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In het maatschappelijk jaar 1934/35 heeft het bestuur gemeend 

pogingen te moeten aanwenden om de band tusschen het huis 

van Oranje en de maatschappij Diligentia te hernieuwen en heeft 

daarom aan H . M . de Koningin verzocht het Beschermvrouwschap 

der M i j . Diligentia te willen aanvaarden. Ook wijlen H . H . M . M . 

Willem I , Willem I I en Willem I I I waren indertijd beschermheer. 

Het heeft aan H . M . de Koningin behaagd gunstig te willen 

beschikken op dit, tot Haar gericht, verzoek. 

Aan het eind van het maatschappelijk jaar heeft prof. dr. J. Kraus 

bedankt als bestuurshd. Het bestuur benoemde hem tot eerelid 

der maatschappij. 

Met leedwezen moet in herinnering gebracht worden, dat de 

heer P. A. Haaxman, een der oudste leden der maatschappij, 

die 50 jaar lang de verslagen der voordrachten verzorgd heeft, dit 

jaar overleden is. 

Nog een andere doode moet in dit jaarverslag herdacht worden. 

De bode J. G, Buys, sinds 1915 bode en reeds langer in Dihgentia 

werkzaam, is in Augustus overleden. De maatschappij heeft in 

hem een trouw dienaar verloren. 

Het aantal leden bedroeg 236, onder wie 2 eere-leden. 

Een cursus werd gegeven door dr. M , Minnaert over de Zon 

welke cursus bezocht werd door 22 leden en 9 niet-leden, 

In samenwerking met de Natuurhistorische vereeniging werd een 

f i lm vertoond voor de leden van beide vereenigingen in het gebouw 

Excelsior door den heer Mol , 

Evenzoo werd in samenwerking met de Koninklijke Vereeniging 



Onze Vloot en het Kon. Ned. Aardrijkskundig genootschap een 

f i lm vertoond over de Karakorem-expeditie. 

De spreekbeurten werden vervuld door de H .H, prof. dr. R. P, 

v. Calcar, prof, dr, jhr, G, J, Ehas, prof, dr. J. A, J, Barge, prof, dr. 

P, Debije, prof. dr. A. E. v. Arkel, prof. dr. B. G, Escher, prof. 

dr. W, J, de Haas, prof, dr, W, Reinders, prof, dr, A, Pannekoek, 

dr, T. v, Lohuizen, prof, dr, A, J, Kluyver en prof, dr, C. E, 

Benjamins. 

Ter verbetering van het gebouw werden vrij belangrijke bedragen 

uitgegeven voor fauteuils en vernieuwing van de rioleering. 

Ook werden dit jaar weer verschillende subsidies verleend en 

wel aan de Volksuniversiteit, aan de afdeeling den Haag van de 

Vereeniging voor Weer- en Sterrenkunde, aan dr, Schierbeek voor 

het Meiendelonderzoek, aan dr. Mulders voor een studiereis naar 

Pasadena, aan prof, dr, J, Clay voor het onderzoek der kosmische 

stralen, aan de vereeniging I , V, O, N . en aan het ringstation 

Wassenaar, 

De waardevermindering der effecten is de voornaamste oorzaak, 

dat het boekjaar geëindigd is met verlies, 
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OVER N I E U W E V O N D S T E N VAN MEN
S C H E L I J K E FOSSIELEN EN H U N N E BE

TEEKENIS 

door 

Prof. Dr. A. J. P. v. D. BROEK. 

Elke vondst van een fossiel is belangrijk omdat zij ons in aan
raking brengt met een werkelijken voorvader van de thans levende 
vormen en dus van beteekenis is voor de vragen omtrent de onder-
hnge verhouding der organismen en omtrent de afstamming. 

Dit geldt wel in zeer bijzondere mate voor de fossielen van den 
mensch en van de primaten omdat de vraag naar de herkomst van 
den mensch, naar de plaats van waaruit de menschheid zich over de 
aarde heeft verbreid en omtrent zijne verhouding tot thans levende 
en fossiele primaten nog steeds tot zeer uiteenloopende opvattingen 
aanleiding geeft. 

De leer omtrent de vroegste geschiedenis der menschheid en hare 

herkomst verschilt in een belangrijk en principieel opzicht van de 

palaeontologie der dieren en wel hierin, dat men naast fossielen 

ook overblijfselen van menschelijke kuituur aantreft; in die mate 

zelfs, dat vaak de kuituuroverblijfselen ons meer omtrent de prae-

historie van den mensch kunnen zeggen dan de fossielen zelve. 

Het volgende beoogt een kort overzicht te zijn van de recente 

vondsten van menschelijke fossielen en eene bespreking van de 

belangrijkste vragen die zich daarbij aansluiten. 

Ter inleiding moge er op gewezen worden, dat alle fossielen van 

den mensch afkomstig zijn uit diluviale aardlagen, d.w.z. uit de 

periode in de aardgeschiedenis die aan de tegenwoordige (alluvium) 
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voorafgegaan is en daarmede te zamen de quartaire aardperiode 

vormt, 

Het diluvium wordt ook wel ijstijd genoemd omdat die periode 

gekenmerkt is geweest door eene — viermaal herhaalde — dahng 

van de temperatuur, waardoor het noordelijk halfrond over groote 

uitgestrektheden door ijs bedekt is geweest. 

De fossielen van den mensch uit diluviale lagen in Europa 

worden tot twee groepen gebracht, de jong-diluviale rassen en de 

midden-(oud-) diluviale rassen. 

Tot de jong-diluviale rassen behoort in de eerste plaats het ras 

van Cro-Magnon, De naam Homo recens fossilis, die men aan dit 

ras gegeven heeft, brengt tot uitdrukking, dat het in zijn bouw in 

hoofdzaak met den thans levenden Europeaan overeenkomt. Di t 

ras is wijd verbreid geweest in Europa, In de tweede plaats het 

negroide ras of ras van Grimaldi, zoo genoemd omdat enkele 

kenmerken (prognathic) met negers overeenkomen. Hiervan zijn 

alleen twee skeletten bij Mentone gevonden. Of de Eoanthropus 

Dawsoni tot deze groep is te rekenen, blijve buiten bespreking. De 

hoofdvertegenwoordiger van de midden-diluviale rassen is de 

Neanderdalmensch — Homo neanderthalensis. Door vele ken

merken wijkt hij van den recenten mensch af. 

Tot dezelfde groep behoort de nog primitievere mensch van 

Heidelberg, waarvan alleen de onderkaak bekend is. 

Ter vergemakkelijking der volgende beschouwingen zij er aan 

herinnerd dat de kuituur van de fossiele menschenrassen te zamen 

het palaeolithicum wordt genoemd. Het wordt in 6 phasen inge

deeld, — benoemd naar vindplaatsen — n.l. Chelléen, Acheuléen, 

Moustiérien, Aurignacien, Solutréen en Magdalénien. De eerste 

drie worden als karakteristiek voor den Neanderdalmensch, de 

laatste drie als kenmerkend voor den Cro-Magnon mensch be

schouwd. 

Gaan wij thans de belangrijkste vondsten in de verschillende 

werelddeelen na, dan kunnen wij onmiddellijk Amerika uitschakelen 
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aangezien uit dit werelddeel geen fossielen van werkelijk diluvialen 
ouderdom bekend zijn, 

Australië. 

In 1926 zijn door GRAY bij Cohuna, noordelijk van Melbourne, 
eerst een schedel, daarna de resten van 5 individuen in fossielen 
toestand in een kleilaag gevonden. Volgens K E I T H behooren zij tot 
een proto-australoid type, dat, na den Peking-mensch, een zeer 
primitieven menschvorm voorstelt. Er is een groote torus supra-
orbitahs en er bestaat sterke prognathic. De schedehnhoud bedraagt 
1260 cm\ 

Afrika. 

Uit Afrika zijn een vrij groot aantal vondsten bekend geworden, 
die men gevoegelijk tot twee groepen kan brengen, n.l. die van 
den Homo recens en die van den Homo neanderthalensis. 

Tot de eerste groep kunnen drie verschillende, betrekkelijk ver 
van elkaar verwijderde, doch alle toch in Zuid-Afrika gelegen 
vondsten worden gebracht, n.l, die bij Vischhoek, bij Springbok 
en bij Elmenteita. (afb. 1) 

24 K . M . zuidelijk van Kaapstad, aan het begin van het schier

eiland, waarvan Kaap de Goede Hoop de punt is, ligt een heuvel

achtig terrein met grotvorming. In een der grotten, de Skildergat-

grot, naar het zuiden gekeerd, zijn gedurende meerdere jaren uit

gravingen gedaan door PEERS en zijn zoon. De resukaten hiervan 

zijn zeer merkwaardig. Op den bodem van de grot zijn een aantal 

intacte lagen op elkaar gevonden, waarvan de bovenste recent is. 

Hierop volgt een laag met een groot aantal zeeschelpen, waarin 

skeletten van Boschjesmannen (strandloopers) werden aangetroffen. 

Daaronder volgde een ongeveer 2 meter dikke laag met een kuituur, 

die naar den tijd overeenkomt met het Solutréen in Europa, doch 

vermengd met Moustiérien. In het diepste gedeelte van deze laag 

werd een skelet gevonden. Op grond van de kuituur zou men een 
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neanderthaloid skelet verwachten. Merkwaardigerwijze was dit niet 

het geval, doch was het skelet, dat klaarblijkelijk van een begraven 

individu afkomstig was, dat van een primitieven Boschjesman, De 

schedel is lang (200 mm), betrekkelijk laag, dolichocephaal. De 

schedehnhoud is zeer groot, 1600 cm^. Dit treft te meer, daar de 

lichaamslengte zeker 160 cm niet te boven gaat. Het aangezichts

skelet is betrekkelijk klein, de jukbogen staan wijd uit, de onderkaak 

is krachtig, wat op een sterke kauwmuskulatuur wijst ondanks het 

kleine gebit. De arcus superciliaris is wat sterker dan bij de huidige 

Boschjesmannen, van een torus supraorbitalis is geen sprake. 

De tweede vondst is die van Springbok, Di t ligt 120 K , M , noord

oost van Pretoria, dus in het hartje van Transvaal, 1200 meter 

boven den zeespiegel. 

Bij het uithakken van een kalkrots, teneinde materiaal voor weg

verharding te verkrijgen, werd een gedeelte van een schedel ge

vonden. Door Dr. SWIERSTRA (Transvaal-Museum in Pretoria) 

werd de vindplaats verder onderzocht; hij kon genoeg te voorschijn 

brengen om aan te toonen, dat begraving had plaats gehad. Het 

skelet was zonder twijfel gefossihseerd. Geen enkel kuituurobject 

kon worden gevonden, doch wel het skelet van een uitgestorven 

buffel, Bubalus bainii. In Hagenstadt, in den Oranje-Vrijstaat, is 

dezelfde buffelsoort aangetroffen in een kultuurlaag van aurignacien 

karakter, zoodat de ouderdom ongeveer even groot zal zijn als die 

van den Vischhoek-schedel. Het is niet zoo eenvoudig den in een 

aantal stukken uiteengevallen schedel samen te stellen en er bepaalde 

conclusies aan vast te knoopen. Opvallend is zeker ook hier de 

groote schedelcapaciteit, die op 1540 cm'' wordt berekend. Sir 

ARTHUR K E I T H is tot de conclusie gekomen, dat men den Springbok-

schedel moet beschouwen als dien van een hamitisch of negroid 

type, dat in voorhistorische tijden vanuit het noorden van Afrika 

zich zuidwaarts heeft verplaatst, een Aurignac-kultuur met zich 

voerend. Uit menging van dezen vorm met den in Zuid-Afrika 

reeds aanwezigen mensch zou dan het type van den „Cape-Flat" 
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mensch zijn ontstaan. Deze laatste wordt vertegenwoordigd door 
een fossiel skelet, in een laag met palaeolithen gevonden door 
DRENNAN in 1929, in de z.g. Cape-Flats, zuidelijk van de boven 
genoemde Skildergat-grot. De schedel, is groot, smal, laag, met 
krachtige bovenoogkuilsverdikkingen, waardoor weer overeen
komst met het australoide type bestaat. 

Zeer merkwaardig zijn de uitgravingen in de buurt van een 
drietal meren (Nakura, Elmenteita en Naivasha) in Britsch-Oost-
Afrika, 660 K . M . oostelijk van het Victoria-meer. De drie meren 
zijn resten van een veel grooter meer. 

In de jaren 1927 en 1928 is dit gebied onderzocht door L . S. 

B, LEAKY. Zoowel bij het meer Nakura als bij Elmenteita werden 

skeletresten gevonden, bij welke een microhthische kuituur en 

ook pottenbakkerij werd aangetroffen. LEAKY vergelijkt ze met de 

menschen uit het Magdalénien in Europa. 

In een grot, bekend onder den naam van Gamble-cave, werd een 

merkwaardige opeenvolging van kukuren gevonden. Een opeen

volging van 1 4 lagen, afwisselend steriel en met kukuurobjecten, 

wees er op, dat deze grot minstens vier maal bewoond moet zijn 

geweest. Onder een laag met Moustiérien-palaeohthen werd een 

Aurignacien-laag aangetroffen, die trouwens ook boven de Mou-

stiérien-laag aanwezig was, Dit schijnt in tegenspraak met hetgeen 

in Europa wordt gevonden, waar zelfs Moustiérien en Aurignacien 

als voor verschillende rassen (Neanderdal en Cro-Magnon) karak

teristiek wordt beschouwd. Men moet echter bedenken, dat deze 

benamingen steunen op bepaalde vindplaatsen; dat er ook plaatsen 

in Europa zijn, waar de kuituur niet hetzelfde eenvormige karakter 

heeft als de plaats, waaraan de benaming ontleend is. Ten slotte 

is ook op andere plaatsen in Afrika menging van beide kuituren 

gevonden (Vischhoek). Dit neemt niet weg, dat de skeletten, die 

gevonden zijn in een laag, die nog onder de Moustiérienlaag lag, 

zeker wel ouder zijn geweest dan de Vischhoekschedel. 

De skeletten, die in de onderste Aurignacienlaag zijn gevonden. 
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zijn van lange menschen (180 cm), dohchocephaal, met een groot 

hoofd. Zij behooren tot den Homo recens. LEAKY neigt er toe ze 

op één l i jn te stellen met de bewoners van de grotte des Enfants 

bij Mentone en geeft als tijd den laatsten ijstijd (Würm) aan. 

Indien dit zoo is, en als de bij Elmenteita gevonden kuituur (potten

bakkerij) aan het Magdalénien zou beantwoorden, dan zouden de 

bewoners van Afrika die van Europa in kultureele ontwikkeling ver 

vooruit zijn geweest (afb. 2). Dit is ook inderdaad LEAKY'S 

meening, iets waarop wij straks nog nader zullen hebben in te gaan. 

In verband met deze nieuwe vondsten in Afrika moet met een 

enkel woord de aandacht worden gevestigd op de reeds uit 1914 

stammende, doch eerst veel later bewerkte vondst van den Oldoway 

schedel. Deze was in 1914 door RECK bij het in het voormalig 

Duitsch Oost-Afrika gelegen plaatsje Oldoway gevonden. 

GiESELER komt, met MOLLISON, in een in 1928 verschenen studie 

tot de conclusie, dat de Oldoway mensch tot den Homo recens 

vorm behoort en dat men rekening moet houden met de begraving 

van een samengesnoerd lijk (hurkhouding). 

K E I T H gelooft, dat hij de Oldoway vondst moet rekenen 

te behooren tot de groep, waartoe hij ook den Springbok-

mensch, de Elmenteita vondst en den Gamble-cave mensch rekent. 

Zij stellen een proto-hamitisch type voor, dat ten opzichte van 

de thans levende Afrikaansche bevolking dezelfde plaats inneemt 

als de Cro-Magnon mensch ten opzichte van den huldigen 

Europeaan. 

Dat ook de mensch van het ras van Neanderdal in Afrika aan

wezig geweest is, bewijst de vondst van 1921 bij Broken Hi l l in 

Rhodesie. Merkwaardig is, dat deze niet geheel gefossiliseerde 

schedel in een laag met een recente fauna — dus niet eene dilu

viale — is aangetroffen, wat er op wijzen zou dat de Neanderdal

mensch in Afrika nog aanwezig geweest is in een tijdsgewricht 

waarin hij in Europa was uitgestorven. ' 
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Azië. 

Uit drie, zeer ver van elkaar verwijderde gebieden zijn fossielen 

van den mensch bekend geworden, die voor onze opvattingen om

trent de voorgeschiedenis van den mensch van zeer groote be

teekenis zijn, Deze gebieden zijn Oost-China, Java en Palestina, 

In China moeten drie gebieden worden genoemd, n,l, de Ordos-

woestijn, de omgeving van Peking en de Gobi-woestijn. (afb. 3 ) , 

In het eerstgenoemde gebied zijn in de jaren 1923—1924 in 

terrassen langs de gele rivier en in Sjara-osso-gol zeer vele palaeoli

then van een Moustierkarakter gevonden, die evenals gebroken 

zoogdierbeenderen op de aanwezigheid van den mensch tegelijk 

met een diluviale fauna wijzen; menschelijke resten zijn op deze 

plaatsen niet gevonden. 

Gelukkiger te dien opzichte zouden de onderzoekers zijn, die 

een aantal grotten bij Chou-Kou-Tien, i 60 K , M , westelijk van 

Peking, hebben uitgegraven. Deze uitgravingen hebben een zeer 

merkwaardige geschiedenis, 

In 1920 exploreerde Dr, J, G, ANDERSON, die bij den Chineeschen 

geologischen dienst werkte, een aantal groeven en spleten in de 

heuvels van Chou-Kou-Tien, die met een uitermate hard geworden 

kalkmassa opgevuld waren. Deze kalklagen waren rijk aan fossielen 

van zoogdieren, die tot een diluviale fauna bleken te behooren. 

Het onderzoek, dat Dr. ANDERSON in 1920 moest staken, werd 

voortgezet door Dr. ZDANSKY, die in 1926 bij de fossielen, die hij 

uit China naar Uppsala had medegenomen, twee kiezen vond, een 

praemolaar en een derde molaar uit de bovenkaak. Dit waren de 

eerste overblijfselen van den mensch. De aanwezigheid was trou

wens al zeker door palaeolithen uit roode kwarts gemaakt, door 

ANDERSON in 1920 reeds gevonden. 

In 1927 werd het onderzoek opnieuw ter hand genomen onder 

leiding van Dr. L i , Prof. DAVIDSON BLACK (anatoom) en Dr. B . 

B o H L i N (geoloog) met finantiëelen steun van de Rockefeller Foun

dation. 
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In October 1927 werd een kies uit de onderkaak gevonden. 

DAVIDSON BLACK onderzocht het object nauwkeurig en beschouwde 

het te behooren tot een nieuw genus, dat hij Sinanthropus Peki-

nensis noemde, Latere vondsten zouden hem in deze, zeker ge

waagde, diagnose gelijk geven. 

Sinds 1928 werden meerdere stukken van Sinanthropus uitge

graven, namelijk een aantal tanden, stukken onderkaak en een 

schedelkap, In 1929 ten slotte heeft PEI een tweeden, vrij voUedigen 

schedel van Sinanthropus gevonden (afb, 4).Wij kunnen thans zeggen, 

dat de Sinanthropus in alle lagen van de 50 m hooge grotten en 

spleten voorkomt. Op 6—7 m diepte vond men een kinderschedel; 

op 17 m een halve mandibula, een parietale, vele tanden en een sche-

delcalotte; op 35 m wederom een schedel en een stuk onderkaak, 

enz. Zoo zijn er nu resten van ten minste 12 individuen bekend. 

De vorm van de schedels, tanden en onderkaken hebben reeds 

een aantal onderzoekers bezig gehouden en tot een omvangrijke 

literatuur aanleiding gegeven. 

Het staat vast, dat de Sinanthropusschedel een inhoud gehad 

moet hebben van ± 1000 cm^. De totale lengte bedraagt 190 mm, 

is dus ongeveer gelijk aan dien van den Europeaan. Di t komt ge

deeltelijk door den zeer sterk ontwikkelden torus supraorbitalis, 

zoodat het hersengedeelte aanzienlijk korter is. De hersenschedel 

is zeer laag, lager nog dan die van den Neanderdaler. De onderkaak 

heeft een negatieve kin, evenals bij de primaten. 

DAVIDSON BLACK beschouwt den Sinanthropus als een tusschen-

vorm tusschen Pithecanthropus erectus en Homo neanderthalensis, 

K E I T H stelt weliswaar de overeenstemming met Pithecanthropus 

erectus in het licht, en hij noemt Sinanthropus „an amazingly low 

type"; hij meent niettemin, dat hij meer menschelijk is dan de 

aapmensch van Java. 

WEIDENREICH spreekt van een primatenvorm, die „ausgespro-

chen" menschelijk is, doch die daarbij een aantal „pithecoide" 

kenmerken heeft. Vergeleken met den Homo neanderthalensis heeft 



Afb. 1. Vischhoek schedel. 

Afb. 2. Elmenteita schedel. 



Afb. 3. Vindplaatsen van fossielen en palaeolithen in Oost-China. 

Afd. 4. Schedeldak van Sinanthropus pekinensis. 



Afb. 5. Schedeldak Javanthropus soloënsis. 

Afb. 6. Schedel van Homo modjokertensis. 



Afb. 7. Schedel, gevonden bij Predmost. 

Afb. 8. Schedelrest, gevonden bij Hengelo, 
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de Sinanthropus minder menschehjke, meer pithecoide kenmerken. 

Hoe staat het met een kukureele ontwikkeling van Sinanthropus ? 
Bij de beantwoording van de vraag, of men deze fossielen tot den 
mensch wil rekenen, moet er degelijk rekening mede worden 
gehouden, of iets van een kuituur is gevonden, die met den Sinan
thropus in verband kan worden gebracht. Ik vermeldde reeds, dat 
ANDERSON eenige bewerkte kwartsstukken had gevonden in de-
Zelfde geologische formatie als die, welke de grotten en spleten 
van Chou-Kou-Tien opvult. Deze formatie heeft men polyceen 
genoemd; zij moet gevormd zijn vóór de (laat) diluviale gele leem. 
Misschien komt zij met den ti jd van het Europeesche Chelléen en 
Acheuléen overeen. In de grotten en spleten uit welke de skelet-
resten afkomstig zijn, heeft men, zooals reeds werd gezegd, geen 
enkel werktuig of wapen kunnen vinden, tenzij er voorwerpen van 
hout, misschien been, zijn geweest en zouden zijn gebruikt, die te 
loor zijn gegaan. 

Het feit, dat alleen stukken van schedels zijn gevonden en niets 

van het overige skelet )̂ wijst er volgens den Abbé Breuil op, dat 

de schedels, resp. hoofden, met opzet in de grotten zijn gebracht. 

Men kan bezwaarlijk veronderstellen, dat het geheele lichaamsskelet 

verteerd zou zijn en alleen schedelgedeelten zouden zijn over

gebleven. Di t is te meer onwaarschijnlijk, omdat groote hoeveel

heden skeletstukken van dieren, ook van romp en ledematen, zijn 

gevonden. Hierbij zou men moeten denken aan een wijze van 

begraving of aan een ritueel, zooals dat ook wel bij Papoea's in 

gebruik is, waarbij alleen het hoofd wordt bewaard. 

In polycene lagen, gelijk aan die, welke de spleten van Chou-

Kou-Tien vullen, zijn brandresten gevonden (Breuil), wat er op 

zou wijzen, dat de daar aanwezig geweest zijnde menschen het 

vermogen bezaten vuur te maken en te onderhouden. Ook het feit 

dat kwarts-palaeolithen op plaatsen gevonden zijn, waar van nature 

)̂ In den laatsten tijd zijn uit de kalkmassa een clavicula en een handwortel
beentje te voorschijn gebracht. 
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geen kwarts aanwezig is, is van groot belang. Er is al gezegd, dat 

er geen enkel bewijs bestaat, dat de gevonden kwarts-palaeolithen 

van den Sinanthropus afkomstig zijn. Indien men dit zoude ont

kennen, zoude men moeten aannemen, dat in dezelfde periode als 

waarin Sinanthropus leefde, ook een mensch aanwezig is geweest, 

van wien wij dan tot nu toe niets gevonden hebben dan zijn kuituur

objecten. 

Waarschijnlijker is echter, dat kwarts-palaeolithen en Sinan

thropus pekinensis wel tezamen behooren. Di t leidt er dan vanzelve 

toe deze fossielen tot de hominiden te rekenen, immers alleen aan 

den mensch kennen wij de eigenschap van een (steen)kultuur en 

van de kennis van het vuur toe. 

De palaeontologen, die in de jaren 1922—1925 onder leiding 

van ROY CHAPMAN ANDREWS een gedeelte van de Gobi-woestijn, 

noordelijk van de Ordos, doorzochten, hebben een groot aantal 

palaeolithen van het Moustier-karakter gevonden, Dit wijst er 

volgens ANDREWS op, dat vertegenwoordigers van het ras van 

Neanderdal in de Gobi-woestijn moeten hebben geleefd in een t i jd , 

dat dit gebied bewoonbaar vvas. Bij het droger worden, het ver

dwijnen van wouden en meren, moeten zij noodgedwongen dit 

gebied verlaten hebben. Het zoo goed als ontbreken van holen en 

grotten doet vermoeden, dat de Neanderdaler aan de oevers van 

de in diluviale tijden aanwezig geweest zijnde meren zal hebben 

geleefd en dat hierdoor de kans, dat de skeletstukken in fossielen 

staat zouden worden gevonden, zeer gering is. 

Voor de bespreking van een andere hoogst belangrijke vondst 

moeten wij ons naar Java verplaatsen, In 1931 en 1932 werd, voor 

de geologische karteering in Midden-Java, een reeks terrassen langs 

de Solo-rivier onderzocht, rijk aan fossielen van jongtertiairen en 

diluvialen ouderdom. De leiding van dit onderzoek berustte bij 

Ir . W. F. F. OPPENOORTH, die in 1907 belast was geweest met de 

technische leiding der Selenka-expeditie. 

Bij het dorpje Ngandong vond Ir. TER HAAR een bizondere 
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diluviale fauna, met een groot aantal zoogdieren (Felis, Rhinoceros, 
Cervus, Bibos buffalus, Stegodon). 

Hier kwamen twee vrij goed bewaard gebleven calvaria (schedel-
kap) en drie brokstukken van schedels voor den dag (Ngandong 
I—^V). Later is dit aantal nog uitgebreid. OPPENOORTH heeft er den 
naam Javanthropus soloënsis aan gegeven (afb. 5 ) . 

Uit een voorloopig morphologisch onderzoek blijkt, dat men met 
een zeer primitieven menschvorm te doen heeft. De schedels zijn 
dolichocephaal, zeer laag, met grooten torus supraorbitalis, vluch
tend voorhoofd. 

Een opvallend verschil tusschen Javanthropus en den Neander
daler bestaat in het sterk afgeplatte achterhoofd van den eerst
genoemde. DUBOIS meent dat de Javanthropus tot hetzelfde type 
zou behooren als de vroeger door hem beschreven Wadjak-mensch, 
Het terras, waaruit de schedels afkomstig zijn, komt waarschijnlijk 
overeen met den Riss-Würmtusschenijstijd, d.w.z. den tijd waarin 
in Europa de Neanderdaler voorkwam; deze laag moet dus jonger 
zijn dan de Trinillagen, waarin Pithecanthropus erectus werd 
gevonden. De vondst bewijst dus ook dat Java na den ti jd van 
Pithecanthropus erectus door eene autochthone bevolking bewoond 
is geweest. 

In 1936 is bij Modjokerto een kinderschedeltje gevonden dat in 

meer dan één opzicht merkwaardig is. Aanvankelijk is de gedachte 

uitgesproken dat men te doen heeft met een schedel van een jeugdig 

individu van Pithecanthropus erectus. Von Koenigswald, die het 

beschreef, heeft er den naam Homo modjokertensis aan gegeven 

(afb. 6 ) . 

Ten slotte iets over de vondsten in Palestina, 

In 1925 was door TURVILLE PETRE in een grot, noord-westelijk 

van het meer van Galilea, een schedelstuk gevonden, dat gemakkelijk 

als dat van een Neanderdaler kon worden herkend, hoewel het er 

in enkele bizonderheden van verschilt. In een naburige grot werden 

palaeolithen van Moustierkarakter aangetroffen. 
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In de jaren 1928—1932 zijn in het westen van Palestina, zuidelijk 

in de grotten van Shukba, noordelijk in de grotten van den berg 

Karmel uitgravingen gedaan onder leiding van Miss GARROD. 

Bij deze onderzoekingen is een vrij groote mate van overeen

stemming met hetgeen in Europa is aangetroffen voor den dag 

gekomen. Eene opvolging van kultuurlagen, door steriele lagen 

gescheiden wees op opeenvolgende bewoningen. In de onderste 

lagen werd een Moustier-kultuur gevonden, zoodat ook hier de 

Neanderdaler verondersteld mag worden. In hoogere lagen met 

een Aurignacien en daarna een Capsien — (dat dus met Solutréen-

Magdalénien overeenkomt) kuituur werden een groot aantal 

skeletten gevonden van jeugdige zoowel als van volwassen indi

viduen. 

De mate van fossilisatie wijst er op, dat zij veel jonger moeten 

zijn dan de Neanderdaler, zoodat K E I T H veronderstelt, dat zij eerst 

veel later dan deze Palestina hebben bereikt. Zij verschillen dan 

ook in bouw van den Neanderdaler en komen veel meer met den 

recenten mensch overeen. Toch verschillen zij sterk van den 

Cro-Magnon-mensch. Hun type is mediterraan met een duidelijken 

inslag van het afrikaansche type dat in predynastieke graven is 

gevonden. K E I T H heeft ze Natufians genoemd. Zij pasten merk

waardigerwijze reeds eene misvorming toe, die ook thans nog in 

Afrika bestaat, n.l, het uitslaan van de middelste snijtanden van de 

bovenkaak. 

Europa. 

Uit Europa zijn de meeste vondsten van fossielen van den mensch 

bekend; men kent de groote verbreiding zoowel van den Neander

dalmensch als van het ras van Cro-Magnon. In de laatstverloopen 

10 jaar is onze kennis van deze beide groepen uitgebreid zoowel 

door vondsten yan fossielen als van plaatsen waar kuituurover

blijfselen zijn aangetroffen. 

In de eerste plaats wil ik wijzen op de in 1925 gevonden schedel 
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bij Ehringdorff (bij Weimar); in hetzelfde gebied als waar 1 0 jaar 

vroeger reeds een paar onderkaken waren gevonden die aan den 

Neanderdaler waren toegeschreven. WEIDENREICH heeft den schedel 

onderzocht; volgens hem is het een tusschenvorm tusschen den 

Neanderdaler en den Cro-Magnon-mensch. 

Buitengewoon belangrijk voor de praehistorie van den mensch is 

Tsjecho-Slowakije, waar door systematisch onderzoek een onge

ëvenaarde rijkdom van objecten uit het palaeolithicum, van fossielen 

eener diluviale fauna en van den mensch te voorschijn is gekomen. 

MASKA, GORJANOVIC-KRAMBERGER, MATIEGKA, ABSOLON hebben zich 

met het onderzoek hiervan beziggehouden. 

In de jaren 1890—1894 vond MASKA bij Predmost een mammoet

begraafplaats, waarvan de omheining was gemaakt van de onder

kaken en schouderbladen dezer dieren. Hier zijn skeletresten van 

20 menschen, 1 2 volwassenen en 8 kinderen, gevonden. MATIEGKA 

heeft kort geleden de resultaten van een uitvoerig onderzoek van 

deze schedels gepubliceerd (1935) . Hi j rekent ze tot het ras van 

Cro-Ma gnon. Toch bestaan er verschillen die m.i. belangrijk zijn, 

met name boven de oogkuilen. Weliswaar bestaat er geen torus 

supraorbitalis zooals bij den Neanderdaler, niettemin zijn de boven-

oogkuilsranden sterk verdikt en staan de schedels van Predmost 

ten dien opzichte tusschen Neanderdaler en Cro-Magnon-mensch 

in (afb. 7 ) . 

In 1924 begonnen opnieuw onderzoekingen in Predmost en in het 
nabij gelegen Vestonice (Winternitz) onder leiding van Prof. 
ABSOLON uit Brünn. 

In Predmost werd in een uitgestrekte laag een zeer groot aantal 

skeletten van jong-diluviale zoogdieren bij elkaar gevonden, o.a. 

2000 mammoetwervels, 30 slagtanden, 2 0 schedels van wolven, enz., 

een verzamelplaats dus van den buit van jagers. Daarbij ook een 

groot aantal palaeolithen van een moustiérien karakter, die mede de 

aanwezigheid van den mensch verraadden. 

Het duurde tot 1928, voordat iets van de menschen zelve werd 
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gevonden. In dit jaar groef ABSOLON een mannenskelet op, waaraan, 

jammer genoeg, de schedel ontbrak; er waren slechts twee tanden 

aanwezig. Op het femur werden eigenaardige krassen gevonden, 

die doen denken aan het afkrabben van weeke deelen, wat op 

kannibalisme zou wijzen. 

Grooter nog is de oogst in Vestonice. In een afgraving, die nog 

lang niet haar einde heeft bereikt, waarvan men, zooals ABSOLON 

zegt, het gevoel heeft pas aan de peripheric te zijn, is een kultuurlaag 

van ongewonen rijkdom blootgelegd. Op één enkele plaats lagen 

resten van niet minder dan 60 mammoeten bij elkaar, de ossa 

coxae op één hoop, de slagtanden ergens anders, de schedels weer 

op een andere plaats, de kiezen weer afzonderlijk, enz. Alles natuur

lijk werk van den mensch, die klaarblijkelijk hier in aanraking met 

groote kudden van mammoeten is geweest, die misschien op weg 

naar West-Europa waren. Sommige kuilen in den grond waren 

zoo groot, dat zij als valkuilen dienst zouden kunnen gedaan 

hebben. 

Van menschelijke skeletten werd slechts weinig gevonden, 

ABSOLON vond het skelet van een kind, welk skelet met oker rood 

gemaakt was en met een halsketen van tanden van den poolvos 

versierd, begraven onder het schouderblad van een mammoet. 

Verder een groot aantal kuituurobjecten met palaeolithen, beenen 

ornamenten, idolen en vrouwelijke beeldjes (Venusbeeldjes) uit 

harde klei gemaakt. Van een schedelkap waren de randen afgerond, 

wat de gedachte heeft gewekt, dat deze schedelkap als drinknap zou 

zijn gebruikt. 

Aan de beide reeds bekende schedels uit Brünn is in 1927 een 

nieuwe toegevoegd, nu bekend als Brünn I I I . Evenals die in de 

Franz Josephstraat (Brünn I I ) is deze schedel gevonden bij grond

werken in een van de buitenwijken van Brünn, in een laag, waarvan 

de diluviale ouderdom vast staat. Het skelet (lijk) was klaarblijkelijk 

zeer sterk bestrooid geweest met rood-oker, zoodanig zelfs dat de 

kleurstof in de omgevende aarde doorgedrongen was. Hierin komt 



dit skelet overeen met jong-palaeolitliische vondsten op andere 

plaatsen, Uit het uitvoerige onderzoek, dat MATIEGICA aan dezen 

schedel heeft gewijd, blijkt, dat hij in hoofdzaak met het jong-

palaeohthische Cro-Magnon ras overeenkomt. Op kleine ver

schillen met de schedels, waaraan dit ras zijn naam ontleent, op de 

vraag ook, of men bij die verschillen te doen heeft met uitdrukking 

van variabiliteit, met rasmenging of met geleidelijke verandering, 

is het beter hier ter plaatse niet in te gaan. 

Een enkel woord over Rusland, In 1918 werden, bij het graven 

van een kanaal nabij Pyatigorsk, in een leemlaag, gelegen op de 

afzetting van den Würm-ijstijd, dus jonger dan deze, een schedelkap 

en een onderkaak gevonden, waarvan Prof. GREMIATSKY in 1922 

een beschrijving heeft gegeven. Hi j meende er een Neanderdaler in 

te moeten zien, K E I T H is, op grond van de afbeeldingen, overtuigd, 

dat het absoluut geen Neanderdaler is, doch een schedel van den 

recenten menschvorm. 

Uit Engeland is een zeer merkwaardige vondst bekend geworden, 

de London-skuU. 

Bij de uitgraving voor den bouw van een groot kantoor voor 

Lloyds, op den hoek van Lime street en Leadenhall street (in het 

hartje van Londen dus), werden op een diepte van 14 meter op 

28 October 1925 deelen van een schedeldak gevonden. In dezelfde 

laag vond men de ulna van een neushoorn (Rhinoceros antiquitatis) 

mammoetbeenderen en een schedel van een hert. Geen kuituur

objecten werden aangetroffen. 

De geoloog H I N T O N meent, dat de vindplaats aan den laatsten 

ijstijd beantwoordt; Sir ARTHUR K E I T H daarentegen acht hem ouder 

en plaatst hem in den Mindel (dus 2den) ijstijd. 

ELLIOTH SMITH heeft de schedelrest onderzocht; hij wijst op 

overeenstemming met den mensch van Neanderdal, doch ook op 

verschillen. Hi j acht hem, zooals reeds is gezegd, in de eerste plaats 

veel ouder. Volgens hem zou er overeenkomst tusschen den Eoan

thropus Dawsoni en de London-skull bestaan. 
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Ten slotte een belangrijke vondst in Nederiand, Reeds gedurende 

een aantal jaren was, in hoofdzaak door POPPING in Oosterwolde, 

gewezen op het voorkomen van kuituurobjecten die met de Mag-

dalénien-phase in Frankrijk overeenstemmen en dus op de aan

wezigheid van den mensch in Nederland in de laatste phase van 

den ijstijd, resp, postglaciaal wezen, Ook uit Twente waren vondsten 

van dergelijke kuituurobjecten bekend, Skeletresten waren tot voor 

korten t i jd niet gevonden; de brachycephale schedel van St, Geer-

truide is zeker jonger (neolithisch), 

In 1934 is, bij het graven van een petroleumhaven bij Hengelo 

een gedeelte van een schedelkap (afb, 8) gevonden in een jong 

diluviale laag. De dolichocephale schedel behoort, zooals niet anders 

te verwachten is, tot den Homo recens. Enkele kenmerken, met 

name eene vrij krachtige ontwikkeling van de bovenoogkuilsranden 

wijzen op een primitief karakter. Hierdoor is een zekere gelijkenis 

met de zoo straks genoemde in Tsjecho-Slowakije gevonden schedels 

niet te ontkennen. Zonder twijfel is de bij Hengelo gevonden schedel 

het oudste tot dusver uit Nederland bekende skeletstuk. 

Het overzicht van de nieuwe vondsten van menschelijke fossielen 

geeft aanleiding tot het stellen van vele vragen, waarvan ik een 

drietal wil behandelen en wel: 

I , Wat kan men op dit oogenblik zeggen omtrent de verhouding 

van de diluviale menschen tot de thans aanwezigen? 

I L Wat leeren de nieuwe vondsten omtrent de onderhnge ver

houding der diluviale rassen? 

I I I , Welke opvattingen bestaan er thans omtrent plaats en tijd 

vanwaaruit de menschheid over de aarde is verbreid? 

Voor een bevredigend antwoord op deze vragen is een overzicht 

van de elkaar opvolgende kuituurperioden noodig omdat Zoo vaak 

en op vele plaatsen kuituuroverblijfselen zijn gevonden. Op deze 

kuituren kan niet uitvoerig worden ingegaan, slechts een enkele 

maal zal er op gewezen moeten worden. 

Tusschen de nomadische levenswijze van den Cro-Magnon-
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mensch, zonder huisdieren, landbouw etc, en de sessiele levenswijze 
uit het neolithicum bestaat nog steeds een hiaat dat door sommigen 
op 10000 jaar wordt geschat. Ook bij de recente vondsten die buiten 
Europa gedaan zijn wordt dit hiaat nog niet opgevuld al wordt het 
zeker minder groot. 

De Egyptische kukuurgeschiedenis gaat terug tot ongeveet 

4500 V. Chr. BRUNTON (1924) vond bij Badari een kukuur welks 

ouderdom hij op 5500 jaar v. Chr. schat, waar reeds dorpsbouw, 

landbouw en pottenbakkerij bestond. Tusschen deze kukuur en die, 

welke men in de grotten van den berg Karmel heeft gevonden 

(Capsien) staat wellicht die, welke Miss CATON-THOMPSON vond 

bij Fajoem, die met beide kukuren punten van overeenstemming 

heeft. Wellicht dat men in de toekomst in Noord-Afrika en in 

Palestina nog meer zal vinden, dat betere aansluiting tusschen 

palaeolithische en neolithische kuituren zal geven. 

Met het terugtrekken van het ijs na den ijstijd heeft de Cro-

Magnon-mensch zich waarschijnlijk mede noordwaarts verplaatst. 

De vondst in Hengelo bevestigt deze, reeds vroeger door ver

schillende onderzoekers uitgesproken meening. 

De tweede vraag geeft aanleiding tot de volgende beschouwing. 

Zoowel de uit Europa als de uit Azië en Afrika bekende fossielen 

zijn voor vele schrijvers de aanleiding tot de opvatting (die ook 

vroeger reeds bestond), dat er een principieel verschil tusschen het 

ras van Cro-Magnon en dat van Neanderdal bestaat. Het laatst

genoemde zou een in bepaalde richting sterk gedifferentieerde 

menschvorm zijn, niet in staat tot hooger ontwikkehng en daarom 

uitgestorven, vernietigd of verdrongen door het later opgetreden 

ras van Cro-Magnon. 

Huldigt men deze opvatting, dan bl i j f t de vraag onbeantwoord, 

waar vandaan deze beide rassen gekomen zijn en vooral ook, hoe 

dan de voorouders van het ras van Cro-Magnon er hebben uitgezien. 

Geen van de nieuwere vondsten geeft een antwoord op deze vraag. 

Daartegenover staat, dat er een grooter wordend aantal aanwij-

2 
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zingen is, dat de hooger ontwikkelde menschvorm uit den lager 

ontwikkelden is ontstaan, Ik wijs er slechts op, dat WEIDENREICH 

reeds voor de vondst van Ehringdorf een tusschenvorm tusschen de 

beide rassen postuleerde, dat men bij de vondsten in Tsjecho-

Slowakije evenzoo kenmerken aantreft, die voor de beide rassen 

karakteristiek zijn. De Rhodesiemensch, jonger dan de Neander

daler in Europa, komt met dezen wel in hoofdzaak, doch niet in 

bizonderheden overeen. 

Verrijking onzer kennis van menschelijke fossielen geeft dus m.i. 

steun aan de opvatting, dat er een geleidelijke ontwikkeling heeft 

plaats gehad en dat men den Cro-Magnonmensch als den nakome

ling van den Neanderdaler mag beschouwen. Men moet ook met 

het ontzaglijk groote tijdsverschil in de aanwezigheid van het ras 

van Neanderdal en dat van Cro-Magnon rekening houden, SOERGEL 

(1925) berekent het oud-palaeoHthicum (Chelléen-Moustiérien) 

op 429000—110000 jaar v. Chr,, het jong-palaeohthicum (Aurigna-

cien-Magdalénien) op 110000—21000 v. Chr., d.w.z. een verschil, 

waarbij geschiedkundige waarden in het niet verzinken. Ook 

waarden, die ons doen zien hoe weinig wij eigenlijk nog van den 

fossielen mensch weten, die toch, misschien niet in een groot 

aantal individuen, in een ongetelde reeks van geslachten aan

wezig geweest moet zijn, Men vraagt zich af, of het mogelijk is, 

dat in een zoo lang tijdsgewricht de omvormingen in schedel en 

lichaamsskelet tot stand komen, die de beide rassen van elkaar 

onderscheiden. Zou niet, in verband met de ontwikkeling van de 

hersenen, het frontale deel van den schedel opgericht zijn, de torus 

supraorbitalis kleiner geworden, de prognathic verminderd zijn, 

een kin zich hebben ontwikkeld? Zeker veranderingen in skelet-

bouw, die niet grooter zijn dan hetgeen men in de palaeontologie 

van de dieren aanneemt. 

Men komt dan tot de voorstelling, dat deze geleidelijke ontwikke

ling zich zoowel in Europa als in Afrika en Azië moet hebben 

voltrokken en dat tegelijk daarmede differentiaties zijn opgetreden 
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(milieu-invloeden?), die tot de verschillen voerden, zooals die 

tegenwoordig bestaan. Hiertoe zou dan ook het feit gerekend 

moeten worden, dat LEAKY in Afrika een kuituur vond, die hij met 

het Magdalénien in Europa gelijk stelt, doch bij welke hij ook 

pottebakkerij vond. Dit zou de er op wijzen dat in kultureel op

zicht aan het einde van het palaeolithicum de bewoners van het 

Elmenteitameer ver vooruit zouden zijn tegenover die in Europa, 

De vraag, die in de derde plaats gesteld werd, die naar het 

gebied waar de menschvorm het eerst is opgetreden en vanwaaruit 

hij zich over de aarde heeft verbreid, heeft reeds vroeger tot ver

schillende theorieën aanleiding gegeven; zij krijgt in verband met 

de nieuwere vondsten een eenvoudiger karakter. 

