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Gedurende het maatschappelijk jaar 1936/37 had de maatschappij
226 leden en 2 eere-leden. Dus wederom is het leden-aantal iets
verminderd, wat zoo te betreuren is met het oog op het vele moois,
dat de leden te genieten krijgen. Het bestuur is dan ook van plan
wat meerdere propaganda voor de vereeniging te maken.
Ook dit jaar werd geen cursus gehouden, maar een excursie
naar de stikstoffabriek in IJmuiden. D i t bezoek was door een
lezing ingeleid en trok groote belangstelhng. Het slechte weer in
den voormiddag maakte dat velen, die zich hadden opgegeven,
ten slotte niet medegingen. Toch maakten meer dan 100 personen
gebruik van de aangeboden gelegenheid dit moderne bedrijf te
bezichtigen.
Er werden dit jaar een tweetal wetenschappelijke fhms vertoond;
een in samenwerking met het Kon. Ned. Aand. Genootschap en
een in samenwerking met het Alg. Ned. Verbond.
Een lezing met f i l m van dr. Lorenz over „Der graue Gans",
georganiseerd door de Haagsche Ver. voor Bescherming van vogels
was toegankelijk voor de leden van Diligentia,
In samenwerking met het Ned, Nat, Bureau voor Anthropologic
en de Sociëteit voor cultureele samenwerking werd een cursus
gegeven over Erfelijkheidsleer, Sprekers waren: dr, M , J, Sirks,
dr, P, J, V, Waardenburg, dr, J, Sanders en dr, H , J, T, Bijlmer,
De spreekbeurten werden vervuld door dr, ir, A, F, A, Reynhart,
dr, Ph, H , Kuenen, prof, dr, T h . Weevers, dr. J. v. d. Bih, dr. Bahh.
v. d. Pol, prof. dr. S. E. de Jongh, prof. dr. F. Kögl, dr. F. A.

Steensma, mevr. dr. G. L . de Haas-Lorentz, prof. dr. ir. N . Koomans, prof. dr. L . G. M . Baas Bedding en prof. dr. A. D . Fol^i^er.
Subsidies werden verleend aan het v. d. Hoevenfonds, afd. den
Haag der Ver. voor Weer- en Sterrenkunde, het Meiendelonderzoek,
Ned. Hist. Natuurwetensch. Museum, I . V. O. N . en Volksuniversiteit.
Verschülende belangrijke uhgaven waren noodig voor reparatie
van het dak en de bovenzalen zijn behoorlijk verbeterd door nieuw
meubilair.
De financieele toestand der maatschappij blijft gunstig.
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OVER BIOGENE KALKFORMATIES
door
P R O F . DR.

P. V A N

OYE

(GENT).

