorstelling, die KOSSEL zich maakt van den
bouw van het molecuul, direct duidelijk wordt. Ook de eigenaardige splijtbaarheid waarop in het begin de aandacht gevestigd
werd, wordt nu begrijpelijk.
De chloriden van de elementen, die in het periodiek-systeem
onmiddellijk op een edelgas volgen, zijn allemaal stoffen van het
steenzouttype, waarvan de moleculen door de onderlinge aantrekking zeer vast gebonden zijn, zoodat ze eerst bij zeer hooge
temperatuur in dampvorm overgaan. Daarentegen geven de elementen van de volgende groepen chloor-verbindingen, die zeer gemakkelijk in dampvorm overgaan, wat er op wijst, dat tusschen deze
moleculen dus veel kleinere krachten werkzaam zijn. Wanneer we
b.v. ons een molecuul C C I 4 (fig, 4) voorstellen, dan is het duidelijk,
dat met een tweede molecuul niet een dergelijke wisselwerking kan
plaats hebben, zooals wij die bij het NaCI waarnamen. Een directe
werking van het positieve koolstof-ion op een negatief ion van
een ander molecuul is hier bijna uitgesloten, omdat een negatief
ion van een ander molecuul nooit in de buurt van het posidef ion
kan komen, omdat dh reeds geheel door chloor-ionen omgeven is.
Bij dit type van molecuul vinden we dus geringe intermoleculaire
attractie; deze verbindingen zullen dus stoffen zijn, die zeer gemakkelijk in moleculen uiteenvallen, d, w. Z, gemakkelijk in de
damptoestand overgaan en dus • reeds bij lage temperatuur verdampen.
Een derde probleem, dat ik nog even zou wülen aanroeren, is dat
van de electrolytische dissociatie. Zooals wij reeds gezien hebben,
valt een stof als NaCI, wanneer het in water wordt opgelost, uiteen
in de ionen, waaruit het is opgebouwd.
Het is nu echter nog onbegrijpelijk, waarom deze ionen aheen
ontstaan wanneer het NaCI in water wordt opgelost en niet wanneer
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wij een oplossing van NaCI in petroleum of benzine trachten te
maken. Het is duidelijk, dat bij dit proces de electrische krachten
tusschen ionen moeten worden overwonnen en dit kan aheen
gebeuren, wanneer het water op de een of andere manier een aantrekking op de ionen uitoefent. W i j kunnen nu aantoonen, dat het
laatste inderdaad het geval is en dat het ook weer electrische
krachten zijn, die deze aantrekking veroorzaken.
Het watermolecuul bestaat uit een negatief dubbel geladen
zuurstof-ion en twee positief geladen waterstof-ionen. De waterstofionen hebben echter een heel bijzondere bouw. Ze hebben n.1.
heelemaal geen electronen meer en zijn dus als ahe atoom-kernen
buitengewoon klein in vergelijking tot alle andere ionen. Deze
kleinheid brengt nu mee, dat de waterstof-ionen zich zeer afwijkend
van andere ionen gedragen en het watermolecuul heeft
\
dan ook een eenigszins onverwachte structuur. De
beide waterstof-ionen hggen n.l. aan dezelfde kant van
y
het zuurstof-ion en wel zoodanig, dat de middelpunten
p,^
der drie ionen ongeveer een gelijkzijdige driehoek
vormen (fig. 7 ) . Op de verklaring van dit verschijnsel
zullen wij hier niet ingaan. Deze eigenaardige bouw brengt mede,
dat de electrische ladingen in het watermolecuul niet gelijkmatig
verdeeld zijn; aan de eene zijde vinden wij een overmaat van
positieve ladingen, aan de andere kant een overmaat van negatieve
^ —
ladingen. Zeer schematisch kunnen w i j dus het
+ \
watermolecuul voorstehen door f i g . 8. Een negatief
I
y ion zal nu aangetrokken worden door de positieve
pool van het watermolecuul; wij zouden ons dus
p;g^ 3_
kunnen indenken, dat zoo'n ion even uit het kristal
getrokken zou worden, doch in het water gekomen
zal het onmiddehijk van alle kanten door watermoleculen omringd
worden, die ahe het ion hun positieve kant toekeeren. Het ion kan
dus nu niet meer terugkeeren en op deze wijze kan ten slotte het
geheele kristal in oplossing gaan, omdat met de positieve ionen
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hetzelfde kan gebeuren, doordat de watermoleculen zich hieraan
met hun negatieve polen vasthechten. Heeft een molecuul niet een
dergelijke asymmetrie der ladingen, dan zal dit verschijnsel niet
kunnen optreden. De reden dat keukenzout in benzine niet oplost,
komt alleen omdat de moleculen, waaruit benzine is opgebouwd,
niet dergelijke ladingsasymmetrieën vertoonen. Van de meerdere
of mindere grootte van de ladingen zal het dissociatievermogen,
van de stof voor zouten als het NaCI afhangen.
Zoo zien wij dus, dat een groot aantal eigenschappen van eenvoudige chemische verbindingen op zeer eenvoudige wijze uit de
electrostadsche binding verklaard kunnen worden. W i j moeten
echter wel bedenken, dat er ook nog een ander type van binding
bestaat, waarbij de atomen geen tegengestelde ladingen dragen,
een binding dus van geheel ander type. Van deze soort binding
kunnen wij ons veel moehijker dan van de hier besprokene een
eenvoudige voorstelling maken. Het blijkt echter, dat voor een zeer
groot aantal verbindingen de hier behandelde voorstehing een zeer
goed beeld geeft en wij mogen dus vertrouwen, dat Ze ons nog
kan helpen om allerlei tot nu toe nog onbegrijpelijke verschijnselen
te verklaren.
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V U L K A N I S M E I N NED. INDIË EN
ZIJN OORZAKEN
door
Prof. Dr. B. G. ESCHER.