De min of meer phantastische, althans niet op genoegzaam 

palaeontologische gegevens gebaseerde theorie van SCHOETENSACK, 

die in Australië de bakermat der menschheid zocht en de theorie 

van AHEGHINO, die daarvoor Zuid-Amerika aangaf, kunnen wij 

laten rusten. Ook de theorie van WILSER, die tot uitdrukking brengt, 

dat de menschheid vanuit het arctische gebied zich over de aarde 

moet hebben verbreid, heeft in den laatsten tijd geen ondersteuning 

gevonden. 

Afrika is door D A R W I N reeds als het oorsprongsgebied der 

menschheid genoemd. De aanwezigheid van de groote anthropo-

morphen Schimpanse en Gorilla waren hoeksteenen voor deze 

theorie. De fossielen van den mensch, die men in Afrika heeft 

gevonden, ook de Australopithecus, geven nog geen steun aan deze 

theorie, 

Tusschen Europa en Noord-Afrika hebben in het diluvium 

nauwe betrekkingen bestaan. Miss GARROD heeft er op gewezen, dat 

de fossiele fauna der zoogdieren in de geheele omgeving der Middel-

landsche zee een eenvormig karakter heeft gedragen. De breede 

verbindingen, die tusschen Zuid-Europa en Noord-Afrika hebben 

bestaan, maakten verplaatsing van dier en mensch van het noorden 

naar het zuiden en omgekeerd mogelijk, Indien het waar is, dat de 
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kuituren, die boven werden genoemd, in Afrika ouder zouden zijn 

dan in Europa, dan pleit er niet veel voor, dat de mensch zich vanuit 

Europa naar Afrika heeft verplaatst, ook al wil men in de Berbers 

van Noord-Afrika de menschen zien, die het meest met den Cro-

Magnon-mensch overeenkomen. Ook vanuit West-Azië kon Afrika 

bereikt worden; er pleit veel voor, dat in het einde van het palaeoh-

thicum min of meer gelijkgebouwde bewoners in West-Azië en 

Noord-Afrika voorkwamen. 

De meerderheid der schrijvers beschouwt, niet alleen op grond 

van de fossielen van den mensch, maar ook op die van de hoogere 

zoogdieren. Centraal Azië als het gebied waar de menschvorm het 

eerst moet zijn opgetreden en vanwaaruit hij zich over de aarde 

heeft verbreid. 

Uit de verschillende, doch in hoofdzaak overeenstemmende, 

zienswijzen kies ik de beschrijving, die ABEL voor korten ti jd in een 

groot werk („Die Stellung des Menschen im Rahmen der Wirbel-

tiere") hieromtrent heeft gegeven, 

In het midden van het mioceen, zegt ABEL, had Europa een sub

tropisch klimaat, zooals uit de fauna en de flora kan worden afge

leid. Op de grens van het mioceen en het phoceen, in het laatste 

deel dus van het tertiair, komt een stijging van het land ten opzichte 

van het niveau van den oceaan tot stand, groote gebieden, die eens 

onder water waren, worden drooggelegd. De fauna ondergaat een 

belangrijke wijziging; de pliocene fauna van Europa is naar de 

belangrijkste vindplaats als de Pikermi-fauna bekend, of als 

Hipparion-fauna naar het leidende fossiel, 

Met deze wijziging kwamen een aantal zoogdieren in Europa, die 

zich reeds elders moesten ontwikkeld hebben en waarvan slechts 

enkele vormen uit het mioceen bekend zijn. Hoogstwaarschijnlijk 

kwam deze invasie uit Centraal Azië, waar de ontwikkeling en dif

ferentiatie al in het mioceen moet zijn tot stand gekomen. Later 

heeft zich met de nogmaals veranderende verhouding van het 

klimaat dit proces bij het begin van den ijstijd herhaald, de oudste 
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ijstijdfauna van Europa komt met de pliocene fauna van Azië over
een. 

Als oorzaak van de massale verplaatsing van dieren vanuit Cen
traal Azië naar Oost-Azië, naar het Zuiden, naar Europa en ten 
slotte ook naar Amerika door de noordelijke landverbinding, ziet 
OsBORN de klimaatverandering, met name de toenemende droogte 
m Centraal Azië en de daarmee gepaard gaande verandering in de 
flora, in het bizonder de verdwijning van de groote woudgebieden. 

Ditzelfde proces moet het ontstaan van een bipedie uit een min 
of meer uitgesproken arboricole levenswijze in de hand hebben 
gewerkt. Zouden niet, zoo meent ABEL, de voorgangers van de 
Hominiden op de grens van mioceen en plioceen in Centraal Azië 
ontstaan zijn in denzelfden tijd, dat de Pikermi fauna naar alle 
richtingen uitstraalde? De oudste „voorloopers" van den mensch, 
althans de in morphologisch opzicht het meest aan den mensch 
verwante fossielen, zouden hierop wijzen. In het begin van den 
ijstijd, als het bergland van Centraal Azië geheel onherbergzaam 
gaat worden, zouden de oudste hominiden in den engeren zin van 
het woord naar Europa zijn uitgeweken. 

Uit deze opsomming en deze beschouwing moge blijken dat onze 
kennis omtrent de vroegste geschiedenis van de menschheid, 
ondanks de rijke oogst aan vondsten uit het laatste decennium nog 
steeds een betrekkelijk geringe is, dat nog groote hiaten in de feitelijke 
kennis door theoretische overwegingen moeten overbrugd worden. 
Nog meer dan voor de vraag naar de herkomst van den mensch 
geldt dit indien men het vraagstuk der afstamming mede in deze 
overwegingen zou willen betrekken. Met belangstelling zien wij 
dan ook, voor de beantwoording der vele vragen die nog over 
blijven, nieuwe vondsten tegemoet. 



K O R A L E N 

door 

Prof. Dr. H . BOSCHMA 

Aangezien er over koralen zoo heel veel te vertellen is, beperkt 

de spreker zich voornamelijk tot de dieren van het geslacht Fungia 

en verwante vormen. Di t zijn weliswaar dieren, die sterk afwijken 

van de andere koralen, maar zij hebben eigenaardigheden in hun 

cyclus van ontwikkeling, die bij andere koralen niet voorkomen. 

De naam Fungia is reeds heel oud. Deze is ontleend aan de mee

ning, dat de koralen van dit geslacht zouden ontstaan doordat padde

stoelen, die met de rivieren naar zee waren gevoerd, daar een ver-

steeningsproces zouden doormaken. 

Fungia wijkt af van andere koralen omdat het skelet niet buis

vormig is, maar als het ware geprojecteerd is op het platte vlak. 

De wand staat hier niet vertikaal, maar ligt horizontaal en vormt 

zoodoende met de voetplaat een enkel vlak. In verband daarmede 

hebben zich in het skelet van Fungia een zeer groot aantal septen 

kunnen ontwikkelen (bij andere, „normaal" gebouwde koralen zou 

dit reeds door plaatsgebrek moeten achterwege blijven). 

De rangschikking van de septa is bij Fungia zeer regelmatig. 

In f ig . 1 is een derde gedeelte van het systeem van septa afgebeeld. 

Er zijn zes septa van de eerste cyclus, deze zijn het eerst ontstaan 

en zijn bij jonge dieren nog duidelijk iets sterker ontwikkeld dan 

die van den tweeden cyclus. Tusschen telkens een septum van den 

eersten cyclus en een van den tweeden vindt men een septum van 

den derden cyclus, in het geheel twaalf. Op overeenkomstige wijze 

zijn er 24 septa van den vierden cyclus, 48 van den vijfden, enz. 

Een eigenaardigheid bij Fungia is nu, dat in de cycli van de hoogere 
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orden telkens twee septa, die aan weerskanten liggen van een sep

tum van de daarop volgende lagere orde, hiermede zijn verbonden, 

zoodat men in het skelet zooals dat in f ig . 1 is weergegeven, telkens 

naar buiten toe een ver
takking in drieën krijgt. 

Het in f ig . 1 afgebeelde 
exemplaar heeft een hoe-
kigen vorm. Dit komt al
leen voor bij jonge exem
plaren van de soort Fungia 

hexagonalis, later krijgt de 
koraal een min of meer 
cirkelvormige gedaante. 
Alle soorten van een der
gelijke koraal hebben dan 
tenslotte ongeveer dezelf
de rangschikking van 
septa. 

Anders is dit bij andere 
soorten van het geslacht 
Fungia, zooals Fungia echi-

nata (fig, 2), Hier is het 
skelet in de lengterichting 
van het lichaam sterk uit
gegroeid, in de dwarse 
richting veel minder. 

Dit brengt met zich mede, dat in dat gedeelte, dat in de lengte
richting van het lichaam ligt, zich septen hebben kunnen vormen 
van veel hoogere cycli dan in het gedeelte, dat in de dwarse richting 
hgt. Zoo is in het rechter beneden gedeelte van f ig. 2 het systeem 
van septen uitgegroeid tot en met den 7en cyclus, terwijl in het 
bovengedeelte van dezelfde figuur reeds enkele septa van den 17en 
cyclus te vinden zijn. 
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De kolonievormende Fungiden zijn nu in hun bouwplan ge

deeltelijk te vergelijken met ronde Fungia's zooals F, hexagonalis, 

voor een ander ge¬

deelte met langge- | | | / /* ^ ' t ' . , 

rekte Fungia's zoo

als F. echinata. Tot 

de min of meer 

langgerekte groep 

behooren de ge

slachten Herpolitha 

en Polyphyllia, tot 

de min of meer 

cirkelvormige groep 

Halomitra, 

De kolonies van 

Herpolitha, Poly

phyllia en Halomitra 

ontstaan door dee

ling van een oor

spronkelijk onge

deeld individu van 

het type Fungia, Het 

begin van kolonie

vorming uit zich 

hier in de lengte

richtingvan het dier, 

hier ontstaan name

lijk tusschenschot-

ten, die een verbin

ding tot stand bren

gen telkens tusschen een van de septa van den linkerkant met een 

van den rechterkant. In f ig . 3 zijn deze tusschenschotten afgebeeld, 

zij hebben hier een min of meer ruitvormige gedaante. Door deze 
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tusschenschotten wordt het dier in de lengterichting verdeeld in 

een aantal stukken; in het centrale gedeelte van die stukken vormt 

zich een nieuwe mond en verdere organen van het dier. De oor

spronkelijke solitaire koraal is daardoor 

É
7 een kolonie geworden bestaande uit een 

^ aantal secundaire individuen. Bij Herpo

litha komt daar nog bi j , dat ook in de 

zijdelingsche gedeelten van de koraal 

secundaire individuen ontstaan, wehs-

waar in betrekkelijk gering aantal en 

kleiner dan de secundaire individuen 

in de mediane l i jn van de kolonie. Deze 

zijdelingsche secundaire individuen 

vindt men op de plaatsen, waar groote 

septa onderbroken zijn (door resorptie 

van de kalksubstantie). Telkens zijn dan 

op deze plaatsen twee naburige dun

nere septa met elkaar verbonden door 

een dwarse verbinding, zooals in de be

nedenhelft van f ig , 3 is weergegeven. 

Het skelet van Polyphyllia onder

scheidt zich nu van dat van Herpolitha 

door de aanwezigheid van veel meer 

secundaire individuen. Nu is in fig, 3 

het skelet afgebeeld van een Zeer jong 

exemplaar van Polyphyllia, waar de vor

ming van secundaire individuen pas is 

begonnen in de zijdelingsche gedeelten. Dit afgebeelde stadium 

doet nu zeer sterk denken aan den bouw van volwassen Herpolitha. 

Bij de verdere ontwikkeling van Polyphyllia worden nu alle septa 

door resorptie van de kalksubstantie verdeeld in een zeer groot 

aantal kleine stukjes, zoodat op het eerste gezicht dergelijke koralen 

Fig, 3, 
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exemplaren hebben nog een 200 weinig gecompliceerden bouw, dat 

men het regelmatige type van structuur van Fungia kan terugvin

den (fig. 3 ) . 

Aan volwassen exemplaren van het geslacht Halomitra is ook 

niet altijd op het eerste gezicht te zien, dat de geheele kolonie niets 

anders is dan een koraal van het type Fungia, die secundair ver

anderd is, Bij zeer jonge exemplaren is ook hier weer de regel

matigheid van den bouw van de kolonie aan te toonen, Fig, 4 stelt 

voor het systeem van septa van een zeer jong exemplaar van Halo

mitra pileus. De bovenste helft van de figuur vertoont een rang

schikking van septa, die practisch niet verschilt van die van Fungia, 

In de onderste helft van de figuur is te zien, dat op drie plaatsen 

secundaire individuen zijn ontstaan; hier is de kalksubstantie van 

een aantal septa plaatselijk opgelost en later zijn deze septa verder 

uitgegroeid naar het centrum van de jonge individuen, zoodanig, 

dat deze nieuwe gedeelten min of meer radiair om dit centrum 

zijn gerangschikt. Bij den verderen groei van het afgebeelde exem

plaar zouden er zich een groot aantal nieuwe individuen hebben 

gevormd en het eenvoudige bouwplan van Fungia is dan ook in 

oude kolonies dikwijls moeilijk terug te vinden. 

Bij Fungia en verwante geslachten komt een eigenaardige gene

ratiewisseling voor, die geheel te vergelijken is met de generatie-

wissehng van de Scyphomedusen, Op regelmatige wijze wisselt 

hier geslachtelijke voortplanting af met ongeslachtelijke vermeerde

ring. De volwassen individuen, die vr i j , zonder vasthechting, op 

de riffen te vinden zijn, planten zich voort door bevruchte eieren. 

Hieruit ontstaat een planula, een kleine eivormige larve, die met 

trilhaar bekleed is. Dit diertje zwemt eenigen tijd vrij in zee rond 

en zet zich dan tenslotte vast op een of ander voorwerp, meestal 

een stuk dood koraal. Uit de larve ontstaat dan een jonge polyp, 

die uitgroeit tot een kleine boomvormig vertakte kolonie. De takken 

van deze kolonie zijn min of meer buisvormig, zij lijken daardoor, 

althans op jonge stadia, op gewone „normale" koralen. Wanneer 
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echter de takken een bepaalde lengte hebben bereikt, dan verbreedt 

zich hun rand en aan den top van de tak ontstaat dan een klein 

paddestoelvormig geheel, een jonge Fungia, Na eenigen tijd wordt 

de kalksubstantie van het skelet plaatselijk geresorbeerd en de jonge 

Fungia valt af van den steel, Het dier komt nu op het rif te liggen 

en kan zich verder ontwikkelen tot een volwassen dier. Aan de 

takken, waarvan eenmaal een jonge Fungia heeft losgelaten kan zich 

dan opnieuw weer hetzelfde proces herhalen. Wanneer zich echter 

voor de tweede maal een jong exemplaar vormt aan het uiteinde 

van een tak, dan is nog altijd een randje onder de vasthechting van 

het tweede exemplaar zichtbaar. Dit randje vormde vroeger de 

aanhechtingsplaats van het eerste exemplaar. Dit proces kan zich 

eenige malen herhalen, zoodat uit een larve een groot aantal jonge 

koralen kan ontstaan. Door zijn overeenkomst met de zoogenaamde 

strobilatie van de Scyphomedusen valt dit proces van voortplanting 

dadelijk op als iets bijzonders onder de koralen. Principieel ver

schillend van de wijze van voortplanting bij andere rifkoralen is 

het echter niet. De meeste rifkoralen zijn kolonievormend, ook deze 

kolonies ontstaan ieder uit een enkele planula. Wanneer deze 

planula is uitgegroeid tot een volwassen individu en dit eerste exem

plaar een bepaalde grootte heeft bereikt, dan worden uit dit exem

plaar door knopvorming of deehng een groot aantal nieuwe indivi

duen gevormd, die zich ieder op dezelfde manier weer kunnen 

vermeerderen, In den regel blijven die individuen dan met elkaar 

verbonden tot groote kolonies. Bij Fungia en verwante geslachten 

vallen de jonge dieren van de boomvormige kolonie af en groeien 

ieder voor zich uit tot één enkel individu (Fungia) of tot een kolonie 

(Herpolitha, Polyphyllia, Halomitra), 

Aan de boomvormige kolonies van de Fungiden, waaraan de 

jonge individuen ontstaan, kan men soms exemplaren vinden, die 

opmerkelijke afwijkingen vertoonen. Wanneer zich aan een derge

lijke kolonie (men noemt deze „anthocormus") vele jonge individuen 

vormen, dan is er dikwijls zoo weinig ruimte voor een regelmatige 
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ontwikkeling, dat zi) door wederzijdschen druk een hoekigen vorm 
verkrijgen. Zelfs kan het voorkomen, dat twee individuen zoo sterk 
tegen elkaar aan gedrongen staan, dat zi) hij verderen groei zich 
met elkaar vereenigen, zoodanig, dat het skelet en ook de weeke 
deelen van de twee individuen geheel met elkander vergroeien. 
Er ontstaan dan eigenaardige tweelingen, die ook na het loslaten 
van den anthocormus met elkaar blijven vereenigd en die op de 
plaats van vergroeiing onregelmatigheden van verschillenden aard 
doen zien. 

Bij de Fungiden komen verder nog knopvormingsverschijnselen 
voor, die van abnormalen aard zijn. Wel komen deze verschijnselen 
algemeen voor, maar zij behooren niet thuis in den gewonen cyclus 
van ontwikkeling. 

In de eerste plaats kunnen voorkomen knoppen, die eigenlijk 
geen knoppen zijn. Men vindt namelijk bij Fungia en ook bij Halo

mitra soms koralen waarvan een gedeelte van den rand naar de 
onderkant is omgebogen. Dit kan geschieden wanneer bij den groei 
een gedeelte van den rand tegen een vast voorwerp aan komt te 
hggen. De groei kan dan of naar boven of naar beneden zich voort-
Zetten, niet in het horizontale vlak, Wanneer de groei zich naar 
beneden voortzet, dan buigt als het ware een gedeelte van den 
rand zich om naar beneden toe: de gedeelten van de septen, die 
zich hier bevinden, komen dan eveneens aan den onderkant van de 
koraal te liggen. Het kan nu voorkomen, dat de op zoodanige wijze 
aan den „verkeerden" kant gekomen gedeelten van septen min of meer 
afgesnoerd worden van de rest. Wanneer dan de koraal, bijvoorbeeld 
door golfbeweging, wordt verplaatst en de rand verder kan door
groeien, dan ontstaat er aan den onderkant een geïsoleerd gedeelte 
van de septen, dat bij verdere groei geheel het uiterlijk kan krijgen 
van een knop. 

Echte knoppen ontstaan dikwijls aan koralen waarvan het levende 

weefsel gedeeltelijk is verloren gegaan. Wanneer een koraal plaatse

lijk is beschadigd, dan kunnen zich op die plaats algen en andere 
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organismen vasthecliten en tengevolge daarvan kan het levende 

weefsel over een gedeelte van de koraal afsterven. Het is nu een zeer 

gewoon verschijnsel, dat uit het gezonde weefsel in de nabijheid 

van het beschadigde gedeelte op willekeurige plaatsen kleine knop

pen ontstaan, vaak van zeer regelmatige bouw, maar ook wel 

asymmetrisch, die op den duur uitgroeien tot een gesteeld jong 

individu. Aan den top van de steel ontwikkelt zich dan een jonge 

koraal op geheel overeenkomstige wijze als dit plaats vindt aan den 

anthocormus. Vaüen deze knoppen dan later af, dan kan zich aan 

den top van de steel weer een nieuwe knop ontwikkelen. 

De spreker heeft kunnen aantoonen, dat dergelijke knoppen tot 

stand komen als gevolg van het afsterven van gedeelten van het 

levende weefsel. Bij een groot aantal koralen van de soort Fungia 

fungites, die op het rif van het eiland Edam in de Baai van Batavia 

zeer algemeen voorkomt, werd de mond met zijn omgeving be

dekt door een prop stopverf, die stevig werd ingedrukt in de septen. 

De koralen bleven grootendeels in leven, maar bijna zonder uit

zondering vormden zij knoppen. Bij sommige had in zeer geringe 

mate een afsterven van weefsels plaats; hier ontwikkelden zich 

spoedig (na eenige maanden) rondom de stopverf een aantal nieuwe 

monden, zoodat hier de oorspronkelijke solitaire koraal veranderd 

was in een kolonie. 

Bij andere had de behandehng ten gevolge, dat groote strooken 

van het levende weefsel van het centrale gedeelte af naar den rand 

toe afstierven. Hier ontwikkelden zich dan in de meeste gevallen in 

de gebieden naast de afgestorven gedeelten jonge knoppen. 

Het lijkt verwonderlijk, dat de koralen in leven konden blijven 

nadat de mond en zijn omgeving geheel met stopverf was afgesloten. 

Voedsel van buiten af was dan niet op te nemen. Voor een groot 

gedeelte bestaat echter hun voedsel uit eencelhge algen, zooxan-

thellen, die in aanzienlijke hoeveelheden in hun weefsel leven. 

De samenleving van de rif koralen met zooxanthellen is een geval 

van symbiose: de algen leven in de weefsels van de koralen en 
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gebruiken de stikstofhoudende producten van de stofwisseling van 
de koralen voor den bouw van hun eiwitten, tevens gebruiken zij 
het koolzuur, dat de koraaldieren vormen voor hun assimilatie van 
koolhydraten; de koraaldieren profiteeren van deze samenleving 
doordat zij de zuurstof gebruiken, die de algen produceeren. Ten
slotte is het echter voor de algen niet een onverdeeld voordeel om 
in de weefsels van de koralen te leven, want groote hoeveelheden 
van de algen worden voortdurend door de koraaldieren opgenomen 
in de verterende organen. Het voorkomen van deze symbiose ver
klaart, dat de met stopverf behandelde Fungia's nog lang genoeg 
in leven bleven om uit de resten van hun levend weefsel knoppen te 
kunnen vormen. 

Behalve de knopvorming is ook het regeneratievermogen van de 
Fungiden in sterke mate ontwikkeld. Vaak vindt men op de riffen 
exemplaren van Fungia, die vroeger waren gebroken en die reeds 
weer gedeeltelijk hun vroegeren vorm hebben teruggekregen. 
Vooral het centrale gedeelte is dan op regelmatige wijze geregene
reerd, de gedeelten, die zich verder van het centrum af bevinden, 
vertoonen allerlei onregelmatigheden. Bij de kolonievormende 
Fungiden voert de regeneratie vaak tot sterk van de „normale" 
afwijkende kolonies. Dit blijkt vooral bij Halomitra, waarvan de 
spreker veel materiaal heeft kunnen bijeenbrengen aan de onder-
Zeesche helhng van Goenoeng Api in de Banda groep. Van dezen 
berg roüen geregeld steenen naar beneden en op bepaalde plaatsen 
bleek nu, dat alle verzamelde exemplaren geregenereerde vormen 
waren. In het centrum van deze kolonies was namelijk steeds een 
gedeelte te vinden, waarin ahe septa min of meer paraüel aan elkaar 
hepen. Dit gedeelte had dan een onregelmatigen veelhoekigen 
vorm. Aan den rand van dit oorspronkelijke gedeelte hadden zich 
nu nieuwe septa ontwikkeld, die ahe radiair uitstraalden van het 
centrum van het oorspronkelijke stuk. 

Aan twee kanten vormden dus de nieuwe septen min of meer de 

verlenging van de oorspronkelijke septen, op andere plaatsen 
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hadden de later gevormde septen een richting, die loodrecht stond 

op die van de oorspronkelijke septen. 

Na de bijzonderheden over Fungiden worden enkele opmerkingen 

gemaakt over rifkoralen in het algemeen. Deze dieren zijn zoo goed 

als uitsluitend tot de tropen beperkt en hun verspreiding naar de 

diepte toe is in den regel niet meer dan 40 m. Dit staat wel in ver

band met de doordringbaarheid van het zeewater door hcht in 

voldoende hoeveelheid voor de eencelhge algen om hun assimilatie

proces te kunnen doen geschieden. Het verspreidingsgebied van de 

verschillende soorten van rif koralen is verschillend: sommige, zooals 

de boven genoemde Fungia hexagonalis, heit in diepten van 10 tot 

30 m, terwijl andere soorten, zooals Fungia echinata, dicht bij de 

oppervlakte te vinden zijn. Wanneer soorten van rifkoralen een groot 

verspreidingsgebied hebben naar de diepte toe, dan hebben zij vaak 

op verschillende diepten een zeer verschillend uiterlijk. De exem

plaren, die leven in het oppervlakkige water hebben een meer ge

drongen vorm, met korte dikke takken, die weerstand bieden aan 

den golfslag. 

In dieper water levende exemplaren zijn daarentegen veel losser 

opgebouwd, hun takken zijn dunner. Nauwkeurige onderzoekingen 

over de variabiliteit van koraaldieren hebben in vele gevallen aan

getoond, dat vele voorwerpen, die als verschillende soorten zijn 

beschreven, in werkelijkheid niets anders zijn dan standplaats

modificaties van eenzelfde soort. 

Evenals er bij het voorkomen van koralen een grens naar de diepte 

toe is aan te wijzen, is er ook een grens naar de hoogte toe. Koralen, 

die leven in zeer ondiep water, kunnen ten slotte zoo hoog groeien, 

dat bij laag water hun toppen boven het water uitsteken. Nu kunnen 

koralen wel gedurende een gedeelte van den dag boven het water 

uitsteken zonder daarvan schade te ondervinden, maar vaak komt 

het voor, dat de toppen van zulke koralen dan afsterven: de om

standigheden zijn dan blijkbaar toch te ongunstig. Vooral is dit 

dikwijls het geval met Astraeiden, die een bolvormige gedaante 
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van kolonies vertoonen. Sterft dan hier het topgedeelte van de kolo
nie af/dan kan het skelet op die plaats door de werking van het water 
worden geërodeerd en er ontstaan kolonies, die veel overeenkomst 
vertoonen met een atol op zeer kleine schaal, men spreekt dan ook 
wel van micro-atollen. 

De koraaleilanden zijn opgebouwd uit de skeletten van de koraal
dieren, met resten van andere dieren en planten. Hoe een eiland kan 
ontstaan uit koraalgruis, dat door de golven is bijeengebracht, wordt 
duidelijk gemaakt door de puinwallen, die men bij vele koraal
eilanden vindt. Zulke puinwallen kunnen bij veranderde wind
richting in korten t i jd geheel van vorm veranderen, hun blijvende 
gedaante krijgen zij in den regel eerst, wanneer zij begroeid zijn 
met boomen, onder welke vooral de mangroven belangrijk zijn. 

Een koraalrif is wel in de eerste plaats samengesteld uit koraal
dieren, maar behalve deze herbergt het r if nog dieren uit allerlei 
andere groepen, die ieder voor zich weer hun eigen bepaalde milieu 
hebben. Zoo vindt men op en in de zandige gedeelten van de riffen 
geheel andere soorten van krabben dan op en in de slijkachtige 
gedeelten. Kale zandige en slijkachtige stukken van het r if bezitten 
weer een geheel andere fauna dan die gedeelten, die met planten 
begroeid zijn (algen en zeegrasachtige planten), in deze laatste ge
deelten komen zeer vele Asteriden en Echiniden voor, die elders 
ontbreken. 

3 



H E T WEZEN DER B E V R U C H T I N G 
I N P L A N T - EN DIERENRIJK 

door 

Prof. Dr. J. BOEKE. 

De negentiende eeuw heeft ons als biologen een begrip ge

schonken, dat voor ons van even groote draagwijdte is als het 

begrip van het behoud van arbeidsvermogen voor den physico-

chemicus, nl . het begrip van de continuïteit van het leven, dat op 

aarde slechts uit leven nieuw leven voortkomen kan. Met de gene-

ratio spontanea en de telkens nieuwe scheppingen van levende 

wezens, die op het vroegere biologische onderzoek en het begrijpen 

van de levende natuur zoo verlammend hebben gewerkt, heeft de 

negentiende eeuw definitief afgerekend; van het begin van het 

leven op aarde weten wij niets, doch als eenmaal levende wezens 

op aarde voorkomen, zien wij nieuwe levende wezens slechts uit 

levende wezens ontstaan. In flagrante tegenstelhng schijnt nu 

hiermede te zijn, dat wij overal zien, dat het leven als zoodanig 

slechts een beperkten duur heeft, dat ook zonder een gewelddadigen 

ingreep, als physiologisch optredend verschijnsel, de dood een einde 

maakt aan het leven der individuen, dat elk levend wezen slechts een 

beperkten, voor elke soort vrijwel constanten, levensduur heeft. Die 

tegenstelhng is echter slechts schijnbaar, want wij zien, dat bepaalde 

deelen van het levend organisme, de geslachtscellen, apart worden 

gezet, uit het lichaam loskomen en een nieuw individu gaan vormen, 

dat het leven voortzet. Zoo worden wij gedwongen tot de onder

scheiding van een somatische baan in de ontwikkeling der levende 

wezens, die met den dood van het individu afgebroken wordt en 
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een kiembaan, die de continuiteit van het leven waarborgt en 
telkens weer een nieuw individu uit zich doet ontstaan, maar zelf 
daarbij ononderbroken, continu bli jf t . Vanuit dit standpunt kunnen 
wij de levende wezens, de uitspruitsels der somatische baan, 
beschouwen als de zich telkens weer vernieuwende omhulsels en 
beschermers van de continue kiembaan, de geslachtsceUen die zij 
bevatten. De dood bergt steeds de biologische onsterfelijkheid 
in zich. 

Er komt nu evenwel nog iets anders bi j . Als de eencellige dieren 

zich vermeerderen door zich eenvoudig in tweeën te deelen, waarna 

dan elk van de beide helften tot een nieuw individu van de grootte 

der oorspronkelijke cel uitgroeit, 'en als dit deelingsproces zich 

telkens herhaalt en zoo de nieuwe wezentjes gevormd worden, dan 

kan men, ook al zullen natuurlijk een aantal dezer diertjes te gronde 

gaan, van een praktische onsterfelijkheid spreken; kiembaan en 

somatische baan zijn hier aan elkaar gelijk. Maar nu is het het 

eerst door de Maupas in een reeks van schitterende onderzoekingen, 

die later van allerlei zijden zijn bevestigd en uitgebreid, aangetoond, 

dat ook bij deze eencellige wezens wel degelijk een afslijtingsproces, 

een proces van oud-worden bestaat, en dat deze deeling niet een 

onbeperkt aantal malen doorgaat, maar dat na een reeks van derge

lijke deehngen het diertje zijn levenskracht verhest, in een stadium 

van depressie geraakt, dat met den dood eindigt, indien niet twee 

individuen met elkaar tot versmelting kunnen komen, uit welke 

versmelting dan een nieuw individu ontstaat, dat zich weer een 

aantal malen kan deelen. Door deze versmelting ontstaat dus als 

het ware een nieuwe levenscyclus, en wij hebben hier dus het eerste 

voorbeeld van een bevruchting, doch nu van eenvoudige cellen 

zonder differentiatie, van het geheele individu. Verjonging van de 

levende stof door versmelting van twee eenheden tot één nieuwe 

eenheid, zonder arbeidsverdeeling. Bij meerceUige organismen zien 

wij nu een arbeidsverdeeling, vorming van bepaalde geslachtscellen, 

en een van de somatische baan te onderscheiden kiembaan op-
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treden. Bij de kolonievormende eencellige dieren, zooals volvox, 

zien wij reeds een zoodanige arbeidsverdeeling optreden, een 

werkelijke bevruchting. 

Bij de meercellige organismen zien wij dan nog een verdere 

differentiatie, een vorming van kleine bewegelijke zaadcellen en 

van groote meestal passieve, voedselrijke eicellen, van tweevoudige 

geslachtscellen dus, zich vertoonen. 

Daarbij zien wij dan die geslachtscellen, waaraan de continuiteit 

van het leven gebonden is, dikwijls in ontzaglijk groot aantal 

gevormd worden. Bij planten en dieren met een groot vernietigings-

cijfer, waarbij dus een zeer groot aantal van de gevormde individuen 

te gronde gaat, voordat zij een volwassen leeftijd hebben bereikt 

en dus hebben kunnen deelnemen aan de vorming van de volgende 

generatie, is dat zeer begrijpelijk, maar ook bij andere organismen 

wordt vaak een zeer groot aantal geslachtscellen gevormd, waarvan 

dan reeds gedurende de ontwikkeling een aantal verloren gaat. Zoo 

worden bij den mensch in beide ovarien ongeveer 400,000 eicellen 

aangelegd. Van dit aantal gaat al gedurende de ontwikkehng het 

grootste deel verloren, zoodat de geslachtsklier van het pasgeboren 

meisje slechts ongeveer 10,000 eicellen bevat. Hiervan komen 

slechts ongeveer 400 tot rijpheid en daarvan slechts 6—10 tot 

ontwikkeling, tot nakroost. Bij dieren, die langzamerhand uit

sterven, is dit vaak nog veel erger (gorilla) en wellicht is een der 

oorzaken van het uitsterven van een diersoort juist daarin gelegen, 

dat door een of andere oorzaak de vorming van geslachtscellen 

langzamerhand minder en minder wordt en er meer en meer al 

gedurende de vorming teloor gaan. 

Over het algemeen zijn de rijpe eicellen groot, volumineus, vol 

voedselstoffen, en nu is het merkwaardig, hoe de natuur blijkbaar 

al hare krachten inspant om juist die cellen, waaraan het voortbe

staan van de soort is gebonden, zoo goed mogelijk voor die functie 

geschikt te maken, vaak ten koste van andere elementen van het 

lichaam. De eicel wordt omgeven door voedsterceüen, die haar hun 
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voedsel afgeven en meestal daarbij zelve geheel en al worden uit
geput, ja te gronde gaan, zoodat men wel van een altruïsme, een 
zelfopoffering van deze cellen heeft gesproken, dikwijls zonder 
daarbij te beseffen, dat men dan eigenschappen uit de menschelijke 
samenleving, psychische eigenschappen, aan die cellen toeschrijft. 
Trouwens, het is eigenaardig, dat men juist bij de geslachtscellen, 
de elementen van de continue kiembaan dus, vaak van die elementen 
als van iets actiefs, iets bewusts, iets met eigen wil en eigen bewust 
leven spreekt, veelmeer dan bij de andere samenstellende deelen 
van ons lichaam. 

Bij het proces van rijpworden, van groei, wordt dus de eicel in 

vele gevallen groot, ten koste van de haar omgevende elementen. Zij 

bl i j f t dan verder passief, voor zooverre dit een actieve bewegelijkheid 

uitsluit. De zaadcel daarentegen wordt zoo klein mogelijk, actief 

bewegelijk, en haar samenstehing wordt veel gecomphceerder dan 

die van de eicel, omdat voor de bevruchting de rijpe zaadcel (de 

spermatozoïde) de eicel moet opzoeken en daarin doordringen. 

Terwijl de eicel passief bli jf t , zal de zaadcel door eigen doelmatige 

beweging de eicel moeten bereiken en er zich mede moeten ver

eenigen, De organisatie van de rijpe zaadcel is dan ook wel het 

meest bewonderenswaardige voorbeeld van celorganisatie, dat zich 

denken laat; zij bestaat uit een voorste compact gedeelte, de kop, 

dat de kern bevat, een uit uiterst fijne draadjes opgebouwde staart, 

die de bewegingen uitvoert, waardoor de spermatozoïde zich ver

plaatst, en een uit verschiüende deeltjes opgebouwd middenstuk, 

dat het celcentrum bevat en dan ook als centrum voor de bewegingen 

van het geheel wordt opgevat. A l het verdere protoplasma van de 

mannelijke geslachtscel wordt bij de ontwikkeling tot rijpe zaadcel 

als overtoüige ballast uitgestooten, zoodat een minutieus klein 

lichaampje overblijft, waaraan dan de bevruchting is toevertrouwd. 

Dit bevruchtingsproces kan men aan kleine doorzichtige eicellen, 

die in het water worden gelegd en bevrucht, zooals aan de micros

copisch kleine glasheldere eieren van zeeappels, onder het micros-
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coop bestudeeren, ja men heeft er zelfs films van kunnen maken, 

die dan, in versneld tempo afgedraaid, ons in eenige minuten een 

beeld geven van de bevruchting en de daarop volgende eerste 

ontwikkehng van het ei, . . . , totdat de daaruit ontstane larve uit 

het gezichtsveld van het filmapparaat wegzwemt! 

Men knipt een stukje van het ovarium van een volgroeide zeeappel 

af en spoelt dit in een horlogeglaasje met zeewater uit, dan heeft 

men daarin duizende eicehen, hetzelfde doet men bij de zaadklier 

van een mannelijke zeeappel, en brengt dan een klein druppeltje 

van dit laatste zeewater, dat dus duizende spermatozoïden bevat, 

bij het zeewater dat de eicellen bevat. Onder het microscoop ziet 

men dan, dat eerst deze zaadcellen in alle richtingen rondzwemmen, 

doch zoodra zij in de buurt komen van een eicel, worden zij er 

blijkbaar door aangetrokken, zwemmen er om heen en een der 

Zaadcehen dringt door de eikapsel en in de eicel binnen. Zoodra 

dit is geschied, wordt door de eicel een vliesje (de zoogenaamde be

vruchtingsmembraan) afgescheiden, die het binnendringen van 

verdere zaadcehen belet, de eicel zelve schrompelt iet of wat in, en 

stoot daarbij een hoeveelheid vloeistof, die zooals men kan aan

toonen, koolzuur en andere stofwisselingsprodukten bevat, uit, en 

nu begint een merkwaardige verandering in de (nu bevruchte) 

eicel het oog te boeien. De zaadcel dringt verder in de eicel door, 

keert zich om, zoodat het bovengenoemde centrum vooraan komt 

te liggen, om dit centrum, dat zich in tweeën deelt, ontwikkelen 

zich krachtlijnen in het eiprotoplasma, de kern van de eicel beweegt 

zich naar de kern van de zaadcel toe, en beide kernen versmelten 

met elkaar, terwijl zich de uit het zaadcelcentrum gevormde centra 

aan weerszijden van de met elkaar versmolten kernen plaatsen, er 

volgt een deehng van de (versmolten) eikern en daarop volgt een 

deehng van de geheele eicel. Deze wordt door verdere deehngen 

gevolgd, , , , , de ontwikkeling is in gang gezet en gaat nu verder 

door tot de larve is ontstaan, 

Van te voren zijn uit de eicel al twee uiterst kleine lichaampjes 
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losgeraakt, de poollichaampjes, die bij andere diersoorten eerst na 

het indringen van de zaadcel worden uitgestooten, voordat de 

eigenlijke verdere ontwikkehng begint; de uitstooting dezer pool

lichaampjes hoort evenwel tot het proces van rijp worden van de 

eicel, en behoeft dus hier niet nader te worden besproken. Het is 

een vraagstuk op zich zelf, dat uiterst belangrijk is, doch een te 

lange bespreking zou eischen, doch deze poolhchaampjes moesten 

hier worden genoemd, omdat hunne vorming door de eicel later 

nog even ter sprake zal moeten komen. 

De bevruchting bestaat dus uit twee processen; 

1. Versmelting van de kernen der beide geslachtscehen tot één 

kern, de klievingskern, waaruit dan door deeling ten slotte alle 

kernen van het zich uit de eicel ontwikkelende jonge individu 

ontstaan; 

2. de zaadcel brengt haar krachtencentrum, het zoogenaamde 

centrosoma, in de eicel, waardoor deze een nieuw deelingscentrum 

ontvangt en zich gaat deelen. 

Di t is nog niet zoo heel lang geleden vastgesteld (1875), Vroeger 

schreef men de stoot tot verdere ontwikkeling, die de eicel door de 

bevruchting ontving, toe aan een soort van mystieke invloed van 

het mannelijk element, de aura seminalis, en eerst toen, nu 250 

jaren geleden, door LEEUWENHOECK de zaadcellen, door hem de 

zaaddiertjes, de animalcula, genoemd, werden ontdekt, werd het 

een vraagstuk, van waar de ontwikkeling uitging, of de eicel zich 

onder den invloed van de zaadcel, tot een nieuw individu ging 

ontwikkelen, dan wel of de zaadcel, het zaaddiertje, zich met behulp 

van het voedsel, het door de eicel verstrekt, tot het nieuwe individu 

ontwikkelde. Deze strijd tusschen de „ovisten" en de „animal-

culisten" duurde meer dan een eeuw, en het is eigenaardig om na 

te gaan hoe eigenlijk de geschiedenis van de wisselende positie 

van de vrouw in de cultuurgeschiedenis zich in deze opvattingen, 

in dezen strijd, weerspiegelt. Tot in 1875 de versmelting van de 

kernen, de volkomen gelijkwaardige invloed van beide geslachten 
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op het nieuwe individu, werd ontdekt; dan begint ook de strijd om 

de gehjkwaardige positie van de vrouw in de samenleving. 

Wetenschappelijk ligt deze versmelting van de kernen van de 

beide geslachtscellen bij de bevruchting aan de basis van een geheele 

reeks van fundamenteel belangrijke onderzoekingen en weten

schappelijke opvattingen. Wat in de eicel doordrong, was nagenoeg 

alleen de kern van de zaadcel. Daarin moesten dus de erfelijke 

eigenschappen die van den vader op het kind overgingen, zijn 

gelocaliseerd. Eerst door deze waarnemingen was de weg gebaand 

voor exact erfelijkheidsonderzoek. 

Maar, zoo hebben wij ons nu af te vragen: wat is nu het wezen 

der bevruchting? Dat de deehng van de eicel en de verdere ont

wikkeling ook zonder voorafgaande bevruchting kan in gang worden 

gezet, leeren ons de gevallen van parthenogenese, die overal in de 

levende natuur worden waargenomen. Ook bij normale ontwikkeling 

door bevruchting kan deze parthenogenese optreden, zooals bijvoor

beeld de proeven van BERTHOLD bij wierensoorten aantoonen. Bij 

een bepaalde wiersoort (ectocarpus) worden twee soorten van 

Zwermcellen gevormd, die men met zaadcellen en eicellen kan 

vergelijken; in het water rondzwemmende komen zij met elkaar tot 

ontmoeting, waarna de daardoor bevruchte vrouwelijke zwermcel 

zich tot een nieuw wier ontwikkelt. Zij Zet zich vast, doch dan is de 

mogelijkheid om bevrucht te worden, slechts zeer kort, slechts 

enkele minuten. Is de versmelting met een mannelijke zwermcel 

na verloop van dien korten t i jd niet tot stand gekomen, dan wordt 

het trilhaar, dat voor de beweging diende, ingetrokken, de eicel 

scheidt een cellulose-wand af, waardoor elke bevruchting verder 

onmogelijk wordt, en na 1 of 2 dagen begint zij zich parthenogene-

tisch te ontwikkelen tot een nieuw wier; ja zelfs met de kleine 

mannelijke Zwermcellen kan hetzelfde gebeuren. De daaruit ge

vormde plantjes blijven dan echter zwak. 

Door de koningin van den bijenstaat worden onbevruchte eieren 

gelegd, die zich tot mannelijke individuen (de hommels of darren) 
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ontwikkelen, en bevruchte eieren, die zich tot werkbijen (onont

wikkelde wijfjes) of tot ontwikkelde wijfjes (koninginnen) ont

wikkelen. 

En ook bij de zoo pas beschreven ontwikkeling van de eicellen 

der zeeappels kan men een der beide processen, die als bevruchting 

werden genoemd, uitschakelen. Men kan (door schudden met zee

water) de eicellen stuk maken, en dan kernlooze stukjes door een 

zaadcel doen bevruchten. Dan bli j f t de versmelting van de kernen 

uit, en toch kan zich een larve uit een dergelijk eicelstuk ontwikkelen, 

De kern van de zaadcel kan passief ergens in het ei blijven hggen, 

en toch zal het door de zaadcel in het ei gebrachte centrum de eicel 

tot ontwikkehng aanzetten en de vorming van een normale larve, 

die dan echter slechts kernen van de halve groote zal bevatten, ten 

gevolge hebben. 

Wel moeten wij nu nog even wijzen op waarnemingen van een 

Amerikaansch onderzoeker, L I L L I E , die door middel van centri

fugeeren van de eieren op het oogenbhk dat de spermatozoïde er 

binnen drong, waardoor dat stukje van de zaadcel, dat nog buiten 

het eiprotoplasma uhstak, er af werd gebroken, kon aantoonen, dat 

het bij dit in de eicel brengen van een nieuw deehngscentrum niet 

zoozeer gaat om een bepaald celorgaantje, het centrosoma, dan wel 

om het in de eicel brengen van bepaalde scheikundige stoffen, die 

mogelijkerwijze in het middenstuk van de spermatozoïde, waar het 

centrosoma ligt, gelokaliseerd zijn, maar het blijkt toch te gaan om 

het in gang zetten van de deeling van de eicel in de eerste plaats en 

dan om de versmelting van de kernen. 

Dit brengt ons reeds tot de proeven over kunstmatige bevruchting 

door middel van scheikundige stoffen en andere inwerkingen op de 

eicel, de proeven van BATAILLON, DÉLAGE, LOEB, die eenige jaren 

geleden zooveel belangstelhng oogstten. Het bleek mogelijk, door 

achtereenvolgens de eicel te behandelen met zeer sterk verdunde 

oplossingen van een zuur (bijv. eenbasisch vetzuur) en een sterke, 

hypertonische zoutoplossing, met een uiterst sterk verdund zuur 
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(looizuur) en een base (ammoniak), met verschillende metaalzouten 

(bijv. mangaanzouten), ja zelfs door het eioppervlak met een f i j n 

glazen naaldje even aan te prikken (piqüre) het niet bevruchte ei 

tot ontwikkeling aan te zetten. Bataillon zag daarbij, dat deze 

piqure veel meer effect had, als hij daarbij een of andere levende cel, 

die oxydeerende werking had, zooals een rood bloedlichaampje, in 

de eicel bracht. Het was blijkbaar de door de chemische inwerking 

ontstane oxydatie-mogelijkheid, de mogelijkheid om de in de eicel 

opgehoopte stofwisselingsprodukten te verwerken en kwijt te raken, 

die de eicel tot deehng en daardoor tot verdere ontwikkeling aan

zette. 