Sinds altijd hebben de kalksinters de aandacht getrokken, vooral
der geologen en geographen, omdat in de geologische lagen kalkvormingen voorkomen die sterk aan de thans gevormde herinneren,
en ook omdat men 2e vergeleek met de afzettingen welke uit de
kalkgrotten bekend waren; de stalagmieten en stalaktieten.
Toen nu echter uhkwam dat physico-chemisch het wordingsproces van de kalksinters nog lang niet zoo eenvoudig is te verklaren, heeft men steeds dieper trachten in te dringen in dit gebeuren.
In 1933 vatte JULIUS P I A de verschillende theorieën betreffende de
oplosbaarheid van kalk samen; „Die Theoriën über die Lösigkeit
des kohlensauren Kalkes als Grundlage für das Verstandnis der
Bildung der Kalksteine. — Ein Kapitel aus der physikalischen
Chemie, für Geologen und Hydrologen dargestellt." (Mitteilungen
der Geologischen Gesellschaft in Wien, X X V , 1933).
In hetzelfde jaar gaf P I A nog een studie in de „Internationale
Revue der gesammten Hydrobiologie und Hydrographie" (Band 29,
1933); „Neue Berechnungen der Lösigkeit des kohlensauren
Kalkes".
Verder verscheen van denzelfden auteur nog een werk in de reeks
„Die Binnengewasser" getiteld „Kohlensaure und Kalk" (1933).
Hier noem ik maar eenige samenvattende werken, maar wanneer
men de literatuur inziet, dan kan men opmerken dat in de chemische tijdschriften talrijke proefondervindelijke studies verschijnen,
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Wat er op wijst dat het vraagstuli: physico-chemisch nog lang niet
opgelost is.
Van den anderen kant heeft PIA ook een heele reeks werken
uhgegeven over de rol van de planten bij kalkafzetdngen; o.a.
„Die Kalkbindung durch Pflanzen" (Beiheft zum botanischen
Centralblatt, L . I I ) , In dit werk geeft hij de verschillende theorieën
weer betreffende de kalkaf?etdngen door waterplanten. Er zijn er
niet minder dan negen.
Verder heeft deze auteur verschillende overzichten laten verschijnen over planten en dieren die kalkafzetdngen veroorzaken,
of welke men vermoedt zulks te doen. 0,a, „Pflanzen als Gesteinsbildner". (Berlin 1926),
Drie jaar geleden verbleef ik in Zuid-België, nml. te Buzenol,
een kleine plaats gelegen tusschen Marbehan en Virton. M i j n
aandacht werd er getrokken door kalkformades die door de menschen
uit de streek „ C r o n s " worden genoemd,
Van het plantenkleed van deze „Crons" was enkel bekend dat
er de elders zeer zeldzame grassoort Sesleria Coemlea Ard in overvloed voorkwam, en dat het mos Cratoneuron glaucum of Hypnum
commutatum er zeer algemeen was, D h laatste was de sintervormer,
en de Sesleria coerulea kon op de kalk leven.
Ik heb dan nagegaan welke flora op de kalksintervormingen
voorkwam, en hoe de verschihende planten zich gedroegen ten
opzichte van het licht, de temperatuur, de vochtigheid, de bodemgesteldheid, enz.
Hierbij kon ik de beschrijving van VERHULST en MASSART, die