1. De geografische verspreiding der vulkanen in Ned. Indie (fig, 1).
Deze is pas in de laatste jaren volledig bekend geworden door
het werk van den Vulkaanbewakingsdienst, die in 1920 werd ingesteld als onderdeel van den Dienst van den Mijnbouw, nadat de
uitbarsting van den Kloet in Mei 1919 aan ruim 5000 menschen het
leven had gekost. Achtereenvolgens waren hoofd van den Vulkaanbewakingsdienst: Dr, G, L . L , KEMMERLING (1920—1923, f 26 Mei
1932), Dr, N . J. M . TAVERNE (1923—1925) en Dr. E.

STEHN

(1925—heden), terwijl gedurende het verlof van Dr, STEHN,
Dr, NEUMANN VAN PADANG tijdelijk den dienst leidde.
Er is door dien dienst een schat van gegevens over de Ned.
Indische vulkanen verzameld, die gedeeltelijk gepubliceerd zijn
in de „Vulkanologische en Seismologische Mededeelingen"
(12 deelen) en in het „Bulletin of the Netherlands India Volcanological Survey" (van 1927 af 71 nummers).
Slechts door voortdurende (in de vohe beteekenis van het woord)
werkzaamheid van dien dienst zal het mogelijk zijn dieper door te
dringen in het karakter der Indische vulkanen in het bijzonder en
daarmede in dat van de problemen van het vulkanisme in het
algemeen. Daartoe zijn in de eerste plaats lange reeksen van waarnemingen noodig, die ononderbroken worden voortgezet. Gelukkig
is dit door den Gouverneur-Generaal ingezien, die op het kritieke
oogenblik besloten heeft, dat de dienst moet blijven bestaan. Een
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praktisch doel, dat wellicht echter pas na lange
reeksen van waarnemingen verwezenlijkt zal
kunnen worden, is het
voorspellen van uitbarstingen om daardoor de
bevolking tijdig tot ontruiming van bedreigde
gebieden te dwingen.
Tegenwoordig zijn in
den Archipel 109 werkende vulkanen bekend,
waarvan er 20 op Sumatra, 35 op Java en 14 op
Flores liggen. Na het
jaar 1900 hebben 14
Javaansclie vulkanen één
of meer uitbarstingen
gehad. Van de 109
werkzame vulkanen liggen er 86 op een gebogen
strook, die in Adeh begint, zich over Sumatra,
Java, Bah, Lombok,
Soembawa, Flores en
Lomblen voortzet, onderbroken is op Alor,
Wetar en Roma en zich [)
voortzet in de zes vulkaaneilanden:
Damar,
Teoen, Nila, Seroea,
Manoek en Banda-Api.
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Voorts zijn 18 werkzame vulkanen in twee evenwijdige reeksen
gerangschikt: 10 liggen op de Westelijke reeks, van de Minahassa
op Celebes in het Zuiden, tot den Awoe-vulkaan op Sangihe in
het Noorden, terwijl er 8 op de Oostelijke reeks liggen, die zich
van Makian in het Zuiden tot de vulkanen van Noord-Halmaheira
in het Noorden uitstrekt. Samen zijn dat 86 + 18 = 104 vulkanen.
Van de vijf overige zijn twee onderzeesche erupdepunten, die uit
scheepsjournalen bekend zdn geworden, waarvan dus zoo goed als
niets bekend is, en de drie overblijvende zijn: Goenoeng-Api ten
Noorden van Wetar, Oena-Oena in de Golf van Tomini en een
onderzeesche vulkaan ten Westen van Awoe, I n de hierachter
volgende beschouwingen is in het bijzonder gedacht aan de 86
vulkanen van de enkelvoudige reeks.
2.