Wij moeten dan hierbij denken om de zoo eigenaardige vorming 

van een bevruchtingsmembraan direct na de natuurlijke bevruchting 

en de uitstooting van stofwisselingsprodukten, die na de bevruchting 

aan de eigenlijke deeling van de eicel voorafging. 

Wil men zich een juiste voorstelhng maken van het bevruch

tingsproces, dan moeten wij het beschouwen in verband met de 

rijping van de eicel en het eigenaardige verschijnsel, dat de eicel, 

nadat zij uit het moederhchaam is losgeraakt, maar gedurende een 

korte periode, bij meerdere vormen maar enkele minuten of uren, 

het vermogen bezit om bevrucht te worden. Gebeurt dit in dien 

korten t i jd niet, dan sterft de eicel af. Di t is daarom zoo merk

waardig, omdat plantenzaden die bevrucht zijn, gedurende tal van 

jaren (tot 200 jaren toe) in drogen toestand bewaard kunnen worden, 

zonder het vermogen om te ontkiemen en tot een nieuwe plant uit 

te groeien te verliezen, en omdat cellen, die uit het embryo zijn 

genomen en in een druppel voedingsvloeistof worden opgekweekt, 

vaak een onbeperkt langen ti jd („onsterfelijke" cultuur van CARREL, 

die nu al 25 jaren lang onafgebroken doorgroeit) kunnen blijven 

leven en groeien. En als wij bedenken, dat eencelhge diertjes jaren 

lang zich telkens weer kunnen deelen en doorgroeien, zonder dat 

eene versmelting van twee cellen, die met een bevruchting kan 

worden vergeleken, behoeft op te treden (Woodruff), dan is dit 
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korte leven, aan de eicel beschoren, nog des te merkwaardiger. De 

bevruchte eicel is praktisch onsterfelijk, want zi) vormt een onderdeel 

van de continue levensbaan, de kiembaan. De onbevruchte eicel 

sterft, als zij eenmaal rijp is, binnen een korten t i jd, wisselende 

tusschen enkele uren en enkele weken, afhankelijk van de soort en 

van de omstandigheden, waaronder de eicel zich bevindt. 

Gedurende de laatste periode van haren groei ontwikkelt de eicel 

een groote activiteit. Zij verwerkt allerlei stoffen in haar proto

plasma, neemt voedingsstoffen op, vormt een stevig omhulsel, dat 

haar beschermt, als zij uit het lichaam is uitgestooten, zij maakt 

zich uit het verband van de overige lichaamscellen los. Is dit alles 

klaar, dan is de eicel, aan het einde der groeiperiode in nagenoeg 

volkomen evenwicht, zooals FAURÉ-FRÉMIET het heeft uitgedrukt, 

„en équilibre de maturation". Haar activiteit is voorbij, zij is vol

komen in rust, al de levensverschijnselen, die tot dit oogenblik zoo 

krachtig zich manifesteerden, schijnen opgehouden te hebben, het 

leven is als het ware latent. A l hare levenskrachten schijnen te zijn 

uitgeput, slechts een uiterst geringe rest van vitaliteit, van vitale 

activiteit is nog over, juist voldoende om een of beide poollichaamp

jes te vormen, en het leven eenige uren in stand te houden. Evenals 

bij de eencelhge dieren de cel, door herhaalde deelingen uitgeput, 

eene uitputting, die slechts door zeer gunstige levens- en voedings

omstandigheden kan worden tegengegaan (Woodruff), slechts door 

versmelting met een andere cel nieuwe levenskracht kan verkrijgen, 

zoo kan ook hier slechts de bevruchting (of een andere aequivalente 

prikkel) de eicel weer tot nieuw leven wekken. Soms is een ver

andering van miheu reeds een prikkel; zoo wordt bij de boven

genoemde zeeappels het ei gelegd vóórdat de poolhchaampjes zijn 

gevormd. Het contact met het zeewater verlevendigt de energie, 

zoodat de laatste deehngen worden verricht en de beide pool

lichaampjes worden afgesnoerd, maar daarmede is dan ook de 

laatste rest van energie verbruikt. Wordt de eicel nu niet bevrucht, 

dan sterft zij af. 
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De eicel is als het ware oud geworden, seniel. En evenals het oud 

worden zoo van cellen als van organismen, zich kenmerkt door een 

verlangzaming van de levensprocessen en een vermindering van de 

permeabihteit, de doorlaatbaarheid van het levende protoplasma 

voor allerlei stoffen en afbraakprodukten, zoo zien wij ook hier bij 

de rijpe eicel een schijnbaar latent leven en een sterke vermindering 

van de permeabiliteit, de doorlaatbaarheid van het protoplasma. 

Vloeistoffen van buiten laat de oppervlakkige laag van het ei

protoplasma niet meer door, maar ook van binnen uit worden de 

stofwisselingsprodukten van de laatste levensphase niet meer door

gelaten en vergiftigen de eicel. De eicel staat, zooals BATAILLON het 

uitdrukt, onder een sterke osmotische spanning. Vandaar, dat hij 

bij zijn proeven over kunstmatige bevruchting het eerst daarvoor 

gebruik maakte van hypertonische zoutoplossingen, en daarbij van 

een prik door de oppervlaktelaag van het ei-protoplasma, de boven 

beschreven piqure. Door de bevruchting, de versmelting met de 

spermatozoïde, herkrijgt de eicel hare oorspronkelijke frischheid, 

hare jeugd, hare permeabiliteit. De lipoide stoffen van de opper

vlakkige protoplasmalaag, die bijna alle stoffen tegenhielden, ver

dichten zich tot de bevruchtingsmembraan en worden afgestooten; 

de daar binnen opgesloten, opgehoopte vloeistof, die de stof

wisselingsprodukten bevatte wordt als perivitelline vloeistof uitge

stooten en zoo raakt de eicel hare stofwisselingsprodukten, met 

name C 02, welke de eicel dreigden te verstikken en te vergiftigen, 

kwijt, en eerst als dit is geschied, begint de klieving, de eerste 

deeling en kan de eicel zich tot een nieuw individu gaan ontwikkelen. 

Men ziet, dat door deze opvatting wel de samengesteldheid 

van het bevruchtingsproces blijkt en dat men op deze wijze wel 

een bevredigende opvatting van de bevruchtingsverschijnselen 

verkrijgt, maar dat het verschijnsel zelve hierdoor allerminst ver

klaard wordt. Integendeel, wij staan aan het einde van deze be

schouwing eigenlijk nog evenzeer voor een raadsel als bij het begin. 

Dat is evenwel ten slotte best te begrijpen. Het bevruchtingsproces 



45 

is een van de fundamenteele levensprocessen. Wij zullen het 
evenmin kunnen verklaren als het leven zelf; wij kunnen er evenmin 
een verklaring van geven als van het leven, den oorsprong van het 
leven en het einde, den dood. Wij kunnen er slechts de verschijn
selen van trachten te analyseeren en weer tot een voor ons bevredi
gend geheel bijeen voegen, al weten wi j , dat wij ten slotte toch voor 
een raadsel blijven staan. 



D E O N T W I K K E L I N G VAN D E W E T E N 
S C H A P P E L I J K E GRONDSLAGEN WAAROP 

HET V L I E G E N BERUST 

door 

Dr. ir. E. B. WOLFF. 

Te allen tijde heeft de mensch gestreefd naar meer vrijheid, 

naar het zich verheffen boven de aardsche beslommeringen, die 

ieder van ons van tijd tot tijd neerdrukken en hinderen. Van de 

oudste tijden af heeft men dan ook gezocht naar middelen om, 

evenals de vogels doen, ook de derde dimensie dienstbaar te maken 

aan onze bewegingsmogelijkheid. De vogels hebben echter eenige 

hchaamseigenschappen, die het hun veel gemakkelijker maken om 

zich in de lucht te verheffen dan dit aan ons, zwaargebouwde 

stervelingen, mogelijk is. Wij kunnen nu eenmaal onze hchaams-

bouw niet veranderen, maar moeten om ons doel op dit gebied te 

bereiken, gebruik maken van de kennis die wij langzamerhand van 

de natuur hebben gekregen en in het bijzonder van de wetenschap 

op welke wijze men apparaten kan maken, die een maximum aan 

energie of arbeidsvermogen kunnen ontwikkelen bij een minimum 

aan eigen gewicht. 

Bij de verdere beschouwingen zullen wij zien, dat wij in sommige 

opzichten de vogels ver achter ons hebben gelaten en onze tegen

woordige prestaties niet zouden kunnen bereiken, als wij niet meer 

gewicht per m^ vleugeloppervlak of niet meer snelheid zouden 

kunnen halen, dan zij in de gunstigste gevallen doen. 

Al dergelijke vergelijkingen zijn echter slechts ten deele van 

belang; een vogel heeft naast vliegen nog geheel andere dingen 
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met zijn lichaam te doen, wij streven met onze luchtvaartuigen een 

geheel ander doel na dan zij. 

Ons doel is in de eerste plaats het met groote snelheid verplaatsen 

van personen en goederen over min of meer groote afstanden. 

Natuurlijk zijn al deze begrippen relatief en zal het U bekend zijn 

dat men met spoortreinen en auto's snelheden heeft bereikt, die op 

het oogenblik niet bij die van luchtvaartuigen achterstaan, maar dit 

waren buitengewone prestaties die een enkele keer'bereikt zijn; het 

li jkt niet twijfelachtig dat in de toekomst het verkeer met groote 

snelheid, grootendeels door de lucht zal gaan. De reden daarvan is 

gemakkelijk te begrijpen en brengt ons vanzelf tot een der eerste 

grondslagen van de luchtvaartontwikkehng;'den luchtweerstand die 

elk bewegend hchaam ondervindt. 

Zouden er geen andere weerstanden zijn die bij de voortbeweging 

overwonnen moeten worden, dan bli j f t deze luchtweerstand een 

belangrijke rem op elke vergrooting van de snelheid. 

Toen men in het laatst der vorige eeuw zich meer ging verdiepen 

in de mogelijkheden van de luchtvaart en i . h. b. toen men lucht

schepen ging bouwen, die men met steeds grooter snelheid door de 

lucht wilde voortbewegen, begon men zich rekenschap ervan te 

geven dat de weerstand die een hchaam dat door de lucht wordt 

bewogen ondervindt, niet gewoon evenredig toeneemt met de 

snelheid van voortbeweging, maar dat deze toename veel sneher gaat. 

Door systematische proefnemingen heeft men toen getracht te 

weten te komen hoe deze weerstand met de snelheid toenam. 

De beroemde ingenieur EIFFEL maakte gebruik van de gelegen

heid, die hem zijn toren bood, om langs draden hchamen van ver

schillenden vorm te laten vallen, teneinde uit hunne snelheid een 

maat voor den weerstand te vinden. Een geheel andere manier om 

hetzelfde doel na te streven bestond in het inrichten van zgn. 

windtunnels, bestaande uit meest horizontale kokers, waardoor 

lucht werd gezogen of geblazen en waarin modellen op verkleinde 

schaal van de lichamen, die men beproeven wilde, werden opge-
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hangen. Door deze hchamen aan balansen te bevestigen kon men 

wegen wehie luchtkrachten erop werken. 

Als ahervoornaamste resultaat van dergelijke proeven kan het 

feit genoemd worden dat de weerstand van een hchaam niet even

redig met de snelheid maar met de tweede macht van deze snelheid 

toeneemt. Wordt de snelheid van voortbeweging bv. vergroot van 

40 naar 80 Km/uur dan wordt de weerstand die de lucht tegen deze 

beweging biedt, niet verdubbeld maar vier keer vergroot. Het zal 

U duidelijk zijn dat naarmate de snelheid grooter wordt, de be

hoefte om te zoeken naar middelen om dien luchtweerstand te ver

kleinen sterk toeneemt; dat men dus den laatsten t i jd , nu de snel

heden van auto's en spoorwegen worden opgevoerd, naar de beste 

vormen van carosserie of locomotief zoekt om den luchtweerstand te 

verminderen is daardoor begrijpelijk. Een weerstand, die bij 

60 Km/uur nog maar een klein deel van den totalen weerstand is, is 

bij 100 Km/uur het voornaamste deel ervan geworden, 

Toen eenmaal bekend was op welke wijze de luchtweerstand van 

de snelheid afhing, kwam vanzelf als volgende vraag: hoe moeten 

wij onze hchamen vormen om den weerstand zoo klein mogelijk te 

houden ? 

Hierbij ondervond men als groote moeilijkheid dat, daar lucht 

doorzichtig is, men aanvankelijk wel verschihen vond in den weer

stand, maar niet begreep waardoor deze verschihen werden ver

oorzaakt. 

Eenige voorbeelden van vormen waarvan men vroeger meende 

dat de weerstand klein zou zijn, maar waarbij de meting ongunstige 

waarden gaf, mogen dit toelichten (oude vorm van luchtschip enz.). 

Zooals eigenlijk bij elk onderzoek, bleek weer eens zonneklaar dat 

slechts door nauwkeurig meten en wegen betrouwbare verge

lijkingswaarden kunnen worden verkregen. 

Toen men nauwkeuriger naging hoe de lucht langs lichamen 

stroomt, bleek al spoedig wat de verklaring voor de groote ver

schillen die men in den weerstand vond was en dat de vorm, die de 
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Fig. 1. 

Luchtweerstand van verschillend gevormde lichamen van gelijke 
dwarsdoorsnede. 

achterkant van het hchaam, dus waarlangs de lucht afstroomt, heeft, 
van het allergrootste belang is. Zoolang men met eenvoudig ge
vormde lichamen te maken heeft, is het nu men over goede be
proevingsapparaten, windtunnels, beschikt niet moeilijk meer om 
voor elk bepaald geval den besten vorm te vinden. Heeft men echter 
meer gecompliceerde vormen of is het lichaam samengesteld uit 
verschillende andere zooals wij dit bij onze vliegtuigen met romp, 
vleugels, onderstel en staartvlakken kennen, dan is het vraagstuk 
4 
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dikwijls niet zoo eenvoudig en moet men zoeken naar het beste 

compromis. 

Wij zullen nu even afstappen van den luchtweerstand om eerst 

een ander vraagstuk te bezien nl . : hoe kunnen wij ons voort

bewegen en hoe houden wij ons in de lucht en verhinderen dat 

wij vallen. 

LCHAHEH VAN OELUSE WEERSTWa 

GKCOTSTE 

Ra.ce SCH'JF., 

',ERWME SCH'JF, 

O 

• 

O 

O 

O 
O 
O 

• c 

,yy//////, 

KEGEL MET HALVE BOL 

Fig. 2. 

Lichamen die, met zeer groot verschil in dwarsdoorsnede, gelijken 
luchtweerstand hebben. 
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Deze beide vraagstukken zijn terug te brengen tot de eerste 
vraag: hoe kan men, zwevend in de lucht en aan alle kanten door 
die lucht omringd een kracht opwekken, die dan óf dient om de 
zwaartekracht óf om den luchtweerstand tegen te werken. 

Het zal duidelijk zijn dat, als wij geen gebruik kunnen maken 
van middelen, die op afstand werken (zooals bij sommige van de 
door CYRANO DE BERGERAC aangegeven methoden) er slechts één 
middel overblijft nl. lucht te versnehen in een richting tegengesteld 
aan de kracht die men wenscht. Wi l men zich vooruitbewegen dan 
moet men lucht naar achter blazen, wil men in de lucht blijven 
zweven dan moet lucht naar onder versneld worden. 

Het komt er voor deze redeneering niet op aan hoe men dit doet, 
men kan hiervoor blaasbalgen, luchtpompen of turbines gebruiken; 
als men lucht in één richting uitblaast, beweegt men zelf in de 
tegengestelde richting; een andere manier is er niet. 

A l komt het er in principe niet op aan hoe men die lucht weg
blaast, in werkelijkheid moet men natuurlijk zoeken naar die methode, 
die aan twee eischen voldoet nl. zoo min mogelijk weegt en zoo 
weinig mogelijk brandstof voor een bepaalde arbeidsprestatie kost. 

De eerste eisch is vanzelfsprekend: elk gewicht dat men sparen 
kan, maakt dat men minder lucht naar onder behoeft te blazen, 
dus minder arbeid behoeft te verrichten. 

De tweede eisch is tweeledig: in de eerste plaats moet ahe brand
stof ook meegedragen worden en dus is elke besparing erop dubbele 
winst; in de tweede plaats moet echter ook rekening gehouden 
worden met de economie. De kosten van de brandstof vormen een 
voornamen post op het budget van elke verkeersmaatschappij; hoe 
meer men daarop sparen kan, des te beter is het. 

Het is gebleken dat voorloopig de meest geschikte methode om 
lucht te versnellen, bestaat in het door de lucht bewegen van een 
vlak van een geschikten vorm en door dit vlak een helling te geven 
ten opzichte van de richting van beweging, de lucht in de richting 
die men wenscht, te leiden. 
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Een aantal voorbeelden van de met verschillende vormen van 

vlakken verkregen resultaten woorden besproken. In het bijzonder 

wordt er de aandacht op gevestigd dat het niet alleen van belang is 

^^^^^ 
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r 

J»„£o c / f . 

Fig. 3. 

Verschillend gevormde draagvlakken geven bij dezelfde lift een sterk 
verschillende drift. 

dat men met een bepaalden vorm van vlak een groote luchtkracht 

rechthoekig op de bewegingsrichting van het vlak krijgt, maar dat 

deze vorm zoodanig moet zijn dat voor een bepaalde liftkracht de 

kracht rechthoekig daarop, die door de voortstuwer moet worden 

geleverd, klein moet zijn. 
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Ook hier heeft men door zich nauwkeuriger rekenschap ervan te 

geven hoe de lucht langs een lichaam stroomt, opheldering gekregen 

over verschillende eigenaardigheden die men vroeger niet verklaren 

rcx n' B!l ^0 "Aic.'l'i'-I '"/um. 

w H. &. 1^ K.G 

_ 
TLI\T l/LfIK TLI\T l/LfIK 

' - 3' u.t> - 5.1 •V,3 

3' 5.7 ll.i 

3' &e.'-i 7.6 8.5 mmm 

GlBOGCNl/LFlK. r>JL i'enH.f i ' 77.1 li./ 5.9 mm 

But, ^^„„<.,„„„, 3' tl /as 

y 33.H — 5,2 /s.l 

Fig. 4. 

Lift, drift en de verhouding van deze beide voor eenige 
draagvlakvormen. 

kon. Een uiteenzetting wordt daarna gegeven van de zgn. grenslaag
theorie die, aanvankelijk ingevoerd als werkhypothese, gebleken is 
realiteit te zijn, die door nauwkeurige meetmethoden kan worden 
aangetoond (Prof. BURGERS, Delft). 

A l zien wij de lucht niet, dan kunnen wij ons nu veel beter 
voorstellen welke verstoringen een lichaam dat zich door die lucht 
beweegt, te weeg brengt en welke gevolgen die verstoringen hebben 
voor de krachten, die het lichaam ondervindt. 

De vlakken, die de lucht afbuigen worden op twee manieren 
gebruikt nl. als draagvlakken die vast met den romp van het vliegtuig 
zijn verbonden en in hoofdzaak dienen om de l i f t te geven en als 
schroefbladen, die snel om een as worden bewogen. Zij gooien 
daarbij lucht naar achter en bewerken daardoor dat een trekkracht 
op het geheele vhegtuig wordt uitgeoefend. 
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Hebben wij hierdoor de hoofddeelen van het vliegtuig besproken, 

dan komen nu eenige bijzonderheden aan de beurt, die van het 

grootste belang zijn voor het gebruik van de vliegtuigen. 

In de eerste plaats moet nagegaan worden wat men van een 

vhegtuig verlangt en welke eigenschappen daarvoor noodig zijn. 

Men moet dan onderscheid maken tusschen opstijgen, landen en 

de gewone vlucht. 

Bij het opstijgen moet behalve de l i f t , noodig om het toestel in de 

lucht te houden, extra hef kracht geproduceerd worden, doch hierbij 

behoeft men niet de volle horizontale snelheid te bereiken. 

Deze meerdere hefkracht wordt verkregen door de draagvlakken 

een grooteren invalshoek te geven dan voor normaal vliegen noodig 

is; hierdoor wordt dus de lucht die naar beneden afgebogen wordt 

een grootere snelheid naar onder gegeven, zoodat de liftkracht naar 

boven grooter wordt, 

Eenigszins uitvoerig werd stilgestaan bij de strooming van de 

lucht over den vleugel bij groote invalshoeken en de gevaren, die 

daarbij voor kunnen komen indien het vliegtuig niet op de juiste 

wijze is gebouwd. De snelheid van de lucht in de grenslaag, die 

onmiddellijk aan het vlak aansluit is hier van overheerschenden 

invloed. 

Bij het snelvliegen moet rekening ermee worden gehouden dat de 

stuurvlakken op de juiste wijze gedimensioneerd zijn om de bewe

gingen te geven, die noodig zijn en het besturen moet zonder 

overmatige krachtsinspanning kunnen geschieden. 

Van groot belang is het gebleken de stuurvlakken zoodanig te 

kiezen dat het vliegtuig stabiel is in de vlucht. Hieronder wordt 

verstaan dat indien door een of andere uitwendige oorzaak de 

bewegingsrichting veranderd wordt er vanzelf een kracht wordt 

opgewekt, die het vliegtuig weer terugbrengt in zijn oude richting. 

Hierdoor wordt het vliegen veel minder vermoeiend en veel veihger. 

Zoowel bij horizontaal vhegen als bij start en landing heeft men 

te maken met de onregelmatigheden in de atmosfeer, die natuurlijk 
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ook onzichtbaar zijn, maar waarvan men de gevolgen duidelijk 
ondervindt. De bewegingen van het vliegtuig, die hiervan het 
gevolg zijn, moeten door den invloed van de stuurorganen worden 
geredresseerd. 

Bijzonder belangrijk is het gedrag van het vliegtuig als bij grooten 
invalshoek wordt gevlogen i . h. b. bij den start en bij de landing. 

Vroeger was men van meening dat in elk geval gestreefd moest 
worden naar een lage landingssnelheid en dus naar een hoogen 
maximalen liftcoefficient. 

Eenige methoden om deze te bereiken worden besproken en ook 
hier blijkt het gedrag van de lucht in de grenslaag van bijzonder 
belang te zijn. Eenige middelen om de grenslaag te beïnvloeden en 
de daarmee bereikte resultaten worden getoond. 

De latere denkbeelden over landen geven weer aandacht aan het 
op de juiste manier binnenkomen van een landingsterrein, terwijl de 
overtollige energie door goed werkende remmen kan worden 
opgenomen. 

Een bespreking van alle bewegingen die door vliegtuigen verder 
nog kunnen worden uitgevoerd zou te ver voeren; volstaan werd 
dus met een korte aanduiding van eenige der voornaamste. 

De studie van de verschijnselen die bij de luchtvaart van belang 
zijn heeft ons geleerd hoe de voor ons onzichtbare lucht, welke 
de zoo belangrijke rol als dragend medium vervult, in normale en 
abnormale omstandigheden stroomt. Daardoor zijn tal van ver
schijnselen verklaard, die vroeger raadsels waren en is de veiligheid 
enorm verhoogd. 

De luchtvaart staat nog pas in het begin van zijne ontwikkehng; 
de snelheid zal nog worden verhoogd, de overvlogen afstand worden 
verlengd; men zal op veel grootere hoogte gaan vliegen en met veel 
minder brandstofgebruik, dus grootere economie, afstanden door de 
lucht afleggen. 

Daarnaast zullen anders gevormde vliegtuigen, zooals autogiro's 
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en helicopters hun plaats opeischen. Vele vragen blijven dus nog 

voor oplossing over; de wetenschap, dat het tot nu gelukt is door 

systematisch onderzoek helderheid te brengen in veel dat vroeger 

duister was, geeft ons de overtuiging dat het ook in de toekomst 

zal gelukken de moeilijkheden te ontgaan, doordat wij zullen leeren 

ze te begrijpen. 



GREPEN U I T DE GEOLOGISCHE GESCHIE
DENIS VAN W E S T I N D I E E N C E N T R A A L 
A M E R I K A I N HET T E R T I A I R EN HET 

QUARTAIR 

door 

Prof. Dr. L . R U T T E N . 

De spreker heeft gemeend, dat het een goede gewoonte was, dat 

men in „Dihgentia" iets vertelde over onderwerpen, waarin men 

zelf gewerkt heeft. Met een aantal leerlingen heeft spreker in de 

afgeloopen zes jaren allerlei werk in West Indië gedaan; op zijn 

laatste reis, naar Cuba, in 1933, mocht hij zelfs van „Diligentia" 

een subsidie ontvangen. Er is dus ahe aanleiding, om als onderwerp 

iets uit de geologische geschiedenis van West Indië te kiezen. Een 

volledig relaas van deze geschiedenis zou echter voor een niet-

geologisch pubhek zeker te vervelend zijn; bovendien zou de 

beschikbare t i jd hiervoor lang niet voldoende zijn. Daarom zijn 

voor dezen avond uit de geologische geschiedenis van West Indië 

en Centraal Amerika enkele verschijnselen en gebeurtenissen ge

kozen, die ook voor den niet-geoloog eenig belang hebben. Zij zijn: 

I . de „bewegelijkheid", I I . het ontstaan van groote zee-bekkens, 

I I I . de niveauveranderingen in het Quartair, IV. de verspreiding 

der zoogdieren in het verleden en het heden en haar belang voor de 

reconstructie van oude land en zeeverbindingen, V, het „Atlantis"-

vraagstuk. 

I . De bewegelijkheid der aardkorst uit zich vooral op drie 

wijzen: a. door zeer langzame op- en neer-gaande bewegingen, 

waarbij groote deelen der aarde betrokken zijn. Zoo zijn nog in 
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het Kr i j t zeer groote deelen van Noord Amerika en Noord Afrikaans 

gevolg van een dalende beweging door de zee overstroomd, terwijl 

bij de, daarop volgende rijzende beweging de Zee zich weer terug

trok, b. door plooiingen in de aardkorst, waarbij pakketten van 

duizenden meters dikte van gesteenten in elkander geplooid worden, 

c. door verschuivingen, waarbij langs breuken, die honderden km 

lang kunnen zijn, sommige deelen der korst omhoogrijzen, andere 

naar beneden zakken. Ten aanzien van deze bewegingen bestaat 

er nu een groot verschil tusschen de vastelandskernen (groote 

gebieden van N . Europa, Afrika, N . Amerika en Z. Amerika enz.) 

en de, daartusschen gelegen landstrooken. De bewegingen, bedoeld 

onder (a) treden vooral aan de vastelandskernen op; ze leiden tot 

langzame en geleidelijke onderdompelingen en oprijzingen van 

groote stukken van vastelanden. De bewegingen, bedoeld onder (ö) 

en (c) treden vooral in de „tusschenstrooken" op; ze zijn veel 

grilliger; de gebieden, waar hun effect wordt waargenomen, wisselen 

sterk in den loop der geologische geschiedenis, en hun actie heeft 

voortgeduurd tot in het allerjongste verleden. W . I . en C A . behooren 

nu tot de zeer bewegelijke deelen der aarde. Een kenmerk van deze 

gebieden is natuurlijk de snelle veranderlijkheid van land en zee, 

waarbij de, in verschillende tijden optredende landmassaas telkens 

andere richtingen hebben. Zoo vindt men in Portorico resten van 

oude gebergten, die in het Oudste Tertiair ontstaan zijn, wier 

richting de tegenwoordige richting van het eiland scheef afsnijdt 

(fig. 1), en die zich onbekend ver naar NW. en ZO. hebben uitge

strekt. In Martinique vindt men resten van jongtertiaire gebergten, 

die zich onbekend ver naar NO. en ZW. uitstrekten, 

Van jonge ploohngs- en breukbewegingen in W . I , kunnen 

tallooze voorbeelden gegeven worden; met enkele zal volstaan 

worden. Zoowel in het Z.deel van W . I . — op het eiland Trinidad — 

als in het N.deel — in Noord Midden Cuba en Portorico — kent 

men zeer sterke plooiingen; in Trinidad uit jongtertiairen t i jd , in 

Portorico uit den overgangstijd tusschen Kr i j t en Tertiair, in Cuba 
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uit dienzelfden ti jd en uit Onder-Midden-Tertiair. Daarbij zijn 

de geplooide pakketten van gesteentelagen in Trinidad naar het Z., 

in Cuba en Portorico naar het N . bewogen. Het maakt den indruk, 

alsof op groote diepte de beide Amerika's elkander naderen en het 

tusschen-in liggende gebied over de elkaar naderende continenten 

ópgerimpeld wordt (fig. 2). 

Ook in veel jongeren tijd zijn in W. I . nog plooüngsbewegingen 

opgetreden: zoo zijn in een t i jd , toen in Europa waarschijnlijk al 

NRrr/eri /(a W. Inc/i 'é 

/ / ^ . 2. 

Z.Rrver/Aa 

menschen woonden, op Cura9ao nog quartaire kalksteenen tot twee 

vlakke koepels opgewelfd. 

Jonge verschuivingen zijn in W. I . zeer talrijk. Op tal van 

eilanden vindt men verschillende terrassen van koraalkalk boven 

elkander. Foto 1 en 2 illustreeren dit voor N . Curasao en N . Bonaire, 

Elk terras kwam ten tijde zijner vorming overeen met het meest 

kustnabije deel der zee. Als er dus bv, 4 terrassen boven elkander 

liggen, beteekent dat, dat het betreffende eiland 4 keer „met een 

ruk" opgeheven is. Men zou kunnen denken, dat men te doen 

had met ruksgewijze dalingen van den zeespiegel, maar hiertégen 

spreekt, dat de terrassen niet gelijkmatig aan alle eilanden of deelen 

van eilanden voorkomen en dat Ze, waar ze voorkomen, niet overal 

even hoog boven zee hggen. Ook in Z ,0 . Cuba vindt men de 

prachtigste terrassen; foto 3 laat zien, dat in de opgeheven terrassen 

maar zeer onbeduidende dalen ingesneden zijn, waaruit blijkt, dat 

de opheffing, geologisch gesproken, maar zeer kort geleden kan zijn. 

Nog andere verschijnselen in W. I . zijn het gevolg van zeer jonge 

verschuivingen, Tusschen Cayman-eil, en Cuba in het N , en 
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Jamaica in het Z. ligt de, plaatselijk bijna 7000 m Bartlett trog, en 

evenzoo ligt tusschen de Virginische eilanden en St. Croix de 

kleinere, maar tot 4500 m diepe Anegada-trog (fig. 1). Door de 

steile wanden dezer troggen worden geplooide, jongtertiaire lagen 

scheef afgesneden: de troggen moeten dus jonger zijn dan die 

lagen. Het feit, dat de steile wanden dezer troggen ontstaansgebied 

van talrijke, zware aardbevingen zijn, bewijst bovendien, dat de 

troggen zich nóg „in statu nascendi" bevinden, dat de verschui

vingen, door welke de troggen gevormd zijn, nog steeds nawerken. 

n . Vroeger dacht men, dat over het algemeen diepe zeeën oud, 

ondiepe zeeën jong zijn. Het voorbeeld van Bartlett en Anegada-trog 

leert al, dat zeer diepe, zij het ook smalle en kleine zeeën jong 

kunnen zijn. Er zijn nog veel geologen, die meenen, dat diepe zeeën 

van grooteren omvang, zooals de Golf van Mexico en de Caribische 

zee, alle zeer oud zijn. Het feit, dat de gebergten, die op de grens 

van Kr i j t en Tertiair ontstonden, in Jamaica, Haiti, Portorico en 

S. Croix zich ZO-waarts en in Bonaire NW-waarts in de Caribische 

zee hebben uitgestrekt, en de jongtertiaire gebergten in Martinique 

en de Grenada's ZW-waarts verliepen, bewijst, dat groote deelen 

der Caribische zee jong moeten zijn. Analoge aanwijzingen kan 

men vinden voor de betrekkelijke jeugd der golf van Mexico. 

I I I . Iedereen weet, dat we in het Quartair een „ijstijd" hebben 

gehad. Geheel N . Europa, noordelijk N . Amerika, Engeland, de 

Alpen enz. waren met dikke ijsmassa's bedekt. Ook in het zuidelijk 

halfrond lag de sneeuwgrens 500—1000 m lager dan tegenwoordig. 

Enorme hoeveelheden water, die vóór en na den ijstijd in de oceanen 

aanwezig waren, zijn gedurende den ijstijd in den vorm van sneeuw 

en ijs op de continenten vastgelegd geweest. De zeespiegel moet dus 

toen lager gelegen hebben dan tegenwoordig, en men heeft schat

tingen kunnen maken van de grootte dezer niveauverlaging. Daarbij 

komt men tot getallen, die tusschen 50 en 100 m hggen. In W. I . 

vindt men tal van aanwijzingen van deze quartaire niveauverlaging. 

Genoemd kunnen worden: de talrijke „verdronken banken" (Saba 
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Bank, Pedro bank etc), de veelvuldige aanwezigheid van zoogen, 

„handvormige baaien" (o,a, Cuba, Curagao), de aanwezigheid van 

zoogen, „oceanholes", 20—40 m diepe gaten van slechts enkele 

meters tot tientallen meters diameter op de Bahama bank en op de 

rand-bank van Florida, en verdronken veen-afzettingen (St, Martin, 

Antigua), De verdronken banken moet men beschouwen als eilanden, 

die bij een lageren stand van het zeeniveau geheel afgebroken 

(„ge-abradeerd") z i jn , de handvormige baaien als dalsystemen, die 

bij een lageren stand van het zeeniveau zich ontwikkeld hebben en 

bij de postglaciale rijzing der zee weer volgeloopen z i jn (foto 4), 

de „ocean-holes" als oplossingstrechters in een kalkig plateau

landschap, dat tijdens den ijstijd aanmerkelijk boven zee uitstak, 

terwijl natuurlijk de „verdronken" venen alleen konden groeien bij 

een lageren stand van het zeeniveau. 

IV, De grenzen van land en zee hebben, gelijk uit het voor

gaande al blijkt, in W. I . en C. A. gedurende Tertiair en Quartair 

groote veranderingen ondergaan. Men kan hierover enkele alge

meene noties krijgen door de beschouwing der verspreiding van 

zoogdieren gedurende Tertiair en Quartair over de Amerika's, door 

de vergelijking der marine, atlantische en pacifische fauna's uit die 

tijden en door beschouwing van land- en zeeafzettingen uit Tertiair 

en Quartair in C. A. en W. I , 

De zoogdierfauna van N , en Z. Amerika van Eoceen tot de grens 

Mioceen Plioceen is totaal verschillend geweest: ginds hoefdieren, 

roofdieren, tallooze knaagdieren, insecteneters enz., hier buidel

dieren, tandeloozen, van knaagdieren alleen stekelvarkens en voorts 

een, nu geheel uitgestorven groep van afzijds staande hoefdieren, de 

Nothoungulata, Uit het aheroudste Tertiair (Palaeoceen) zijn de 

Nothoungulata echter ook uit westelijk N , Amerika bekend. Marine 

afzettingen uit het Palaeoceen kent men niet in C, A,, wél marine

afzettingen van eocenen tot miocenen ouderdom. De marine 

fossielen, die men in eocene tot miocene afzettingen aan de pacifische 

(o,a. Ecuador, Peru, Panama) en atlantische (o.a. Columbia, Panama, 
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Costa Rica) kusten van Tropisch Amerika en op de eilanden van 

W. I . vindt, vertoonen nauwe verwantschap. Al deze verschijnselen 

wijzen er dus op, dat in het Palaeoceen N . en Z. Amerika verbonden 

moeten z i j n geweest, maar dat ze van Eoceen tot Mioceen gescheiden 

waren. I n het Plioceen worden dan de Amerika's opnieuw ver

bonden, en sindsdien zijn ze niet meer van elkander gescheiden 

geweest. Er heeft in het Plioceen een uitwisseling van zoogdieren 

tusschen N . en Z. Amerika plaats; marine, pliocene afzettingen in 

C. A. kent men slechts uit de nabijheid der kusten; de fauna van 

atlantischen en pacifischen oceaan aan beide zijden van C. A. 

hebben zich blijkbaar geheel onafhankelijk van elkander ontwikkeld, 

want ze hebben nü geen verwantschap van eenige beteekenis meer. 

Bijzonder merkwaardig is de zoogdierfauna van W. I . Aan 

recente of nauwelijks uitgestorven vormen komen er naast vleer

muizen voor; een aantal knaagdieren, voor een deel met zuiver 

zuid-amerikaansche verwantschap, voor een deel neutraal-tropisch-

amerikaansch, eenige luiaarden met uitsluitend zuid-amerikaansche 

verwantschap, en enkele insecteneters (Solenodon), wier naaste 

verwanten tegenwoordig in Madagascar leven, maar wier uitge

storven verwanten in het Eoceen van Westelijk N . Amerika zijn 

gevonden. Ziet men af van de, door den mensch ingevoerde vormen, 

dan ontbreken roofdieren, hoefdieren en „noord-amerikaansche" 

knaagdieren ten eenenmale. Op grond van dit negatieve kenmerk 

hebben sommige zooiogen (MATTHEW) gemeend, dat de W. I . -

eilanden nimmer met den vasten wal van Amerika hebben samen

gehangen, en dat de schaarsche zoogdieren er „toevallig", met 

„natuurlijke vlotten" z i jn aangekomen. Deze veronderstelling is 

om geologische motieven onwaarschijnlijk; ook de verspreiding 

van andere diergroepen is ermede in strijd. Hoe kan men dan de 

eigenaardige zoogdier-bevolking verklaren? Het volgende is in 

overeenstemming met de feiten der dierverspreiding en met die der 

geologie. Op het einde van het Eoceen of kort daarna had er in W. I . 

op groote schaal gebergtevorming plaats. Als gevolg daarvan hebben 
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Cuba en Jamaica zeer waarschijnlijli met C. A. samengeliangen, 

zoodat een •-- wellicht talrijke - • fauna van zoogdieren in W . I . 

kon binnendringen. In het Mioceen drong op ahe eilanden de zee 

weer sterk op; er bleven maar kleine landmassa's over, en op deze 

konden alleen weinig-eischende, kleine zoogdieren, zooals de voor

vaderen van Solenodon in leven blijven. Op het einde van het 

Mioceen kwam er een verbinding tusschen de Kleine Antillen en 

Z . Amerika tot stand, als gevolg van een gebergtevorming, wier 

resten we op Martinique en de Grenada's leerden kennen. Langs 

deze verbinding dringt een zuid amerikaansche fauna binnen, die 

zich geleidelijk over alle eilanden, waartusschen van tijd verbindin

gen ontstaan, verspreidt. In het Quartair, toen alle landmassa's in 

de Antillen belangrijk grooter waren dan nu,-hadden er verschillende 

zoogdieren nog een periode van bloei; zoo leefde er op St. Martin, 

dat toen met Anguilla en St. Barts één groot eiland vormde, een 

knaagdier van de grootte van een varken (Amblyrhiza). In subre-

centen ti jd zijn dan, deels door toedoen der menschen, deels als 

gevolg van slechte levensomstandigheden (verkleining der eilanden) 

weer tal van zoogdieren uitgestorven, wier resten men nu nog in 

grotten-afzettingen vindt. 

V. In voor-tertiairen t i jd moet er gedurende langen ti jd een 

kust van noordelijk Zuid-Amerika naar het Middehandsche zee

gebied geloopen hebben. De marine fossielen in westelijk Z. Amerika 

en Venezuela uit Trias, Jura en Kr i j t hebben nauwe verwantschap 

met die uit even oude lagen in het mediterrane gebied, en ze be

hooren voor een belangrijk deel tot diergroepen, die zich niet over 

een grooten, open oceaan kunnen verspreiden. Het kan zijn, dat 

een groot continent „Atlantis" den Atlantischen Oceaan vulde, of 

dat eilandenreeksen Amerika en Europa verbonden of dat Europa, 

Afrika en Amerika veel dichter bij elkander lagen (WEGENER). Ook 

in Oud en Midden Tertiair moet die inter-continentale verbinding 

nog hebben bestaan. Dit wordt eensdeels bewezen door de intime 

verwantschap tusschen fossielen in het Antillen en het mediterrane 



Foto 1. Noordkust van West Curaçao met drie terrassen van koraalkalk. 

Foto 2. Noordkust van Bonaire met vier terrassen van koraalkalk. 



Foto 3, Jonge, opgeheven terrassen aan de kust van Z.O. Cuba met 
een zeer jong dal (Naar S, TABER), 

Foto 4. ,,Handvormige" baai van Santiago, z. 0. Cuba, (Naar S. TABER), 
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gebied (o.a. Oibitoiden), anderdeels door het feit, dat ni'i nog in de 
groote westafrikaansche en oostamerikaansche rivieren een zeekoe 
leeft (Manatus), die onmogelijk den oceaan kan overgestoken 
hebben. 

De tegenwoordige toestand, waarbij Amerika en Europa-Afrika 
door een onmetelijke, diepe oceaan gescheiden zijn, is dus zeer 
jong, en dit feit geeft ons een idee ervan, hoe snel en tevens, hoe 
geweldig in de geologische geschiedenis de verdeeling van land en 
water veranderen kan. Het feit, dat, na de verbinding der Amerika's 
in het Plioceen, de marine fauna, West en Oost van den isthmus 
zich geheel verschillend ontwikkeld heeft, wijst erop, hoe snel ook 
de organische wereld verandert. De snelle verandering van het 
aspect der aardoppervlakte en van de organische wereld is de eigen
lijke quintescens van het heden avond vertelde. 



I N HOEVER B E Z I T T E N DE DIEREN EEN 
T A A L ? 

door 

J. A, BIERENS DE H A A N . 

Het denkbeeld dat het dier, dat geheimzinnige, ondoorgrondelijke 

wezen, het „verwante vreemde", als onze wijsgeer BOLLAND het 

genoemd heeft, een taal zou bezitten, dat het daarmee eigen ge

dachten en gevoelens zou kunnen uitdrukken en die mededeelen aan 

andere wezens en misschien ook aan den mensch, is iets dat door 

alle tijden heen den menschelijken geest gefascineerd heeft. In 

gewijde verhalen en legenden, in het dierenepos en kindersprookje, 

speelt het dier dat spreekt en den mensch inwijdt in zijn geheimen 

en laat profiteeren van zijn diepere kennis van de natuur, een 

groote rol. In het paradijsverhaal zijn het de betooverende woorden 

van de slang die de vrouw er toe brengen de verboden vrucht te 

plukken; in de Siegfried-legende eet de held van den gedooden 

draak en leert daardoor de taal der vogels verstaan, die hem waar

schuwen voor dreigend gevaar; in het kindersprookje (Roodkapje) 

en het dierenepos (de Vos Reinaerde) gebruiken de dieren woorden 

om hun gedachten uit te drukken of eventueel te verbergen. En ook 

het primitieve volksgeloof kent veelal het vermogen tot spreken aan 

de dieren toe. Maar tenslotte is het de wetenschap, en niet de 

fantaisie van volk of kunstenaar, die beslissen moet, of wij aan een 

taal bij het dier gelooven mogen, en daarom wilde ik vanavond voor 

u de vraag bespreken: bezit het dier werkelijk een taal, en zoo niet, 

in hoever heeft het dan iets wat wij met taal vergelijken kunnen? 

Daartoe is het noodig, dat wij eerst zien wat onder taal te verstaan 
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is, en zullen wij daartoe, daar de mensch het eenige wezen is bij welk 
men zeker van taal spreken kan, zien moeten, wat wij bij den 
mensch onder taal verstaan, en in hoe ver dit bij de dieren terug 
te vinden is, 

Wij kunnen zeggen, dat wij bij den mensch onder taal verstaan 

die totale schat van gebaren, geluiden en woorden, die hij gebruikt 

om uitdrukking te geven aan gevoelens die hem bezielen, en om zijn 

gevoelens en gedachten aan een medemensch mede te deelen. Men 

zal begrijpen dat in deze definitie twee aspecten van de taal be

grepen zijn: ten eerste een technisch aspect, n.l. de middelen waar

over de mensch beschikt voor die uitdrukking en mededeehng, 

en ten tweede een psychologisch aspect, n,l. de bedoehng of intentie, 

waarmee die middelen worden toegepast. Laat ik beide even mogen 

toelichten. 