zich voor het grootste gedeelte op VERHULST steunt, met eenige
gegevens over de „ C r o n s " aanvuhen.
Toen in 1936 Dr, B, HUBERT naar Buzenol kwam, en zich meer naar
den physico-chemischen kant van het kalksintervraagstuk wendde, was
ik zeer gelukkig. Ik was immers overtuigd dat wij hier met een physicochemisch verschijnsel te doen hadden. Maar alle physico-chemische
of chemische uitleggingen ten spijt bleef het vraagstuk onopgelost.
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Wanneer men een zoo genaamde „ C r o n " vanaf de bron tot de
basis nagaat, dan ziet men dat liet water bij de bron een lage temperatuur heeft: dz 8° C, De stroomsnelheid van het water is meestal
200 groot dat het water aan de basis betrekkelijk weinig warmer is
geworden als aan de bron: zelfs op de heetste zomerdagen dr 15° C.
De p H van het water aan de bron was ongeveer 7,2 tot 7,5 en
aan de basis 7,8 tot 8,0; soms 8,1.
De hoeveelheid opgeloste kalk bereikt lang niet de grens van de
oplosbaarheid.
Wanneer men deze gegevens nagaat, dan ziet men dat wij niets
aantreffen dat ons eenig inzicht geven kan in het probleem! Wat
is dan de oorzaak van de kalkafzetting op bepaalde plaatsen, daar
waar enkele meters verder ook een bron is met een kleinen waterloop
en we daar ook ongeveer dezelfde gegevens krijgen, maar volstrekt
geen kalkafzetting?
Plet woord „ C r o n " is een dialektwoord en wordt enkel gebruikt
in Zuid-België. Ik heb nu nagegaan wat de bevolking „ C r o n "
noemt. Uitgaande van de gedachte dat alle volkeren hun eigen
omgeving goed kennen, en wanneer ze een speciaal woord vormen,
er ook een speciale reden voor moet zijn, heb ik samen met Dr.
HUBERT ahe „Crons" onderzocht, en wij kwamen tot de conclusies
welke in het Vierde Biologisch Jaarboek uiteengezet zijn.
Wanneer wij de uitslagen van onze onderzoekingen nagaan en
Ze vergelijken met al de gevallen welke in de literatuur beschreven
zijn, dan zien we dat:
1. de vraag waarom bepaalde planten incrusteeren en andere
niet, volstrekt niet opgelost is,
2. dat geen enkele chemische theorie hier een antwoord op
geeft, daar toch de assimdatie en eventueel andere chemische
processen voor alle planten gelijk zijn,
3. dat alle beschreven gevallen als zooveel naast elkaar staande
feiten daarstaan, en geen algemeene synthese gegeven werd.
Er werd getracht hierop een antwoord te geven. Met andere
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woorden werd getracht een synthese te geven van al de verschillende
biogene kalkafzetdngen, volgens één bepaald schema, zooals we
dat hebben voor verschillende verrichdngen, terwijl toch ahe
organismen individueele verschillen kunnen vertoonen.
Hierbij valt op:
1. dat bij alle biogene kalkincrustaties er slijm aanwezig is,
meestal afkomstig van een wier, en dat bepaalde hoogere
planten soms incrustaties vertoonen, soms geen. In het laatste
geval toont chemisch onderzoek van het water soms toch de
aanwezigheid van opgeloste kalk aan, maar de overige levensomstandigheden zijn dan niet gunstig voor de ontwikkeling
van wieren, (meestal myxophyceeën) terwijl, wanneer dezelfde
hoogere planten met kalk geincrusteerd zijn, de levensomstandigheden wel gunstig zijn voor de ontwikkehng der
wieren. In de natuur vinden w i j dan ook steeds de wieren
aanwezig wanneer er kalkafzetting voorkomt.
2. Wanneer wij naar de Desmidiaceeën zien, bemerken we dat
ze op één uitzondering na niet in kalkhoudend water leven.
Die ééne uhzondering nu is Oöcardium, en deze scheidt
tevens een kalkscheede af, zoodat ze twee eigenaardigheden
vertoont die geen andere Desmidiacee samen vertoont:
a. in kalkhoudend te kunnen leven,
b, en slijm af te scheiden.
3. HARTING had reeds in 1873 opgemerkt dat kalkkristallen zich
vormden in aanwezigheid van slijm. Nu werden proeven
genomen die ten stehigste bewijzen dat kalkafzetting gebeurt
wanneer een colloïdale massa in een niet verzadigde kalkoplossing voorkomt.
Uit de vergelijking der gegevens van de literatuur, de gedane
proeven en de onderzoekingen in de natuur trekken we de conclusie
dat ahe biogene kalkformaties in de natuur volgens een enkel
schema gebeuren, nml.: een slijmproducent die, hetzij uit eigen
beweging, hetzij gedragen door een substratum, met een bepaalde
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snelheid groeit, zoodat de kalkafeetdng de slijmproducent nooit
verstikt, en het geheel toch een compacte massa vormt, — wanneer
er ten minste werkelijk kalksteenformatie voorkomt.
Nu kunnen de algemeene termen slijmproducent en substratum
locale verschillen vertoonen. In het eene geval zijn het Myxophyceeën, die dan nog kunnen verschillen wat de soorten betreft, in
het andere is het Oöcardium stratum Naeg.
Het substratum kan zijn ofwel z'n eigen slijmsteel, zooals bij
Oöcardium, ofwel een mos, ofwel een kolonie van een dier, b.v. in
brakwater vormen Bryozoën dikwijls een steunorganisme.
De biogene kalkformaties zijn hierdoor tot een algemeen synthetisch schema herleid dat van colloid-chemischen aard is. Doch
veel vragen zijn nog op te lossen, o.a. in hoever versnellen de
levensprocessen zooals de assimilatie de kalkafzetting. Immers,
al is het primair verschijnsel niet wat men tot nu toe dacht, de
reeds lang bekende verschijnselen blijven toch van beteekenis.
Welke die beteekenis is, moeten verdere onderzoekingen ons
leeren.