Uitbarstingstypen.

De centrale erupdes, dat zijn die, welke kegelvormige vulkanen
opbouwen, kunnen in verband met hun karakter in verschihende
typen gerangschikt worden,, hetgeen in fig. 2 gedaan is volgens
twee principes: de graad van vloeibaarheid van de lava en de
gasdruk, die bij de uitbarsting werkzaam is. Voor het vulkanisme
in Ned. Indië zijn in het bijzonder de uitbarstingen met dikvloeibare
lava van belang, die, ofschoon zij natuurlijk al lang optreden, pas
na de uitbarsting van de Montague Pelée in 1902, door de monografie van A. LACROIX bekend geworden zijn en begrepen worden,
De vorming van een prop van taaie lava in den krater (Galoenggoeng
1918), of, wat gevaarlijker is, op den top van den vulkaan (Merapi
1920 en 1930) is hier het primaire verschijnsel, dat in het laatste
geval het ontstaan van gloedlawines met gloedwolken ten gevolge
heeft. Een bijkomstig verschijnsel bij het St. Vincent-type was,
zoowel op Sint Vincent (1902) als herhaalde malen bij den Kloet
(1811, 1826, 1835, 1848, 1864, 1901 en 1919) het optreden van
lahars (modderstroomen) als gevolg van het uitwerpen van het
water van het kratermeer.
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Fig. 2.
3.
Caldeira-vorming.
Onder een caldeira wordt een min of meer cirkelvormige, vulkanische depressie met vrij vlakken bodem, een middehijn van
ettelijke kilometers en vrij steile wanden (45° en meer) verstaan.
Gewoonlijk ligt deze depressie op het hoogste gedeehe van het
vulkaanlichaam, waarbij de top van den oorspronkelijken, kegelvormigen berg dus ontbreekt. (Tengger-caldeira 8 km, Batoercaldeira 12 km). Ook onderzeesche caldeira's zijn bekend (Krakatau
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7 km, Santorin • 7 km). In historischen tijd is caldeira-vorming
zelden opgetreden. De caldeira van Santorin, het Noordelijke
bekken, is vermoedelijk omstreeks 1500 v. , Chr. ontstaan, het
Krakatau-bekken werd bij de groote uitbarsting van 1883 gevormd,
de Katmai-caldeira in 1912, Volgens den spreker is caldeira-vorming
het gevolg van een zeer sterke uitbarsting van het Perret-type,
Daarbij wordt een uitblazingscylinder gevormd, die later gevuld
wordt door afstortingen der wanden langs trechtervormige breukvlakken, waardoor een wijde, centrale depressie ontstaat,
In de laatste jaren zijn door leden van den Engelschen geologischen dienst merkwaardige complexen van stollingsgesteenten van
Schodand en Noordoost Ierland beschreven. De ringintrusies
(Ring-dykes) en trechtergangen (Cone-sheets) vormen een belangrijke aanwinst in de vormleer der stolhngsgesteenten.
De trechtergangen worden door Schotsche geologen als drukkegels opgevat, gevormd door druk van het magma boven in de
magmakamer en vandaar met magma gevuld. Deze opvuhing der
trechtervormige breuken moet gepaard zijn gegaan met een opheffing van het vulkaanlichaam, dat verondersteld wordt boven de
intrusie-complexen gelegen te hebben, een opheffing, die bijv. voor
het intrusie-centrum 2 in Ardnamurchan 1200 m (4000 voet) zou
hebben bedragen. Van een dergelijke opheffing, die langzamerhand
door verschihende intrusies kan hebben plaatsgegrepen, is echter
aan tegenwoordige vulkanen niets bekend. Spreker vraagt zich af,
of de trechtergangen niet in verband gebracht zouden mogen
worden met zijn theorie der caldeira-vorming.
4. De geografische verspreiding der aardbevings-centra {epicentra)
in Ned. Indië,
Sterke aardbevingen zijn niet van vulkanischen maar van tektonischen aard. Sedert in den Indischen Archipel seismografen
opgesteld zijn, is het mogelijk de plaats der epicentra te bepalen,
Dr, S, W , VISSER heeft dit voor de aardbevingen van 1909 tot 1926
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gedaan. Het blijkt, dat de epicentra niet met de strooken van actief
vulkanisme samenvallen, Zij liggen buiten de strook der 86 vulkanen
en tusschen de strooken met 1 0 en 8 werkzame vulkanen. Bovendien
treden op Nieuw-Guinea talrijke epicentra op. Alle epicentra hggen
in het labiele gedeehe van Ned, Indië (MOLENGRAAFF, 1912).
5, De strook van negatieve anomalie der zwaartekracht van
Vening Meinesz,
Door het onderzoek naar de versnelling van de zwaartekracht met
behulp van duikbooten door VENING MEINESZ in den Ned, Indischen
Archipel, is gebleken, dat door dien Archipel een strook van d; 50 km
breedte loopt, die een belangrijk tekort aan zwaartekracht bezit.
Het evenwicht in de aardkorst is hier dus gestoord, Verschihende
overwegingen leiden er toe te veronderstellen, dat dit tekort niet
een rest eener vroegere verstoring is, maar het gevolg van tegenwoordige gebeurtenissen in die strook. Dat deze strook inderdaad
actief is, wordt bewezen door het optreden van talrijke epicentra
er in,
VENING MEINESZ veridaart deze strook als inknikking van de
soortelijk lichtere aardkorst in het zwaardere, daaronder gelegen