Wat het eerste betreft: het uitdrukken van gevoelens en gedachten 

kan op drie wijzen geschieden, en wel door gebaren, geluiden of 

woorden. Men zal begrijpen dat in deze opvolging een tweezijdige 

chmax verscholen zit, n.l, een van toenemende beperking en een van 

toenemende volmaking. Onder een gebaar kunnen wij verstaan elke 

lichamelijke beweging, die uitdrukking van een gevoel of wensch is, 

Beperkter is het geluid, dat de uitwerking van een bepaald gebaar 

is, dat met mond of keel gemaakt is wordt, waardoor luchttrihingen 

ontstaan die door het oor van een ander wezen kunnen worden 

opgevangen. Nog beperkter is het woord. Onder „woord" verstaan 

wij een geluid, dat speciale eigenschappen heeft, n,l, 1, dat het 

gearticuleerd, uit verschillende afgesloten lettergrepen opgebouwd 

is, en 2, dat het een bepaalde beteekenis voor het individu ver

kregen heeft, welke beteekenis bijna steeds conventioneel is, d,w,z, 

geen wezenlijke betrekking vertoont met het geluid zelf, en door 

het individu wordt aangeleerd in den loop van zijn individueele 

leven. Immers, met uitzondering van woorden als „sissen", of 

„loeien" of een dierennaam als die van den „Koekoek", is er aan 

het woord zelf niet te hooren, wat er mee aangeduid wordt. De 
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beteekenis van woorden als „stoel" oi" „tafel" is niet direct te 

begrijpen, maar moet worden aangeleerd, wat het duidelijkste is als 

men verschiüende talen vergelijkt; dan blijkt het b.v, dat de 

Franschen met den klank „armoire" hetzelfde bedoelen als wij met 

den klank „kast", en omgekeerd een Hollander met den klank „stok" 

heel iets anders bedoelt als de Duitscher met den zelfden klank 

( = verdieping) of den Engelschman ( = voorraad). De kennis van de 

beteekenis der woordklanken is dus niet aangeboren maar aangeleerd, 

in onze moedertaal in den omgang met ouderen, en in vreemde talen 

op school zeer apert in het „leeren" van de vreemde woordjes. 

Wi j zagen dat in de reeks gebaar-geluid-woord een climax zit 

van toenemende beperking. Aan den anderen kant zit er echter ook 

een chmax in van toenemende technische volmaking. Het is duidelijk 

dat het uitdrukkingsvermogen van het gebaar vrij beperkt is, 

beperkter dan dat van het geluid, zeker beperkter dan dat van het 

woord. Pas bij gebruik van woorden is men in staat duidelijke 

mededeehngen te doen, en met behulp van hun conventioneele 

beteekenis, door spreker en toehoorder aanvaard, zeggen dat „de 

tafel rond is", of „de vaderlandsliefde een schoone deugd". En dit 

verschil is zoo groot, dat men eigenlijk pas van echte taal kan 

spreken, wanneer daarbij woorden gebruikt worden. 

Belangrijker dan dit technisch aspect is echter wel het psycho

logisch aspect van het vraagstuk. Wij zagen dat de mensch de taal 

gebruikt om uitdrukking te geven aan gevoelens of gedachten met de 

bedoeling iets mede te deelen. Men zal begrijpen, dat er een 

principieel verschil in steekt, dat het heel iets anders is of men een 

gebaar, geluid of woord gebruikt als uitdrukking van een emotie 

als vrees of schrik, onbekommerd of een ander wezen dit ziet of 

hoort, dan wel het doet met de bedoeling, zijn angst of vrees aan een 

ander mede te deelen. Men zal begrijpen dat het laatste psycholo

gisch hoogere waarde heeft, daar er allerlei factoren als behoefte, 

overleg, gevoelens enz. in opgesloten zitten. Dus; zoowel technisch 

als psychologisch kent men verschiüende graden van taal, en de 
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hoogste vorm van taal, waarin zoowel technisch als psychologisch 

het hoogste bereikt wordt is die van de bedoelde mededeehng met 

behulp van woorden. Laten wij nu eens zien, of het dier een derge

lijke taal bezit, en zoo niet, wat dan wel. 

Bezien wij eerst de technische zijde van het vraagstuk. Beschikt 

het dier over het gebaar, het geluid, en het woord? 

Het zal duidelijk zijn dat wat het eerste betreft, elk dier potentieel 

tot het maken van een gebaar in staat is. Zoodra het dier iets kan 

bewegen, zij het maar een deel van het hchaam, is het in staat 

hiermee iets uit te drukken. Inderdaad zijn zulke gebaren bij dieren 

bekend: men denke slechts aan den schrik, dien het paard uitdrukt 

als het de ooren in den nek legt en de oogen wijd openspert, of de 

vreugde die de hond uitdrukt door zijn kwispelstaarten. En ook bij 

de lagere dieren, ofschoon zij misschien er geen gebruik van maken, 

is de mogelijkheid tot het gebaar voorhanden. 

Iets anders is het met het geluid. Het is misschien niet zoo alge

meen bekend, dat eigenlijk slechts een gering aantal dieren geluiden 

voortbrengen, en de meeste stom zijn. Zoo is de groote massa der 

ongewervelde dieren stom, met uitzondering van de enkele insecten, 

die die geluiden dan echter niet voortbrengen met den mond maar 

met andere deelen van het hchaam (pooten of vleugels). Ook van de 

lagere werveldieren produceeren slechts enkele (kikvorschen, 

krokodillen, slangen) geluiden. Pas bij de vogels en zoogdieren 

komt in den regel een stem voor, hoewel ook bij hen nog uit

zonderingen voorkomen. Zoo zijn onder de vogels de vrouwelijke 

struisvogels, onder de zoogdieren de dolfijnen en walvisschen, en 

zelfs de giraffen stom. Dus: slechts een klein deel der dieren 

beschikt over het geluid. 

Bezitten die dieren die geluiden kunnen voortbrengen nu over 

woorden? Wij zagen dat het woord gekarakteriseerd is door zijn 

articulatie en zijn conventioneele beteekenis. Hoe staat het daarmee 

bij het dierengeluid? Articulatie ontbreekt in het dierengeluid 

geheel, is althans in de beste gevallen twijfelachtig. Belangrijker is. 
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dat ook de concentioneele beteekenis bij het dierengeluid ontbreekt; 

de dierengeluiden zijn, zooals gebleken is bij het opfokken van 

dieren in isolatie van soortgenooten, aangeboren en niet van anderen 

overgenomen. Woorden heeft het dier dus niet. 

Men heeft vroeger wel eens anders gemeend. Zoo heeft omstreeks 

1900 de Amerikaan GARNER zekeren opgang gemaakt met zijn 

bewering, dat hij woorden in de apentaal ontdekt had, en b.v. de 

Capucynerapen speciale woorden voor „aap", „brood", „appel", 

„banaan" enz. hebben zouden. Hi j meende ook dat die dieren 

elkaar lange verhalen doen, en op eikaars mededeehngen antwoor

den. Bij critische beschouwing van GARNERS beweringen blijkt daar 

echter weinig van over te blijven; zelf zegt hij dat de „woorden" 

moeilijk te vertalen zijn, daar zij Zoo ruime beteekenis hebben, Men 

beschouwt GARNER tegenwoordig dan ook als een fantast, in wien 

niemand meer gelooft. 

Belangrijker is de volgende vraag; heeft het dier een bedoeling 

iets mede te deelen bij het uiten van zijn geluiden of het maken van 

zijne gebaren? Op deze vraag geeft de leek meestal een ander 

antwoord dan de man van wetenschap. De leek neemt voetstoots 

aan, dat het dier een geluid maakt om door een ander gehoord te 

worden, dat dus de leeuw brult om andere dieren te verschrikken, 

enz. De wetenschap is sceptischer gezind; zij weet dat het dier een 

egocentrisch wezen is, dat op zich zelf leeft en zich slechts om 

anderen bekommert, als deze als concurrent aan den voedseldisch, 

als vijand waarvoor hij vlucht, als of prooi die hij verslindt, in zijn 

Umwelt optreden. Slechts bij uitzondering en wel bij een zeer 

sterke sociale binding, als er bestaat tusschen moeder en jongen en 

soms tusschen dieren in een kudde, komt het voor dat het dier 

zich om zijn soortgenooten bekommert. Hiermee hangt dan samen, 

dat het dier geen behoefte heeft, een ander iets mede te deelen, en 

ook zijn gebaren en geluiden egocentrisch zijn; uitingen van eigen 

emoties en sentimenten, die misschien de biologische beteekenis 

hebben, ontspanning aan die emoties te geven. 
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Echter vinden wij bij het dier een bijzondere, biologisch belang

rijke eigenschap, n.l. dat het lióoren van een geluid of het zien van 

een gebaar van een soortgenoot bij een ander dier een zelfde of een 

daaraan aangepaste emotie kan opwekken. Daardoor kan de roep 

of het gebaar van het dier, die oorspronkelijk slechts uitingen van 

emoties zijn, secundair begrepen worden door een ander dier, als of 

het een mededeehng was. Zoo kan de angstuiting van een bevreesd 

dier eenzelfde emotie opwekken in andere dieren en zoo secundair 

van „angstroep" tot „waarschuwingsroep" worden, en de „bronst

roep" of zang van het sexueel geprikkeld dier tot een „lokroep" 

voor het wijf je. Op deze wijze kan de roep toch tot mededeehng 

worden, hoewel de bedoeling daartoe ontbreekt. Men zal echter 

begrijpen dat deze indirecte, niet bedoelde mededeehng principieel 

iets anders is als een, die door den mededeeler als zoodanig bedoeld 

werd. 

Nu zal men mij misschien tegenwerpen, dat in sommige gevallen 

er toch wel bedoeling tot mededeehng bij de dieren aanwezig is. 

Men citeert dan veelal het geval van het moederdier, dat de jongen 

waarschuwt bij dreigend gevaar. Het lijkt mij echter de vraag, of 

men hier een bedoehng van het moederdier mag aannemen. Waar

schijnlijker lijkt het mij dat het moederdier bij waarneming van het 

gevaar voor haar jongen dit aanvoelt als iets wat haarzelf bedreigt, 

evenzeer als haar jongen, of beter misschien: haar zelf bedreigt 

in haar jongen, die een deel van haar eigen persoon uitmaken. Daar

om uit zij haar angstroep, die door de jongen medegevoeld en zoo 

tot waarschuwingsroep wordt. Iets dergelijks is het geval bij den 

haan die zijn kippen „roept" bij het vinden van een mooien worm. 

Veelal is men geneigd dit te vergelijken met het gedrag van een 

familievader, die zijn kinderen roept als hij bij de wandeling een 

frambozenstruik in het bosch vindt. Toch li jkt mij dat bij den haan 

de handehng zich weer op een lager niveau afspeelt; de haan als 

leider der familie ondervindt vreugde bij het vinden van voedsel 

en uit dit door zijn geluid, dat de kippen hebben leeren kennen als 
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een signaal dat voedsel gevonden is. Als dit zoo is zal men mij 

toegeven, dat ook hier van bedoelde mededeehng geen sprake is. 

Nog een enkel woord over dit begrijpen van elkanders gebaren 

en geluiden. In de meeste gevallen zal dit begrijpen (of laten wij 

liever zeggen: aanvoelen) van de beteekenis van het geluid van een 

ander dier aangeboren zijn. Bij dieren van verschillende soort is dit 

begrijpen waarschijnlijk aangeleerd. Dit vindt men ook in de natuur: 

vogels in een bosch nemen eikaars angstroep over, en als in de 

bergen de marmot zijn „waarschuwend" fluitje hooren Iaat, vlucht 

ook de gems die het hoort. Ook in dierentuinen, waar men vaak 

dieren tezamen vindt die in de natuur niet tezamen voorkomen, kan 

men hetzelfde soms waarnemen: het dier kent eerst het gebaar van 

een ander niet, maar kan door ervaring leeren wat de beteekenis 

ervan is. 

Tot nog toe hebben wij ons bezig gehouden met het dier in zijn 

natuurstaat. Anders wordt het wanneer het dier, als huisdier, onder 

den invloed komt van den mensch. Dan treedt een geheel nieuw 

element op: het dier wordt gebonden aan een wezen dat zich om 

hem bekommert, hem beheerscht, maar ook helpt, en in eigen taal 

met hem spreekt. Dit blijkt nu een belangrijken invloed te hebben, 

ook op de „taal" van het dier. Het blijkt dat in omgang met den 

mensch deze „taal" soms op een hooger niveau kan komen dan zij 

in de natuur was. En dit weer naar beide kanten, zoowel technisch 

als psychologisch. 

Laten wij eerst weer de technische kant beschouwen. Wij zagen 

dat in de natuur het dier slechts beschikt over aangeboren gebaren 

en geluiden. Onder invloed van den mensch kan het dier nu soms 

aangeleerde gebaren vertoonen. Het bekendste voorbeeld is wel dat 

van den hond, die geleerd heeft op te zitten om een belooning te 

ontvangen. Het is duidelijk dat dit gebaar aangeleerd is, maar ook, 

dat het slechts een conventioneele beteekenis heeft. Geen hond zal 

ooit het verband tusschen deze ongemakkelijke houding en de 

daarop volgende belooning begrijpen, evenmin als een niet philolo-
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gisch geschoolde het verband begrijpt tusschen de klank „tafel" en 

het daarmee aangeduide voorwerp. Maar, meer nog: in den omgang 

met den mensch kan het dier soms tot het bezit van woorden 

komen, die dan natuurlijk menschelijke woorden zijn. Het zal 

bekend zijn, dat men dit voornamelijk bij sommige vogels (kraaien, 

eksters, beo's) vindt, vooral echter bij papegaaien en hun ver

wanten, die soms over een vrij uitgebreiden schat van menschelijke 

woorden beschikken. Dat men dit vermogen v.n. bij vogels, en 

niet bij de hoogerstaande zoogdieren vindt, ligt niet aan de spreek

organen der laatste, die met die van den mensch een groote over

eenstemming vertoonen, maar is toe te schrijven aan het feit, dat 

terwijl de zoogdieren hoogstens een visueel imitatievermogen 

bezitten, dus imiteeren wat zij zien, men bij vogels een auditief 

imitatievermogen vindt. De gevaUen waarin men zoogdieren er toe 

gebracht heeft, menschelijke woorden te uiten, zijn zeer schaarsch, 

vergeleken bij wat men bij vogels vindt. 

Nu zal men begrijpen, dat een woordklank nabootsen nog geen 

woordbezit is, en dat daartoe nog noodig is, dat het dier een be

teekenis aan het woord hecht. Ook dit komt bij papegaaien voor, 

hoewel zij meestal de geleerde woorden slechts uitflappen als een 

zinloos spel. Wanneer een papegaai b.v. altijd „binnen" roept 

wanneer er geklopt wordt, moet hij een bepaalde beteekenis aan dat 

woord hechten, geheel afgezien van het feit, of die beteekenis 

misschien wel dezelfde is als bij ons. En als, zooals vaak beschreven 

is, een papegaai altijd „goeden morgen" roept in den morgen, en 

„goeden avond" in den avond, moet hij die klanken op een of ander 

manier associeeren met dat deel van den dag, en er dus een betee

kenis aan hechten, welke dan ook. 

Zoo kan dan onder invloed van den mensch de „taal" der dieren 

tot een technisch hooger niveau komen, doordat het dier in het 

bezit komt van een conventioneel gebaar of woord. Maar ook 

psychologisch kan de dierentaal op een hooger niveau komen, door

dat onder invloed van den mensch in het dier de behoefte ontwaakt 
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tot mededeeling, De hond die geleerd heeft, dat opzitten beloond 

wordt met een koekje, gaat later opzitten om dat koekje te krijgen, 

en de kat die ervaren heeft dat een miauwen voor de deur ten 

gevolge heeft, dat iémand opendoet, gaat later miauwen om binnen 

gelaten te worden. In zulke gevallen is een bedoehng tot mededeehng 

niet te ontkennen, waarvan wij misschien in de natuur een voor

looper vinden in het samenleven van moeder en jongen. 

Wij zagen dus, dat onder invloed van den mensch het dier soms 

woorden verkrijgen kan, en soms ook er toe kan komen, met be

doehng iets uit te drukken. Komt dit tezamen voor, m.a.w. komt 

het voor dat een dier menschelijke woorden gebruikt om een wensch 

of behoefte uit te drukken ? In der daad zijn bij papegaaien (want 

slechts bij dergelijke vogels is dit te verwachten) enkele voorbeelden 

daarvan bekend. Toch moeten wij ook hier weer uiterst voorzichtig 

zijn. Wanneer een papegaai „binnen" roept, als iemand aan de 

deur klopt, behoeft hierin heelemaal nog niet de bedoehng te steken, 

hem iets medetedeelen (geheel afgezien van het feit of hij hem 

wenscht te zeggen, binnen te komen). Het kan zijn dat hij niets 

anders doet dan zijn afwezige meester imiteeren, die op het kloppen 

altijd „binnen" riep. Het kan ook een aangeleerde reactie op het 

kloppen zijn zonder diepere beteekenis. Laat ik echter één voorbeeld 

uit eigen ervaring mogen aanhalen, waarbij het mij lijkt dat de 

papegaai wél wat mededeelen wilde. 

Dat dier had geleerd, als hem eten voorgehouden werd, te zeggen: 

y,lekker, hé" , en als hij het op had: „lekker!" Di t woord „lekker, h é " 

kreeg nu de beteekenis van „iets willen hebben". B.v. als ik aan een 

ander dier in zijn aanwezigheid eten gaf, of als hij wilde dat ik hem 

„kopje krauwde"; dan duwde hij zijn kop tegen de tralies en riep 

„lekker, hé" . Eens het ik hem enkele uren dorst lijden en zette 

toen een bakje naast zijn kooi neer, waarop hij niet reageerde. Toen 

ik echter zijn drinkbakje met water neerzette begon hij te roepen 

„lekker, hé". Blijkbaar had de klank „lekker, hé" voor hem de 

beteekenis gekregen van iets te willen hebben, en sprak hij die 
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woorden uit met de bedoeling, dien wensch kenbaar te maken. 

Ongetwijfeld zouden er meer dergelijke gevallen aan te halen zijn. 

Een typische bijzonderheid is nog de overeenstemming tusschen 

dit geval en de vroegste kindertaal. Wanneer het kleine kind „hoed" 

zegt, wil het niet zeggen: „dit is een hoed", maar: „ik wil dien 

hoed hebben". Ik las eens van een kind dat daarna met „hoed" 

ahes aanduidde wat het hebben wilde, net als mijn papagaai met zijn 

„lekker, hé". Toch is het verschü tusschen de taal van den papegaai en 

het jonge kind zeer groot. Bij het dier is dit zeldzaam gebruik van woor

den met conventioneele beteekenis met de bedoeling iets mede te dee

len het hoogste, dat het op het gebied der taal bereiken kan. Voor 

het kind is het slechts een begin. Spoedig komt het kind verder 

en vertoont de scheppende functie der menschelijke geest, die in 

staat is, niet slechts nieuwe woorden te leeren, maar die ook te 

maken, en te combineeren tot zinnen van steeds wisselende be

teekenis en inhoud. Bi j het dier is er geen ontwikkeling in het taal

bezit, geen groeiend uitdrukkingsvermogen. En zoo bli j f t er steeds 

een diepe kloof,,zelfs op dit hoogtepunt, tusschen mensch en dier 

bestaan, en is de dierentaal, zelfs hier waar die van den mensch het 

dichtst benaderd wordt, toch niet meer dan: de taal van een dier. 



AUTOSTASIE 

(Evenwichtstoestanden in levende en levenloze natuur) 

door 

Dr. A. SCHIERBEEK. 

Het probleem van de harmonie in de natuur heeft sinds oude 

tijden de mensheid beziggehouden. 

Bij de oude Grieken treffen wij in hoofdzaak drie verklarings

wijzen aan, die in min of meer gewijzigde vorm nog heden voor

komen. 

DEMOCRITUS geloofde aan een strenge wettelijkheid van het 

heelal. Een zijner stellingen luidt: er gebeurt niets toevallig, maar 

alles geschiedt uit noodzakelijkheid (anangkè). Dit begrip nadert 

dat van de ijzeren natuurwet uit de 19de eeuw. 

EMPEDOCLES heeft in zijn theoriën veel, dat met die van Demo

critus overeenkomt, maar hij meent, dat het doelmatige zuiver 

toevallig (tuchè) ontstaat. Dit komt alleen hierom zoveel voor, 

omdat het in zijn wezen ligt om behouden te blijven. 

De derde opvatting vinden wij o.a. bij PLATO en ARISTOTELES. 

Zij menen, dat er een doel (telos) is in de natuur. De ziel is de 

eerste werkelijkheid (protè entelecheia). De ziel maakt het lichaam. 

LAMARCK trachtte omstreeks 1800 de aanpassingen te verklaren 

door een innerlijk gevoel (sentiment intérieur) aan te nemen. 

Dit liet de organen, waaraan een dier behoefte heeft op onnaspeur

bare wijze ontstaan. In de natuur is volgens LAMARCK geen doel, 

alleen noodzakelijkheid. 

Vi j f t ig jaar later gaf D A R W I N een andere verklaring. De toevallig 
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ontstane best aangepaste jongen, zouden door de selectie worden 

begunstigd. Deze selectie was een gevolg van de strijd om het 

bestaan en deze zou een natuurwet zijn. 

Ook buiten de biologie is het probleem van belang, men vergelijke 

b.v. het physicotheologische Godsbewijs en de verklaring die K A N T 

gaf van de doelmatigheid. (G. HEYMANS, J . C . V. D. K L A A U W i ) . 

Als wij ons tot de biologie bepalen is het goed eerst enige op

vattingen te geven van de leidende theoretici. 

DRIESCH geeft o.a. de volgende definitie: 

„Bis auf weiteres muss es also als eine der fundamentalen Tat-

sachen der Harmonie aher Formbildung hingenommen werden, dass 

die Zeilen funktionierender Gewebe, die Fahigkeit besitzen, auf 

Faktoren welche den funktionellen Zustand verandert haben, in 

einer Weise zu reagieren, welche diese Anderung histologisch und 

damit funktionel ausgleicht." 

Onder primaire regulaties verstaat DRIESCH die, waarbij het 

organisme er uit zichzelf naar streeft om het geheel der organisatie 

of van de funktionele toestand normaal te behouden. 

Uit de morphologische en physiologische aanpassingen volgt 

geen bewijs, hoogstens een aanwijzing voor de autonomie van het 

leven. 

Secundair-regulatorisch zijn die processen, waarbij de verstoorde 
toestand langs andere wegen dan de normale, weer hersteld wordt. 

Slechts bij één groep, n.l. het immuniseren, is met zekerheid te 
zeggen, dat er een secundaire regulatie is. 

Terwijl het lichaam tegenover anorganische vergiften niet veel 
vermag, is het buitengewoon sterk toegerust tegenover organische. 
Het vormt tegenover ieder soort-vreemd eiwit, tegenover ieder 
toxine, een antitoxine. 

1) De nauwkeurige titels enz. zijn in dit korte verslag niet opgenomen. 
Daarvoor moge verwezen worden naar mijn studie Autostasie in Biolog. Jaar
boek. Dodonaea, Gent, 1936. 
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En hiervan wordt meer gevormd dan nodig is. Hier is de aan

passing het duidelijkst. 

Zolang de factoren prikkel en reactie eenvoudig zijn weerlegt de 

regulatorische compensatie tussen beide niet de mogelijkheid van 

een machine als basis, wel als zij niet eenvoudig zijn. 

DRIESCH vindt het ook merkwaardig, dat hier geen sprake is van 

ervaring, het gaat of direct goed of er gebeurt niets. 

Natuurlijk zijn er grenzen. 

DRIESCH meent, dat de entelechie op een enkel punt, het regulatie

moment, de keten van de anorganische gebeurtenissen doorbreekt 

en de rest weer langs anorganische weg laat doorlopen. 

Hij praat niet meer van teleologiën, maar spreekt van Ganzheits-

bezogen. 

Ook ScHAxEL, die de verschillende biologische theoriën zeer 

kritisch bekeken heeft, meent dat van doelmatigheid gesproken 

mag worden als men de samenhang tussen levensverschijnselen en 

iets buiten het organisme beziet. 

Volgens de energetische opvatting behoort het levende wezen tot 

de natuur in haar geheel, en deze is in al haar delen principieel gelijk, 

De historische opvatting zegt, dat de levende wezens historische 

vormingen zijn, die de tegenwoordige toestand in de loop der 

tijden hebben bereikt. 

De organismische (waarvoor SCHAXEL het meeste voelt) ziet in de 

organismen wezens van eigen soort. 

Hij bespreekt dan de kwestie van het bezield zijn, waartoe de 

doelvoorstelling onvermijdelijk moet komen, doch behandelt het 

moeilijke vraagstuk van de wisselwerking lichaam en ziel niet verder. 

HARRIS verstaat onder functionele inertie de eigenschap van de 

levende stof, tengevolge waarvan deze ernaar streeft om de functi

onele status quo ante te handhaven. Hi j ziet hierin, met de affecta-

biliteit, de beide fundamentele levenseigenschappen. 

Een nieuw geluid liet HALDANE horen. Deze meent, dat wij 

wellicht niet de biologische wetten, die meer complex zijn, uit de 
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meer eenvoudige physische moeten afleiden, maar omgekeerd de 

natuurkundige uit de biologische. 

Deze zienswijze noemde hij organinicisme of holisme. ADOLF 

MEIJER nam deze gedachte over. 

(Nu moet hierbij direct worden opgemerkt, dat SMUTS met 

holisme bedoelt: de tendens naar gehelen in de natuur, het schep

pende principe, dat als drijvende kracht, als reële vera causa achter 

dit proces staat. Verg. verder de Gestalten van W. KÖHLER. Hier is 

verder de termhohsme opgevat als bij HALDANE en ADOLF MEIJER). 

Vol gens deze holistische opvatting is dus het physische te be

schouwen als een vereenvoudiging van het organische. 

HEISENBERG zegt ergens, „dat de wetten die karakteristiek zijn 

voor de organismen, in eenzelfde verhouding zuhen staan tot de 

zuiver physische, als die der quantentheorie tot die der klassieke 

mechanica." Dit gaat in dezelfde richting. 

In het algemeen heeft de moderne physica wel geleerd dat het 

gevaarlijk is om te extrapoleren! 

Wat A , MEIJER en HALDANE willen is dus de methode der ver

eenvoudigende deductie. 

Nu gaat men in de natuurwetenschappen in het algemeen prat 

op het inductieve karakter. Hiertegenover kan betoogd worden, 

dat deductie (gevolgd door critische experimenten) vaak grote 

vooruitgangen heeft bewerkt (verg. GOETHE, GEOFFROY St. HILAIRE; 

PASTEUR, SPENCER). Een nader onderzoek zou waarschijnlijk zeer 

veel plaatsen aanwijzen, Het is niet nodig, hierop nader in te gaan, 

want het is alleen gezegd om de tegenzin tegen een deductieve 

beschouwing wat te verminderen. 

Ook zonder verband met de holistische beschouwing heeft de 

volgende uiteenzetting betekenis. 

Men kan het erover eens zijn, dat de organismen een grote mate 

van aanpassingsvermogen bezitten, en dat dit voor vele leidende 

theoretici der biologie een aanleiding is, om dit aanpassingsver

mogen tot iets specifieks voor het leven te verklaren. 
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Nu luidt het THEOREMA VAN VAN 'T HOFF-LE CHATELIER, dat uit 

de thermodynamica is afgeleid, aldus: 

„Ieder systeem, dat in physisch of chemisch evenwicht verkeert, 

ondergaat door de verandering van één zijner evenwichtsfactoren 

een verandering in zodanige zin, dat indien deze laatste verandering 

primair plaats vond, zij de wijziging van de bedoelde evenwichts-

factor in tegengestelde zin zou teweeg brengen." 

Brengt men b.v. een stelsel van water en ijs onder verhoogde 

druk (b.v. bij de bekende proef waarbij een ijzerdraad door het ijs 

wordt getrokken) dan treedt smelting van ijs op; het proces treedt 

op, dat met contractie, (d.i. verkleining van de druk) gepaard gaat. 

Hierdoor past zich b.v. de gletscher aan bij de vorm van het dal. 

Dit is van grote betekenis, want hierbij is iedere menselijke ingreep 

buiten gesloten! 

Zo zijn er onnoemelijk veel voorbeelden op het gebied van 

physica en chemie. 

Het proces is steeds reversibel, althans in theorie. In de praktijk 

duurt dit vaak jaren (b.v. overgang van plastische zwavel in rhom-

bische) of ongetelde eeuwen (b.v. overgang van graphiet in diamant 

bij lagere temperatuur). 

De systemen behoeven deze reacties niet te leren, ze reageren 

direct goed! 

Zoals JAEGER schrijft ( 1 9 2 1 ) „er is een storingscompenserende 

reactie, een zich verzetten tegen een dwang, door zich aan de nieuwe 

omstandigheden aan te passen," (Ook VERSCHAFFELT vestigde hierop 

de aandacht). 

De overeenstemming tussen deze wet van L E CHATELIER en de 

definitie van DRIESCH der aanpassingen (p. 74) of die welke JOHANN-

SEN hiervan geeft, is zo groot, dat men deze direct erkennen moet. 

Verschihenden hebben dit dan ook beweerd o.a. SPENCER op 

deductieve gronden reeds vroeger, daarna L E DANTEC (1910) , 

STOMPS op zijn coheges ( 1 9 1 1 , in druk 1930), JAEGER (1921) , 

SCHERBEEK (1922), LABBÉ (1926) . 



81 

A l deze pogingen zijn hoogstwaarschijnlijk onafhankelijk van 

elkaar! 

Merkwaardig is, dat verschillende onderzoekers loochenen, dat 

in de levenloze natuur zulke autoregulaties plaats vinden, 

(b.v. SAPPER, RIGNANO, V, BERTALANFFY en wellicht ook SMUTS), 

De chemici en physici hebben juist het theorema van L E CHATE

LIER opgesteld! 

Hierin zal men m,i. een algemene wet mogen zien, die in de 

organismen onder gecomphceerder omstandigheden werkt dan in 

de levenloze natuur, iets wat in overeenstemming is met de holis

tische gedachte. 

Als men voor de anorganische regulaties geen psychische of 

psychoide krachten (als b,v, de entelechie) nodig acht, waarom dan 

wel voor organische? 

Zeker is hier sprake van een noodzakelijkheid, maar of er een 

doel is? 

JAEGER meent, dat alleen de illusie bestaat van een, op een ogen

schijnlijk doel gerichte wettelijkheid, terwijl er alleen is, een op de 

autostatische wan van den oneindige t i jd uitgezift restant. 

JAEGER ziet in de autostasie een richtend, een ziftend moment, 

in de toevallige reeks van uitwendige factoren. 

Tegen deze beschouwing, die zeer naverwant is aan die van 

EMPEDOCLES, valt in te brengen, dat door het vernietigen van het 

slechte het goede nog niet ontstaat en het bestaande goede nog niet 

beter wordt. 

Toch is sinds de Cambrische tijden het aantal autostatische een

heden steeds groter geworden en de organismen zijn steeds inge

wikkelder geworden. 

Nu zijn er ook moeilijkheden voor deze theorie der autostasie. 

In de eerste plaats zegt men wel, dat in de physica meer lineaire, 

in de biologie meer netvormige relaties zouden gelden (JORDAN). 

Di t is ten dele juist, ipaar de lineaire relaties in de physica zijn 

slechts eerst benaderingen (b.v. wet van BOYLE) en volgens het 

6 
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holistische standpunt is te verwachten, dat de verhoudingen in de 

biologie gecompliceerder zijn. 

Een tweede bezwaar telt zwaarder. Bij het theorema van L E 

CHATELIER geldt, dat de processen reversibel zijn en in de biologie 

zijn de aanpassingen vaak irreversibel. Natuurlijk geldt ook hier 

het zelfde argument als hierboven gebruikt, maar het bl i j f t toch een 

moeilijkheid. Echter mag men er op wijzen, dat ook in de levenloze 

natuur de processen vaak praktisch irreveribel zijn (b.v. omzetting 

graphiet in diamant). 

De zgn. gevoelige periode in de biologie (verg. SCHIERBEEK 1925) 

ware dan te vergelijken met de temperatuur en druk beneden het 

overgangspunt. 

JAEGER meent, dat de theorie der autostasie ook van toepassing 

is op tal van maatschappelijke verschijnselen. LABBÉ trekt de 

grenzen niet zover. 

De strijd vitalisme-mechanisme wordt door deze theorie niet 

beslecht, want de bewijzen van DRIESCH liggen op een ander terrein 

(verg. de opmerking (blz. 75). 

In de laatste jaren is de physische wereld steeds ingewikkelder 

gebleken te zijn (structuur van vloeistoffen, atoomstructuur), terwijl 

aan de andere kant verschillende „levensprocessen" chemisch ver

klaard konden worden op betrekkelijk eenvoudige manier (KLUYVER'S 

theorie van de overdracht van de zuurstof in het organisme; KROON'S 

onderzoek). 

Zo is er geen reden tot wanhopen. Het moge waar zijn, dat de 

wetenschap oneindig is, zodat wij de top van de berg niet kunnen 

beklimmen, het dwalen over de heuvels aan de voet biedt ook zijn 

bekoring. Het is te hopen, dat de theorie van de autostasie eens 

blijken zal, zulk een hoog uitzichtspunt te zijn! 



DE ROTATIE V A N H E T M E L K W E G 
STELSEL 

door 

Prof. Dr. J. H . OORT. 

Indien wij in een helderen maanloozen nacht buiten zijn en ons 

ongehinderd door straatlichten eens een oogenblik in de lichten 

van den sterrenhemel verdiepen, kan het zijn dat er een verlangen 

in ons opkomt om te gaan zoeken naar den waren aard van de 

wereld dezer sterren. 

Di t verlangen, dat tenminste sinds den ti jd der Grieksche be

schaving steeds bij enkele groepen menschen geleefd heeft, ont

waakte vooral doordat men bij de nauwkeuriger waarneming een 

aantal bijzonderheden aan den sterrenhemel opmerkte die de 

menschen prikkelden naar een „verklaring" te gaan Zoeken. 

Het eerste en meest opvallende verschijnsel dat zich aan ons 

voordoet is de draaiing van den sterrenhemel, welke in 24 uur om 

een as die ongeveer naar de Poolster gericht is, schijnt rond te 

wentelen. De verschillende sterren behouden daarbij echter de-

Zelfde onderhnge standen en men kan de posities der sterren op 

een hemelglobe vastleggen evenals men de plaatsen op aarde op een 

aardglobe teekent. Men weet nu dat de draaiing van den sterren

hemel slechts een schijn is, te voorschijn geroepen door de as-

wentehng onzer aarde. Het spreekt dus vanzelf dat het voor het 

beschouwen der verschijnselen die wezenlijk met de sterren zelf 

in verband staan, beter is ons in gedachten in een stilstaand punt 

op te stellen. Wij denken ons dus de aswenteling der aarde stilgezet 

om ons in de verschijnselen die den sterrenhemel zelf eigen zijn te 
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kunnen verdiepen, een experiment dat in het moderne Zeiss

planetarium op schoone wijze getoond kan worden. 

De tweede bijzonderheid die wij zien is dat er eenige uitzonde

ringen blijken te zijn op den regel dat ,de sterren in een vast onder

ling verband staan; onder de met het bloote oog waarneembare 

sterren zijn er vijf heldere die tusschen de andere sterren door be

wegen; in tegenstelhng tot de andere, z,g, „vaste" sterren worden 

deze planeten of dwaalsterren genoemd. De zon en de maan sluiten 

zich daarbij aan, daar zij zich ook ten opzichte van de vaste sterren 

verplaatsen. 

De fascineerende vraag naar de beteekenis der op het eerste ge

zicht vrij grillige, en zeker gecompliceerde, bewegingen van zon, 

maan en planeten en naar de ruimtelijke structuur die daarachter 

verborgen ligt is tot in de 17de eeuw hét probleem der sterrekunde 

geweest; men zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat het de eerste 

groote natuurwetenschappelijke vraag is waar de menschen zich 

mee bezig gehouden hebben. Reeds vóór het begin onzer jaartelling 

was dit vraagstuk hoofdzakelijk door het wonderlijke doorzicht der 

Grieken voor een groot deel opgelost; een volkomen klare en be

vredigende voorstelling werd echter pas in den tijd van den her

nieuwden opbloei der wetenschap in de 16de en 17de eeuw gegeven 

door COPERNICUS, KEPLER, G A L I L E I en NEWTON. 

Ons doel is thans echter niet om de geschiedenis van het moei

zame doordringen in het planetenstelsel te beschouwen, maar de 

ontdekking van de bewegingen in het bijna onmetelijk grootere 

systeem van vaste sterren dat ons omringt. 

In de oudheid en zelfs gedurende de Middeleeuwen en den ti jd 

der Renaissance was de belangstelling in de vaste sterren betrekke

lijk gering en zelden of nooit om hun zelfs wi l . Men beschouwde 

hen slechts als referentie-punten die goede diensten bewezen bij 

het bepalen van de posities en bewegingen van zon, maan en pla

neten. Pas in het begin van de 18de eeuw werd het ijs tusschen ons 

en den vaste-sterrenhemel gebroken toen door den Engelschen 
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sterrekundige EDMUND HALLEY opgemerkt werd dat sommige dezer 

sterren niet zoo absoluut vast waren als men tot dusver gemeend 

had. 

Bij een vergelijking van moderne posities der sterren met die in 

Ptolemaeus' Almagest vond hij dat drie heldere sterren, Aldebaran, 

Sirius en Arcturus, zich in de 1800 jaren die sinds de Grieksche 

waarnemingen verloopen waren, merkbaar verplaatst hadden ten 

opzichte van de andere sterren. 

Stap voor stap heeft zich daarna onze kennis over de bijna 

onmerkbare kleine bewegingen der vaste sterren (die het epitheton 

„vast" nog langen tijd bleven dragen) uitgebreid, echter nog steeds 

heel langzaam. Het eerste teeken van een wetmatigheid in hun be

wegingen werd pas in het begin van deze eeuw door den Neder

lander J. C. KAPTEYN te Groningen ontdekt. Dat zich in het korte 

tijdsverloop dat sinds deze eerste aanduiding van een wetmatigheid 

verloopen is reeds een het geheele sterrenstelsel omvattende voor

stelhng van de bewegingsverschijnselen heeft kunnen ontwikkelen, 

is wel in de eerste plaats te danken aan de ontzaglijke ontwikke

ling der techniek, die het mogelijk maakte goed-functioneerende 

instrumenten van zeer groote afmeting te vervaardigen. 

Er is een zekere analogie tusschen het planetenstelsel en het 

sterrenstelsel; het zal gemakkelijker vallen de bewegingsverschijn

selen en de daaruit te maken gevolgtrekkingen over den bouw van 

het sterrenstelsel te begrijpen indien men deze eerst in het planeten

stelsel heeft leeren kennen. 

Het zonne- of planetenstelsel bestaat uit een centraal gloeiend 

lichaam, de zon, die in grootte ahe andere leden van dit stelsel 

overtreft. Daaromheen bewegen zich de planeten in banen die niet 

veel van cirkels verschillen en allen vrijwel in hetzelfde vak liggen. 

Beweegt men een voorwerp snel in een cirkel rond dan schijnt 

daarop een kracht te werken die van het centrum afgericht is, 

De grootte van deze z.g. middelpuntvliedende kracht hangt af van 
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de draaiingssnelheid en de straal van den cirkel waarin het lichaam 

rondgeslingerd wordt. Opdat een planeet in een cirkel om de zon 
kan blijven bewegen moet daarop een naar de zon gerichte aan

trekkingskracht werken die de middelptmtvlicdende kracht compen

seert. Deze aantrekkingskracht (of gravitatie), waarvan NEWTON 

het eerst de beteekenis voor de verschijnselen in het planetenstelsel 

doorzag, is een eigenschap van alle materie. Ieder hchaam dat noch 

electrisch geladen noch magnetisch is oefent op ieder ander dergelijk 

lichaam in het heelal een aantrekkingskracht uit die evenredig is 

met de massa's (gewichten) der beide lichamen en die evenredig 

met het kwadraat van den afstand afneemt. 

Daar de zooeven besproken middelpuntvliedende kracht, wier 

grootte uit de cirkelbeweging te berekenen is, gelijk moet zijn aan 

die aantrekking, hebben de astronomen hierin een middel gevonden 

om de massa of het gewicht van het aantrekkende lichaam te bepalen. 

Wij willen nu eenige verschijnselen samenhangend met de be

wegingen in het planetenstelsel nader bezien. Daarbij zullen we 

in gedachten den waarnemer verplaatst denken op een lichaam dat 

zich in een cirkelbaan ongeveer midden tusschen de banen van Mars 

en Jupiter rondom de zon beweegt. In de groote ruimte tusschen 

de banen dezer beide planeten liggen de banen van een groot aantal 

Z.g. Kleine Planeten (vrgl. Figuur 1). 

Wij denken ons verder in, dat de gezichtskring van den waar

nemer klein is vergeleken bij de afmeting van het planetenstelsel 

zoodat hij slechts de objecten waar kan nemen die binnen betrekke

lijk korten afstand tot hem naderen (bijv. binnen de geharceerde 

gebieden in Figuur 2). 

Tengevolge van de beperktheid van zijn gezichtskring zal deze 

waarnemer niet direct kunnen bemerken dat hij zich met een groote 

snelheid in een cirkel om de zon beweegt; hij zal slechts zijn relatieve 

snelheid ten opzichte van toevallig in zijn nabijheid komende 

Kleine Planeten kunnen waarnemen. In Figuur 2 stelt Z de waar

nemer voor die in de door een volgetrokken cirkel aangegeven baan 
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Figuur 1. 

De banen der voornaamste planeten in juiste grootte-verhouding. De z.g. 
Kleine Planeten bewegen zich meerendeels in het geharceerde gebied tusschen 
de banen van Mars (M,) en Jupiter, 



Figuur 2. 
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om een centrum C (de zon) beweegt; de gestreepte ellipsen stellen 

mogelijke banen van waarneembare Kleine Planeten voor, de 

snelheden zijn door de pijlen aangegeven, In de bovenste figuur 

z i j n de snelheden dezer objecten relatief tot den waarnemer verticaal 

gericht (dus ongeveer evenwijdig aan de richting naar de zon), 

in de onderste figuur zijn de relatieve snelheden loodrecht daarop, 

dus in de richting der baanbeweging. Het spreekt vanzelf dat ook 

allerlei tusschengevallen mogelijk zijn. Indien de banen der Kleine 

Planeten naar behooren volgens het toeval verdeeld z i jn zullen wij 

er ongeveer even dikwijls een inhalen als door een ingehaald worden 

en even dikwijls een voorbij ons zien gaan naar de zon toe als van 

de zon af. De vraag die ons nu echter in het bijzonder interesseert 

is deze: Zal het even dikwijls voorkomen dat de relatieve snelheid 

der Kleine Planeten ten opzichte van de aarde verticaal gericht 

is als horizontaal? Het antwoord op deze vraag, dat direct samen

hangt met den vorm der planetenbanen, is dat het meer voor zal 

komen dat een Kleine Planeet ons in ongeveer verticale richting 

passeert als horizontale. Men kan het ook zoo uitdrukken: De ge

middelde relatieve snelheid der in verticale richting passeerende 

Kleine Planeten zal grooter zijn dan die der in horizontale richting 

passeerende lichamen. De verhouding dezer twee hangt af van den 

aard der aantrekkende kracht; in het geval dat we slechts met de door 

de zon uitgeoefende NEWTON'sche aantrekking te maken hebben is 

zij als 2 : 1. 

Dit verschijnsel, dat vanuit een gemiddeld meebewegende waar

nemingspositie de naar de zon toe en van de zon af gerichte relatieve 

snelheden gemiddeld grooter zullen zijn dan die in een richting 

loodrecht daarop, wil ik verschijnsel (A) noemen. 

Wij kunnen nog een andere wetmatigheid in de relatieve bewe

gingen opmerken, die samenhangt met het feit dat de planeten 

sneller zullen rondbewegen naarmate zij dichter bij de zon liggen; 

de aantrekkende kracht is dan grooter en moet dus door een grootere 

middelpuntvliedende kracht, dus een snellere beweging, gecompen-
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seerd worden. Vatten wij nu de Kleine Planeten in 't oog die zich 

aan den buitenrand van onzen gezichtskring bevinden en laten wi j , 

gemakshalve, onderstellen dat deze in cirkelbanen bewegen. Het 

is, om redenen die ik hieronder zal noemen, bij zeer ver weg 

liggende objecten beter mogelijk de beweging in de richting naar 

ons toe of van ons af, dus de verandering in den afstand tus

schen ons en het object, te meten dan de relatieve bewegingen 

in de andere richtingen. Met het oog op de toepassing op het 

sterrenstelsel zullen wij dus in het bijzonder letten op de snel

heid waarmee de afstand der beschouwde objecten afneemt of 

toeneemt, de z.g. radieele snelheid. Aan de hand van Figuur 3, 

waarin Z wederom de waarnemer, het geharceerde gebied daarom

heen zijn gezichtskring, C het aantrekkende centrum voorstelt, ter

wi j l de pijlen de snelheden der op verschillende afstanden van C 

in cirkels bewegende planeten aangeven, is gemakkelijk in te zien 

dat, terwijl de in cirkelbanen bewegende objecten recht onder en 

boven Z of in horizontale richting rechts of links van Z in eerste 

benadering met verloop van den t i jd denzelfden afstand tot Z zullen 

behouden, de afstand tusschen Z en dergelijke planeten bij S '̂ en 

S 3 ' toe zal moeten nemen, terwijl de afstand tusschen Z en de bij 

Sg' en S4' gelegen planeten af zal nemen. De eerste zullen dus 

systematisch van ons weg moeten loopen, de laatste naar ons toe, 

terwijl op de daartusschen op een horizontale of verticale li jn door Z 

gelegen punten de relatieve snelheid ten opzichte van Z nul zal 

moeten zijn. Ik wil deze wetmatigheid als verschijnsel (B) aanduiden. 