GESLACHTSBEPALING EN GESLACHTS
VERANDERING BIJ DIEREN
door
DR. G. J. V A N OORDT.

Al heel lang heeft men zich afgevraagd wat wel de oorzaak kan
zijn van het feit, dat bij vrijwel alle dieren, de mensch incluis, de
beide geslachten in vrijwel even groot aantal voorkomen. In het
begin van de 20ste eeuw verkeerde men nog in de meening dat de
bevruchte eicel zich, wat het geslacht van het hieruit zich ontwikkelende indivi dubetrof, in labielen toestand bevond, en dat bijkomstige
factoren zouden beslissen of het jonge embryo een mannelijk dan
wel een vrouwelijk individu zou worden. Vooral echter onder
invloed van door de erfelijkheidsleer ontdekte feiten is men echter
gaan inzien, dat het geslacht reeds bij de bevruchting vastgelegd
wordt en dat het geslacht afhankelijk is van erfelijke factoren d.w.z.
van genen, die in bepaalde chromosomen aanwezig zijn.
Het zou te ver voeren, als ik dit gedeelte van de erfelijkheidsleer
uitvoerig zou behandelen. Ik moet dus volstaan met het geven van
een paar voorbeelden waaruit U zult zien dat de stelling dat het
geslacht bij de bevruchting bepaald wordt, werkelijk juist is.
In de eerste plaats wihen we daarom hier d e p o l y e m b r y o n i e
bespreken.
Bij een aantal ongewervelde dieren, maar ook bij sommige
gewervelde dieren, nl. de Gordeldieren, wordt tegelijkertijd een
aantal jongen geboren die steeds van hetzelfde geslacht zijn en
waarvan het embryologisch onderzoek heeft uitgemaakt, dat zij
alle van één bevruchte eicel afkomstig zijn. Op een jeugdig embryo-
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naai stadium deelt zich het embryo in een aantal deehngsproducten,
die ieder voor zich tot een normaal embryo opgroeien. Bij den
mensch komt deze polyembryonie soms ook voor: dat zijn de Z.g.
eeneiige of idendeke twee(veel-)hngen, die ook van één bevruchte
eicel, welke zich op een bepaald vroegembryonaal stadium gedeeld
heeft, afkomstig zijn en die allen steeds van hetzelfde geslacht zijn.
Het is duidelijk, dat een dergelijk verschijnsel slechts verklaarbaar
is door aan te nemen dat vóór de deeling van het embryo het
geslacht al bepaald moet geweest zijn. Dat dit echter werkehjk
gebeurt bij de bevruchting volgt uit de cytologie van bepaalde
ontwikkehngsstadien der geslachtscellen. I n 1891 constateerde
HENKING bij een wants het belangrijke feit dat in de cellen van het
mannelijk individu het aantal kernlissen, de chromosomen, de
dragers der erfelijke eigenschappen, één minder bedraagt dan in
overeenkomstige cellen van het vrouwelijk individu. Weliswaar
interpreteerde hij de waargenomen feiten foutief; maar toch was
hij degeen die het z.g. X-c h r o m o s o o m het eerst beschreef.
Echter zou het nog tot 1906 duren, eer E. B. WILSON de juiste
beteekenis van dit X-chromosoom zou inzien en tegenwoordig
neemt men algemeen WILSON'S standpunt i n ; dat n.1. bij één van
beide geslachten in de lichaamscellen één X-chromosoom of
h e t e r O s O O m voorkomt, terwijl het andere geslacht twee van
deze chromosomen in iedere lichaamscel bezit. Het eerstgenoemde
geslacht, meestal het mannelijke, is het z.g. heterogame geslacht
met een oneven aantal chromosomen en dh vormt in zijn geslachtsklieren twee verschillende soorten geslachtscellen. De eene helft
der geslachtscellen bezit n.1. één, de andere helft der geslachtscellen
géén heterosoom. Het andere geslacht, het homogame, vormt
slechts één soort van geslachtscellen, alle met één heterosoom.
Voorbeelden (Anasa, Protenor):
heterogaam, aantal chromosomen: (2n 4- x).
aantal chromosomen der geslachtscellen: (n -|- x) of n.
5; homogaam, aantal chromosomen: (2n -|- 2x).
aantal chromosomen der geslachtscellen: alie (n +x).