substratum. Bij een verschU in soortelijk gewicht van 0,5 moet de
lichtere wortel een doorsnede van 1000 km^ bezitten, bijv, 4 0 km
breed en 2 5 km diep zijn,
Hoe is deze inknikking te verldaren ? Klaarblijkelijk werken hier
tangendale krachten naar elkaar toe. De contractie-theorie, die
vroeger voor zulke krachten te hulp werd geroepen, vindt weinig
aanhangers meer. Tegenwoordig worden zij verklaard met behulp
van veronderstelde stroomingen in het substratum. ARTHUR HOLMES
heeft een motor aangewezen, die deze stroomingen zou veroorzaken:
de warmte, die door afbraak der radioactieve elementen ontstaat.
6. Radioactiviteit van Sal en Sima,
De aardkorst wordt verdeeld in sial (of sal) en sima, met welke
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termen ED, SUESS heeft willen aanduiden, dat onder continenten in
de bovenste sial-lagen vooral silicium en aluminium belangrijk zijn,
terwijl daaronder een laag volgt, waarin naast silicium magnesium
een belangrijke rol speelt, Sal en sima zijn kristallijn; zij bestaan
uit stolhngsgesteenten. Daaronder volgt het substratum. Het
soortelijk gewicht van het sal (granodioriet) bedraagt gemiddeld 2,7,
van het sima 3 (gabbro en bazalt) tot 3,5 (eklogiet). Het substratum
bevindt zich in ongekristalliseerden toestand en is vergehjkbaar
met een vloeistof met groote inwendige wrijving en hooge temperatuur onder hoogen druk. W i j kennen dezen toestand niet uit onze
laboratoria, omdat het niet mogelijk is dezen hoogen druk met de
hooge temperatuur te combineeren, maar noemen hem glasachtig.
Met A, WEGENER stellen wd ons voor, dat de continenten schollen
van sal zijn, die in sima zijn gedompeld en daarboven uhsteken,
evenals een ijsschol weinig boven water uitsteekt en ver daarin is
gedompeld. De bodem der oceanen wordt in hoofdzaak door sima
gevormd.
Het gemiddelde gehalte aan radioactieve stoffen, vooral Radium
en Thorium is in de ons bekende stohingsgesteenten zoo groot, dat,
indien er in de geheele aarde evenveel radioactieve stoffen zouden
optreden, er 50 maal meer warmte geproduceerd zou worden dan
er door uitstraling verloren gaat; m. a, w. de aarde zou dan gesmolten moeten zijn, Wy moeten daarom wel veronderstellen, dat de
radioactieve elementen vooral in de bovenste bolschihen der aarde
geconcentreerd zijn. Zoowel Radium als Thorium treden het meest
in sial-gesteenten op, minder in bazaltische en nog minder in
peridodtische gesteenten. Voor Radium is het gemiddeld gehalte
per gram gesteente in granodiorieten 1,25 X lO^^^ g, in bazahen
0,7 X 1 0 ~ - 2 g en in peridotieten 0,5 X lO^^^g^ terwijl voor
Thorium soortelijke verhoudingen bestaan.
7, Stroomingen in het substratum volgens Holmes,
Aangezien het sal meer radioactieve elementen bevat dan het
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sima, en liet sal in de continentale blokken geconcentreerd is, moet
zich onder de continenten warmte verzamelen. Door het verschil in
warmteproductie onder continenten en oceanen ontstaan convectiestroomen in het substratum, die van het midden der continenten
centrifugaal naar buiten gericht zijn. Deze stroomen in het substratum hebben het uiteendrijven van de oorspronkehjke continenten
bewerkstelhgd en het verschuiven der gedeelten ten opzichte van
elkaar. A. HOLMES komt zoo tot een verldaring van de verschuiving
der continenten, die door A. WEGENER duidelijk gepostuleerd,
maar niet duidelijk verklaard was. Er moet tengevolge van deze
verschuiving stuwing aan de voorzijde der verschuivende continenten
ontstaan, met ploonng (Pacifische randketens) en plooiing op
plaatsen, waar deelen van het oorspronkelijke Noord-Continent
tegen deelen van het oorspronkelijke Zuid-Continent botsen
(Middellandsche Zee, Himalaja, Caribische Zee).
Als secundair effect moeten wervels in het substratum optreden
onder de, door stuwing verdikte, randen der verschoven continenten.
Deze wervels, die door HOLMES in zijn hypothetische profielen
geteekend zijn, kunnen volgens spreker gebruikt worden om het
indirecte verband tusschen plooiing en vulkanisme te verklaren.
Uit een onlangs door VENING MEINESZ in samenwerking met
UMBGROVE gepubliceerde kaart van den Ned. Indischen Archipel
volgt, dat de belangrijkste ploohng plaatsgevonden heeft in de
strook van negadeve anomalie der zwaartekracht. Boven de knik
in de aardkorst worden de sedimenten ineengefrommeld, vindt
tektogenese plaats. Vulkanisch is echter een strook, die evenwydig
aan de strook van negatieve anomalie loopt en wel op een afstand
van 100 tot 250 km daarvan,
8. Een profiel door Java en de as van Vening Meinesz,
Dit profiel (fig, 3) is een tweede probeersel, dat wel door andere,
verbeterde zal worden gevolgd. De schalen voor lengte en hoogte
zijn gelijk. Het zwaartekrachtsprofiel is door een lijn aangegeven.