De z.g. vaste sterren, welke gloeiende lichamen zijn van den¬

zelfden aard als de zon, maar tientallen millioenen malen verder 

weg staan, hebben relatieve snelheden van de zelfde grootte-orde 

als de planeten; door hun veel grooteren afstand schijnen hun rela

tieve bewegingen evenveel millioenen malen langzamer plaats te 

grijpen. Vandaar ook dat de sterrebeelden thans nog denzelfden 

vorm hebben die zij in de oudste geschiedkundige perioden hadden 



Figuur 3. 
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en dat het pas in de 18de eeuw gelukte hun relatieve bewegingen op 

te merken. In de laatste eeuw is de preciesie der waarnemingen 

echter enorm toegenomen. Men kent thans de schijnbare bewegin

gen der sterren in één jaar (de z.g. eigen-bewegingen) met een nauw

keurigheid van enkele duizendste boogsecunden. Een indruk van 

de toename der nauwkeurigheid krijgt men door op te merken dat 

het met de tegenwoordige groote fotografische instrumenten moge

lijk is in slechts twee dagen tijds verplaatsingen te meten die met 

de nauwkeurigheid der Grieksche waarnemingen pas na twee 

duizend jaar geconstateerd zouden kunnen worden. 

Hoe nauwkeurig deze techniek zich ook ontwikkeld heeft, zij is 

toch niet voldoende om ons de bewegingen der verst weg gelegen 

sterren welke wij kunnen waarnemen, te doen kennen. Hierbij kr i j 

gen wij echter hulp van den spectroscoop, die ons door bemiddeling 

van het z.g. principe van DOPPLER de snelheid doet kennen waar

mee een ster op ons afkomt of zich van ons verwijdert, de radieele 

snelheid dus. Het doet er bij deze meting niet toe of de ster zeer 

ver van ons af staat of dicht b i j , slechts onze relatieve snelheid ten 

opzichte van de lichtgolven welke ons van de ster bereiken is be

palend voor wat wij meten. Men moet echter een zekere voor deze 

meting benoodigde hoeveelheid licht van de ster kunnen verzamelen; 

dit is pas goed mogelijk geworden na den bouw der groote Ameri

kaansche spiegel-telescopen. 

We stellen ons nu de vraag of er tusschen de vaste sterren onder

ling iets te bemerken valt van de NEWTON'sche aantrekkingskracht; 

in het bijzonder interesseeren we ons daarbij voor de kracht die 

door ahe sterren in ons sterrenstelsel te zamen uitgeoefend wordt 

op de individueele leden van dit stelsel. 

Ui t verschillende onderzoekingen, en speciaal uit tellingen van 

sterren van verschillende helderheid, heeft men kunnen afleiden dat 

de ruimte niet overal even dicht met sterren bevolkt is, maar dat 

deze een eindig stelsel van eenige tientallen milliarden leden vor-
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men, dat de gedaante van een zeer platte schijf heeft. Het schijf-
vlak valt samen met het vlak van den melkweg, waarvan de zwakke 
lichtglans veroorzaakt wordt door de ver weg in dit vlak liggende 
ster-wolken. Het sterrenstelsel wordt daarom ook wel melkwegstelsel 
genoemd. Onderzoekingen in het laatste decennium hebben aan
getoond dat tusschen de sterren in dezen schijfvormigen Zwerm 
groote wolken van waarschijnlijk stofvormige materie voorkomen, 
die het zelfs voor de grootste instrumenten onmogelijk maken om 
de centrale gedeelten van ons stelsel waar te nemen; deze onder-
Zoekingen hebben het tevens uiterst waarschijnlijk gemaakt dat het 
gedeelte van de schijfvormige ruimte dat wij kunnen waarnemen 
slechts een kleine fractie is (in doorsnede ongeveer een tiende) van 
de geheele schijf (vrgl. Figuur 5). Onze positie te midden van het 
stelsel der vaste sterren gelijkt dus op die van den hypothetischen 
waarnemer die te midden van de Kleine Planeten in het zonne
stelsel rondbewoog en een gezichtskring had die klein was verge
leken bij den afstand tot de zon. De analogie tusschen de beide ge
vallen strekt zich evenzoo uit tot den vorm van het stelsel, want ook 
het planetenstelsel waarin de banen allen bijna in hetzelfde vlak 
liggen, heeft een zeer platten vorm. 

Bezien wij nu de bewegingen der sterren die binnen ons gezichts

veld komen. Op het eerste gezicht schijnen de omstandigheden ge

heel anders dan in het planetenstelsel. Daar kunnen wij constateeren 

dat een object ons passeert, wij kunnen veranderingen in de snel

heden dezer objecten opmerken en langs dezen weg bepalen welke 

krachten er op werken. In het sterrenstelsel, waar ahes op een zoo 

veel grootere schaal gebouwd is, kan daarvan geen sprake zijn. 

In het tijdsverloop verstreken sinds de eerste astronomische waar

nemingen zijn de sterren nauwelijks van plaats veranderd; eventueele 

veranderingen in hun snelheden liggen ver beneden de grens van 

hetgeen gemeten kan worden. Het eenige wat wij kunnen meten 

zijn hun relatieve snelheden op een gegeven tijdstip, maar deze 

zijn voldoende om te weten te komen of de boven met (A) en (B) 
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aangeduide wetmatigheden ook hier optreden. Inderdaad was bij 

de bestudeering der ster-bewegingen reeds opgemerkt dat de 

relatieve snelheden der sterren [d.w.z. relatief ten opzichte van het 

gemiddelde van alle sterren samen) een uitgesproken voorkeur 

vertoonden voor twee tegenovergestelde richtingen, ongeveer naar 

een punt op de grens tusschen de sterrebeelden Schutter en Schor

pioen en naar een punt in Auriga, De snelheid der sterren bleek in 

deze richting gemiddeld 1,6 maal grooter te zijn dan in de richtingen 

die hier loodrecht op staan. Dit is het omstreeks 1900 door KAPTEYN 

ontdekte verschijnsel der ster-stroomen en komt in beginsel overeen 

met het bovenbeschreven verschijnsel (A) 

Vestigen wij nu onze aandacht op de systematische snelheden 

van de verste sterren die wij in het melkwegvlak kunnen waarnemen 

(wederom relatief ten opzichte van het gemiddelde van alle sterren) 

en in het bijzonder op de radieele snelheden, daar de eigenbewe

gingen op deze zeer groote afstanden te klein zijn om betrouwbare 

gegevens te verschaffen, dan blijken de in twee tegenovergestelde 

richtingen gelegen sterren zich systematisch van ons te verwijderen 

en de in de beide richtingen loodrecht daarop gelegen sterren ons 

te naderen (zie Figuur 4); deze toonen dus juist dat verschijnsel dat 

wij hiervóór als verschijnsel (B) beschreven hebben (vrgl. Figuur 3), 

en dat in het sterrenstelsel als differentieele galactische rotatie 

aangeduid wordt. 

Wij nemen dus in het sterrenstelsel precies dezelfde soort ver

schijnselen waar die onze hypothetische, temidden der Kleine Pla

neten rond bewegende waarnemer.opmerkt bij deze Kleine Planeten. 

Het ligt dus voor de hand te besluiten dat wij in beide gevallen met 

een gelijksoortigen werkelijken bewegingstoestand te maken hebben 

)̂ Dat er quantitatief een verschil tusschen de beide gevallen is (in het 
planetenstelsel is de verhouding der gemiddelde snelheden 2.0) komt doordat 
in het sterrenstelsel de aantrekkende massa niet geheel in het centrum gecon
centreerd ligt en de aantrekkingskracht dus ook niet, zooals in het zonnestelsel, 
met het quadraat van den afstand tot het centrum afneemt. 



Figuur 4. 

Hoe het verschijnsel van de rotatie van het melkwegstelsel zich in de radieele 
snelheden van ver verwijderde „helium-sterren" openbaart. In horizontale 
richting is aangegeven de richting waarin deze sterren zich bevinden (in hoek-
maat langs den melkweg gemeten vanaf een bepaald nulpunt); het centrum 
bevindt zich in de richting aangegeven door 325°. In verticale richting is uit
gezet de gemiddelde snelheid waarmee de sterren in het betrokken gedeelte van 
den melkweg zich van ons verwijderen of op ons toekomen; een positieve snel
heid beteekent dat zij zich van ons weg bewegen, en vice versa. De snelheden 
zijn gerekend ten opzichte van het zwaartepunt van alle sterren in onze om
geving. De gegevens zijn ontleend aan een artikel van J. S. Plaskett en ƒ. A. 
Pearce. 
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en dat de zon en alle sterren die wij zien, banen beschrijven om een 

massaal centrum dat zich ver buiten den gezichtskring van onze 

waarnemingen bevindt en tevens dat de gemiddelde snelheid waar

mee de zon en sterren om dit onzichtbare centrum rondbewegen, 

de plaatselijke rotatie-snelheid van het melkwegstelsel dus, groot is 

vergeleken bij de relatieve snelheden der meeste sterren; of anders 

uitgedrukt: dat, evenals in het planetenstelsel, het meerendeel der 

lichamen in het sterrenstelsel banen beschrijven die slechts weinig 

van cirkels afwijken, dus een geringe excentriciteit hebben. Met 

behulp van de rondom ons melkwegstelsel liggende andere sterren-

Zwermen en van de Z.g. bolvormige sterrenhoopen kan men een, 

zij het dan ook ruwe, directe meting van deze rotatie-snelheid ver

krijgen; deze blijkt werkelijk ongeveer tien maal grooter te z i jn 

dan de gemiddelde relatieve snelheid der heldere sterren. Ui t deze 

snelheid en de besproken rotatie-verschijnselen kunnen wij nu ook 

den afstand van dit centrum der rotatie schatten, zoowel als de totale 

aantrekkende massa. De afstand is ongeveer vi j f maal grooter dan de 

afstanden der verste sterren die wij in het melkwegvlak kunnen 

waarnemen, of 1600 mihioen maal de afstand van de aarde tot de 

zon, terwijl de totale massa ongeveer 70 mihiard maal die der zon 

moet bedragen. De tijd noodig voor een volledigen omloop om dit 

centrum is omstreeks 200 millioen jaar, een t i jd die van gewoon 

menschelijk standpunt heel lang, maar geologisch beschouwd niet 

buitensporig is. Sedert het ontstaan der oudste gesteenten zou de 

melkweg tusschen vijf en tien omloopen volbracht hebben. 

De centrale streek van het melkwegstelsel, die liggen moet in de 

richting van het bovengenoemde punt tusschen Schutter en Schor

pioen, is van ons uit. vrijwel geheel onzichtbaar, verborgen achter 

de absorbeerende stofwolken nabij het melkwegvlak. 

Het is een merkwaardige gedachte dat de astronomen op deze indi

recte wijze in staat zijn gedeelten van het sterrenstelsel die geheel 

onzichtbaar zijn, waar te nemen en hun totale gewicht, aan sterren 

zoowel als donkere materie, te bepalen uit hun aantrekkende werking. 



Plaat I. 

Het spiraalstelsel Messier 51 (naar een door G. W. Ritchey met 
den 60-duims-spiegel op Mount Wilson vervaardigde opname). 
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Ik geloof niet dat men tot de juiste interpretatie van de geschetste 

bewegingsverschijnselen had kunnen komen indien niet reeds vroe

ger op andere gronden ernstige vermoedens gerezen waren over 

onze excentrische ligging in het melkwegstelsel. Deze vermoedens 

hingen samen met de eigenaardige verspreiding der z.g. bolvormige 

sterrenhoopen. Reeds bijna een eeuw geleden had Sir JOHN HER

SCHEL gevonden dat deze merkwaardige objecten alleen in een be

perkt gedeelte van den hemel voorkwamen, waarvan het middelpunt 

juist ongeveer daar lag waar wij nu veronderstellen dat het centrum 

van ons stelsel zich bevinden moet. Vooral de onderzoekingen van 

den Amerikaanschen sterrekundige SHAPLEY hadden het denkbeeld 

naar voren gebracht dat de verdeehng dezer sterrenhoopen samen 

zou hangen met een ver verwijderd centrum van het melkwegstelsel. 

Figuur 5, welke de voorstelling toont die men zich thans op 

grond van alle gegevens van dit stelsel gevormd heeft, zal deze 

verhouding verduidelijken. De figuur is een schematische door

snede van het melkwegstelsel met een vlak dat loodrecht op den 

melkweg staat en door de zon en het centrum gaat; de zon bevindt 

zich boven de middelste pi j l in het dichtst bevolkte gedeelte van de 

schijf. De pijlen aan weerszijden hiervan toonen ongeveer de gren

zen van het gedeelte der schijf dat voor directe waarnemingen toe

gankelijk is. De projecties der bolvormige sterrenhoopen op dit 

vlak zijn door de groote stippen aangegeven; zij liggen ongeveer 

symmetrisch rondom het centrum gerangschikt. De schaal van de 

figuur is aangegeven in hchtjaren; een hchtjaar is 9.45 billioen km. 

Het geschetste beeld vat vrijwel alle bewegings- en structuur

verschijnselen van algemeenen aard, die wij in het sterrenstelsel 

waargenomen hebben en waarvan wij vele tot voor kort moeilijk 

begrijpen konden, onder één gezichtspunt samen. Ofschoon men mag 

hopen hiermede tenminste een eerste schrede naar het inzicht in 

den waren aard van de ons omringende sterrenwereld gedaan te heb

ben zou het verkeerd zijn den indruk te vestigen dat in dit gebied 

7 



•f 

Figuur 5. 

Schematische doorsnede van het melkwegstelsel. De zon moet in het dichtste 
gedeelte der schijf boven het middelste pijltje gedacht worden. De getallen 
onder de figuur geven de afstanden aan in lichtjaren (een lichtjaar is de afstand 
dien het licht in een jaar kan afleggen; deze is gelijk aan 63000 maal de afstand 
aarde-zon, of 9.43 billioen kilometer). 
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nu de voornaamste raadselen opgelost zouden zijn. Integendeel 
schijnt het alsof het grootste raadsel nog geheel onaangetast vóór 
ons ligt. 

Dit hangt direct samen met de waargenomen snelle rotatie, met 
de vraag hoe deze en den daarmee samenhangenden sterk afgeplatten 
vorm ontstaan kan zijn en met de vraag naar de stabiliteit van een 
dergelijken vorm. 

Behalve ons eigen melkwegstelsel komen in het heelal nog vele 
andere sterrenstelsels voor. Niettegenstaande den veel grooteren 
afstand kan men over den bouw van vele dezer andere stelsels een 
beter overzicht krijgen dan over het ons omringende stelsel, waarin 
ons uitzicht zoo belemmerd wordt door de donkere interstellaire 
wolken en waarin wij bovendien de in de melkwegschijf hggende 
structuurverschijnselen op verwarrende wijze over en door elkaar 
geprojecteerd zien. 

Bestudeering dezer andere stelsels toont ons dikwijls veel ge

lijkenis met de ons reeds bekende eigenaardigheden van ons eigen 

stelsel, zoowel in de sterk afgeplatte vormen als in de rotatie, maar 

daarnaast toont zij ons bij het meerendeel der sterrenstelsels een 

hoogst merkwaardige spiraalvormige architectuur, die wij in het 

melkwegstelsel niet hebben kunnen opmerken maar die vermoedelijk 

ook daar aanwezig is (zie Plaat I ) . 

Een eenigszins bevredigende verklaring van het ontstaan dezer 

spiraalarmen is nog niet te geven. Naar ahen schijn hebben wij hier 

te doen met een proces dat in één richting afloopt. De relatief 

snelle vergankelijkheid van deze structuren beschouwend wordt 

men er toe geleid te onderstellen dat daaraan, astronomisch ge

sproken kort geleden, een min of meer gelijktijdig begin geweest 

moet zijn en dat een van buiten de stelsels komende storing hierbij 

een hoofdrol gespeeld moet hebben. Het ligt dan voor de hand 

te denken aan de belangrijke storende kracht die twee stelsels 

onderling op elkaar kunnen uitoefenen wanneer zij dicht langs elkaar 

heen gaan. Nu zijn echter de onderlinge afstanden dezer stelsels 
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zoo groot dat het op het eerste gezicht wel wat veel van het toeval 

geëischt schijnt te onderstellen dat het meerendeel betrekkelijk 

kort geleden een storende ontmoeting met een ander stelsel gehad 

zou hebben. 

Prof. DE SITTER uit Leiden en Prof. LEHAITRE uit Leuven hebben 

beide op verschillende wijze gewezen op de mogelijkheid van een 

verband tusschen deze spiraalvorming en een ander proces dat zich 

in één richting ontwikkelt, namelijk dat der uitdijing van het heelal. 

Dat toont namelijk dat inderdaad alle stelsels zich vroeger veel 

dichter bij elkaar bevonden moeten hebben. 

Het vermoeden dat de oorsprong dezer merkwaardig vergankelijke 

vormen op eenigerlei wijze, wij weten niet hoe, zooal niet met 

den oorsprong zelf dan toch met een buitengewoon belangrijke 

epoche van het heelal samen moet hangen, doet ons met spanning 

het verdere verloop van het onderzoek der spiraalstelsels volgen. 



H E T H E E L A L DOOR H E T OOG V A N D E N 
S C H E I K U N D I G E O 

door 

Prof. Dr. D. H . WESTER. 

§ 1. Inleiding; Het Heelal is die onvoorstelbaar groote ruimte 

van eenige milliarden lichtjaren diameter (één hchtjaar = 10 

bihioen km), waarin mihiarden spiraalvormige sterrenhoopen 

drijven. Eén van deze nevelspiralen is „ons" melkwegstelsel Elk 

dier galactische stelsels bevat weer milliarden sterren („ons" stelsel 

telt er 100 a 200 milliard). Eén daarvan is „onze" zon. Om die 

zon heen cirkelen een 9-tal planeten, van welke onze aarde een der 

kleinere is. Nochtans weegt dit stipje in het Heelal, 6000 trillioen 

ton. De zon is weer 332 000 maal zoo zwaar en de dubbelster van 

Plaskett haalt zelfs ruim 53 millioen malen het gewicht der aarde. 

Over gebrek aan „stof" voor mijn onderwerp heb ik dus zeker niet 

te klagen. Integendeel ik zal mij groote beperking moeten opleggen. 

Wij willen vanavond onze scheikundige bewustwording van het 

heelal eenigermate uitbreiden en verdiepen, door een oppervlakkig 

overzicht te geven van onze huidige geo- en cosmochemische 

kennis. Nadrukkelijk zij vooropgesteld, dat deze in werkelijkheid 

de vrucht is van samenwerking veler takken van natuurwetenschap. 

Fiet heelal omringt ons met tallooze voorwerpen of hchamen. De 

meeste kennen we natuurlijk uit onze aardsche omgeving. Laten 

1) Daar niet alle, talrijke lantarenplaatjes gereproduceerd konden worden, 
heb ik het gemis daarvan zoo goed mogelijk door een uitvoeriger tekst trachten 
te compenseeren. 
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we, om onze gedachten te bepalen, maar zeggen, dat er quintillioenen 

X quintillioenen voorwerpen zijn. Van oudsher heeft de menschheid 

behoefte gehad in deze verwarrende hoeveelheid eenige scheikundige 

vereenvoudiging te brengen. Het resultaat van eeuwenlange arbeid 

is vooreerst geweest, dat me ze tot ca. 1/2 millioen chemische indi

viduen, stoffen heeft teruggebracht. Vele daarvan bleken chemisch 

verder splitsbaar, andere niet. Het eind van de scheikundige analyse 

leverde tenslotte de kennis, dat heel de wereld opgebouwd is uit 92 

chemische bouwsteenen of elementen. Waarom juist 92 ? Mysterie! 

Met dit resultaat was de mensch echter nog niet tevreden. 

Booswicht in het ordenen, welke hij is, zocht hij naar verdere 

vereenvoudiging, naar wetmatigheden onder deze 92 grondstoffen. 

Meestal met de al of niet bewuste hoop tenslotte op één chemische 

oerbouwsteen, één oerstof te zullen stuiten. Het natuurlijk of 

periodiek systeem van MENDELEJEFF is de voorloopige bekroning 

van dit streven. In deze karthotheek van chemische elementen, 

gerangschikt volgens opklimmend atoomgewicht en volgens be

paalde reeksen, komen allerlei familie-relaties op zeer frappante 

wijze'tot uiting. Deze blijken o.m. uit hun zgn. spectrum, waardoor 

we tevens de 92 elementen van elkaar kunnen onderscheiden. 

§ 2. Spectrochemie: Daar de spectraalanalyse voor de 

chemische kennis van het Heelal zoo uitermate vruchtdragend is 

geweest en nog is, wülen we dienaangaande even het een en ander 

weer in herinnering brengen, te meer daar dit tot juist begrip van 

hetgeen volgt en van hetgeen de toekomst nog brengen kan, zeer 

gewenscht is. Er zij dan in de eerste plaats aan herinnerd, dat elk 

vast, wit gloeiend lichaam (zon, koolspits, ijzer enz,) bij ca, 1600° C, 

licht uitstraalt, dat zich a,h.w, waaiervormig ontplooit in de be

kende spectraalkleuren (rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, 

violet), wanneer we een lichtstraal door een geschikte middenstof 

laten strijken (bv. een flintglas prisma). Dit is een continu spectrum. 

Op grootsche wijze nemen we deze kleurdispensie waar in den 
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vorm van den regenboog. Het (witte) licht is dus samengesteld, en 
wel uit een mengsel van allerlei trillingen (golfbewegingen). De 
verschillende deelen van het spectrum vertegenwoordigen de licht-
indruk van één bepaalde triOing. De golflengte van het uiterst rood 
is ongeveer 750 millimicron ( = millioenste mm), die van het 
violet ca. 400. Aangezien de afgelegde weg per sec. (300 000 km) 
in alle gevallen gelijk is, is het aantal trihingen bij de grootere 
golflengte (rood) dus geringer, bij de kleinere (violet) grooter. Dit 
Zgn. trillingsgetal bedraagt ca. 600 resp. 400 billioen per sec. 

Witte, volledige, lichtbronnen — zooals de zon, koolspitsenlamp, 
enz. — zenden echter nog veel méér trilhngen uit, dan wij als 
spectrumkleuren met ons oog kunnen waarnemen. Deze vahen 
tot ver buiten het zgn. zichtbaar spectrum, in wat wij noemen het 
infrarood, resp. ultraviolet. 

Een gloeiende damp produceert een heel ander spectrum dan het 

bovengenoemde. Hier treden nl. aheen enkele, tot zeer talrijke, 

gekleurde strepen op, welke elk één bepaald soort lichttrilling 

(golflengte en trillingsgetal) vertegenwoordigen. Dit emissie-spectrum 

is even karakteristiek voor de elementen als vingerafdrukken voor 

den mensch. Het is dus een specifiek identiteitsbewijs. 

Leiden we het licht van een volledige lichtbron dóór gloeiende 

damp, b.v. van natrium, dan krijgen we geen versterking van de 

karakteristieke gele natriumspectraallijn, maar op precies dezelfde 

plaats een donkere l i jn. Dit is een zgn. adsorptielijn, ontstaan, 

doordat uit het volledig hcht door een damp juist die trilhngen 

worden opgeslorpt (geadsorbeerd), welke de damp zelf produceert. 

Daarom zijn de adsorptie-spectra even karakteristiek voor elementen 

en verbindingen als de bovengenoemde emissie-spectra dat zijn. 

Aangezien sterren ideale objecten zijn voor het onderzoek van 

adsorptiespectra, daar het (wit)gloeiende kernen zijn, met dikke 

dampmantels omhuld, heeft men het Heelal op deze wijze zeer 

intensief onderzocht. 

Het heeft lang geduurd, voor men de verklaring heeft gevon den 
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voor het feit, dat een element een zeer bepaald aantal karakteristieke 

spectraahijnen op een zeer bepaalde plaats produceert. BOHR maakt 

dit plausibel met zijn atoommodel. We gaan ter bespreking zijner 

hypothese uit van waterstof, dat drie opvallende spectraallijnen, 

resp. in het rood, groen en blauw bezit. Het waterstofatoom is op

gebouwd uit een electrisch positief geladen kern (proton), welke 

de eenheid van pos. electr. lading bezit. Daarom heen cirkelt één 

u,.v. neg. electriciteits-eenheid, een Zgn. 

electron. Volgens BOHR nu is dit 

electron niet aan één bepaalde baan 

gebonden, maar kan het zich op een 

aantal verschihende banen bewegen, 

waarvan de plaats echter precies 

vaststaat. De binnenste ligt op 

1/2 honderdmillioenste mm van de 

kern verwijderd, de volgende op 2, 

de 3de op 41/2, de 4e op 8, enz. 

D.w.z. de baanstralen verhouden 

zich als 1 : 4 : 9 ; 1 6 : . . . . Natuurlijk 

is de energie op de versch. banen 

verschillend. Volgens de opvatting 

van BOHR springt bij energietoevoer 

het electron b.v. van baan 2 op 

baan 3 over en zal dan vanzelf weer 

terugspringen. Men kan precies be-

K . v . 

Fig. 1. Bij overspringen van 
baan 3 of 4 op baan 2 ontstaan de 
„zichtbare" a-, resp, /J-spectraal 
hjn van waterstof. 

Bij sprongen tot baan 1 is de 
energie voldoende voor ultraviolet 
(u.v.) lijnen; tot baan 3 geeft infra
rood (u.r.). 

rekenen hoeveel energie daarbij dan vrij komt. En aangezien 

. = h, waarin h de constante van PLANCK = 6,54 X 10"^' 

trihingsgetal 
kan men dit trihingsgetal precies berekenen. Dat wil dus zeggen, dat 
men precies kan bepalen waar het lichteffect in het spectrum op
treden zal (zie boven). Men kan echter ook omgekeerd uit de plaats 
van spectraahijnen precies berekenen door welke energie-sprongen 
ze zijn voortgebracht. Daar het verder mogelijk is, te berekenen 
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van welke stof (element) ze dan waarschijnlijk afkomstig zijn, zelfs 

indien daarvan één of meer electronen zijn weggesprongen (zgn, 

geïoniseerde stoffen, zooals ze op hemelhchamen veelvuldig voor

komen), zal duidelijk zijn, waarom het spectrochemisch onderzoek 

bij de bestudeering van het heelal zoo veel is toegepast, en tevens, 

dat men langs dezen weg zelfs onbekende lijnen in het spectrum 

van hemellichamen heeft weten te identificeeren. Er zij echter 

nadrukkelijk op gewezen, dat de praktijk van het spectrochemisch 

onderzoek niet zoo eenvoudig is, als men wehicht op grond van 

deze oppervlakkige theoretische uiteenzetting zou vermoeden. 

Inderdaad heeft men herhaaldelijk gedwaald en zijn b.v, nog steeds 

maar een gedeelte der buitengewoon talrijke spectraallijnen van 

het zonnespectrum (adsorptielijnen) geanalyseerd. 

De juistheid van BOHR'S theorie is gebleken uit de frappante 

overeenkomst tusschen zijn energie-berekeningen en die welke uit 

de empirisch gevonden formule van BALMER voor spectraallijnen 

volgen, terwijl ten slotte FRANCK en HERTZ feitelijk het bewijs 

leverden door aan te toonen, dat precies bij de berekende energieën 

de bepaalde spectraahijnen van waterstof te voorschijn „sprongen". 

§ 3. De Aarde; We zullen bij onze tocht door het heelal in 

de eerste plaats ons eigen hemelhchaam eens onder de chemische 

loupe nemen. Ui t den aard der zaak heeft men feitelijk alleen het 

buitenste laagje, dat wat we in ons laboratorium konden meenemen, 

goed kunnen leeren kennen. Van de dieper gelegen lagen wist men 

tot voor korten tijd weinig. Door samenvoegen van allerlei gegevens 

hebben we echter tegenwoordig ook dienaangaande de beschikking 

over veronderstellingen, welke een vrij groote mate van zekerheid 

bezitten. In de eerste plaats hebben seismologische waarnemingen 

geleerd, dat het inwendige der aarde discontinuïteitsvlakken ver

toont, welke, o.m. op ca. 1200 resp. 2900 km van de oppervlakte 

gelegen, een vrij scherpe begrenzing vertoonen. Men heeft dit 

kunnen vaststellen uit de wijze waarop een trilling (b.v. van een 
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aardbeving) zich in verschillende richtingen door de aardmassa 

voortplant. De doorloopen weg vertelt ons a.h.w. het een en ander 

omtrent de ondervonden hindernissen. 

Daarbij voegde zich een 2de groep van kennis-feiten, betreffend 

het soortelijk gewicht der aarde. Di t is gemiddeld 5,52. Aangezien 

de aardkorst slechts ca. 3 haalt en de zeeën ca. 1 moet de aardkern 

Aa/'dseiiment voh'ens Goldschmidt 

f 6'7O0 

Fig. 2. 

dus belangrijk zwaarder zijn. Om op het juiste gemiddelde te 

komen, bl i j f t niet veel anders over, dan een kern van zware metalen 

aan te nemen. 

Deze veronderstelhng klopt weer heel goed met wat de scheikun

dige analyse der méteoorsteenen en met wat een hoogovensmelt 

ons leert. We kennen nl. ijzermeteorieten, bestaande uit een zwaar 

alliage van ijzer met een zekere hoeveelheid nikkel èn silicaat-

meterorieten. Het ligt wel eenigszins voor de hand een chem. 
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analogic te zoeken tusschen deze brokstukken van verre sterren 

en onze eigen aard-ster. Ook de hoogovenTsmelt wijst op de moge

lijkheid eener bepaalde samenstelling, want hier vinden we bovenop 

een slak van silicaten, dan een „steen" laag van oxyden en sulfiden 

en tenslotte de metaal-regulus. 

Ui t deze en verdere gegevens is tenslotte deze voorsteUing 

gegroeid; onze aarde bestaat uit; (Zie f ig , 2) 

P, een ca, 3500 km dikke aardkern van zwaar nikkelijzer 

(met ca, 10 % nikkel); 

2", een buitenlaag, ca, 1200 km dik, bestaande uit silicaten; 

onze Zgn, hthosfeer; 

3", tusschen beide in een ca, 1700 km dikke schaal, die chemisch 

het minst bekend is; wehicht vormen oxyden en sulfiden de hoofd

massa. 

Slechts 21/2 km is de mensch met zijn boormachines in het 

geweldig aardhchaam doorgedrongen. Verder werpen vulcanen 

onderzoekingsmateriaal uit diepere lagen naar boven. Deze grond

stoffen hebben den scheikundige in staat gesteld de ca, 16 km dikke 

buitenlaag (de zgn, tenmilescrust van CLARK) met behoorlijke 

nauwkeurigheid te kunnen analyseeren. Daarin vonden zij dus de 

90 chemische elementen, waarvan we in onze inleiding gewag 

maakten. Vooral het Röntgen-spectroscopisch onderzoek der 

laatste jaren (o,m, van W, en I , NODDACK en van HEVESY) bracht 

vele waardevolle gegevens. Deze efficiënte methode komt pricipieel 

op het volgende neer. Wanneer een stof getroffen wordt door 

Röntgenstralen zendt zij Zelf trillingen uit, welker golflengte af

hankelijk is van de chemische samenstelling der getroffen stof. Als 

men hiervan spectra ontwerpt, heeft men dus met even waarde

volle chemische identiteitsbewijzen te maken als we vroeger in 

de emissie- en adsorptiespectra hebben leeren kennen. Vooral ook 

voor kwantitatieve bepalingen hebben de Röntgen-spectra groote 

beteekenis gekregen en veelvuldige toepassing gevonden. 
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Op grond van alle gegevens heeft men zich een voorstelhng 
omtrent de chemische samenstelhng dezer ten-milescrust gevormd, 
welke in onderstaande tabel samengevat is, 

Frequenties in gewichtsfracties van het bekende deel van de 
aardkorst in hoofdzaak volgens Berg, V o r k . d. chem. Elem. 

Zuurstof 0.50 y t t r ium 7 X 10 -5 cassiop. 9 X 10 -7 
silicium 0.25 wol f ram 5 seleen 8 
aluminium 0 075 l i th ium 4 terbium 7 
ijzer 0051 rubidium 3 holmium 7 
calcium 0.034 lood 3 thulium 7 
natrium 0.026 hafnium 2 nioob 6 
kalium 0.024 cerium 2 cadmium 4 
magnesium 0.019 thorium 1 antimoon 3 
waterstof 0.009 neodyra I tantaal 2 
titaan 0 006 coba.t 1 gall ium 2 
chloor 0.002 borium 1 europium 1 
phosphor 0.001 indium I phosphor 

99.7 »/„ 
molybdeen 
scandium 

7 X 1 0 - 6 

6 
thallium 1 

9 X 1 0 - 4 
broom 6 jodium 7 X 10 -8 

mangaan 9 X 1 0 - 4 t in 6 zilver 6 
koolstof 8 beryl l ium 5 platina 5 
zwavel 6 arseen 5 palladium 5 
barvum 4 lanthaan 4 osmium 4 
chroom 4 samarium 4 rutheen 4 
stikstof 3 gadolinium 4 bismuth 3 
fluoor 3 dysprosium 4 k w i k 3 
zirkoon 2 uraan 4 iridium 2 
strontium 2 erbium 4 telluur 1 
nikkel 2 praseodym 3 rhodium 1 
zink 2 ytterbium 3 
vanadium 2 argon 3 helium 8 X 10 -9 
koper 1 germanium 1 goud 6 

neon 5 
rhenium 1 
k ryp ton 2 X 1 0 - 1 0 
xenon S X I O ' l 
radium 1 X 10-12 

Fig , 3. 

De cijfers spreken voor zich zelf. Men kan er allerlei merkwaardige 

gevolgtrekkingen uit maken. Op één slechts willen we de aandacht 

vestigen, nl, die betreffend de meerdere of mindere Zeldzaamheid 
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der elementen. We zien b.v., dat het element vanadium, de meesten 
uv/er waarschijnlijk ter nauwernood bij name bekend, in veel 
grootere hoeveelheden in de aardkorst optreedt dan het in onze 
samenleving zoo veelvuldig gebruikte koper. Even merkwaardig 
doet het ons aan, dat dit „doodgev/one" koper kwantitatief slechts 
weinig staat boven het „zeldzame" yttrium". 

GrdLpsche vooh'stelliM 
oaii. c}a ivójirschljiiljjke 
samensteJJJ/tg vdn de 
•.icll'ole in ^euiichtspro^ 
centen. 

j^iJtkel 

'is 

silic/um-

CdiJci(//n. 
t^it//y?i/7/i/i?? 
otlkdlicn 
l'est. 

Fig. 4. 

Verdere conclusies willen we kortheidshalve combineeren met 

die uit de cijfers betreffend de chemische samenstelhng der geheele 

aarde. Uit den aard der zaak maken we daarbij dus gebruik van min of 

meer speculatieve getallen (zie f ig . 4). Zij leeren ons in de eerste plaats: 

dat niet minder dan 70 % der totale aardmassa uit ijzer en zuurstof 

bestaat. In de 2de plaats zien we b.v., dat het totaal der, in ons 

dagelijks leven een Zoo belangrijke rol spelende, alkah-metalen 

(in keukenzout, soda, Chilisalpeter, kalimeststoffen, enz. voor-
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komende), niet uitgaat boven de hoeveelheid van het nauwelijks 

gebruikte titaan, In de 3de plaats zien we, dat we ca. 82 van onze 

90 elementen hebben moeten samenvoegen tot een „rest", welke 

slechts 1 a 2 % van de totale massa bedraagt. Dat is voor ons 

wehicht het meest bevreemdend! Want daaronder vallen allerlei 

elementen, welke b.v. voor het levend organisme van allesbe

heerschende beteekenis zijn (als koolstof en stikstof) of (en) in 

onze samenleving in groote hoeveelheden gebruikt worden (als 

kool, koper, zilver, goud). 

Overzien we het geheel in een graphische voorstelling (zie f ig . 5) 

dan worden we i.h.b. getroffen door twee zeer opvallende feiten: 

l " . de elementen met even rangnummer (kernladingsgetal) 

komen vrijwel steeds in grooter hoeveelheden voor, dan de naast-

QtoomfrequenlLes 

Fig. 5, 
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bijgelegen met een oneven rangnummer. Daardoor krijgen we dus 
een zigzaglijn in onze graphiek, met de even nrs. op de toppen en 
de oneven in de dalen; 

2", in het algemeen daalt de kwantiteit van een element met 
zijn atoom(rang)nummer. Dus hoe hooger het nummer (en dus 
ook het soortelijk gewicht (atoomgewicht) — zie boven bij systeem 
van MENDELEJEFF —- des te zeldzamer wordt het element. 

Op de beteekenis dezer wetmatigheden komen we aan het slot 
terug, als we het geheel samenvatten. 

Onze eigl. aarde is nog omgeven met een hydrosfeer en dit geheel 
bevindt zich in een dikke laag gasvormig omhulsel: de atmosfeer. 

Over beide wil ik slechts enkele woorden Zeggen. Tot de hydrosfeer 
rekenen we: 

1". grondwater; 

2°. rivieren en meren; 

3". oceanen en zeeën. 

Natuurlijk vormt bij alle drie water, HgO, uit de elementen 

waterstof en zuurstof bestaande, het hoofdbestanddeel. De sub 2". 

genoemde rivieren en meren bevatten gemiddeld ca. 0,016 % 

zouten, waarbij het calcium en koolzuur kwantitatief sterk op den 

voorgrond treden. De genoemde waterbronnen storten zich uit in de 

groote waterbekkens sub 3". vermeld, de oceanen en zeeën. Des te 

opmerkelijker is daarom het kwalitatief zoowel als het kwantita

tief verschil der zoutbestanddeelen. Het zoutgehalte is hier n.l ca. 

3,5 %. Di t beteekent, dat deze waterreservoirs totaal ca, 19.290.000 

km'* zout opgelost houden, een hoeveelheid voldoende om heel 

Europa met een 2000 m hooge zoutlaag te bedekken. 

Een interessant beeld geeft ons bijgaand tabellarisch overzicht 

(van G . SCHOTT) der samenstelling van rivier- en zeezout, uit

gedrukt in % van het totaal (zie volg. blz.). 

Op het eerste gezicht zijn deze cijfers hoogst bevreemdend. We 

weten immers, dat we met hetzelfde water te doen hebben. Het feit. 



Samenstelling der opgelaste zouten, uitgedrukt in ° /Q van 

het totaal. 

Rivier Zee 

Carbonaten (vrnl. van calcium) . . . , . 60.1 0.3 

Chloriden (vrnl. van natrium) . . . . . . 5.2 88.7 

Sulfaten . . . . . . . 9.9 10.8 

Rest (samenstelhng varieerend). . . . . , 24.08 0.2 

dat de carbonaten van het rivierwater, (voornl. calciumbicarbonaat) 

uit het zeewater vrijwel verdwenen zijn, vindt zijn logische verkla

ring in het feit, dat in de zee allerlei levende organismen voorkomen, 

welke calciumcarbonaat verbruiken (b.v. schelp- en koraaldieren). 

In dezelfde mate stijgt daardoor natuurlijk het gehalte aan de 

andere zouten, vrnl. chloriden en i.h.b. natriumchloride = zeezout. 

Ofschoon de atmosfeer een ca. 1000 km dikke gasschaal vormt, 

is in de eerste 10 km — de Zgn. troposfeer — ca. 90 % der atmos

ferische massa opgehoopt. Dat daarin de zwaardere chemische 

bestanddeelen overwegen en de lichtere in deze gaszee meer bovenop 

zijn gaan drijven, is begrijpelijk. Daardoor vormt op een hoogte 

van 70 a 80 km het zeer lichte, vrije waterstof het hoofdbestanddeel, 

terwijl dit element als zoodanig in onze onderste atmosfeerlagen 

nauwelijks voorkomt. Om dezelfde reden hoopt de waterdamp 

zich in de onderste lagen van de troposfeer op. Vlak bij de aarde 

komt op elke 80 moleculen 1 waterdampmolecule voor; in de 

bovenste troposfeerlagen slechts 1 : 10 000. Daarom ook heeft de 

wolkvorming op ca. 100—1500 m plaats en is deze in de 2de atmos-

feerlaag, de stratosfeer, onbekend. 

Wat de atmosfeerlagen betreft waarin wij menschen moeten 
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leven, is de scheikundige samenstelling in voluumprocenten uit
gedrukt als volgt; 

stikstof zuurstof argon koolzuur waterstof neon helium enz 

78,03 20,99 0,937 0,03 0 ,01 0 ,0015 0 ,00015 

Van de chemische bestanddeelen der hooger gelegen atmosfeer
lagen verdient i . h. b. ozon (Og) onze aandacht, dat gemiddeld op 
ca. 2 0 km hoogte optreedt. Volgens Prof. DOBSON is de totale 
hoeveelheid niet groot, maar het is over een dikke laag verspreid en 
het merkwaardige is, dat deze kleine hoeveelheid — wegens haar 
adsorptievermogen — alle stellaire waarneming in het ultraviolet 
onmogelijk maakt. 

§ 4 . Zon en Sterren: Aangaande de chemische samen
stelling van zon en sterren willen we ons sterke beperking opleggen, 
teneinde iets meer tijd te kunnen besteden aan het moderne onder
zoek der planetaire atmosferen en zijn verrassende resultaten. Wij 
dienen ons bij de uitkomsten van het spectrochemisch onderzoek 
der sterren steeds te realiseeren, dat onze instrumenten ons wél in 
staat stehen te bepalen, welke elementen aanwezig zijn, maar niet 
welke afwezig zijn. Dat wij ze niet vinden houdt dus nog niet in, 
dat ze ontbreken. Verder moeten we bedenken, dat op deze hemel
lichamen temperaturen (tot 3 0 mihioen graden) en hooge resp. lage 
drukken heerschen, welke wij op onze laboratoria (nog) niet kunnen 
verwezenlijken, zoodat ook allerlei afwijkingen van onze aardsche 
waarnemingen mogelijk zijn, bv. door verregaande ionisatie der 
gassen, etc. 

Wat de zon aangaat: deze is herhaaldelijk en met zeer nauw

keurige spectraalapparaten onderzocht. Nochtans zijn lang niet 

alle spectraallijnen geïdentificeerd en ook zijn sommige uitkomsten 

nog onzeker. Het onderzoek is nl. om verschillende redenen zeer 

lastig. O.m. wegens het geweldig groot aantal adsorptielijnen. 

ROWLAND bv. onderzocht 20027 lijnen en kon daarvan ca. 57 % 



identificeeren. Niet gevonden heeft men o.m. radium, neon, de 

halogenen, goud enz. Wat nog niet het recht geeft te besluiten, dat 

ze ontbreken (zie boven). 

Om kort te gaan kunnen we onze tegenwoordige kennis aldus 

samenvatten: een groot aantal der bekende elementen heeft men 

met zekerheid in de zonneatmosfeer kunnen aantoonen. Voor de 

elementen, welke niet gevonden werden kan men als regel daarvoor 

een plausibele reden opgeven. Men is dan ook van meening, dat 

waarschijnlijk alle aardsche elementen aan de opbouw van de zon 

deelnemen. Anderzijds veronderstelt men niet de aanwezigheid 

van ons onbekende elementen. Door de ervaring wijs geworden is 

men er tegenwoordig niet zoo gauw meer bij om uit het optreden 

van onbekende spectraallijnen tot de aanwezigheid van een nieuw, 

onbekend element te besluiten. 
H . N . RUSSELL heeft voor een 60-tal elementen een becijfering 

PN/INI. SAMENSTELLING DER ZONNEATMOSFEER 
I/O LG ENS SCHATTINGEN l/AN RUSSELL 
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gemaakt over de kwamitatieve verhouding waarin ze aan de opbouw 
van de zonneatmosfeer deel nemen. Hi j heeft zijn uitkomsten óók 
in een graphische voorstehing weergegeven. (Zie blz. 106). 

De cirkeltjes duiden waarden aan, welke niet absoluut zeker 
zijn. Uit zijne berekeningen volgt o.m,, dat de elementen met even 
ranggetal het meest frequent zijn, (doorgaans ca, 10 X zooveel als 
de naastbijgelegen met oneven rangnummers). Natrium, mag
nesium, silicium, kalium, calcium en ijzer alléén vormen ca. 95 % 
der totale massa aan metalen. In veel grooter hoeveelheden echter 
treffen we de metalloïden in de zonneatmosfeer aan. Alléén voor 
waterstof is deze ca. 8 X zoo groot als voor ahe metalen te samen. 
Opmerkelijk is nog het verschijnsel, dat ca. 80 % der atomen 
geïoniseerd zijn. 

Wat de scheikundige analyse der verder verwijderde sterren 

betreft, hebben we gelukkig naast de spectraalanalyse van het beetje 

licht, dat we in onze kijker kunnen opvangen, ook nog de beschikking 

over boodschappers uit de verre wereldruimte: de méteoorsteenen 

of meteorieten. Deze brokstukken van vergane werelden vormen een 

rijke bron van onderzoekingsmateriaal. Want we mogen als leek 

al denken, dat ze betrekkelijk zeldzaam zijn, volgens een berekening 

van den meteorieten-deskundige Prof. H . H . NINNINGER (1935) 

dalen ze als een ononderbroken kogelregen op aarde neer. Niet 

minder dan 20 00 000 stuks per dag, nog afgezien van de 50 000 000 

kg sterre-stof, die dagelijks op ons neerdaalt. 