(Ji
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Het aantal mannelijke geslachtscellen nu is ongelimiteerd; bij
de bevruchting verbindt zich één spermium met één eicel en het
is een toeval of een (n + x)-spermium of een n-spermium een
(n + x)-ei bevrucht,
In het eerste geval is het resultaat 50% (n + x) + (n + x) =
= 2n + 2x = $; in het tweede geval is het resuhaat 50% n +
+ (n + x) = 2n + x = (J, Hierdoor is dus verklaard dat 50%
van de individuen van een soort mannelijk en dat 50% vrouwelijk
zijn.
Behalve dit type kennen we nog enkele andere typen, die er in
principe geheel mee overeenstemmen: steeds vormt het eene
geslacht twee soorten, het andere geslacht één soort geslachtscellen.
Voorbeeld
3?:

(Lygaeus):

2n + X + y chromosomen (y zeer klein); spermien (n + x ) of (n + y ) .
y heeft voor de geslachtsbepaling geen waarde.
2n + 2x chr. Eieren alle (n + x),
bevruchting 50% (n + x ) + (n + x ) = 2n + 2x = 9.
50% (n + y ) + (n + X) = 2n + X + y

= cJ.

Ook kan het vrouwelijk geslacht het heterogame geslacht zijn en
2 soorten eieren vormen, terwijl door het <S slechts één soort geslachtscellen gevormd wordt, hetgeen voorkomt bij vlinders en vogels.
Ook geslachtsgebonden erfelijkheid, zooals wij die b,v, aantreffen
bij kleurenblindheid die door de moeder, die niet kleurenblind is,
van den grootvader op het halve aantal kleinzoons wordt overgebracht, kan niet anders verklaard worden dan door aan te nemen,
dat tegehjk met de bevruchting het geslacht bepaald wordt.
Toch wordt het geslacht bij de bevruchting niet onherroepelijk
vastgelegd, GOLDSCHHIDT heeft n,l, kunnen aantoonen, dat bij de
kruising van bepaalde rassen van een vlindersoort, de plakker,
Lymantria dispar, dieren optreden, die zoowel kenmerken van het
mannehjk als van het vrouwelijk geslacht bezitten en die door
hem i n t e r s e x e n
genoemd werden. GOLDSCHMIDT heeft
verder bewezen, dat zulke intersexen zich eerst volgens het gene-
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tische geslacht, dus volgens het bovenstaande schema ontwikkelen,
doch dat zij zich vanaf een bepaald tijdstip, door hem het d r a a i p u n t genoemd, gaan ontwikkelen in de richting van het andere
geslacht. Vah dit tijdstip vroeg in de ontwikkeling van het dier
dan kunnen zich nog vele kenmerken ontwikkelen van het.nietgenetische geslacht en zelfs kan volledige geslachtsverandering optreden. Valt het draaipunt later, dan is de intersexualiteit gering.
Een Lymantria-interszx
behoort dus genotypisch d.i. volgens zijn
afstamming, tot een bepaald geslacht, phaenotypisch, d.i. volgens
zijn uherlijk, min of meer tot het andere geslacht. Van deze soort
van geslachtsverandering wü ik U enkele voorbeelden geven.
1. U i t een bepaalde kruising (b.v. van een Europeesch $ en
een Japansch c?) ontstaan 50% normale (Jc? en 50% dieren (genotypische $$) met min of meer sterk ontwikkelde mannelijke kenmerken. Er ontstaan dus 50% intersexueele
en i n het uiterste
geval kunnen er 100% (Jc? ontstaan, waarvan 50% genotypische cJc?
en 50% phaenotypische cïc?.
2. U i t een kruising van twee bepaalde andere rassen kunnen b.v.
50% normale $? en 50% min of meer sterk veranderde cJc? ontstaan
( = intersexueele c?c?)' In dit geval kunnen er dus eventueel 100%
ontstaan, waarvan 50% genotypische, normale
en 50%