Fig. 3. Profiel door Java en de as van Vening Meinesz.

die bij een te veel aan versnelling *) (in milligal aangegeven) boven
zeeniveau, bij een tekort daaronder is geteekend. Onder Java is sial
(„granitisch") geteekend, terwijl onder den Indischen Oceaan
sima („bazahisch") is verondersteld. Misschien ligt boven het sima
in de oceanen een dunne laag sial. Boven het sial van de Java-Zee
tot en met Java en boven het sima in den Indischen Oceaan zijn
sedimenten geteekend, waarvan de dikte maximaal 1 0 km is verondersteld, terwijl deze verder schattenderwijze in overeenstemming
gebracht is met het zwaartekrachtsprofiel, I n verband met de
zwaartekracht is ook de bazaltische sima-laag niet overal even dik
geteekend. Verondersteld is, dat het substratum de samenstelling
van een peridotiet heeft (s,g, 3,45) en dus 0,45 in soortelijk gewicht
met het sima verschilt. De wortel van VENING MEINESZ is ver-

ondersteld uit sima te bestaan. Onder Java heeft zich een wervel
ontwikkeld, waardoor rek wordt uitgeoefend op dit gedeelte van de
aardkorst. Door drukontlasting gaat de latent-magmatische toestand
over in den magmatischen,
In de door rek gevormde scheuren, onder in de aardkorst, dringt
magma naar boven. Door de voortdurende rek-beweging ontstaan
magmakamers. Die onder den Tengger bevindt zich in de bazaltische
schh, omdat de Tengger uit bazalt is opgebouwd, terwyl de magmakamer onder den Smeroe tot in het sial reikt en andesitische lava's
levert,
In het profiel is dus getracht een verband te leggen tusschen
recent vulkanisme en recente tektogenese in twee strooken, die
evenwijdig aan elkaar verloopen. Het is slechts een uitdrukking
van de richting, waarin wij tegenwoordig zoeken om te trachten
de waarheid tastend te benaderen.
*)

Van de zwaartekracht,