Nochtans is het aantal nauwkeurige chemische analyses niet 

bijster groot. Men vond daarbij een betrekkelijk gering aantal 

elementen, Fe, N i , Cr, Mg, Si, Na, Mn , K , A l en Ca), dat men 

later geleidelijk aan heeft leeren uitbreiden. Pas de nieuwere onder-

Zoekingen met het Röntgenspectroscoop (o,m, door I , en W. 

NODDACK) hebben duidelijk gemaakt, dat ook de andere elementen 

niet ontbreken, maar dat ze aheen in geringe hoeveelheden op

treden. Men heeft niet één op aarde onbekend element gevonden. 
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Wel heeft men stoffen (chem, verbindingen) onder de mineralen 

aangetroffen, welke ons op aarde vreemd zijn. Een en ander wijst 

op groote analogie met wat wij omtrent de chemische samenstelling 

van aarde en zon geleerd hebben. De resultaten der twee belang

rijkste soorten meteorieten (ijzer- resp, steenmeteorieten) samen

vattend, en deze combineerende met die van het spectrochemisch 

onderzoek kan men concludeeren, dat op de sterren uitsluitend ons 

bekende elementen gevonden zijn. Ook hier overwegen die met 

even atoomnummer en kwantitatief zijn feitelijk die met rang

nummers beneden de 28 (nikkel) van beteekenis. 

Tot besluit dezer enkele gegevens betreffend de sterren moge 

nog meegedeeld worden, dat men er elementen in Zeer merkwaardige 

verbindingsvormen aangetroffen heeft, zooals methin, CH, en 

verder veel geïoniseerde stoffen. Ook chloor, dat tot voor eenige 

jaren tevergeefs gezocht was, werd betrekkelijk kort geleden door 

STOY in zgn, „gasvormige nevels" in een moeilijk te identificeeren, 

geïoniseerde vorm ontdekt, toen hij zijn photographische platen 

10 uren achtereen had laten belichten. Deze vondst is van zoo 

groote, universeele beteekenis, omdat daarmee het nog ontbrekende 

element met laag rangnummer thans óók met zekerheid gevonden is, 

§ 5. Onze planeten; Van het 9-tal planeten, dat als betrekkelijk 

koude, niet zelf-lichtende hemellichamen, ten naaste bij in hetzelfde 

platte vlak, om de zon als kern heendraait, hebben we de aarde 

reeds besproken. Wegens hare bizondere beteekenis voor ons, was 

er alle reden voor deze afzonderlijke behandeling. Ook voor een 

afzonderlijke bespreking der andere planeten, met voorbijgaan 

van milliarden sterren, bestaan goede gronden. Immers juist 

betreffend de chemische samenstelling der planetaire atmosferen 

zijn de meest opzienbarende ontdekkingen gedaan, welke de 

spectraalanalyse der laatste jaren ons gebracht heeft. 

Om de beteekenis dezer vaststellingen op haar juiste waarde te 

kunnen schatten is het goed vooraf even te bedenken, dat we 
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ondanks de zoo volmaakte techniek van kijkers, fotografie, spectros

copie, enz., omtrent de atmosfeer onzer naaste buren nog zeer 

weinig wist, In 't kort kwam onze kennis ongeveer hierop neer. 

Bij Maan en Mercurius ontbreekt ten eenenmale een atmosfeer; 

het zijn naakte rotsballen in een vacuum. Bij Saturnus en Jupiter 

kan het fotografische beeld zoo snel wisselen, dat men „wolken"-

vorming, dus een atmosfeer moet aanemen. Ook Venus kende men 

een atmosfeer toe en eveneens aan Mars, want daarvan kende men 

de periodiek af-en toenemende poolkappen, welke aan sneeuw of 

ijs dezen denken. Omtrent de scheikundige samenstelling der 

planetaire atmosferen echter was zoo goed als niets bekend, al 

bestonden er allerlei opvattingen ter verklaring van de optredende 

spectraahijnen. 

Ten einde te kunnen begrijpen waaraan onze gebrekkige kennis 

in dezen moet worden toegeschreven, kan naar onze inleiding over 

de spectrochemie verwezen worden. We zagen daar hoe bepaalde 

spectrum-deelen aan onze waarneming onttrokken kunnen worden. 

Zoo adsorbeert de dunne ozonlaag onzer aardsche atmosfeer alle 

lichttrillingen met golflengten beneden 290 millioenste mm, waar

door elke astronomische waarneming in dit ultraviolet onmogelijk 

is geworden. Dan zijn er atmosfeer bestanddeelen welke geen 

duidelijk adsorptiebeeld geven onder de omstandigheden zooals 

deze zich hier voordoen (helium, neon, enz.). Ook heeft men 

rekening te houden met het feit, dat elementen en (of) verbindingen 

op de planeten kunnen voorkomen in toestanden, welke wij op 

aarde niet kennen. Tenslotte dienen we te bedenken, dat een 

spectrale adsorptielijn zoowel van de aardsche als van de plametaire 

atmosfeer afkomstig zijn kan. 

Uit de laatste moeilijkheid helpt ons het zgn. DoppLER-effect, 

waardoor we met behulp van onze modern instrumentarium (i. h. b. 

de microphotometer) met groote exactheid kunnen vaststellen of 

een planetaire atmosfeer bv. zuurstof in eenigszins belangrijke 

hoeveelheid bezit, niettegenstaande het feit, dat onze aard-atmofseer 
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100 of 1000 maal méér van dit chemisch element bevat. Bedoeld 

effect komt op het volgende neer. Wanneer een golfbeweging naar 

ons toekomt t reffen ons in dezelfde t i jd (bv. 1 sec.) méér trillingen 

dan wanneer producent èn ontvanger stilstaan. Bij beweging van 

ons af vangen we daarentegen minder trillingen op. Men denke ter 

verduidelijking maar eens na over het aantal trams, dat men „ont

moet" als men deze tegemoet loopt, resp. als men zich in tegenge

stelde richting beweegt, alles aangenomen, dat er met regelmatige 

tusschenpoozen trams rijden. Nu beteekent méér trilhngen, een 

hooger trillingsgetal, dus bv. bij het geluid een hooger toon. En 

omgekeerd. Als een fluitende trein op ons afkomt stijgt de toon

hoogte, nadat hij ons gepasseerd is daalt deze. Bij het lichtverschijnsel 

beteekent dit, dat b.v. geel hcht, dat op ons (de aarde, onze spectro

meter) toekomt ons apparaat met een grooter aantal trillingen zal 

treffen, dus een lichteffect zal veroorzaken, dat naar het gebied met 

méér trillingen per sec. verschoven wordt, dus naar het violet (zie 

boven bij spectrochemie). Beweegt het hemelhchaam zich van ons 

af, dan verschuiven de hchtindrukken (spectraallijnen) naar het 

rood. Deze verschuivingen zijn weliswaar vaak gering, maar onze 

moderne instrumenten zijn uiterst gevoehg. Aangezien hemel

hchamen zich altijd ten opzichte van elkaar bewegen hebben we in 

dit DoppLER-effect een prachtig hulpmiddel om vast te stehen of 

een spectraahijn van aardschen of „hemelschen" oorsprong is. 

(Oók kan men op deze wijze de bewegingssnelheid meten en heeft 

men moeten concludeeren, dat we met een uitdijend heelal te 

doen hebben). 

Uit de aan- of afwezigheid van de hier door veroorzaakte „ver

breeding" der spectraallijnen stelden ADAMS en DUNHAM in 1934 

vast, dat in de atmosfeer van Mars waterdamp voorkomt, maar 

slechts in kleine hoeveelheid. Ondertusschen had men reeds weten 

vast te stehen, dat in „de tropen" de temp. elke dag boven 0° komt, 

aan de polen echter alleen gedurende de zomermaanden. Deze twee 

feiten samen veroorloven ons de conclusie te trekken, dat de boven-
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vermelde, fotographisch geconstateerde „poolkappen", reëele 
sneeuw (ijs) kappen zijn, al zijn ze dan ook waarschijnlijk slechts 
enkele crn's dik. Verder leerde het spectrochemisch onderzoek, dat 
de atmosfeer van Mars en Venus, zoo er al zuurstof in voorkomt, 
in elk geval minder dan ^jj^ van die der aardatmosfeer bevat. In 
verband met de talrijke speculaties over Mars-bewoners zijn zulke 
uitkomsten zeer interessant. 

Het spectrochemisch planetenonderzoek bracht echter nog veel 
verrassender uitkomsten. In 1932 vonden ADAMS en DUNHAM in 
het infrarood gedeelte van het Venus spectrum drie fraaie adsorptie-
banden. Men kende ze niet. Een nieuw element? We hebben bij de 
spectrochemie (zie boven) gezien, dat men op grond der ervaring 
niet zoo gauw tot dit besluit komt. Bovendien zagen we daar, dat 
men uit de spectraahijnen niet meer of minder kan berekenen, dan 
het „moment of inertia" van het molecule, dat ze moet hebben 
voortgebracht. De onderzoekers kwamen langs deze weg tot een 
bedrag van 70,5 X IO-"» e.g.s. eenheden en tot de conclusie, dat dit 
vrijwel met koolzuur (COg) klopte. De Venus-atmosfeer zou dus 
koolzuur moeten bevatten. Dit leek wel haast een stoute fantasie, want 
men had de adsorptie-spectraallijnen van koolzuur in het labora
torium nog nooit kunnen produceeren. Weldra volgde echter de 
proef op de som. Het verschil tusschen Venus-atmosfeer en labo
ratorium ligt natuurlijk voor een groot deel in de dikte van de 
adsorbeerende gaslaag. Daarom maakte men nu een buis van niet 
minder dan 45 mr lengte en perste daarin koolzuur samen onder 
een druk van 47 atm. Liet men nu het licht door deze koolzuur
atmosfeer vallen, dan bleken inderdaad de gezochte adsorptielijnen 
op te treden, al waren ze veel zwakker dan bij het Venus-spectrum. 
Daaruit laat zich berekenen, dat Venus ongeveer, een twomiles-
koolzuuratmosfeer (3,2 km dus) bezit, d.w.z. zooveel koolzuur als 
voorkomt in een laag koolzuur van 3,2 km bij 0° C. en 760 mm druk. 
(ter vergelijking diene, dat onze aarde een P / j miles zuurstof 
atmosfeer bezit). 
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Bij de vier groote planeten (Jupiter, Saturnus, Uranus en 

Neptunus) bracht dc nieuwe onderzoekings-campagne de op

lossing van cen raadsel, dat meer dan cen halve eeuw lang sterre-

kundigen en scheikundigen in verlegenheid gebracht had. Reeds 

meer dan 60 jaren geleden vond HUGGINS bij Jupiter adsorptie-

banden in het roode gedeelte van het spectrum. Spoedig vond men 

ze ook bij de andere groote planeten. Bij Uranus en Neptunus 

wordt er zelfs zooveel van het rood geadsorbeerd, dat het resteerend 

licht aan deze planeten de geprononceerde groene kleur geeft, welke 

van oudsher de geleerden en leeken geïntrigeerd heeft. Ze vonden 

cr echter geen bevredigende verklaring voor. Zelfs kwamen er door 

het moderne spectrochemisch onderzoek nog ccn paar geheim

zinnige lijnen in het onzichtbare infrarood bi j . Men kon de lijnen 

op het laboratorium op geen enkele wijze reproducecren. 

Intusschen had men geleerd, dat bij alle vier planeten de opper

vlakte-temperatuur beneden de — 1 0 0 ° C . hgt. Daardoor kunnen 

verschillende stoffen onmogelijk in dc planetaire atmosfeer voor

komen en wordt dus het aantal mogelijkheden beperkt. Ook hier 

bracht de berekenbaarheid der mogelijke lijnen uitkomst (zie 

spectrochemie). In 1932 kwam nl. de jonge Duitsche physicus op 

grond van becijferingen tot de verbluffende conclusie: twee der 

adsorptiebanden behooren bij ammoniak (NHg) en de andere — 

een vrij groot aantal — zijn van methaan (CH4) afkomstig. Hct leek 

ongelooflijk, dat deze vreemde chemische stoffen-bestanddcelen 

eener atmosfeer zouden kunnen vormen. Maar DUNHAM bestudeerde 

nu nog eens met zijn geweldige spectrograaph de planeten nauw

keurig en vond de berekeningen bevestigd en als om aan alle discussie 

ecn eind te maken namen ADEL cn SLIPHER in 1934 de proef op de 

som in het laboratorium, met adsorptiebuizen van 45 m lengte en 

de genoemde gassen onder hooge druk (CH4 bv. bij 4 0 atm.): 

vele der lijnen werden inderdaad gevonden. Hoe zonderling het ook 

moge klinken: Jupiter bezit een ca. 1 0 meter-ammoniak-atmosfeer 

en bovendien one-mile-methaan. De andere groote planeten zijn 
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minder rijk aan ammoniak, rijker aan methaan. Dit laatste geldt 

i , h, b. voor Neptunus, ofschoon men de dikte der methaanlaag nog 

niet met zekerheid bepaald is kunnen worden. 

Samenvattend kunnen we dus betreffend de planetaire atmosfeer 

zeggen: bij de groote planeten bestaat ze uit waterstofverbindingen, 

bij die van gemiddelde grootte (Mars, Aarde, Venus) uit zuurstof-

(verbindingen) en bij maan en kleine planeten komt in 't geheel 

geen atmosfeer voor. 

In verband met onze tegenwoordige kennis van het soortelijk 

gewicht der planeten en hunne oppervlakte-temperatuur, kunnen 

we uit de recente chemische kennis hunner atmosferen nog enkele 

zeer merkwaardige conclusies trekken. Bij de maan, Mercurius, 

Venus, Aarde en Mars hgt het s.g, tusschen 31/2 en S^/j. Maar bij 

de groote planeten is het veel lager; bij Neptunus ca, 1,6 en bij 

Saturnus zelfs 0,9. Men weet echter tevens met vrij grootere zeker

heid, dat de kern der beide laatstgenoemde, groote planeten noch

tans soortgelijk als bij onze aarde uit metaal bestaat, met daarom

heen een gesteentenschaal. D i t geheel is vervolgens omhuld met 

bevroren oceanen, duizenden mijlen diep (JEFFREYS, W I L D T e.a.). 

Ui t het bovenstaande volgt, dat deze oceanen dan wel een zeer laag 

soortelijk gewicht moeten bezitten om het totale s.g. der planeten 

zoo laag te kunnen houden. Inderdaad kon men het voor de Jupiter-

oceanen op 0,78 bepalen en voor Saturnus op 0,41. Heel wat 

lichter dus dan water. Zelfs zuurstof (1.45) en stikstof (1.02) komen 

hier niet in aanmerking. Alleen enkele zeer lichte vloeistoffen, 

bv. de koolwaterstoffen (methaan 0.42), hehum (0.19) en waterstof 

(0.08), wellicht ook nog wat ammoniak (0.82). In het licht van 

bovengenoemde chemische gegevens betreffende de atmosfeer 

kunnen we dus ook metterdaad aannemen, dat de oceanen uit deze 

elementen en verbindingen zijn samengesteld. Voor aardsche 

begrippen wel een heel wonderhjke stoffen-combinatie. 

Nog een enkel woord over de wolken, welke men bij Jupiter en 

Neptunus reeds lang geleden waarnam, maar niet op bevredigende 
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wijze kon verklaren. Bij Jupiter is de oppervlakte-temperatuur 

ca. —135°. In aanmerking genomen welke scheikundige verbindin

gen we in de atmosfeer gevonden hebben (zie boven) en gezien 

het feit, dat ammoniak bij ca. —120° begint uit te vriezen (vast te 

worden), ligt de conclusie voor de hand, dat we bij Jupiter met 

wolken te doen hebben, welke voornl. uit ammoniakkristallen bestaan. 

Om soortgelijke redenen neemt men aan, dat bij Neptunus wolken

vorming optreedt als bij ca. —200° C. methaan gaat uitvriezen, 

Wanneer men bedenkt hoeveel merkwaardige en onverwachte 

resultaten dit moderne cosmo-chemisch onderzoek opgeleverd 

heeft, dan kan men begrijpen, dat men een hernieuwde, groote 

belangstelling op dit gebied waarneemt. Wat de mogelijkheid tot 

belangrijke ontdekkingen in de naaste toekomst insluit. 

§ 6. Samenvatting: Wanneer we thans tot besluit nog eens 

onze scheikundige kennis der afzonderlijke besproken hemelli

chamen tot één geheel samenvatten kunnen we o.m. de volgende 

conclusies trekken. In het Heelal heerscht chemisch groote een

vormigheid. Nergens in verre hemelruimten heeft men een element 

gevonden, dat niet reeds op onze aarde bekend was. Daar waar 

men meende een nieuw element ontdekt te hebben, omdat men 

onbekende spectraallijnen vond, zooals bv. bij het in de gasnevels 

gevonden zgn. nebullium, bleek later, dat men op een dwaalspoor 

was gebracht door bekende elementen (verbindingen) in geïoni-

seerden toestand. Di t is een gevolg van het feit, dat op de hemel

lichamen vaak temperaturen en drukken heerschen, die zelfs op onze 

meest volmaakte hooge temperatuur-, laag- of hoogdruk laboratoria 

niet te verwezenlijken zijn. Daarom is men sindsdien voorzichtiger 

geworden in zijn conclusies. Zooals bv. weer bij de planeten gebleken 

is zeer terecht: want de daar gevonden vreemde spectraallijnen kon 

men later aan koolzuur en ammoniak toeschrijven (zie boven). Ook 

thans heeft men nog aherlei vreemde, onbekende spectraahijnen — 

bv. een groene in de zonnecorona —• maar men wacht zich wel dit 
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aan een onbekend element toe te schrijven. Men veronderstelt, dat 

de toekomst in dezen wel opheldering brengen zal. 

Het heelal is dus opgebouwd uit 92 elementen en uit niet méér. 

53 ELEMEflT AmOSF. KORST 
STEEnME
TEORIETEN 

•i^ 1.4 3,4 0,003 

•H 1.7 3,7 0,005 

15 0,5 2,5 0,0003 
46 Palladium l l 1 3,1 0,0012 

47 Silbcr 1,0 3,9 0,001 
48 Cadmium 2,2 4.2 0,015 

49 0,0 2,1 0,0001 
50 1,2 ? 3.3? 0,002 

51 0,8 2.9 0,001 
56 Barium 3.3 5,4 0,25 

57 1,8 3.9 0,008 
58 Ctr 2.-} 4.6 0,04 

59 0,6 •2,8 0,00 i 
60 z,o 4.2 0,015 
62 1.5 3.7 0,005 
63 1.4 3.6 0,004 

64 r . i 3.3 0,002 
66 1,6 3.8 0,006 
68 0,1 2.3 y,ooo2 

72 0,4 2,6 0,0004 

74 Wolfram o.z 2,5 0,0003 
78 1,6 3.9 0,008 
81 1,4? 3,7? 0.005 
8! Blei 1,2 3.5 0,003 

lür die Verbïndungen ergeben sich 

3.2 4.6 0,04 
Ca 1.3 2,7 0,0005 
CH 3.0 4,1 0,012 
NH 2,1 3.3 o,ooz 
OH 3.0 4,d 0,015 
BO •.4 2,8 0,0006 

MENGl/ERHOUDItlG EfiMELE ELEMEfiTEH 

Fig. 7, 

Vooral nu kortgeleden ook het chloor ontdekt is, zijn we daarvan 

wel vast overtuigd. Zeer opmerkelijk is echter het verschijnsel, dat 

deze 92 elementen verre van dezelfde frequentie vertoonen. In de 

eerste plaats valt op — vooral bij graphische voorstelling — dat 

in het algemeen de elementen met even atoomnummer in grootere 
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hoeveelheid voorkomen dan die met oneven. Kwantitatief over
wegen in sterke mate de lichtste elementen, nl, die met een atoom
nummer beneden de 30, Maar ook onder deze treden weer enkele 
opvallend sterk op den voorgrond. Veertig procent van het heelal 
immers bestaat uit zuurstof en tezamen met magnesium, shicium en 
ijzer bouwt het niet minder dan 94 % van het heelal op. Nog inte
ressanter wordt dit feit, wanneer men bedenkt, dat het atoomge
wicht dezer elementen door 4 ( = helium) deelbaar is. Men kan zich 
moeilijk voorstellen, dat dit een stom toeval is. Veeleer zoekt men 
hierachter bepaalde wetmatigheden. Vooral sinds men in het begin 
dezer eeuw de transmutatie der stof ontdekt heeft en, verder 
steunende op de recente bereiding van kunstmatige radio-actieve 
stoffen door het echtpaar Joliot-Curie, is men steeds meer overtuigd 
geraakt, dat in het heelal een voortdurende afbraak van elementen 
plaats heeft. 

De elementen, welke wij kennen zijn afbraakproducten van vroe

gere, radioactieve stoffen. Wij leven dus in een chemisch evolutie

stadium. Wi j staan ergens op den weg, die de chemische ontwikke

ling in het heelal doorloopt. Wij weten echter niet waar we ons 

bevinden. Oók weten we niet waar die weg begonnen is en waar hij 

zal eindigen. Wel weten we, dat er op dezen weg geen terugkeer 

mogelijk is. We zien wel bv. radium vergaan en tenslotte in het 

stabiele lood rust vinden, maar nooit zagen we het tegenoverge

stelde gebeuren. 

De wetenschap houdt zich op het oogenblik intensief bezig met 

deze problemen, ook in verband met de hernieuwde belangstelling 

voor geo- en cosmochemie. Waarschijnlijk zal hieromtrent en over 

de genesis der elementen al heel wat méér te vertellen zijn, wanneer 

bv. over 10 jaren ditzelfde onderwerp eens weer in een Diligentia-

voordracht behandeld mocht worden. 

Enkele litteratuur-bronnen: 

G. BERG: Das Vorkommen d. chem. Elementen auf Erde (1932). 
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H . VON KLÜBER: Das Vorkommen d. chem. Elemente im Kosmos 
(1931). 

H . N . RUSSELL: The Atmospheres of the planets „Nature", 
Nr. 3406 (1935). 

Royal Jubilee Number of „Nature" (May 4, 1935): versch. 
artikelen. 



MEERVOUDIGE TELEFONIE LANGS 
G E L E I D I N G E N . 

door 

Ir. G. H . BAST. 

De telefonie behoort reeds lang tot een van onze dagelijksche 

gebruiksartikelen, hetgeen met zich meebrengt, dat wij er allen 

gebruik van maken zonder ons om zijn techniek te bekommeren 

of ons te vragen, op welke wijze en met overwinning van welke 

moeilijkheden het resultaat wordt verkregen. 

Na het fascineerende, dat de overdracht langs den geheimzinnigen 

radioweg biedt, stelt men zich onwillekeurig voor, dat de over

dracht langs lijnen buitengewoon eenvoudig is. 

Wanneer men zich evenwel voor oogen stelt, welke veelheid van 

verbindingen telkens tusschen twee willekeurige personen reeds in 

een klein land als Nederland moet worden tot stand gebracht, dan 

treft het enorm groote aantal verbindingswegen, dat het telefonie

bedrijf hiervoor beschikbaar moet stellen. Wanneer vanaf een be

paald oogenblik op onze landkaart voor elk gesprek een verbindings

li jn getrokken werd, zou die kaart in korten t i jd nagenoeg geheel 

zwart zien. 

Het zeer groote netwerk van lijnen, dat voor het tot stand komen 

van de gesprekken noodig is, vraagt enorme uitgaven en het spreekt 

vanzelf, dat men geen moeite spaart om deze wegen eenerzijds zoo 

goed mogelijk, anderzijds zoo goedkoop mogelijk tot stand te bren

gen. 

Bij dit streven zal de techniek steeds nieuwe wegen zoeken en 

daarbij in toenemende mate gebruik trachten te maken van wat het 
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menschelijk vernuft van de gaven der natuur heeft leeren kennen, 

Een dergelijke ontwikkeling op het gebied van de overbrenging van 

het gesproken woord langs geleidingen, in het bijzonder kabels, 

wordt hieronder besproken. 

Daarbij zal vaak den radio-weg als vergelijkingsobject aangehaald 

worden, omdat er veel in de ontwikkeling van beide hand in hand 

is gegaan. Bovendien is de radiotechniek meer tot in onze huis

kamers doorgedrongen en zijn daardoor verschillende eigenaardig

heden ervan meer vertrouwd geworden. 

Laten wij dan eerst vergelijken het verloop in energie bij de 

overdracht van een gesprek, b,v, Berlijn—Den Haag, langs radio-

en kabelweg, Van de radio-overdracht over dezen afstand is bekend, 

dat men te Berlijn een' zender van eenige tientallen kilowatts 

noodig heeft om te Den Haag goede ontvangst te kunnen hebben. 

Wanneer men evenwel een kabeldraad (van de normale soort) van 

Berlijn naar Den Haag legt, zou men het geluid van een spreker 

te Berlijn eerst moeten opvoeren tot ettelijke duizenden kilowatts 

voor er aan het einde der l i jn te Den Haag iets te hooren zou zijn. 

Di t voorbeeld geeft aan, dat het algemeen stilzwijgend aangenomen 

feit, dat men bij lijnen voor een kinderachtig gemakkelijk geval 

van overbrenging zou staan, vergeleken met den weg door den 

aether, in 't geheel niet waar is. 

Het eigenaardige „gemak" van de overdracht over lijnen zit niet 

in het feit, dat op de lijnen veel minder verhezen zouden ontstaan, 

doch in het feit, dat men onderweg er bij kan komen. 

Wanneer men te maken heeft met groote verzwakkingen in het 

medium, dan moet men bij radiotelefonie er veel energie instoppen 

eenerzijds en anderzijds het opgevangene zooveel mogelijk ver

sterken. Beide mogelijkheden zijn begrensd, eenerzijds, doordat 

veel uitzenden beteekent groote en kostbare zenders met groot 

energie-verbruik, anderzijds, omdat men bij de mate van versterking 

aan de ontvangzijde begrensd is door de storingen. Op dit punt 

zullen wij later terug komen en nu aheen even opmerken, dat U 
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wel allen zult hebben ervaren, dat het vaak onmogelijk is om met 

het beste radiotoestel zwakke of/en verwijderde zenders goed te 

ontvangen, omdat het geluid verdrinkt in geruisch, gekraak en 

dergelijke storingen. 

De overdracht over lijnen heeft één mogelijkheid meer; men kan 

n.l. , als het geluid onderweg te zwak dreigt te worden, daar een 

versterker inschakelen, die het geluid weer ophaalt en zoo noodig 

dit procédé herhalen zoo vaak men wil . Het is daarom aan het begin 

niet noodig de geluidsenergie tot kilowatts op te voeren, het is veel 

economischer niet veel weg te zenden en reeds spoedig de onderweg 

verloren sterkte weer op te halen. Ook aan de ontvangzijde behoeft 

men dan niet te riskeeren, dat men overdadig veel moet versterken, 

doch zorgt men, dat men daar met een matige versterking weer 

uitkomt. In het getallenvoorbeeld van straks zal voor gezamenlijke 

versterkers in een l i jn Amsterdam—Berlijn op deze wijze niet meer 

energie noodig zijn dan eenige tientallen watts. 

In f ig . 1 is dit verschil schematisch voorgesteld, de radioweg gaat 
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de energie aan het begin hoog opvoeren, de sterkte daalt onderweg 
en wordt zóó zwak, dat men bij de ontvangst nog moet versterken 
om normaal geluid weer terug te krijgen; de kabelweg doet in prin
cipe hetzelfde, maar in vele kleine trapjes. De som van alle dalingen 
is daarbij zelfs veel grooter dan de totale daling op den radioweg. 

De werkwijze van de telefonie over langere afstanden is tegen
woordig algemeen zóó, dat men van afstand tot afstand weer door 
versterkers ophaalt wat er onderweg verloren is gegaan. Dit proces 
is natuurlijk voor willekeurig veel herhahng vatbaar, wanneer het 
maar volmaakt geschiedt. Men kan dit voldoende volmaakt doen om 
lijntelefonie over eiken aardschen afstand uit te voeren. 

Uit dit voorbeeld blijkt, dat niet het feit, dat overdracht over 
draden zooveel gemakkelijker is als door den aether, doch het feit, 
dat men onderweg verbeteringen aan kan brengen, het practische 
hoofdverschil voor het spraaktransport uitmaakt tusschen draad-
weg en aetherweg. 

Er is natuurkundig nog een belangrijk ander verschü tusschen 

lijntelefonie en radiotelefonie. Bij lijntelefonie zet men de lucht

trihingen, die de menschelijke stem opwekt, om in electrische trü-

lingen, z.g. wisselstroomen en zendt deze over lijnen om ze aan het 

andere einde weer op te vangen. Deze lucht- en ook de electrische 

trilhngen hebben trihingsgetallen van de orde van 100 tot 3000 per 

seconde. Deze electrische trilhngen laten zich niet behoorlijk uh-

stralen in een radiozender. De hiervoor gebruikelijke trilhngen 

hebben trihingsgetallen van 50.000 per seconde of hooger (Kootwijk 

160.000, Hilversum ca. 1.000.000, Indië-telefonie ca. 15.000.000). 

A l naar gelang de toepassing gebruikt men hooger of lagere 

trihingsgetallen. Om den door deze electrische trilhngen geschapen 

radioweg dienstbaar te maken voor het transport van spraak-

trhhngen van 100—3000 perioden, en men de spraak op een derge

lijke hoofdrequente trihing (draaggolf). Dit enten bestaat daarin, 

dat men de draaggolf sterker of zwakker laat worden in het rhytme 

van de spraaktrilhng (moduleeren). Aan de ontvangzijde heeft men 

9 
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een inrichting noodig om weer op te sporen wat er op de draaggolf 

geënt is (detector) en zendt men de spraaktrihingen, die hierdoor 

weer aan de draaggolf ontleend zijn, naar de telefoon, die ze hoor

baar maakt. 

Deze typische werkwijze, waar de langzame spraaktrihingen op 

een veel snehere draagtrüling geënt worden, geeft ons de mogelijk

heid om in den éénen aether, die ons ter beschikking staat, vele 

radioverbindingen tot stand te brengen. Wi j kunnen immers voor 

verschillende zenders draaggolven kiezen en op elk van deze spraak-

of muziektrilhngen enten. Daar men bij ontvangers de mogelijkheid 

heeft verschülende draaggolven onafhankelijk van elkaar te ontvangen 

(ahhans als ze een redelijk bedrag in trihingsgetal verschillen), 

kunnen wij zoo den aether meervoudig gebruiken. 

Voor telefonie langs lijnen waar de spraak „in natura" wordt 

overgebracht, bestaat deze mogelijkheid niet, immers een tweede 

gesprek zou in denzelfden frequentieband van 100—3000 perioden 

vallen en het eerste onherroepelijk storen. Voor de veelheid van ver

bindingen, die de telefonie noodig heeft, zat er niet anders op dan 

voor elk gesprek een aparte draad (dubbeldraad) te gebruiken en 

bovendien nog voorzorgen te nemen, dat de gesprekken over ver

schillende dradenstellen elkaar niet storen. 

De gedachte hgt voor de hand om te trachten op dezelfde wijze 

als waarop de radio een meervoudig gebruik van den aether maakt, 

ook een meervoudig gebruik te maken van een telefoonlijn. Deze 

gedachte is van denzelfden ouderdom als die van de radiotelefonie 

en heeft ook reeds op vrij ruime schaal toepassing gevonden, in het 

bijzonder op bovengrondsche lijnen. 

Op kabels breekt deze toepassing eerst in de laatste jaren door 

en wel voornamelijk, omdat de overdracht van trillingen van hoogere 

frequenties in kabels met enorme verliezen gepaard gaat. In het 

getallenvoorbeeld, in de inleiding, bleek, dat de verliezen in een 

kabellijn voor de overdracht van de langzame trUlingen van spraak 

„in natura" reeds grooter waren dan die in den aether voor t i i l -



131 

lingen met draaggolven van veel hooger trillingsgetal. Wanneer 
men dan daarbij er nog rekening mee houdt, dat in kabels de energie
verhezen zeer snel met de frequentie toenemen, dan blijkt, dat de 
kansen voor overbrengen van trülingen met frequenties, zooals die 
in de radio werden toegepast, over kabels uitermate slecht zijn. 
Men kan gerust zeggen, dat het zooveel moeite gekost heeft om 
spraak „in natura" over te brengen, dat men voorloopig nog niet 
kon denken aan op draaggolven van hooger trillingsgetallen geënte 
spraakoverdracht. 

Toch heeft anderzijds het groote gemak van het onderweg weer 
kunnen herstellen wat verloren gegaan is, zelfs bij de grootste ver
liezen, nooit deze deur gesloten. Als men onderweg maar vaak ge
noeg de verloren sterkte weer ophaalt, moet men er toch uit komen. 

Tot voor kort was hierin de groote belemmering, dat men het 
weer ophalen van de verloren sterkte voor elk kanaal afzonderlijk 
moest doen. Hierdoor moesten in elk versterkerpunt ahe kanalen 
afzonderlijk uit de aankomende draad worden afgetapt, versterkt en 
weer gezamenlijk in den uitgaanden draad worden verdergezonden. 
Deze bewerking vraagt een zoodanig omvangrijke apparatuur, dat 
aan het stichten van vele versterkerstations onderweg aanzienlijke 
financieele bezwaren verbonden zijn. 

De groote sprong in de ontwikkeling van deze techniek is gekomen 
door niet alleen een aantal gesprekken over één kabeldraad te voeren, 
maar ze bovendien in één gemeenschappelijken versterker, in dien 
draad aangebracht, alleen weer tot hun oorspronkelijke sterkte op 
te halen. 

Toen dit mogelijk bleek, waren de bezwaren tegen aanbrengen 
van vele versterkingstations onderweg verdwenen en was het terrein 
toepassing van meervoudige telefonie met draaggolven open komen 
te liggen. 

Deze systemen gebruiken dus kabeladers, onderweg van afstand 

tot afstand voorzien van versterkers, die voor den geheelen ge

bruikten frequentie-band (alle draaggolven) de onderweg verloren 
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sterkte weer ophalen, Daar de verliezen voor de hoogste frequenties 

het grootst zijn, moeten de versterkers daarvoor méér ophalen. Er 

zal ergens een frequentie zijn, waarbij de versterker dit nog juist 

kan en daarboven niet meer. Men kan nu tot deze frequentie over 

wihekeurige afstanden overbrengen. 

Op dit systeem sluit men in het begin een aantal miniatuur 

zenders aan (met vermogens in de orde van miliiwatst) en kiest voor 

opeenvolgende draaggolven den kleinst mogelijken afstand in frequ

entie, die nog behoorlijke overdracht en mogelijkheid van onge

stoorde ontvangst geeft. Aan het andere einde wordt aan de l i jn 

een serie correspondeerende ontvangtoestehen aangebracht en een 

meervoudig kanalensysteem is klaar, (Zie f ig , 2). Voor normale 

telefonie, waarbij men luisteren en spreken wi l , is het noodig nog 

een dito systeem'voor de tegengestelde richting eraan te verbinden, 
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Al naar gelang de hoogste frequentie, die de versterkers nog goed 
ophalen, hooger ligt, zal men meerdere kanalen op één dubbeldraad 
kunnen onderbrengen; 200 heeft men systemen gemaakt met een 
maximale frequentie van ± 40.000 pps en daarin 10 kanalen onder
gebracht met draaggolfafstanden voor telkens 4000 pps. (Dit zijn 
in radio-taal; zéér lange golven van 7500 m en hooger). 

Men heeft hierin echter geenszins berust en heeft, toen het 
eenmaal goed ging, de maximaal over te brengen frequentie steeds 
hooger gekozen, waardoor een grooter aantal gesprekken over één 
draad kan worden overgebracht. Daar de maximale versterking aan 
vrijwel vaste grenzen gebonden is, moest men daartoe de versterkers 
wederom dichter bij elkaar plaatsen, dus over denzelfden afstand 
meerdere versterkerstations aanbrengen. Deze ontwikkehng is 
zoover doorgezet, dat tenslotte op één ader zooveel gesprekken 
(een 200-tal) konden worden overgebracht als anders in een zwaren 
kabel met vele aders. Op het oogenbhk, dat men den kabel kan op
bouwen uit één enkelen ader in plaats van een bundel aders, verval
len plotseling alle voorzorgen, die men nemen moet om te voorkomen 
dat de gesprekken op een ader door die op naburige aders gestoord 
worden, men kan daardoor op geheel andere constructievormen 
overgaan en meer zorg besteden aan de goede overdracht van hooge 
frequenties. 

Naast het gewone type van een kabel met veel dubbeldraden 

met papier-isolatie, zooals voor gewone telefonie gebruikelijk is, 

is hierdoor een constructie ontstaan van 1 ader in een mantel, ge

ïsoleerd door hoofdzakelijk lucht- en enkele steun-isolatoren of 

dergelijke (fig. 3). Kabels van deze soort waren reeds eerder voor 

radiotoestellen (tusschen zender en antenne) gemaakt; de combinatie 

van deze kabels (met versterkers) tot in zeer hooge frequenties is 

ontwikkeld ten behoeve van de televisie, die overdracht van een 

zeer breeden frequentieband (tot ca. 1.000.000 pps) vereischt. Zij 

worden thans in een eenige landen; Amerika, Duitschland en 

Engeland, geprojecteerd of gelegd, waar men hoopt de mogelijkheid 
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van televisie-overdracht met die van meervoudige telefonie te 

combineeren,/hll • 

Beschouwen wij een zoodanig kabeltje met 1 kernader en van 

circa 1 cm dikte, met versterkers op elke 15 kilometer, dan blijkt 

het mogelijk frequenties over te brengen tot ca. 1.000.000 pps. 

In dezen band laten zich ongeveer 200 miniatuur zenders en ont

vangers ongestoord naast elkaar bedrijven. In golflengte uitgedrukt, 

F IG; 3 

is 1.000.000 pps juist 300 m, d.w.z. het zendertje met het hoogste 

trihingsgetal heeft ongeveer dezelfde draaggolf als onze kortegolf-

omroepzender te Hilversum, de anderen een langere golf. A l deze 

200 zendertjes stralen hun energie niet uit in den aether, doch zenden 

die over de eene kabelader, aan het einde waarvan (desnoods na het 

passeeren van vele versterkers) zij door 200 miniatuur ontvangers 

weer worden „opgevangen". De kabels zijn zoo geconstrueerd, dat 

zij niet stralen, d.w.z. dat er practisch geen energie naar buiten 

komt en er ook van buiten niets in doordringt. 

Een dergelijk kabelsysteem tusschen twee steden schept dus als 

het ware een „privé" aether met practisch dezelfde mogelijkheden 

als de echte aether voor ahe radioverkeer. Heeft men aan de aantallen 

niet genoeg, dan kan men nog meer versterkers onderweg plaatsen 
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en tot op kortere golven werken of wel men legt een nieuwen kabel 

en heeft een nieuwen „privé" aether tot zijn beschikking. 

De Nederlandsche P.T.T. is, in verband met de eigenschappen 

van het Nederlandsche net en de bestaande kostenverhoudingen 

voorloopig besloten er toe over te gaan om den tusschenvorm met 

een 10-tal gesprekken per draad uit te voeren in een normalen kabel 

met gering aantal draden. De eerste kabel voor dit doel is gelegd 

tusschen Leeuwarden en Groningen en de eerste experimenteele 

installatie zal daarop dezer dagen worden beproefd. 

De algemeene beschouwing van de ontwikkeling dezer techniek 

zij hiermede beëindigd, om wat meer in details bij enkele interes

sante punten stil te kunnen staan. In de inleiding is reeds met een 

enkel woord genoemd, dat men het geluid of liever de electrische 

trillingen niet al te zwak mag laten worden vóór men ze versterkt, 

omdat men de eventueele storingen mee versterkt en gevaar loopt, 

dat het gewenschte geluid daarin zou verdrinken. 

Bij radio-ontvangst zijn er in den regel zooveel storingsbronnen 

(luchtstoringen, stofzuigers, etc.) aanwezig, dat deze grens reeds vrij 

spoedig bereikt is. Op kabels, waar men van buiten afgeschermd is, 

heeft men dezen hinder niet en zou men daardoor niet begrensd 

zijn. Toch treedt, weliswaar eerst bij grootere versterking, een ge

ruisch op, dat merkwaardig constant is, zoowel in sterkte als in 

karakter. De natuurkunde leert ons, dat de natuur hier zelf aan het 

woord is en de techniek een halt toeroept; deze geruischen worden 

namelijk veroorzaakt door de warmtebeweging in de geleiders, het 

is het geruisch van de electronen-zee in het materiaal i) en wij moe

ten zorgen, dat het menschelijke geluid daarboven uit b l i j f t klinken, 

') Ook zonder dat wij er dus opzettelijk strooming in veroorzaken, is de 
electriciteit in een geleider niet in rust, maar wordt gevormd door een steeds 
bewegend complex van electronen, welker beweging aanleiding heeft tot zeer 
geringe, doch grillige wisselspanningen aan de einden ervan, die alle mogelijke 
trillingsgetallen kunnen hebben en hoorbaar gemaakt, zich voordoen als een 
geruisch (zg, thermisch geruisch). 
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De mensch vindt hier zijn meester, de techniek zijn grenzen — tenzij 

wij de koude te hulp konden roepen en ons materiaal (kabel en 

versterker) tot nabij het absolute nulpunt zouden brengen, hetgeen 

wel weer boven ons financieel vermogen zou gaan. 

Behalve bovengenoemde vrijwel absolute grens treden nog talrijke 

andere gedruisch-bronnen in den versterker zelf aan het licht, die 

men door een doelmatige techniek binnen redelijke grenzen houden 

kan, n.l. geruischen door onregelmatige vulkaanachtige uitbarstingen 

in de electronen-uitzending van de kathode van de versterkerlampen. 

Bij een goed gemaakte versterker ligt dit gedruisch op een lager 

niveau dan het thermische geruisch van den aan den ingang aange

sloten electrischen keten. Men kan beide ruisch-oorzaken demon

streeren door den versterker aan den ingang al of niet kort te sluiten. 

Bij kortsluiten hoort men lamp-geruisch, bij het openlaten komt 

het thermische geruisch erbij. 

Het gezamenlijk in één versterker versterken van een aantal ge

sprekken stelt verder enorm hooge eischen aan de natuurgetrouw

heid van dien versterker. Reeds bij zeer geringe fouten in de natuur

getrouwheid komt er in het eene kanaal iets van de anderen terecht. 

Di t effect is voor eenige jaren ook bij radio-uitzendingen in den 

aether ontdekt door onzen landgenoot TELLEGEN bij den zender 

Luxemburg. Men nam waar, dat het programma van Luxemburg 

op andere uitzendingen hoorbaar was. Nu staat de aether in dit 

opzicht zeer goed aangeschreven wat natuurgetrouwheid betreft en 

men moet heel wat moeite aanwenden om versterkers zoo ver te 

brengen. Een groote stoot is hier gegeven door het ontdekken van 

een middel om versterkers te voorzien van iets wat men hun „ge

weten" zou kunnen noemen, n.l. een orgaan, dat steeds controleert, 

of hetgeen er uitgaat wel een op een zuivere schaal en natuurgetrouw 

vergroot beeld is van hetgeen er in gaat. Deze vinding is te danken 

aan een Amerikaan H . BLACK, althans de erkenning van de eigen

schappen ervan en het inzicht om ze nuttig te gebruiken. Dit „ge

weten" vergelijkt het beeld, dat er in gaat met dat aan den uitgang, 
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komt er iets te veel of te weinig versterkt uit, of komt er iets uit, 

dat niet in het origineel aanwezig was, dan zorgt het, dat er iets 

extra in den ingang teruggeleverd wordt, zóó, dat de aanwezige fout 

voor het grootste deel wordt hersteld. Deze zelf-correctie vindt 

onmiddehijk plaats, zoodat de gebruiker niets van de fouten merkt 

en meenen kan een nagenoeg idealen versterker in handen te heb

ben. Dit „geweten" is technisch bekend onder den naam van nega

tieve terugkoppeling; BLACK zelf noemt het stabihseerende terug

koppeling. Naast het zorgen voor een volkomen natuurgetrouwheid 

wordt meteen een practisch volmaakte constantheid verkregen ten 

opzichte van schommelingen in de voedingsspanningen en kleine 

variaties in de lampen. De werking ervan ten aanzien van de 

sterkte is te vergelijken met die van een zeer gevoelige balans, die 

steeds controleert of het afgeleverde van het juiste gewicht is, slaat 

de balans iets door, dan heeft dit een wijziging in den versterker ten 

gevolge, die het evenwicht herstelt. Deze „regeling" geschiedt 

evenwel zonder traagheid zuiver electrisch en is daardoor zeer 

volmaakt. Dit beeld doet echter aan „het geweten" tekort, immers, 

behalve deze werking controleert het ook de kwaliteit van de afge

leverde waar en zuivert die van ongerechtigheden. 

Waar de versterkers tengevolge van de hooge kabelverliezen op 

korte afstanden in de kabeldraden moeten worden aangebracht, en 

zoodoende in groote getale voorkomen, is ook deze constantheid 

van zeer groot belang. De werking van dit „geweten" laat zich 

goed demonstreeren door zijn invloed op het eigen geruisch van den 

versterker, wanneer men het even buiten werking stelt. 