phaenotypische
Bij deze kruisingen krijgt men dus 50% normale dieren van het
eene en 50% min of meer intersexueele dieren, ontstaan mt het
andere geslacht.
Het ontstaan van dergelijke intersexen, we kunnen ook zeggen
het tijdstip van het draaipunt, hangt nu af van de combinade van
bepaalde erfelijke factoren m. a. w. het ontstaan en de mate van
de intersexuahteit worden hier door erfelijke factoren bepaald
(genetische intersexualiteit).
Een belangrijk feit leeren we tevens kennen: zoowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht bezitten de vermogens, de potenties,
voor beide geslachten; in het genedsche $ kunnen zich mannelijke
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en in het genetische <? Itunnen zich vrouwelijke kenmerken ontwikkelen. D i t nu is steeds en overal in het dierenrijk het geval:
in het algemeen ontwikkelen zich in het mannehjk geslacht de
mannelijke kenmerken sterk onder invloed van erfelijke factoren
of van het geslachtshormoon; de vrouwelijke kenmerken van het
c? worden hierdoor echter onderdrukt en in het vrouwelijk geslacht
is het juist andersom.
Behalve de op erfelijke factoren berustende geslachtsverandering
met als resultaat genetische intersexuahteit kennen we nog een
tweede soort van geslachtsverandering, die onder den invloed van
hormonen tot stand komt. W i j spreken dan van h o r m o n a l e
i n t e r s e x u a l i t e i t : het genedsch vastgelegde geslacht wordt
bij dezen vorm van intersexuahteh onder den invloed van bepaalde
hormonen min of meer beinvloed.
In 1 9 1 7 pubhceerden de Oostenrijksche onderzoekers TANDLER
en KELLER en de Amerikaan F . R . L I L L I E tegelijkertijd een uitvoerige studie over de z.g. k w e e n . Tweelingen komen bij koeien
niet vaak voor, maar indien zij voorkomen en beide van gescheiden
geslacht zijn, dan is bij de geboorte de vrouwelijke tweehng i n de
meeste gevahen (n.1. in 80%) abnormaal, terwijl de mannelijke
partner niet veranderd is. D i t abnormale dier nu wordt door onze
boeren kween, door de Engelschen freemardn en door de Duitschers
Zwicke genoemd. De genoemde onderzoekers hebben nu het
ontstaan van dergehjke kweenen op de volgende wijze verklaard.
Tijdens de embryonale periode vergroeien de embryonale vliezen van
beide tweelingen met elkaar. Indien nu ook de bloedvaten van de
vliezen van ieder van deze embryonen met elkaar gaan vergroeien,
en dit is in 80% van deze gevahen zoo, dan ontstaat een kween;
heeft er geen vergroeiing der bloedvaten plaats dan bhjft de vrouwelijke tweeling normaal. En deze verandering der vrouwelijke tweeling bij vergroeiing der extra-embryonale bloedvaten wordt nu
toegeschreven aan de geslachtshormonen, die in de geslachtsklieren
van den mannelijken partner eerder gevormd worden dan i n die van
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de vrouwelijke, Onder invloed van deze mannelijke geslachtshormonen verandert het vrouwelijke embryo in mannelijke richting en wordt het dus een kween of wetenschappelijk uitgedrukt
een vrouwelijke intersex. Deze intersexuahteh uit zich in een
verandering der uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen in mannelijke richdng, in een sterke ontwikkehng der mannelijke en in een
onderdrukking der vrouwelijke geslachtsgangen en wat Zeer belangrijk is, ook in een verandering van de ovarien in organen met