Een ander zeer moeüijk probleem bieden de transformatoren, die 

tusschen l i jn en versterker noodig zijn. Zij bestaan uit wikkehngen, 

rond een ijzerkern. De wisselstroomen in de wikkelingen wekken 

wisselende magnetische velden op in het ijzer, dit wordt telkens om 

en om gemagnetiseerd en hierdoor ontstaan dan weer wisselspan

ningen in de andere wikkehngen. Het om-magnetiseeren van ijzer 

geschiedt steeds op een eenigszins onbeholpen wijze door het om-
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klappen van elementaire magneetjes. Het is niet doenlijk ons voor 

te stellen, welke gekrioel van elementaire magneetjes er zal ontstaan, 

wanneer de grillige wisselstroomen van een groot aantal gesprekken 

gelijktijdig ze ten dans voeren. Ook dit dient natuurgetrouw te 

geschieden, men kan dit slechts bereiken door geringe magnetische 

belasting en speciaal materiaal. Dit verschijnsel kan in dezen vorm 

niet eenvoudig gereproduceerd worden, alleen laat zich gemakkelijk 

demonstreeren het onregelmatige omklappen van de elementaire 

magneetjes in een ijzerkern bij nadering van een permanente mag

neet. (In werkelijkheid vindt dit om-magnetiseeren door de grülige 

spreekstroomen plaats). 

Uit deze voorbeelden blijkt, hoe de moderne techniek reeds 

worstelt met wat de moderne physica ons geleerd heeft als te zijn 
de „korrel-structuur" van electriciteit en materie. 

De grootsche, nog steeds eenigszins romantische constructie van 

de materie uit atomen en electronen is reeds voor degene, die 

telefoonkabels projecteeren moet, een reëele werkelijkheid, die hem 

zijn grenzen stelt. 



EEN EN ANDER OVER G E N O T M I D D E L E N 

door 

Prof. Dr. P. E. VERKADE. 

Het zal een ieder gemakkelijlc vallen om desgevraagd althans van 
de voornaamste genotmiddelen onmiddellijk een aantal voorbeelden 
op te sommen; iedereen weet, dat wijn, bier, tabak, thee, opium enz. 
genotmiddelen zijn. Moeilijk wordt het echter, zoodra men zich 
de taak oplegt om in korte woorden aan te geven, wat nu wel onder 
een genotmiddel is te verstaan. Het is stehig merkwaardig en 
veelzeggend, dat men in de belangrijkste moderne werken over de 
genotmiddelen — HARTWICH'S bekende boek „Die menschhchen 
Genussmittel" en LEWIN's „Phantastica", waarvan de lezing ten 
zeerste zij aanbevolen — tevergeefs naar een scherpe definitie van 
dit begrip zal Zoeken. 

Uit de algemeene beschouwingen in de inleiding van het werk 
van HARTWICH valt de volgende definitie af te leiden: 

Genotmiddelen zijn producten, welke na resorbtie een 
typische physiologische werkzaamheid ontplooien, waarbij een 
stadium van opwinding, hetwelk den gezonden mensch aan
genaam aandoet, door een stadium van depressie gevolgd 
wordt. 

Soms zijn deze beide stadia zeer duidelijk te onderscheiden; men 
denke aan den roes en den kater na gebruik van alcohohsche dranken. 
De alcoholist valt vooral op tijdens het stadium van opwinding, de 
morphinist tijdens het stadium van depressie. 

Aan het werk van L E W I N valt daartegenover de volgende definitie 
te ontkenen; 
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Genotmiddelen zijn producten, welke een tijdelijk functie-

veranderende werking op de hersenen uitoefenen en terwille 

daarvan door den gezonden mensch tot zich genomen worden. 

L E W I N verdeelt deze producten in de volgende vijf groepen: 

1. Euphorica (Seelenberuhigungsmittel) 

opium; cocaïne; heroïne, enz. 

2. Phantastica (Sinnestauschungsmittel) 

haschisch; vhegenzwam; bilzenkruid, enz. 

3. Imbriantia (Berauschungsmittel) 

alcohol; chloroform; aether, enz. 

4. Hypnotica (Schlafmittel) 

chloralhydraat; veronaal; kawa, enz. 

5. Excitantia (Erregungsmittel) 

koffie; thee; cacao; maté; kola; parica, enz. 

De laatstgenoemde definitie is nog het meest bevredigend. Bij de 

hypnotica b.v. kunnen wij niet spreken van een „Stadium der 

Erregung" en deze worden dan ook — wel stehig ten onrechte — 

door HARTWICH niet besproken; behalve de kawa, welke echter 

geenszins een typische vertegenwoordiger van deze groep is. 

Beide definities grenzen de genotmiddelen goed af tegenover de 

specerijen. Deze toch werken zonder voorafgaande resorptie, door 

directe prikkeling van reuk- en smaakzenuwen. Genotmiddelen 

daarentegen kunnen zoo goed als reukeloos en smakeloos zijn 

(b.v, kolanoot, cocablad). Hieruit volgt vanzelfsprekend aherminst, 

dat het bezit van een aangenamen of althans geprononceerden geur 

en smaak voor een genotmiddel nooit een factor van bizonder 

belang is. Integendeel; het is stelhg een opmerkelijk feit, dat de 

meeste sterk verspreide genotmiddelen en althans diegene, welke 

bij het blanke ras het meest in trek zijn, — men denke aan vele 

alcoholische dranken, aan thee, koffie, cacao en tabak —, een 

geprononceerden geur en smaak bezitten en mede of zelfs juist 

hiernaar op hun waarde worden beoordeeld, In een groot gedeelte 

van Zuid-Amerika, met Paraguay als centrum, wordt door vele 
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millioenen menschen in de plaats van thee een ander, eveneens 
coffeïnehoudend genotmiddel, de maté, gebruikt. Herhaaldelijk 
zijn intensieve pogingen in het werk gesteld om ook in Europa en 
in de Vereenigde Staten de maté naast of liever ter vervanging van 
thee ingang te doen vinden. Deze pogingen hebben nooit tot 
blijvende resultaten geleid en, naar wel met zekerheid gezegd kan 
worden, niet tengevolge van het wat lagere gehalte van de maté 
aan coffeïne vergeleken bij dat van de thee, doch tengevolge van 
den wat afwijkenden, misschien iets minder fijnen, misschien ook 
alleen niet vertrouwden geur en smaak, 

Vaag bli jf t de afgrenzing van de genotmiddelen tegenover de 
geneesmiddelen. Vele van de eerstgenoemde (b.v. hypnotica en 
euphorica) dienen tevens als geneesmiddel en wel eigenlijk om 
dezelfde reden, nl. op grond van bepaalde physiologische werkingen. 
Met opzet is in de bovengenoemde definities van het begrip genot
middelen dan ook de nadruk gelegd op het gebruik door den 
gezonden mensch. 

Het aantal der in gebruik zijnde genotmiddelen is zeer groot, 

loopt zeker in de honderden. Hun geographische verspreiding is 

sterk uiteenloopend. Sommige zijn vrijwel over de geheele aarde 

of over een groot gedeehe daarvan verspreid (b.v. alcoholische 

dranken in allerlei vórm, tabak, koffie, thee); andere bestrijken 

groote gebieden met een talrijke bevolking (b.v. maté in Zuid-

Amerika, de arecanoot en het betelblad als bestanddeelen van de 

sirihpruim; verder ook opium en coca, die evenwel helaas in den 

vorm van daaruit bereide preparaten een sterke neiging vertoonen 

tot een meer algemeene verspreiding); zeer vele worden door 

weinig talrijke, doch soms over zeer groote gebieden verspreid 

levende bevolkingsgroepen toegepast en zijn ten onzent veelal zelfs 

bij name niet of nauwelijks bekend (b.v. vhegenzwam, pituri, 

guarana, tonga). Ook de in de definities naar voren gebrachte 

physiologische werking der genotmiddelen is, zoowel in quahtatief 
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als in quantitatief opzicht, uitermate uiteenloopend. Mede in ver

band hiermede vertoont ook de wijze van gebruik der genot

middelen een buitengemeene verscheidenheid. 

De genotmiddelen bieden dus als geheel een zeer heterogeen 

beeld. Naast zulke van edele hoedanigheden als b.v. de wijn of de 

thee, welker bezit stellig een zegen voor de menschheid mag worden 

genoemd, staan talrijke andere van vreeselijke werking, als b.v. 

opium en cocaïne, verslavingsvergiften, waarbij van een duurzaam 

matig gebruik geen sprake kan zijn. Di t is vanzelfsprekend, aange

zien een definitie slechts de aandacht kan vestigen op hetgeen 

vereenigt en allicht niet op hetgeen scheidt en bovendien in de 

definitie van de genotmiddelen het gemeenschappelijke kenmerk 

zeer algemeen gehouden is: de een of andere tijdelijk functie-

veranderende werking op de hersenen, welke door een of meer, 

voor de verschillende genotmiddelen zeer uiteenloopende chemische 

verbindingen wordt teweeggebracht. 

De physiologische werking der genotmiddelen is te danken, of 

zoo men wi l : te wijten, aan de aanwezigheid van a) aethylalcohol, 

b) alkaloïden of c) andere stoffen, resp. van combinaties dezer drie 

mogelijkheden; zoo zullen b.v. bij den wijn ook de bouquetstoffen 

in physiologisch opzicht een rol spelen. 

Voorbeelden van de onder c) bedoelde genotmiddelen zijn de 

meeste hypnotica (b.v. chloralhydraat, veronaal); onder de exchantia 

de kamfer, welker gebruik als zoodanig in deze eeuw naar voren 

gekomen is; onder de inebriantia de benzine. Sommige personen 

hebben een onbedwingbare neiging tot het inademen van benzine

dampen. Een geval hiervan is beschreven, waarin dit een rijkelijk 

gebruik van alcoholische dranken verving. De betreffende persoon 

bespeurde na de inademing der benzine een „wunderbares Gefühl 

der Beruhigung" en had aangename, genotvolle droomen. Geleide

lijk ging echter deze aangename werking in een zeer onaange

name over. 
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Het talrijkste zijn de genotmiddelen, welker werking door aan
wezigheid van alkaloïden wordt veroorzaakt. Diegene van vreeselijke 
werking behooren veelal tot deze groep. Welhaast talloos zijn de 
definities, welke voor het begrip alkaloïde zijn voorgesteld. Hieruit 
volgt reeds, dat het op bevredigende wijze definieeren van dit 
begrip verre van gemakkelijk is. Het is onnoodig hier op deze 
kwestie uitvoerig in te gaan. 

De alkaloïden zijn organische stikstofbasen met min of meer 

geprononceerde physiologische werking. De laatste is, in quahtatief 

opzicht, zeer verschillend, doordat de chemische bouw dezer 

stoffen in hooge mate uiteenloopt. Toch zijn zij vrij stelhg ahe 

dissimilatieproducten van eiwit en hieruit door een vrij beperkt 

aantal reactietypen ontstaan. Het voorkomen der alkaloïden is zoo 

goed als beperkt tot het plantenrijk. In het dierenrijk worden 

nagenoeg geen belangrijke alkaloïden aangetroffen. Als een voor

beeld van een dierlijk alkaloïde zou het adrenaline uit de bijnier 

aangevoerd kunnen worden, hetwelk o,a. bloedvatvernauwend en 

dus bloedstelpend werkt; gewoonlijk en terecht wordt deze stof 

echter een hormoon genoemd. Uitermate belangwekkend is de 

verregaande locahsatie dezer stoffen. Men kan zeggen, dat 70 % 

der chemisch goed bekende alkaloïden slechts bij een enkel planten

geslacht zijn aangetroffen; b.v. zijn morphine, narcotine enz. alleen 

bij papaver-soorten gevonden. Vele andere bleken alleen in een 

paar geslachten der zelfde plantenfamilie aanwezig; zoo b.v. atropine, 

scopolamine enz. in de geslachten Atropa en Hyoscyamus van de 

familie der Solanaceae, welke tal van genotmiddelen (bilzenkruid, 

doornappel, pituri, tonga) opleveren. Slechts heel weinige alkaloïden 

overschrijden in hun verspreiding de grenzen van één planten

familie. Als voorbeeld hiervan moet in het bizonder coffeïne of 

theïne genoemd worden. Er bestaat nl. een gansche reeks van 

genotmiddelen van zeer verschillende botanische herkomst, die ahe 

hun physiologische werking vooral danken aan een meer of minder 

aanzienlijk gehalte aan deze stof. Ik meen wel te mogen zeggen, dat 
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men momenteel geen gewassen kent, welke coffeïne in rijkelijke 

hoeveelheid bevatten en niet als genotmiddel gebruikt worden, 

Over dit feit, dat in drie werelddeelen, in Azië, Afrika en Amerika, 

primitieve menschen te midden van de groote verscheidenheid aan 

gewassen der hen omringende natuur al deze sterk coffeïnehoudende 

hebben opgemerkt en de inderdaad hiervoor het meest geschikte 

deelen dezer gewassen (zaden of bladeren), hetzij als zoodanig, 

hetzij in den vorm van daaruit bereide dranken, als excitantia zijn 

gaan gebruiken, moeten wij ons wel ten zeerste verwonderen. Naast 

thee, koffie en maté treffen wij in deze reeks o,a, de kolanoot aan, 

welke door de inboorlingen van West-Afrika in groote hoeveel

heden wordt gekauwd en toch slechts een onbeteekenenden smaak 

bezit en zoo goed als reukeloos is. Ook de koffieboon is zeer waar

schijnlijk oorspronkelijk eveneens gekauwd; het branden der 

boonen, waarbij de sterke en aangename geur en smaak optreden en 

ook stoffen gevormd worden, welke physiologisch werkzaam zijn, 

benevens het bereiden van een aftreksel uit de gebrande boonen zijn 

ontdekkingen van lateren ti jd. Uitermate gevoelig moet de natuur-

mensch op de physiologische werking van het in dergelijke, overigens 

vrij karakterlooze producten aanwezige coffeïne gereageerd hebben. 

Bij den modernen mensch is dit doorgaans stelhg niet meer in 

dezelfde mate het geval; de vraag rijst, in hoeverre het reeds enkele 

eeuwen voortgezette, regelmatige gebruik van koffie en thee hier 

een afstomping heeft teweeggebracht. 

De geschiedenis der genotmiddelen vormt een zeer belang

wekkend hoofdstuk der cultuurgeschiedenis, Ik stip hier een paar 

feiten aan om te doen uitkomen, dat het gebruik van genotmiddelen 

tot in oeroude tijden teruggaat, 

In de overblijfselen van Zwitsersche paalwoningen, welke tot 

het jongste steenen tijdperk behooren, zijn papaverzaden en ver

koolde resten van een slaapbol gevonden, waarvan HARTWICH kon 

aantoonen, dat ze niet van de wilde papaver, doch van een hiervan 



reeds duidelijk verwijderde cultuurvorm afkomstig waren. Aan
gaande de bedoeling dezer cultuur kunnen wij ons slechts in gissin
gen verdiepen; vanzelfsprekend — dit wordt helaas maar al te vaak 
uit het oog verloren — is bij dergelijke speculaties groote voor
zichtigheid geboden. HARTWICH komt tot de conclusie, dat de 
mogelijkheid van het gebruik van dergelijke papavers als genot
middel allerminst terzijde mag worden geschoven. Natuurlijk 
behoeft hier dan niet direct aan de winning van opium uit de 
onrijpe slaapbollen op de thans gebruikelijke wijze te worden 
gedacht. Men kan zich heel goed voorstehen, dat bepaalde gedeelten 
der plant werden gekauwd — wel de meest primitieve wijze van 
gebruik van een genotmiddel — of dat hiervan aftreksels werden 
bereid. In dit verband is het stehig van belang er op te wijzen, dat 
de oudste gegevens in de hteratuur aangaande de papaver uit
sluitend haar gebruik als genotmiddel en niet de winning van vette 
olie uit de kleine zaden betreffen. 

In de tachtiger jaren der vorige eeuw zijn in den staat lowa twee 
pijpen gevonden, welke onmiskenbaar in den vorm van een olifant 
gesneden waren. De beteekenis dezer vondst is door de archaeologen 
heftig omstreden. Tenslotte moet echter de mogelijkheid toegegeven 
worden, dat menschen, die in Noord-Amerika gelijktijdig met 
ohfanten leefden, — en dat moet heel lang geleden zijn —, deze 
pijpen vervaardigd hebben en derhalve reeds in zeer lang vervlogen 
tijden het een of ander product gerookt werd. Hierbij behoeft dan 
volstrekt niet juist aan tabak gedacht te worden. Ook thans worden 
in Noord-Amerika nog vele andere materialen door indianen
stammen gerookt. 

A l zijn feiten als de zooeven vermelde ook geenszins bewijs
krachtig, zij suggereeren toch stelhg de conclusie, dat de zin voor 
genotmiddelen reeds bij den mensch aanwezig was, toen deze nog 
op een zeer laag beschavingspeil stond, hem als het ware ingeboren 
is. Hiervoor pleit ook hetgeen hierboven met betrekking tot de 
coffeïne-houdende genotmiddelen is opgemerkt. Trouwens, reeds 
10 
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de menschapen vertoonen een opmerkelijke neiging tot den alcohol 

en met betrekking tot het opium is het niet anders gesteld, gelijk 

het volgende, aan LEWIN's boek ontleende citaat moge illustreeren: 

„Weit in das Tierreich hinunter, bei Ratten usw. und sogar 

bei Bienen nahm man ein starkes Begehren nach Opium und 

Mohn war. In Landern, in denen Opium geraucht wird, atmen 

Katzen, Hunde, Affen, sobald ihr Herr die Opiumpfeife 

anzündet, begierig die Dampfe mit ein, die jener ausstöst, ja 

Affen sollen sogar das nicht verbrauchte, in das Bambusrohr 

durchsickernde Opium verzehren." 

Reeds werd opgemerkt, dat het aantal der thans in gebruik zijnde 

genotmiddelen zeer groot is. Voor een goed deel zijn dit producten, 

welke door natuurvolkeren, vanzelfsprekend toevallig, uit hun 

omgeving te voorschijn zijn gebracht. Wanneer dit geschied is, kan 

natuurlijk niet worden vastgesteld. Dat het lang geleden zal zijn, 

hgt voor de hand; vele genotmiddelen (opium; wi jn; bier; haschisch, 

enz.) laten zich trouwens tot in de oudheid vervolgen. Later zijn 

daar de gedistilleerde alcoholische dranken bijgekomen, terwijl eerst 

in de laatst verloopen decenniën onder den invloed der moderne 

chemie, die alhcht daarvoor niet te laken valt, het aantal genot

middelen een sterke en deels zeker ongewenschte uitbreiding heeft 

ondergaan (aether; chloroform; benzine; cocaïne; heroïne; veronaal, 

enz.). HARTWICH heeft een mijns inziens volstrekt zinlooze poging 

gedaan om de gebieden op te sommen, waar de menschen niet aan 

de hen omringende natuur genotmiddelen ontnomen zouden 

hebben. Ik hecht niets aan het resultaat dezer poging, maar wil toch 

mededeelen, dat door den genoemden onderzoeker slechts enkele 

dergelijke gebieden worden aangegeven. Daaronder zijn vanzelf

sprekend de door Groenlanders en Eskimo's bewoonde streken, 

waar de natuur geen bruikbaar materiaal ter beschikking stelde. 

Wehswaar had de melk der muskuskoeien hun een zwak-alcoholische 

drank kunnen leveren, — dergelijke dranken (b.v. kefir en kumys) 

zijn uit andere streken bekend —, doch deze dieren zijn door hen 
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niet getemd; bovendien zijn natuurlijk in deze streken de voor
waarden voor het optreden eener alcoholische gisting aherminst 
gunstig. 

Het blanke ras bezat in West-Europa langen tijd eigenlijk alleen 

alcohohsche dranken in een aantal soorten (wijn; mede; bier, enz.). 

De overige genotmiddelen, waarover in de huidige samenleving 

algemeen wordt beschikt, nl. tabak, koffie, thee en cacao, zijn ahe 

uit andere werelddeelen afkomstig en in West-Europa eerst in de 

16e, resp. 17e eeuw ingevoerd. De gretigheid, waarmede deze 

producten, vooral de drie eerstgenoemde, hier werden opgenomen 

en het algemeene en blijvende gebruik, waarin zij zich weldra 

mochten verheugen, wettigen naar mijn meening weer de conclusie, 

dat bij den mensch een besliste zin voor genotmiddelen aanwezig is! 

Symptomatisch zijn in dit opzicht wel de excessen, waartoe het 

gebruik der genoemde genotmiddelen in den aanvang aanleiding gaf. 

Reeds op grond van het hierboven medegedeelde komt het mij — 

zeer in het algemeen gesproken — onjuist voor de genotmiddelen 

te beschouwen als loutere luxeartikelen, welke zonder meer zouden 

kunnen worden ontbeerd. Veeleer vormen zij voor de menschheid 

in haar geheel en in haar tegenwoordigen staat een levensbehoefte. 

De gelegenheid ontbreekt om hier over de zooeven bedoelde 

excessen uitvoerig uit te wijden. Ter kenschetsing zij slechts het een 

en ander over den aanvang van het theegebruik hier te lande mede

gedeeld. In weinige jaren werd het bestendige drinken van thee 

eerst in de heerenhuizen, later ook in de burgerwoningen algemeen. 

Stellig heeft BONTEKOE'S beroemde werkje, waarin de lof van de 

thee op de overdrevenste wijze wordt gezongen, hiertoe ruimschoots 

bijgedragen; de overlevering wil , dat deze arts voor dit boekje door 

de Oost-Indische Compagnie, welke aldus haar theeafzet stimu

leerde, duchtig is gehonoreerd. De rijken richtten in hun huizen, 

vaak op zeer kostbare wijze, zgn. „theesaletten" in. De in deze 

theesaletten gehouden bijeenkomsten gaven door hun vaak groote 
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kostbaarheid, —voor de thee werd soms tientallen guldens per pond 

betaald —, door het overdreven ceremonieel bij den aanvang, door 

het groote aantal kopjes thee — sommige schrijvers gewagen zelfs 

van veertig en vijf t ig — en de zeer aanzienlijke hoeveelheden 

confituren en gebak, welke genuttigd werden, tenslotte door de 

veelal ietwat uitbundige vroolijkheid der aanwezige dames tegen 

het einde, veroorzaakt door een rijkelijk gebruik van brandewijn 

met rozijnen, rijnwijn of iets dergelijks, tot tal van kluchtspelen en 

schimpschriften aanleiding. De invoering der thee bracht hier een 

groote omwenteling in de huishoudens te weeg, gaf een aanleiding 

tot uithuizigheid van de vrouwen — hetzelfde geldt voor het tabak-

gebruik met betrekking tot de mannen; de opkomst van de koffie

huizen, die door mannen gefrequenteerd werden, valt ten onzent 

in den zelfden ti jd — en was oorzaak, dat de zucht naar het leven 

boven stand en vermogen zich bij den burger ontwikkelde en huis

gezinnen te gronde gingen. 

Niet meer dan eenige uiterlijke gelijkenis met de bijeenkomsten 

in de theesaletten, en dan alleen nog maar bij heel oppervlakkige 

beschouwing, vertoont de Japansche theeceremonie, de cha-no-yu. 

Voor het verkrijgen van eenig inzicht hieromtrent zij verwezen naar 

een f i jn en bekoorlijk boekje, geestig en bezonnen, dichterlijk en 

wijsgeerig, van OKAKURA KAKUZO, getiteld „The Book of Tea". 

Is voor den westerling in zijn jachtige leven het theedrinken een 

gewoonte, op zijn best een vluchtig, wat haastig en gedachteloos 

ondergaan genot, den Japanners is het een ceremonie, een ritueel, 

waarin zich hun levensinzicht, hun wijsbegeerte en hun kunstzin 

weerspiegelen. De aanhef van het genoemde boekje moge hier 

worden geciteerd; zij verplaatst ons direct in de gewenschte sfeer: 

„Tea began as a medicine and grew into a beverage. In 

China, in the eighth century, it entered the realm of poetry 

as one of the polite amusements. The fifteenth century saw 

Japan ennoble it into a religion of aestheticism •— Teaism. 

Teaism is a cult founded on the adoration of the beautiful 
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among the sordid facts of everyday existence. I t inculcates 
purity and harmony, the mystery of mutual charity, the 
romanticism of the social order. I t is essentially a worship of the 
Imperfect, as it is a tender attempt to accomplish something 
possible in this impossible thing we know as life. 

The Philosophy of Tea is not mere aestheticism in the 
ordinary acceptance of the term, for it expresses conjointly 
with ethics and religion our whole point of view about man and 
nature. I t is hygiene, for it enforces cleanhness; it is economics, 
for it shows comfort in simplicity rather than in the complex 
and costly; it is moral geometry, inasmuch as it defines our 
sence of proportion to the universe. I t represents the true spirit 
of eastern democracy by making all its votaries aristocrats 
in taste." 

Zoo innig is de ritus van het theegebruik, is het Theeïsme ver

strengeld met het godsdienstige, wijsgeerige en kunstzinnige leven, 

dat men spreekt van scholen van de thee, zooals men spreekt van 

scholen van wijsbegeerte. Verschihende scholen van het Theeïsme 

loopen met bepaalde kunstperioden en scholen van wijsbgeerte: 

parallel. In het Theeïsme liggen de begrippen van Taoisme en 

Zennisme, de ideeën betreffende leven en kunst behchaamd. In de 

theekamer handhaaft de Japanner een standaard van verfijnde 

beschaving, die hij in het leven zoekt te verwerkelijken. De in

richting van de theekamer en de daarin plaats vindende handelingen, 

Zijn gebonden aan voorschriften, welke door de theemeesters zijn 

ontwikkeld. De beroemdste van deze was R I K I U , die in de 16e 

eeuw leefde. Ik vermeld hier nog enkele van de door dezen opge

stelde regels, in engelsche vertaling, welke karakteristiek zijn: 

2. I t is important to have not only a clean face and hands 

but chiefly a clean heart. 

5. I t is forbidden, since long ago, to speak in or out of the 
house of anything worldly. The only thing is the Tea and 
Tea Societies. 
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6. No guest or host may in any true pure meeting flatter 

by either'>word or deed. 

• Het behoeft na het bovenstaande wel geen betoog meer, dat de 

woorden, waarmede HARTWICH de cha-no-yu meende te karakteri-

seeren, van buitengemeene onkunde getuigen. Deze schreef nl. 

merkwaardigerwijze: 

„Man wird das Ganze vielleicht am besten mit unserem 

studentischen Komment, wie er auf der Verbindungskneipe 

blüht, vergleichen können." 

VON BiBRA heeft indertijd in zijn boek „Die narkotischen Genuss

mittel und der Mensch" de opmerking gemaakt, dat de minst 

beschaafde volkeren over de heftigst werkende genotmiddelen 

zouden beschikken. Inderdaad treffen wij herhaaldelijk in primi

tieve samenlevingen genotmiddelen van vreeselijke uitwerking 

aan. M i j beperkende tot de groep der phantastica, wijs ik hier op 

het gebruik van de vhegenzwam (Amanita muscaria) door vele 

noord-siberische volksstammen, hetwelk met hoogst onsmakelijke 

gewoonten gepaard gaat; onbegrijpelijkerwijze is door deze men

schen namelijk gevonden, dat het physiologisch werkzame principe 

dezer paddestoel althans gedeeltelijk in de urine overgaat en zij 

maken van deze ontdekking een dankbaar gebruik. Iets meer zij 

medegedeeld over het gebruik van tonga, een uit de vruchten der 

roode doornappel (Datura sanguinea) bereide drank, door Peru-

aansche indianen; hieromtrent zij het volgende aan een reisverhaal 

van VON T s c H U D i ontleend: 

„Seine Wirkung ist fürchterlich. Ich habe einmal Gelegenheit 

gehabt, sie bei einem Indianer zu sehen, der sich mit den 

Geistern der Vorfahren in Verbindung setzen wollte. Der 

grassliche Anblick dieser Szene hat sich so tief meinem 

Gedachtnis eingepragt, dass ich ihn nicht wieder vergessen 

werde. Bald nach dem Genusse der Tonga verfiel der Mann 

in ein dumpfes Hinbrüten, sein Bliek stierte glanzlos auf die 
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Erde, sein Mund war fest, fast krampfhaft verschlossen, die 

Nasenflügel weit aufgesperrt, kalter Schweiss bedcckte die Stirn 

und das erdfahle Gesicht, am Hals schwollen die Jugularvenen 

fingerdick an, langsam und keuchend hob sich die Brust; starr 

hingen die Arme am Körper herunter. Dann feuchteten sich die 

Augen und füllten sich mit grossen Tranen, die Lippen 

zuckten flüchtig und krampfhaft, die Carotiden klopften 

sichtbar, die Respiration beschleunigte sich und die Extremi-

taten machten wiederholt automatische Bewegungen. Ein 

Viertelstunde mochte dieser Zustand gedauert haben, als alle 

diese Erscheinungen an Intensitat zunahmen. Die nun trocke-

nen, aber hochrot injizierten Augen rollten wild in ihren 

Höhlen. Alle Gesichtsmuskeln waren auf das scheusslichste 

verzerrt. Zwischen den halbgeöffneten Lippen trat ein dicker, 

weisser Schaum hervor. Die Pulse an Stirn und Hals schlugen 

mit furchtbarer Schnelligkeit. Der Atem war kurz, ausser-

ordentlich beschleunigt und vermochte die Brust nicht mehr 

zu heben, an der nur noch ein leises Fibrieren bemerkbar war. 

Ein reichlicher, klebriger Schweiss bedeckte den ganzen 

Körper, der fortwahrend von den fiirchterlichsten Konvul-

sionen geschüttelt wurde. Die Gliedmassen waren auf das 

grasslichste verdreht. Ein leises, unverstandliches Murmeln 

wechselte mit gellendem, herzzerreisendem Geschrei, einem 

dumpfen Heulen oder einem tiefen Achzen oder Stöhnen. 

Lange dauerte dieser furchtbare Zustand, bis sich allmahhg 

die Heftigkeit der Erscheinungen verminderte und Ruhe 

eintrat. Sogleich eilten Weiber herbei, wuschen den Indianer 

am ganzen Leibe mit kaltem Wasser und legten ihn bequem 

auf einige Schaffelle. Es folgte ein ruhiger Schlaf, der mehrere 

Stunden andauerte. Am Abende sah ich den Mann wieder, 

als er gerade in einem Kreise aufmerksamer Zuhörer seine 

Visionen und seine Gesprache mit den Geistern seiner Ahnen 

erzahlte. Er schien sehr abgemattet und angegriffen zu sein. 



seine Augen waren glasern, der Körper schlaff und seine 

Bewegungen trage," 

Verscheidene in botanisch opzicht en daardoor ook wat betreft 

den aard der aanwezige alkaloïden met Datura sanguinea verwante 

gewassen leveren eveneens genotmiddelen. Hoogst merkwaardig 

is het, dat de zoo heftige werking der betreffende nachtschade

alkaloïden in alle werelddeelen op eigen wijze voor dit doel is 

uitgebuit. Onnoemelijk veel kwaad is in den loop der eeuwen met 

behulp van deze „genotmiddelen", men kan ook zeggen: met 

behulp van deze vergiften, aangericht; men leze hieromtrent in 

LEWIN'S „Die Gifte in der Wekgeschichte". In laatstgenoemd 

opzicht geniet vooral ook de haschisch, de Indische hennep (Cannabis 

indica), wel een heel treurige reputatie; ik moge hier volstaan met de 

mededeehng, dat het fransche woord voor moordenaar (assassin) 

van haschisch is afgeleid. 

HARTWICH is van meening, dat de hier bedoelde genotmiddelen 

uit de familie der Solanaceae bezig zijn te verdwijnen, dat wij thans 

nog slechts resten bespeuren van een vroeger veel intensiever ge

bruik. Zij zouden door sterkere rivalen, vooral door de tabak en 

voorts door den alcohol, teruggedrongen worden. Wij mogen 

slechts hopen, dat dit inderdaad het geval is. Bij een der andere 

excitantia, de vhegenzwam, zijn hiervoor metterdaad duidelijke 

aanwijzingen. Zoo vermeldt ENDERLI, die het gebruik van dit genot

middel door de Korjaken beschrijft, dat deze onversneden spiritus 

„wegen ihrer leichteren Form" (!) boven de vhegenzwam prefe

reerden. 

Trouwens, ook in onze eigen omgeving valt in de laatste decenniën 

een geleidelijke achteruitgang van het gebruik van alcoholische 

dranken, ten gunste b.v. van de thee, te constateeren. 

De bovenstaande, vrij losse opmerkingen kunnen er toe mede

werken om onze houding te bepalen tegenover bewegingen, welke 

ten doel hebben tot een min of meer abrupte afschaffing van 
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bepaalde genotmiddelen te geraken. Voornamelijk betreffen deze de 
verslavingsmiddelen (opium, cocaïne, enz.) en de alcoholische 
dranken; van sommige zijden — ik denk hier bv. aan BIRCHER-
BENNER, wiens rauwkostdieet tegenwoordig, zulk een opgang 
maakt — worden bovendien heftige aanvallen gericht op de tabak, 
de koffie, enz. Een strijd voor matiging van het alcoholgebruik' 
speciaal van het gebruik van hoogprocentige alcoholische dranken, 
van gedistilleerd, lijkt mij alleszins gerechtvaardigd en nuttig, maar 
ik kan niet accoord gaan met hen, die liefst zoo spoedig mogelijk 
tot een volledig verbod van de bereiding en verkoop van alcoholische 
dranken, zelfs van bij matig gebruik zoo onschuldige producten 
als wijn en bier, tot een algeheele drooglegging dus, zouden willen 
overgaan. Bij zijn overtuigende weerlegging van de vele zinlooze 
beweringen aangaande de gevaren, welke zelfs een hoogst matig 
gebruik van alcoholica zouden aankleven, komt L E W I N tot de vol
gende ontboezeming! 

„Wem hat die Jetztwelt Aussehen und menschlichen 
Betatigungsinhalt zu verdanken? Abstinenten oder Nicht-
abstinenten ? Nur den letzteren. Sie haben die Wissenschaften 
geschaffen und gefördert, die höchsten Kunstleistungen der 
Hande an den Tag gebracht, die herrlichsten Werke dichte-
rischer Phatitasie der Menschheit zum Geniessen gereicht, die 
Tonkunst in ihren edelsten Gestaltungen aus der Tiefe ihres 
inneren Empfindens gehoben und der Menschheit ge-
schenkt . . . . " 

Ik heb reeds opgemerkt, dat het mij onjuist voorkomt de genot

middelen, in casu de alcoholische dranken te beschouwen als 

luxeartikelen, welke zonder meer zouden kunnen worden ontbeerd. 

De abrupte drooglegging van een land zal onvermijdelijk tengevolge 

hebben, dat eenerzijds een weelderige sluikhandel opbloeit, ander

zijds tal van menschen ten offer zullen vallen aan heftiger werkende 

genotmiddelen, met name aan verslavingsmiddelen. De eventueele 

tegenwerping, dat dit gevaar toch niet zoo groot zal zijn, aangezien 



154 

i l l beschaafde landen de handel in verdoovende middelen aan strenge 

wettelijke voorschriften', gebonden is, juist teneinde het gebruik van 

deze producten als genotmiddelen te beletten, houdt geen steek en 

wel om verschillende, overigens voor de hand hggende redenen. 

Niettegenstaande de bedoelde wetgeving vah b.v. in de ons om

ringende landen met stelligheid een toename van het aantal morphi-

nisten, cocaïnomanen enz. te constateeren. Dat dit reeds het geval is 

in landen, waar geen alcoholverbod bestaat, moet met betrekking 

tot een streven naar drooglegging tot groote voorzichtigheid aan

sporen. Men houde in het oog, dat „wenn der Alkohol die Hande, 

das Morphin den Kopf des Volkes vernichtet." 

De juistheid dezer opvatting, welke ik reeds in 1919 heb ver

kondigd, moet duidelijk zijn voor een ieder, die de resultaten van de 

„drooglegging" der Vereenigde Staten heeft aanschouwd of zelfs 

alleen maar met eenige aandacht van de vele in den loop der jaren 

hieromtrent verschenen courantenberichten heeft kennisgenomen. 

Trouwens, de noodzakelijk gebleken afschaffing van de zgn. 

Volstead-wet, het achttiende amendement op de grondwet, is niet 

minder overtuigend. Minder bekend is het, dat ook Finland is 

„drooggelegd" geweest; ook daar heb ik in dien t i jd een sluikhandel 

en een clandestien alcoholgebruik van eigenlijk ontstellenden om

vang kunnen waarnemen. 

Ik zou tenslotte ten gunste van mijn opvatting nog twee aardige 

argumenten willen aanvoeren van geheel anderen aard, doch doe dit 

met het grootst mogelijke voorbehoud, omdat ik niet vermag te 

beoordeelen, in hoeverre zij inderdaad deugdelijk zijn: 

Een aantal uiterst heftig werkende genotmiddelen, nl. Indische 

hennep en enkele nachtschade-gewassen, zijn in het bizonder, 

stellig niet uitsluitend, bij Mohammedaansche volkeren in gebruik. 

Verder zijn het naast de Chineezen weer Mohammedaansche 

volkeren (bv. in Klein-Azië, Perzië, Nederlandsch-Indië), welke 

het gretigst gebruik van opium maken. Deze feiten verschijnen nu 

wel in een merkwaardig licht, indien wij bedenken, dat de Koran 
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het gebruik van alcoholische dranken verbiedt. Verder vermeldt 
de literatuur, dat het opium in China definitief vasten voet kreeg 
in den aanvang der 17e eeuw, toen het tabakrooken verboden werd. 

Van het groote gevaar voor de menschheid, hetwelk de ver
slavingsmiddelen opleveren, kan men een uitmuntend denkbeeld 
verkrijgen door de lezing van een uit 1918 stammend werkje van 
CouRToiT-SuFFiT en GIROUX, getiteld „La Cocaïne", hetwelk het 
cocaïnisme te Parijs beschrijft. Uiterst instructief is ook het boek 
„Schlafmittelmissbrauch" van POHLISCH en PANSE. 



WATERLOOPKUNDIGE PROEVEN IN HET 
L A B O R A T O R I U M TE D E L F T 

Ir . J. T H . THYSSE. 

De taak van de waterloopkundige laboratoria bestaat uit het 

onderzoek van de practische problemen, die met stroomend water 

samenhangen. 

In een land als het onze komt men deze problemen overal tegen. 

Langs de kust gaat het over de verdediging van de dijken tegen de 

werking van stroom en golven en ook aan het strand geeft het 

bewegende water dikwijls moeilijkheden door het meesleepen van 

zand, waartegen over groote uitgestrektheden maatregelen moeten 

worden genomen. De rivieren moeten geschikt zijn en blijven voor 

den afvoer van water, ijs en zand en moeten ook de scheepvaart 

mogelijk maken. Ook de kanalen leveren hun problemen op, vooral 

bij de sluizen en de toegangen van de zee of de rivieren uit. En in ons 

polderland hebben wij in- en uitwateringsluizen en gemalen, waar

door het water moet stroomen. 

In een waterloopkundig laboratorium wordt voor al deze zaken 

experimenteel werk verricht door middel van metingen aan modehen 

op kleine schaal. Men begeeft er' zich in den regel niet op het gebied 

van de theoretische hydrodynamica, de wetenschap, die zich ten 

doel stelt de wetten die de beweging van het water beheerschen te 

leeren kennen. 

Wanneer de hydrodynamica ver genoeg zou zijn gevorderd, zou 

het experimenteel onderzoek van de practische problemen onnoodig 

zijn. Dan zou immers het gedrag van het stroomende water door 

berekening kunnen worden nagegaan. Zoover is het echter nog lang 

niet. Wel zijn in den laatsten tijd groote vorderingen gemaakt —• We 

denken bijvoorbeeld aan het werk van PRANDTL en, om in Nederland 
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te blijven, van Burgers —, doch het is zelfs nog niet mogelijk om 
door middel van de theorie zich rekenschap te geven van de wijze 
waarop de strooming plaats vindt in het eenvoudigste geval: door 
een rechte prismatische leiding. Het zal dus nog lang moeten duren 
eer wij met behulp van de hydrodynamica de toestanden kunnen 
voorspellen, bijvoorbeeld in een uitwateringsluis, of in een rivier
bocht met een beweegbaren bodem. 

Verder komt men met de hydraulica, die meer op een empirische 
basis staat. Deze geeft formules omtrent het algemeene gedrag van 
het stroomende water, meestal zonder dat men zich om de details 
bekommert. In den regel hebben deze formules wel een theoretischen 
grondslag, doch zij bevatten steeds coëfficeienten, al dan niet als 
constanten te beschouwen, die experimenteel moeten worden 
bepaald. Zonder kennis van de coëfficiënten zal men dus niet kunnen 
vaststellen, hoeveel water door de uitwateringsluis zal worden afge
voerd, op welke diepte de scheepvaart in de rivierbocht mag rekenen 
en wat de omvang is van het zandtransport door de rivier. 

Door middel van de modelproeven worden in de waterloop- kun
dige laboratoria de coëfficiënten van de hydraulicaformules gemeten. 

Vroeger was dat niet zoo hard noodig. De ontwikkeling van de 
waterbouwkunde geschiedde geleidelijk, zoodat de werken die 
werden uitgevoerd, niet veel afweken van hun voorgangers. De 
vroeger opgedane ervaring kon dus bij elk nieuw werk en elk nienw 
vraagpunt worden benut om de juiste constructie of de juiste werk
wijze te vinden. Bewust of onbewust leidde men de grootte van de 
coëfficiënten dus af uit de waarnemingen die aan oudere werken 
waren gedaan. 

Op deze wijze heeft men zeer goede resultaten bereikt. Onze 

oude HoUandsche waterbouwkunde, die een wereldreputatie heeft, 

is zoo opgebouwd. In de laatste decennia echter ontwikkelde de 

techniek zich met groote sprongen en daardoor werd het steeds 

bezwaarlijker om door analogie de gegevens te vinden die voor het 

maken van een nieuw werk noodig zijn. Vooral de scheepvaart is 
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debet aan dezen gang van zaken. Steeds grootere en snellere schepen 

kwamen in bedrijf, zoodat telkens hoogere eischen werden gesteld 

aan de afmetingen, vooral de diepte, van havens, aan de inrichting 

van schutsluizen en aan de wegen, die de rivieren voor de schepen 

beschikbaar stellen. Sluizen als die te IJmuiden, met een lengte 

van 400, een breedte van 50 en een diepte van 15 meter of die te 

Born met een verval van meer dan 11 meter, wijken wel zeer sterk 

van de oudere af. 

Maar ook buiten de scheepvaart doen zich problemen voor, die 

sterk afwijken van alles, dat men vroeger had meegemaakt. In 

Nederland is dat vooral het geval geweest door de afsluiting en 

droogmaking van de Zuiderzee. Het vooruitbrengen van den 

afsluitdijk door de steeds sterker wordende stroomen heen was een 

onderneming, waarbij men maar weinig kon steunen op de ervaring 

die met soortgelijke werken .was verkregen. 

Het vaststellen van de constructie en werkwijze naar aanleiding 

van analogiën met soortgelijke werken was dus in veel gevallen niet 

meer mogelijk en het is begrijpelijk, dat men ging omzien naar 

middelen die in de ontstane lacune konden voorzien. Zoo ontstond 

de gewoonte om voor belangrijke werken modellen op kleine schaal 

te maken. Uit de toestanden, die men in het model waarnam, moet 

een conclusie worden getrokken omtrent de verschijnselen, die in 

de werkelijkheid zullen voorkomen. Het model treedt dus in de 

plaats die vroeger werd ingenomen door het analoge waterstaats

werk, dat reeds in bedrijf was. 

Het gebruik van een model inplaats van het „analoge waterstaats

werk" beteekent eenerzijds een nadeel, anderzijds een vooruitgang. 

Een nadeel is gelegen in het feit, dat het model zooveel kleiner is, 

dan het werk, waarvoor de onderzoekingen dienen (het prototype). 

Een voordeel is het daarentegen, dat men het model gelijkvormig 

maakt met het prototype, wat vroeger slechts bij uitzondering het 

geval was. 
Deze gelijkvormigheid kan men in eersten aanleg alleen bereiken 
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ten aanzien van de begrenzing van den waterstroom, dus de wanden 
van het kunstwerk of de bodem van de rivier, Om een getrouwe 
afbeelding te geven van het geheele gebeuren moeten alle stroom
lijnen in het model gelijkvormig zijn met de overeenkomstige in het 
prototype. Wanneer aan deze voorwaarde voldaan is, kan men met 
eenvoudige regels, de modelregels, alle in het model gemeten groot
heden omrekenen tot de werkelijkheid. Daarbij wordt uitgegaan 
van het feit, dat twee grootheden in het model dezelfde waarde heb
ben als in het groot, namelijk de dichtheid van het water en de ver
snelling van de zwaartekracht (g), Dit leidt tot den eisch, dat alle dicht
heden en alle versnelhngen gelijk moeten zijn aan de werkelijkheid. 

De overige grootheden zijn afhankelijk van de modelschaal k. 
Men vindt als verhouding voor de lengten k, voor de oppervlakken k^ 
en voor de inhouden k^. Gewichten en krachten zullen dus ook in 
reden van k^ worden verkleind en spanningen, die een kracht per 
eenheid van oppervlak zijn, evenredig aan k zelf. Snelheden worden 
evenredig met de vierkantswortel uit k verkleind, evenals tijden. 
Dit is een reden, waarom men gaarne voor het geval k, dat model-
schaal aangeeft, een quadraat kiest. Voor k = 36 bijvoorbeeld is 
de tijdschaal 6, zoodat een minuut in het model wordt gereduceerd 
tot 10 seconden. 

Afhankelijk van den aard van het te onderzoeken vraagstuk zal 

nu eens een grootere, dan een kleinere schaal worden gekozen. Het 

verhoudingsgetal k kan varieeren van 4 tot 400 en in bijzondere 

gevallen zelfs eenige duizenden. Een belangrijk punt bij het kiezen 

van de modelschaa] is de grootte van het debiet, de per tijdseenheid 

door het prototype stroomende waterhoeveelheid Q. Het is gelukkig 

dat deze grootheid in het model sterk verkleind wordt weergegeven, 

namelijk in de verhouding k2. Bij een model op een vi j f en twintigste 

van de ware grootte (k = 25) van een groep IJsselmeersluizen, 

waarin Q de waarde van 1000 m^/sec. kan bereiken, is de Q-straal 

252 = 3125, zoodat in het model met een debiet van 320 liter per 
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seconde kan worden volstaan, Op zichzelf is dit nog een respectable 

waterstroom, doch in de groote laboratoria kan men gemakkelijk 

over een dergelijke hoeveelheid beschikken. 

De onderwerpen, die in het laboratorium worden onderzocht, 

hebben ten deele betrekking op stationnaire stroomen, die dus met 

den tijd niet veranderen, doch ook niet-stationnaire toestanden, golf

bewegingen van allerlei aard, moeten veelvoudig worden onderzocht. 

Voorts kan men onderscheid maken tusschen de gevallen waarin 

het uitsluitend om de beweging van het water zelf te doen is en die 

waarbij het gaat om de uitwerking van het stroomende water op 

vaste voorwerpen van allerlei aard. Er kunnen dus vier groepen 

Worden onderscheiden; 

A. Stationnaire beweging van water. 

B. Invloed van stationnair bewegend water op vaste voor

werpen. 

C. Golfbewegingen. 

D. Uitwerking van golven op vaste voorwerpen. 

In groep A komen de eenvoudigste gevallen voor. Hiertoe behoort 

het onderzoek naar de hoeveelheid water, die bij bepaalde water

standen door een inlaat- of uitwateringsluis of over een stuw stroomt. 

Men kan daarbij gebruik maken van de formule 

Q = ,« F l /2 iz : 

waarin Q het gezochte debiet is, F het profiel van de sluis onder 

het peil van het benedenwater en Z het verval, het niveauverschil 

tusschen de waterstanden boven en beneden de sluis. Het gaat 

er nu om, de coëfficiënt /t te bepalen. Wanneer de modelstroomen 

geheel en al gelijkvormig zijn met die in de werkelijkheid, is deze 

coëfficiënt in beide gevallen evengroot en kan het debiet van de 

werkelijkheid door toepassing van den modelregel uit het model-

debiet worden berekend. 

Om dit ahes te bereiken mag het model niet al te klein worden 
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gemaakt. Bi, kleine afmetingen en geringe snelheid van een water
stroom verkrijgt namelijk de inwendige wrijving van de vloeistof 
en de wrijving van deze langs de wanden een geheel anderen invloed 
dan bij grootere en snellere stroomen. In het eerstgenoemde geval 
de laminaire strooming, wijkt de snelheidverdeehng sterk af van 
die m het andere, den turbulentenstroomingstoestand. De overgang 
tusschen de twee wordt gekenmerkt door een bepaalde waarde van 
een dimensielooze coëfficiënt, het getal van REYNOLDS R , dat een 
functie is van de stroomsnelheid v, de waterdiepte (of een daarmee 
overeenkomende afmeting) d en de kinematische viscositeit van 
de vloeistof v: 

R = vd : V. 

Zorgt men er voor, dat R grooter is dan 1000 tot 5000, dan is de 
strooming turbulent. Aan deze voorwaarde moet in het model 
worden voldaan, daar de stroomen in de werkelijkheid steeds 
turbulent zijn. Het mooie is, dat, wanneer R boven de kritieke grens 
hgt, een sterke variatie in de afmetingen van den waterstroom (en 
dus m de grootte van R ) slechts weinig verandering veroorzaakt 
in de uitwerking van de wrijving. Ware dit niet zoo, dan zou model
onderzoek onmogelijk zijn. 

Thans is in een model van voldoende grootte de stroomverdeeling 
bij benadering gelijk aan die in het prototype, zoodat ook de afvoer-
coefficient in beide gevallen vrijwel dezelfde waarde heeft In 
de meeste gevallen mag men de geringe afwijking, die er nog mocht 
Zijn, verwaarloozen en voor de enkele maal, dat dit niet geoorloofd 
IS, beschikt men over experimenteele gegevens, die ons in staat 
stellen een correctie aan te brengen. Deze correctie bli jf t beperkt 
tot hoogstens enkele procenten. In den regel is het niet noodig bij 
het modelonderzoek een groote nauwkeurigheid te bereiken; een 
procent is veelal een te verwaarloozen bedrag, zoodat de correctie 
in de afvoercoëfficient als een kleine grootheid kan worden be
schouwd. 

Bij sommige vraagstukken van de groep A is het niet alleen 
11 



noodig om liet totale debiet te leeren kennen, maar speelt ook de 

verdeeling van de stroomen een groote rol. Dit is bijvoorbeeld 

het geval waar schepen van het eene stroomregime in een ander 

komen, zooals bij de uitmonding van een riviertje in een kanaal of 

bij de ingang van een haven die gelegen is aan een zee of rivier, 

waar sterke stroomen voorkomen. Hier moet er nog beter dan bij de 

debiet-vraagstukken op worden gelet, dat de afwijkende wrijving 

in het model geen fouten kan veroorzaken. 

Een bijzondere plaats nemen hierbij in de gevallen waar het 

water niet homogeen is, doch waarbij stroomen die uh het water 

van verschihende dichtheid bestaan, elkander ontmoeten. Di t zijn 

vooral de zoet-zout problemen, die in ons land in steeds sterker 

mate de aandacht vragen, vooral op den Rotterdamschen Waterweg 

en in het Noordzeekanaal. Hier speeh de inwendige wrijving en de 

daardoor veroorzaakte onderlinge menging van de waterstroomen 

een zeer belangrijke rol en de resultaten van de modelproeven 

moeten in dergelijke gevahen met de grootste voorzichtigheid 

worden behandeld. 

In groep B, de invloed van het stroomende water op vaste voor

werpen, gaat het in den regel om de kracht P, die de stroom op 

die voorwerpen uitoefent. Deze kracht kan worden voorgesteld als: 

P = e F . v^ : 2g. 

F is de grootte van het getroffen oppervlak, geprojecteerd op de 

stroomrichting en v de stroomsnelheid, waarmede het voorwerp 

wordt getroffen. De drukcoëfficient e is weder dimensieloos, hij is 

afhankelijk van den vorm van het getroffen voorwerp en verder 

van de grootte van het getal van REYNOLDS. De eerste invloed is m 

het model uiteraard dezelfde als in de werkelijkheid en wat R betreft 

staat het er weer evenzoo voor als bij de capaciteitsvraagstukken; 

in een omvangrijk gebied van R heeft deze grootheid slechts weinig 

invloed op £, doch bij kleine waarden van R gaat e sterk afwijken, 

namelijk grooter worden. Onze vrienden, de hydrodynamici. 



hebben van de invloed van R op e zeer omvangrijke studies gemaakt 
en van de daarbij verkregen gegevens wordt dankbaar gebruik 
gemaakt om onze modellen zoo gunstig mogelijk in te richten en de 
noodige correcties aan te brengen. 

De voorwerpen die worden getroffen zijn verschillend van aard 
en vooral van afmeting. In sluizen en stuwen hebben we constructie
deelen, zooals stroombrekers en vooral de organen waarmede de 
grootte van het debiet wordt geregeld: deuren en schuiven. Vroeger 
waren de krachten daarop niet zoo groot, dat zij de aandacht 
trokken, doch met het toenemen van de afmetingen der kunst
werken en van de snelheid van de stroomen zijn zij in verscheidene 
gevallen van veel belang geworden. 

Krachten op schepen moeten eveneens herhaaldelijk worden 
bepaald. De weerstand die moet worden overwonnen om het schip 
door het water voort te stuwen valt buiten onze taak; dit is het 
terrein van de scheepsbouwkundige proefstations. Ons land bezit 
te Wageningen een uitstekend geleide en uitgeruste inrichting van 
deze soort. In bijzondere gevallen echter wordt het waterloop
kundige laboratorium te hulp geroepen, bijvoorbeeld bij den ingang 
van havens, het kruisen van spuistroomen, het passeeren van nauwe 
vaarwaters en vooral het gedrag in schutsluizen. Bij moderne ruime 
sluizen met een groot verval, die snel moeten worden gevuld of 
geledigd, zijn groote waterhoeveelheden in beweging, verscheidene 
tientahen, soms meer dan honderd kubieke meters per seconde. 
Wanneer deze waterstroomen niet op een bijzondere wijze werden 
behandeld, zouden zij ontoelaatbare krachten op de geschutte 
vaartuigen uitoefenen. 

Kleinere voorwerpen zijn de steenen die als ballast op rijshout-

constructies worden gebruikt, of die tot bescherming van dijken 

dienen. Tijdens het bouwen van den afsluitdijk van de Zuiderzee 

zijn veel proeven genomen om na te gaan of de bestorting van de 

Zinkstukken die de zeebodem of reeds uitgevoerde dijkgedeelten 

beschermden, bestand was tegen de zeer krachtige stroomen, die 
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er over trokken, Deze proeven hebben een vrij grooten invloed uit

geoefend op de werkwijze bij de afsluiting. 

Grind- en zandkorrels zijn ook voorwerpen, waarop het stroomen

de water krachten uitoefent en die veelvuldig worden meegesleept, 

soms in groote hoeveelheden. Bij het onderzoek hiervan in een 

model doen zich complicaties voor, Grindkorrels kunnen, mits in 

niet te sterke verhouding, nog wel worden verkleind, zonder dat 

het materiaal van karakter verandert, doch bij f i j n zand is dat niet 

mogelijk. Zou men bijvoorbeeld zandkorrels met een grootste 

afmeting van 250 micron wihen verkleinen op een vijf en twintigste, 

dan verkreeg men deeltjes van 10 micron, die zich niet meer als 

zand gedragen, maar gaan samenplakken. Op plaatsen, waar de 

stroomen in werkelijkheid het materiaal nog kunnen transporteeren 

zal dat in het model ahicht niet meer het geval zijn. Men kan zand 

gebruiken dat relatief te grof is, doch ook dit zal -— zooals uit de 

voor P gegeven formule volgt — door de zwakkere modelstroomen 

in te geringe mate, of in het geheel niet, worden verplaatst. Een 

middel om aan de moeilijkheid tegemoet te komen, bestaat uit het 

gebruik van materiaal van een kleiner soortelijk gewicht. Korrels 

daarvan worden gemakkelijk verplaatst, zoodat men er herhaaldelijk 

in slaagt om de zandtransporten uit de werkehjkheid in het model 

vrij goed na te bootsen. Het gebruikte materiaal is gebroken puim

steen, bruinkool of ook wel kleine stukjes barnsteen. 

Men kan in verscheidene gevallen ook een geheel andere werk

wijze toepassen om zandtransporten weer te geven, namelijk door 

de modelstroomen sterker te kiezen, dan uit de modelregel zou 

moeten volgen. Di t mag alleen geschieden wanneer groote plaatse

lijke hoogteverschiüen in het vrije wateroppervlak niet voorkomen; 

deze verschillen worden door het overdrijven van de stroomsterkte 

namelijk te groot. Om daaraan tegemoet te komen kan pok de 

hoogteschaal grooter worden genomen dan de horizontale schaal; 

men verkrijgt dan een zoogenaamd samengetrokken model (Duitsch: 

verzerrt, Engelsch: distorted). Door deze kunstgreep wordt een 
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andere afwijking binnengehaald; de verticale bewegingscompo

nenten worden nu niet goed meer weergegeven, Bij het stroomen 

van water over een stuw zal men de modehen dan ook niet samen

trekken; dit mag alleen geschieden wanneer de beweging van het 

water in hoofdzaak in horizontalen zin plaats vindt. 

Een voordeel van een samengetrokken model is nog, dat het getal 

van REYNOLDS er groot is, want zoowel de diepte als de stroom

snelheid hebben er een grootere waarde dan in een gelijkvormig 

model op dezelfde horizontale schaal. Daarom wordt deze kunst

greep herhaaldelijk toegepast, ook in gevahen, waarbij geen bewe

ging van zand moet worden onderzocht. Men kan de horizontale 

afmetingen van de modehen op deze wijze betrekkelijk klein houden, 

waardoor ook de kosten en de benoodigde tijdsduur van het onder-

Zoek beperkt blijven. Er moet echter op worden gelet, dat geen 

belangrijke verticale beweging voorkomt, Bij het onderzoek van het 

Zomerbed van een Nederlandsche rivier mag gerust een samen

getrokken model worden toegepast. Wordt de waterstand echter 

zoo hoog, dat de stroom over de kribben van belang is, dan zal de 

toestand in het model niet meer overeenkomen met die in de 

werkelijkheid. De afwijking wordt belangrijker, naarmate de graad 

van samentrekken — de verhouding tusschen de horizontale en 

verticale schalen — grooter is. 

Beweegt het zand zich in hoofdzaak over of dicht langs den bodem, 
de nog kleinere slibdeeltjes zijn in de geheele watermassa te vinden. 
Deze deeltjes kunnen in de modehen zonder veel bezwaar worden 
verkleind. Daarbij komt te hulp de omstandigheid, dat de coëfficiënt 
e bij de modeldeeltjes grooter is dan bij die in de werkelijkheid, 
zoodat men deeltjes mag gebruiken, die veel grooter zijn dan uit de 
modelschaal zou volgen. Het nabootsen van het. neerslaan van slib 
levert in de modellen in den regel dan ook geen groote moeilijk
heden op; deze ontmoet men echter, wanneer het opnemen van 
shb door stroomend water van een vroeger gevormd depot moet 
worden weergegeven. 
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De golven, die bij de groepen C en D voorkomen, kunnen van 

zeer verschillenden aard zijn. Soms zijn het korte, door den wind 

veroorzaakte oppervlaktegolven, dan weer de daaruit ontstane 

langere deining of de nog veel langere getijgolven. Door openen en 

sluiten van waterdoorlaten ontstaan translatiegolven, die vooral op 

scheepvaartkanalen na het manoeuvreeren met schutsluizen van 

belang kunnen zijn en die in gesloten leidingen de oorzaak kunnen 

zijn van het gevreesde verschijnsel van de waterslag (coup de bélier). 

Behalve de afmetingen en de voortplanting van de golven zelf, 

moet worden nagegaan op welke wijze zij Zand transporteeren of 

invloed uitoefenen op dijken (golfoploop en aanval op het buiten

talud). 

Vooral bij de korte golven doet zich een complicatie voor van 

geheel anderen aard dan die, welke wij tot dusverre ontmoetten. De 

oorzaak is gelegen in de oppervlaktespanning van het water. Evenals 

alle spanningen zou ook deze in reden van de modelschaal moeten 

zijn verkleind, doch dat is in geenen deele het geval. De opper

vlaktespanning is in het model juist veel grooter dan in de werkelijk

heid, omdat zij omgekeerd evenredig is met de kromtestraal van 

het oppervlak, die in het model uiteraard het kleinste is. Bij de van 

belang zijnde golven speelt deze capihaire kracht vrijwel geen rol 

en er moet dus voor worden gezorgd, dat men geen conclusies trekt 

uit het gedrag van modelgolven, die zoo klein zijn, dat de opper

vlaktespanning daarin wèl van beteekenis is. Door deze spanning 

ontstaat branding in een model steeds later dan in de werkelijkheid. 

Met de oppervlaktespanning hangt samen een andere afwijking 

tusschen model en prototype, die er veelal wel ernstig uitziet, doch 

in den regel volstrekt zonder beteekenis is, namelijk het meesleepen 

van lucht door het stroomende water, In het model is ahijd veel 

minder schuim dan in de werkelijkheid. Bij een branding vah het 

verschil zeer sterk op, maar ook een stroom door een spuisluis kan 
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in cle werkelijkheid soms veel schuim meenemen, terwijl in het 
model daarvan weinig of niets blijkt. 

Bij zeer groote stroomsnelheden in open leidingen in bergland 
zooals m Indië wel voorkomt, kan het meegesleepte luchtvolume 
zoo groot zijn, dat het van invloed is op den waterstroom, doch hier 
te lande is het volslagen onbelangrijk. Slechts in één enkel geval 
moet hier met het door de lucht veroorzaakte verschil worden 
rekenmg gehouden, namelijk bij het aanslaan van automatische 
hevels. In dergelijke kunstwerken wordt het water zoodanig geleid 
dat het zooveel mogelijk lucht, die voor het begin van de werking 
aanwezig is, meeneemt, zoodat na korten tijd de geheele hevel 
met water is gevuld. In de werkelijkheid zal het aanslaan, tengevolge 
van het beter meenemen van de lucht, sneller geschieden, dan men 
op grond van de modelproef zou afleiden. 

De rij der mogelijke afwijkingen tusschen model en prototype 
IS nog met geheel afgewerkt. Zoo is de luchtdruk in het model niet 
verkleind. Het zou dus mogelijk zijn, dat in een model plaatselijk 
een onderdruk ten opzichte van de buitenlucht optreedt, die over
eenkomt met meer dan een atmosfeer. De overeenkomstige toestand 
m de werkelijkheid is natuurlijk onbestaanbaar, zoodat ook ten 
aanzien van dit punt oplettendheid geboden is. 

Een afwijking waarmede slechts zelden rekening behoeft te 
worden gehouden, wordt veroorzaakt door de aswenteling van de 
aarde. Deze wordt uitgedrukt door de kracht van Coriolis, waarvan 
de horizontale component loodrecht op de stroomrichting werkt en 
wel op het Noordelijk halfrond naar rechts. De voortplanting van 
de getijgolven in uitgestrekte zeeën, zelfs in de Noordzee, wordt 
in hooge mate door de kracht van Coriolis beheerscht en daar deze 
kracht in het model veel te klem is zou men het getijverschijnsel 
van de Noordzee aheen in een model mogen onderzoeken, wanneer 
bijzondere voorzorgen zouden worden genomen. 

A l kan men met de meeste storingsmogelijkheden dus wel 
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rekening houden, toch zal het herhaaldelijk voorkomen, dat men 

geen volstrekte zekerheid heeft, dat de uit een modelproef getrokken 

conclusies juist zijn, doch dat er slechts een meer of minder groote 

mate van waarschijnlijkheid is. Om deze waarschijnlijkheid zoo 

groot mogelijk te maken, maakt men dankbaar gebruik van elke 

gelegenheid om door waarnemingen in het groot controles op de 

modelproeven te verkrijgen, 

Wanneer de proef niet betrekking heeft op het maken van nieuw 

werk, doch op verandering van bestaande toestanden, zal men 

steeds beginnen met het model geheel te laten overeenkomen met 

dezen bestaanden toestand. Door de verschijnselen in het model 

met die van de werkelijkheid te vergelijken wordt een zeer nuttige 

contröle verkregen. Zelfs wanneer op theoretische gronden twijfel 

aan de geldigheid van de proef zou bestaan, zal men toch met ver

trouwen de veranderingen aanbrengen, die zich in het model als 

gunstig hebben doen kennen, wanneer de begincontr61e klopte. 

Ook na de voltooiing van het werk, ten behoeve waarvan de 

modelproef was genomen, zal men, zoo eenigszins mogelijk, waar

nemingen verrichten, om na te gaan of de door het model gegeven 

voorspelhngen inderdaad zijn uitgekomen. Deze contróle achteraf 

is uiteraard van meer waarde voor volgende proeven van dezelfde 

soort, dan voor het afgeloopen onderzoek. 

Enkele malen is een uitgebreide contróleproef in de werkelijkheid 

opzettelijk verricht. Di t is het geval geweest tijdens het bouwen 

van den afsluitdijk van de Zuiderzee. Het was toen van belang, dat 

men volkomen kon vertrouwen op de resultaten van de model

proeven met de bestorting der zinkstukken in de sluitgaten. Wanneer' 

deze bestorting zou worden vernield, was een schade van verschillende 

millioenen guldens mogelijk. Hoewel de mogelijkheid, dat in het 

model de toestand van de stortsteen was geflatteerd, zeer gering 

moest worden geacht, kon zelfs de kleinste onzekerheid niet worden 

gedoogd. In de stuw in de Maas beneden Roermond is toen een 

bestort zinkstuk aangebracht, waarover men stroomen kon laten 
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gaan van ongeveer dezelfde grootte, als in de Zuiderzee-sluitgaten 
kon worden verwacht. In een model werden de lotgevallen van de 
Roermondsche bestorting gereproduceerd en het resultaat was, dat 
de overeenkomst tusschen model en prototype voor dit geval 
duidelijk bleek. 

Dit is ook bij verreweg de meeste controles, zoowel bij het begin 
van de proef als achteraf, het geval. Een enkele maal slechts komen 
afwijkmgen voor. Hoewel deze zeer zijn te betreuren, hebben zij de 
lichtzijde, dat ze nuttige lessen geven voor het werk in de toekomst 
Van één mislukte modelproef leert men meer dan van vijf t ig ge
slaagde, die daartegenover staan. 

De eerste waterloopkundige proeven zijn in Engeland en Frankrijk 
genomen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een groote 
vlucht nam het werk eerst, nadat in Duitschland omstreeks 1900 de 
eerste laboratoria waren opgericht. Geleidelijk breidde het aantal 
Zich uit en thans worden proeven verricht in meer dan honderd 
laboratoria, groote en kleine. Vooral in Centraal-Europa en in de 
Vereemgde Staten vindt men een groot aantal van deze instelhngen 
en in de laatste jaren heeft men ook in Rusland verscheidene 
laboratoria ingericht, 

In Nederland kwam de behoefte aan modelonderzoek aan het 
hcht omstreeks 1920, Er waren toen verscheidene groote werken 
in studie of m een begin van uitvoering en met name voor het 
Juhanakanaal, de Noordersluis te IJmuiden en de Zuiderzeewerken 
bleek de noodzaak om verschihende vraagpunten in een model te 
onderzoeken. Dat geschiedde eerst in Duitsche laboratoria, waarbij 
al spoedig bleek van hoeveel belang de uitkomsten konden zijn en 
welke belangrijke bedragen door goed uitgevoerde proeven konden 
worden bespaard. Te IJmuiden werd door de proef een constructie 
mogelijk, die meer dan een millioen gulden goedkooper was dan het 
oorspronkelijke ontwerp en ook voor de uitwateringsluizen van het 
IJsselmeer kon een belangrijk bedrag worden bespaard. 
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Al spoedig rees de vraag, of het niet de voorkeur verdiende de 

proeven in ons eigen land uit te voeren. Een commissie, waarin 

hoogleeraren van de Technische Hoogeschool en een Waterstaats

ingenieur zitting hadden, beantwoordde deze vraag bevestigend en 

nadat de noodige administratieve en finantieele moehijkheden waren 

overwonnen, werd de hand aan de ploeg geslagen. Het getuigt van 

wijs beleid, dat men niet dadelijk een groot laboratorium bouwde, 

doch eerst een voorloopige inrichting op bescheiden schaal maakte, 

waarin ondervinding kon worden opgedaan. 

In dat voorloopige laboratorium moest heel wat werk worden 

verzet. Want van verschillende kanten werden opdrachten ontvangen 

tot het doen van modelproeven, Niet alleen de Rijksdiensten bleken 

deze proeven noodig te hebben, de orders kwamen ook van provin

cies, gemeenten, waterschappen en ook een enkele van particuhere 

zijde. Het standpunt werd ingenomen, dat dergelijke opdrachten 

van derden konden worden aanvaard tegen vergoeding van de 

gemaakte kosten. De hieruit voortvloeiende administratieve be

slommeringen waren één der oorzaken, waarom het laboratorium 

niet is georganiseerd als een gewone Rijksdienst, doch is onder

gebracht in een .Stichting, waarbij het Rijk de eenige belang

hebbende is. Het bestuur van deze Stichting is benoemd door de 

Ministers van Financiën, van Waterstaat en van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen, Het heeft met deze drie bewindslieden een 

overeenkomst gesloten, volgens welke het waterloopkundig labora

torium en dat voor grondmechanica worden beheerd. 

De ondervinding, die in het oude laboratorium is opgedaan, had 

tot gevolg dat beteekenende fouten konden worden vermeden toen 

het kort na 1930 tot het bouwen van het definitieve laboratorium 

kwam. Dit is van belang, omdat een groot waterloopkundig labo

ratorium een kostbare zaak is, zoodat geen risico mag worden 

geloopen, dat de bouwsom, die eenige tonnen gouds bedraagt, niet 

op de juiste wijze wordt aangewend. 

Het laboratorium werd te Delft gebouwd achter de Bibliotheek 
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en het Gebouw voor Weg- en Waterbouwkunde van de Technische 
Hoogeschool, zoodat een geregeld contact werd verkregen met de 
Hoogleeraren van de Afdeeling, 

De indeeling van het gebouw is gebaseerd op de kringloop, die 
het water in het laboratorium moet volgen. De groote voorraad 
bevindt zich in reservoirs onder de laboratoriumvloer; daaruit wordt 
het door de pompen gebracht in kleine hooggelegen reservoirs, die 
dienst doen als drukregelaar. Deze zijn voorzien van lange horizon
tale overloopkanten, zoodat het water er steeds onder denzelfden 
druk staat. Van de drukregelaars wordt de hoeveelheid die voor een 
bepaalde proef benoodigd is afgetapt en naar het model geleid. Hier 
wordt de grootte van de waterstroom zoo noodig gemeten voor het 
water het eigenlijke model binnenkomt. Dit geschiedt door een 
inloopconstructie, waar de stroom op de juiste wijze over de breedte 
van het model wordt verdeeld. Ook bij het verlaten van het model 
wordt nog een regelinrichting gepasseerd; hier wordt de waterstand 
m het model ingesteld. De kringloop wordt nu voltooid, doordat 
het water door een opening in de vloer weer naar de reservoirs 
terugkeert. 

De modellen zijn opgesteld in een T-vormige ruimte, bestaande 
mt een groote hal, lang 76, breed 18 en hoog 6 meter en een dwarshal 
van 28 X 16 X 4 meter, In deze ruimte mag geen enkele vaste 
constructie worden gemaakt, zoodat ze geheel vrij is voor het 
plaatsen van de modellen. Deze zien er soms tamelijk sohede uit, 
doch dit is meer schijn dan werkelijkheid: zij worden altijd zoodanig 
gebouwd, dat ze zoo gemakkelijk mogelijk wederom kunnen worden 
opgeruimd. 

De hal bevindt zich op de eerste verdieping, zoodat de reservoirs 
op den beganen grond konden worden geplaatst. De begane grond 
bevat overigens bergplaatsen en hulpruimten en alleen in den aher-
laatsten tijd wordt een enkel onderzoek, dat betreffende golfoploop 
en opwaaiing, waarbij geen groote waterhoeveelheden noodig zijn, 
op deze verdieping uitgevoerd. 
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Op de eerste verdieping bevinden zich ook de beide pompkamers; 

waartusschen een ruimte voor het opstellen van vaste goten. Daarin 

worden verschillende objecten van kleinen omvang onderzocht. 

Om de groote modelhallen vindt men een looppad, waarin ook de 

electrische schakelkastjes zijn geplaatst, 

De leidingen die van de drukregelaars naar de modellen voeren 

zijn onder den vloer aangebracht. Op een groot aantal punten 

kunnen de meetinrichtingen of de inloopconstructies van de 

modellen op deze hoofdleidingen worden aangesloten. 

Het geheele hoofdgebouw is zwaar gefundeerd op betonpalen, 

zoodat hinderlijke zakkingen zijn uitgesloten. Dit is niet het geval 

met de twee bijgebouwen: de werkplaatsen en de kantoorruimten, 

die ieder een haakvormige plattegrond hebben en met de T van 

het hoofdgebouw twee binnenplaatsen insluiten. 

De modellen hebben zeer verschillende afmetingen. Er zijn er bij , 

die slechts enkele vierkante meters beslaan, maar de groote kunnen 

een lengte van meer dan twintig en een breedte van meer dan tien 

meter bezitten. 

Voor het maken komen verscheidene materialen in aanmerking. 

Hout, dat vroeger veelvuldig werd toegepast, heeft het bezwaar, 

dat het onder invloed van het water op den duur van vorm ver

andert, zelfs wanneer het goed is geolied of geverfd. Het wordt 

nu alleen gebruikt voor kleine modellen, die slechts korten ti jd in 

bedrijf behoeven te zijn. 

De groote modehen bestaan grootendeels uit puinstapelingen, 

die tusschen een gemetseld muurtje zijn opgesloten en onder het 

juiste profiel worden afgewerkt met een laagje cementspecie. Men 

streeft er naar het geheel zoo sterk te maken, dat men er juist op 

kan loopen. Voor het beweegbare bodemmateriaal worden in-

kassingen gemaakt tot de grootste diepte, waarop uitschuring wordt 

verwacht. 
De deelen van het model, die nauwkeurig moeten worden afge-
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werkt, bestaan veelal uit paraffine. Dit materiaal heeft veel voor

treffelijke eigenschappen, er moet alleen voor worden gezorgd, dat 

de zon er niet op schijnt. Daarom bevinden de meeste ramen van 

het laboratorium zich ook aan de noordzijde. Ook de schepen 

worden van paraffine vervaardigd. Daartoe maakt men eerst met 

behulp van de contramallen der spanten een vorm, waarin het 

paraffineschip wordt gegoten. Alleen onder de waterlijn komt een 

modelschip met het werkelijke overeen, wat zich daarboven bevindt 

en dus in het gezicht komt is voor de proef volstrekt onbelangrijk. 

Daardoor zien de schepen er min of meer havenloos uit, wat voor 

vele toeschouwers een minder prettigen indruk maakt. 

Bij sluizen en stuwen worden schuiven, deuren en kleppen, die 

in de werkelijkheid van ijzer zijn, meestal van koper of messing 

gemaakt. Een enkele keer wordt ook hier hout (triplex) toegepast. 

De instrumenten die voor de verschillende metingen worden 
gebruikt, kunnen worden onderscheiden in standaardinstrumenten 
en gelegenheidsinstrumenten. Bij deze laatste, die telkens voor een 
bepaald geval moeten worden ontwikkeld, wordt er naar gestreefd 
ze niet ingewikkelder, kwetsbaarder, en kostbaarder te maken dan 
met het oog op de te verkrijgen resultaten en nauwkeurigheid 
strikt noodig is. Het is verrassend wat men kan bereiken met een 
primitief opgebouwde inrichting, waarin wieltjes en andere onder
deelen uit een Meccano-speelgoeddoos soms een belangrijke rol 
spelen. 

Voor het meten van waterhoogten worden nu en dan vlotters 

gebruikt, doch in den regel past men pehnaalden toé; toegespitste 

staven, die van boven af op het water worden neergelaten. Het 

oogenblik waarop contact wordt gemaakt is duidelijk waar te nemen 

doordat zich dan eenmeniscus vormt, Een verdeeling en een nonius 

maken het mogelijk de waterspiegel in vele gevallen tot op een 

tiende, zelfs een twintigste, millimeter af te lezen. 

Voor golfhoogten wordt een dubbele pehnaald gebruikt; het 
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maken van het contact doet hierbij electrische stroomen ontstaan, 

die aanleiding geven tot fltiittoonen in een koptelefoon. Men meet 

de golfhoogten dus op het gehoor, wat tot dusverre de beste methode 

is gebleken. Wanneer het model een glazen wand bezit, die men zoo 

mogelijk in een symmetrievlak zal plaatsen, kan men de daar langs 

komende golven ook fotografeeren en dan met behulp van een op de 

ruit aangebrachte verdeeling uitmeten. 

Voor meting van stroomsnelheden worden zoogenaamde mo

lentjes bijna niet gebruikt. Meer past men toe een slinger, waarvan 

de helhng afhankelijk is van de snelheid, Groote snelheden worden 

wel bepaald met een buis van PITOT, die ook dient voor lucht-

snelheden, wanneer die moeten worden gemeten, 

Oppervlaktestroomen zijn het gemakkelijkst vast te leggen door 

de banen van drijvers van boven af te fotografeeren of op door

zichtig papier op te teekenen. Bij de laatste methode worden de 

plaatsen gemerkt waar de drijver zich elke seconde bevindt, zoodat 

op elk punt van de baan de snelheid bekend is. Met het fototoestel 

geschiedt dit door met bekende intervahen herhaaldelijk te be-

hchten; om overbehcliten van de plaat te voorkomen geschiedt dit 

wel in het donker, waarbij waxinelichtjes als drijvers fungeeren. 

Het bepalen van de stroomen der diepere waterlagen op deze 

wijze levert moeilijkheden op, wèl kunnen de stroombanen langs 

den bodem fotografisch worden vastgelegd door kristalletjes kalium-

permanganaat in het water te strooien, 

Debieten — waterhoeveelheden per tijdseenheid — kunnen 

eveneens op verschihende wijzen worden bepaald. Het kan volu-

metrisch of door weging geschieden. Bij stroomen door buizen zijn 

meetflenzen of Venturimeters aangewezen, doch in de meeste 

gevaUen wordt de te nieten waterstroom over een stuw geleid, 

waarbij de waterhoogte bovenstrooms van de stuw een maat voor 

het debiet is. De stuwen kunnen een horizontalen rand hebben, dan 

wel een V-vorm bezitten of cirkelvormig zijn. 

Bij het meten van krachten, die meestal van enkele grammen 
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tot eenige kilo's groot zijn, speelt de snelweger een groote rol, 
terwijl ook herhaaldelijk de vormverandering van elastische con
structiedeelen hiervoor wordt gebruikt. Waterdrukken meten wij 
met open manometers, of ook door het bepalen van de druk, die 
noodig is om lucht op de beschouwde plaats in het water te 
blazen. 

Een enkele maal is het noodig zoutgehalten te meten; dit geschiedt 
door bepaling, hetzij van het electrische geleidingsvermogen, hetzij 
van het soortelijk gewicht. 

Daarvoor in aanmerking komende verschijnselen worden gere
gistreerd; de registreertrommels worden door electrische synchroon-
motortjes aangedreven. 

Tot de metingen kan men nog rekenen het vastleggen van het 
bodemprofiel in modelgedeelten, waar uitschuring of aanzanding 
IS voorgekomen. Ook daarbij wordt veelvuldig van het fototoestel 
gebruik gemaakt. De profielen of de lijnen van gelijk niveau worden 
dan aangegeven door witte wollen draden. 

De onderzochte objecten liggen uiteraard niet regelmatig over 
de kaart van Nederland verspreid; zij zijn geconcentreerd in de 
streken waar de groote waterstaatswerken zijn en worden uitgevoerd. 
Een groote groep bevindt zich om het tracé van het Twenthe-kanaal 
tusschen Zutphen en Enschede en ook het Juhanakanaal is gemar
keerd door een serie modelproeven. Deze serie zet zich langs de 
Maas voort in verband met de Maasverbetering, 

De Rijn heeft nog weinig aanleiding gegeven tot modelmetingen, 
maar de scheepvaartweg van die rivier naar Amsterdam begint zich 
al aardig af te teekenen. 

Ook de vaarwegen van Amsterdam en van Rotterdam naar zee 
geven herhaaldelijk stof voor modelonderzoek. 

Verreweg het dichtst zijn de modelproeven gezaaid bij de Zuider
zeewerken, doch in het Noordoosten van ons land is de behoefte 
aan onderzoek nog geen enkele maal gebleken. 
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Enkele proeven hebben betrekking op de kust of de Zeeuwsche 

en Zuidhollandsche stroomen en een van de belangrijkste objecten, 

de haven van Zeebrugge, ligt juist over de grens. Nog veel verder 

van huis is het onderwerp van een andere kustproef, namelijk de 

haven van Abidjan aan de Ivoorkust in Fransch-West-Afrika. 

Ten slotte gullen enkele modellen die thans in het laboratorium 

zijn opgesteld beknopt worden beschreven. 

Van de stuw in de Maas bij Borgharen, beneden Maastricht, is 

een gedeehelijk model op een twingtigste van de ware grootte 

gemaakt. Het doel is om uit de stand van de stuwschuiven en uit de 

niveaux van de waterspiegel boven en beneden de stuw de water

afvoer door de stuw te bepalen. Ter bezuiniging is slechts een deel 

van de stuw gereproduceerd, namelijk de helft van de scheepvaart

opening, een halve afvoeropening en de tusschengelegen pijler. 

Deze pijler is, evenals de stuwvloer, van parafifine gemaakt, de 

schuiven zijn van messing vervaardigd. De zijwanden van het 

model, die ieder in het symmetrievlak van een opening liggen, 

bestaan ten deele uit glas, zoodat de waterstroom van opzij kan 

worden bekeken. 

Een tweede onderzoek naar het debiet van een kunstwerk betreft 

een automatische hevel. Deze hevel wordt gebouwd in een boezem

water, dat door het Amsterdam-Rijnkanaal zal worden afgesneden. 

Hi j moet, wanneer het boezempeU een bepaalde hoogte overschrijdt 

groote waterhoeveelheden afvoeren. De kop van deze hevel is 

zoodanig gevormd, dat het aanvankelijk dunne straaltje door-

stroomend water de lucht meeneemt, zoodat het geheele profiel 

voor den waterafvoer beschikbaar komt. Wederom is de helft van 

het kunstwerk nagebootst (schaal 1 : 5) en is in het symmetrievlak 

een glazen ruit geplaatst. 

Een uhgestrekt model van het gedeehe van het IJsselmeer, dat 

onmiddellijk aan de sluizen op het Kornwerderzand grenst, heeft 



177 

een horizontale schaal van 1 ; 125 en een verticale van 1 : 75. Het 
is dus eenigszins samengetrokken. Er zijn waarnemingen in verricht 
omtrent golfslag en omtrent het toestroomen van het water naar de 
sluizen, Thans wordt het gebruikt voor een studie over de ver
spreiding van het zoutwater, dat door de schutsluizen en ook door 
de uitwateringsluizen op het IJsselmeer komt. 

Zout water speelt ook een rol in een model, dat hydraulisch de 

eigenschappen heeft van het Noordzeekanaal, maar daarop uiterlijk 

niet veel lijkt. Het kanaal is zoodanig opgevouwen, dat Amsterdam 

en IJmuiden in elkanders onmiddellijke nabijheid hggen. Om van 

de eene plaats naar de andere te komen moet het water in het 

model echter ongeveer 60 meter afleggen. De havens en zijkanalen 

zijn alle schematisch weergegeven. De waterdiepten bedragen drie 

procent van de werkelijke. De onderzoekingen staan in verband 

met den wensch om het zout, dat bij het schutten te IJmuiden op 

het kanaal komt, zooveel mogelijk weder te verwijderen, 

In een model op 1 : 25 van een halve groep uitwateringsluizen 
van het IJsselmeer zijn het laatst metingen gedaan van de ver
schijnselen die optreden, wanneer de schuiven van deze sluizen 
tijdens het spuien worden gesloten of wanneer men wh beginnen 
met spuien op een oogenblik, waarop een groot verval voor de sluis 
staat, In het symmetrievlak van de sluisgroep bevindt zich de glazen 
zijwand van het model. 

Van de vele schutsluizen die zijn onderzocht is nog één model 

aanwezig. Dit heeft betrekking op de zeer groote schutsluis die te 

Wijk bij Duurstede de verbinding zal vormen tusschen de Lek 

en het nieuwe Amsterdam-Rijnkanaal, Het benedenhoofd van het 

model, dat op een dertigste van de ware grootte is gemaakt, is 

thans voorzien van de meetinrichting. Eerst is bepaald de vorm 

van de riolen en openingen, waardoor het water de sluis bij het 
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ledigen moet verlaten, daarna is nagegaan op welke wijze de 

schuiven, die de doortocht vrijgeven, moeten worden bewogen. 

Wanneer dit niet met de juiste snelheden geschiedt, geraakt het 

water in de schutkolk in shngering. Dit kan averij aan de geschutte 

schepen tengevolge hebben. Om dit te onderzoeken wordt op een 

registreertrommel opgeteekend het verloop van de belangrijkste 

grootheden tijdens het ledigen: het waterniveau in de kolk en 

buiten, de beweging van de schuiven en de krachten die op het 

schip werken. Vroeger is het vullen van de kolk op dezelfde wijze 

onderzocht. 

Van de modehen waarin de beweging van zand wordt nagegaan, 

is het grootste dat voor de haven van Abidjan. Op een hoogteschaal 

van 1 : 120 en een lengteschaal van 1 : 270 is een kustvak nagebootst, 

dat grootendeels, evenals de Nederlandsche kust, uit een flauw 

hellend zandstrand bestaat. Een doorsteek leidt van de kust naar 

de achtergelegen lagune, waarvan slechts een deel aanwezig is, In 

zee heerscht eb en vloed, zoodat de stroom afwisselend den doorsteek 

in- en uittrekt. Ook de deining ,die scheef op de kust staat, is in 

het model in werking, de daardoor veroorzaakte zanddrift langs de 

kust tracht den mond van den doorsteek te verondiepen en vormt 

een uitgestrekte bank buiten die mond. Bij de thans in het model 

aanwezige situatie zal in die bank gedurende langen ti jd een 

vaargeul van voldoende diepte blijven bestaan. 

In de glazen goot, die tot de vaste inventaris van het laboratorium 

behoort, is zand over den bodem in beweging. Een zandvanger 

is opgesteld, waarmede de hoeveelheid zand, die op een bepaalde 

hoogte boven den bodem door den stroom wordt meegevoerd, 

wordt gemeten. Om te kunnen zien wat zich in het inwendige van 

het instrument afspeelt, is het in het verticale langssymmetrievlak 

doorgesneden. 
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Het model van het grootste deel van de Maasstuw beneden 
Grave heeft gediend om gegevens te verkrijgen omtrent de mate, 
wfaarin de rivierbodem ter plaatse zal worden aangetast na vol
tooiing van de Maasverbetering. De handhaving van het stuwpeil 
geschiedt hier door te manoeuvreeren met een groot aantal betrek
kelijk kleine schuiven. Worden de verkeerde schuiven getrokken, 
dan kan soms een sterke hinderlijke ontgronding ontstaan, wat in 
het model werd geconstateerd. Het model is op 1 : 36 gemaakt, 
ten deele van cement en paraffine. Het beweegbare bodemmateriaal 
bestaat uit puimsteenkorreltjes. 

Voor Zeebrugge dient het model tot onderzoek van het aan

slibbingsverschijnsel. De bedoeling is een wijziging van de situatie 

te vinden, die de aanslibbing vermindert. In het model, dat een 

horizontale schaal van 1 : 400 en een verticale van 1 ; 60 bezit en 

dus zeer sterk is samengetrokken, is dit inderdaad gelukt. Aan-

vuhende proeven omvatten onder andere de golfbeweging in en om 

de haven, die door het uitvoeren van de verbeteringswerken uiter

aard niet in beteekenende mate versterkt mag worden. 

Een ander model met golven is dat voor de nieuw ontworpen 
veerhaven bij Kruiningen op Zuid-Beveland. Hier was het nood
zakelijk een situatie te vinden, waarbij gedurende storm het op
en neergaan van de ponton, waartegen de veerbooten aanleggen 
binnen toelaatbare grenzen bli jf t . Het geheel van cement (op puin) 
gemaakte model heeft de schaal van 1 : 125. 

Ten slotte de proef omtrent de golfoploop tegen dijken, die 

belangrijk van alle overige afwijkt en dan ook afzonderlijk is ge

plaatst. Een circuit is gemaakt, waardoor ventilatoren wind kunnen 

blazen. De wind strijkt over een waterplas, lang 28 en breed 4 meter, 

aan welks einde een dijk is gemaakt. De door den wind opgewekte 

golven breken tegen den dijk en loopen er tegen op. De bedoehng 
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is de grootte van den golfoploop te meten en na te gaan hoe die 

afhangt van de voornaamste bepalende factoren, o.m. golfhoogte, 

windsterkte, richting van de golven ten opzichte van den dijk, 

waterdiepte, profiel van den dijk. Bovendien worden nog metingen 

uitgevoerd van de behing, waaronder het wateroppervlak onder 

werking van den wind gaat staan, de zoogenaamde opwaaiing. 

Deze proef is opgedragen door de Zuiderzeewerken met het oog 

op het bepalen van het meest economische profiel van den dijk voor 

den nieuwen Noordoostpolder. 

Behalve deze praktijkproeven worden, wanneer de gelegenheid 

er is, systematische proeven verricht,, die onder den naam van 

speurwerk kunnen worden samengevat. Elk goed geslaagd speur

werk brengt ons verder in de kennis van de wetten, die de water

beweging beheerschen en verschaft ons nieuwe gegevens over de 

coëfficiënten, die in de formules voorkomen. Op den langen duur 

zou dergelijk werk dus het laboratoriumonderzoek overbodig 

maken en zou men ahes kunnen berekenen. Maar al zou dat ooit 

zijn te bereiken, zoover is het nog lang niet. Voorloopig is er nog 

werk genoeg aan den winkel. 