den bouw van mannelijke geslachtsklieren. Bij de normale ontwikkeling zouden de ovarien vrouwelijke embryonale geslachtshormonen gevormd hebben; door de inwerking van het eerder aan
de bloedbaan afgegeven mannelijke geslachtshormoon waren de
ovarien van de kween hiertoe niet meer i n staat.
Het heeft natuurlijk niet aan pogingen ontbroken om dit natuurexperiment, dat tot het ontstaan van intersexen leidt, na te doen bij
andere groepen van gewervelde dieren. Inderdaad zijn er in deze
richting positieve resultaten verkregen.
De Amerikaan BURNS heeft b,v, bij amphibien door p a r ab i O s e d,i, door twee proefdieren aan elkaar te verbinden, mooie
uitkomsten verkregen. H i j liet twee jonge amphibiënlarven (axolotls)
met elkaar vergroeien, waarbij hij echter, omdat het geslacht dezer
dieren nog niet zichtbaar was, wihekeurig te werk moest gaan. Het
is duidelijk dat dan echter de helft van zijn parabiotische tweehngen moest bestaan mt een c?, verbonden met een $, Deze parabiotische paren werden nu verder gekweekt en later op het geslacht
onderzocht. Het bleek nu, dat op lateren leeftijd uitsluitend paren
gevormd werden van hetzelfde geslacht en wel waren er ongeveer
evenveel
als
paren. Daar hij ook de sterfte van zijn proefdieren, die ongeveer 1 5 — 1 8 % bedroeg, nauwkeurig vastgesteld
had, is het zeker dat niet ahe (??-paren gestorven waren en dus is
de eenige juiste conclusie dat in de c??-paren nu eens het ^ het
dan weer het $ het (J had beinvloed en van geslacht had doen
veranderen. Bovendien bevestigde het microscopisch onderzoek
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der geslachtsorganen dit; de door een der parabiotische larven
afgescheiden geslachtshormonen veranderen dus de andere partner;
de geslachtsverandering is hier totaal, en de omvang kan Zoowel in
c? ^ ? als in $ - > c? richdng verloopen.
In de laatste jaren is men erin geslaagd zoowel het mannelijke als
het vrouwelijke geslachtshormoon in zuiveren toestand te verkrijgen,
ja zelfs synthetisch op te bouwen en met behulp van deze hormonen
is men er nu in verschillende gevallen in geslaagd in kipembryonen
geslachtsveranderingen te doen optreden. Het zuivere hormoon
wordt hierbij in de zich ontwikkelende eieren ingespoten; hier
wordt het door de embryonen opgenomen en indien dit embryo
behoort tot het geslacht, dat niet met het ingespoten geslachtshormoon overeenstemt, dan verandert dit embryo, al naar mate
weinig of veel geslachtshormoon ingespoten werd, i n een min of
meer van geslacht veranderd individu. Worden dergelijke dieren
na hun geboorte niet meer of nog slechts gedurende korten tijd met
het geslachtshormoon behandeld, dan keeren de geslachtsklieren
tot hun oorspronkelijken toestand terug en als gevolg daarvan
ontwikkelen zich bij dit dier als het volwassen geworden is, de
geslachtsverschillen die bij het genetische geslacht behooren. Een
van geslacht veranderd mannehjk individu wordt dus in dit geval
weer een haan. Zet men echter de injecties bij dit dier na de geboorte
voort dan ontwikkelen.zich bij dezen van geslacht veranderden haan
de typische vrouwelijke geslachtskenmerken n.1. vrouwelijke kopversierselen en een vrouwelijk veerenkleed en ook wordt het door
hanen als een echte hen beschouwd.
Enkele jaren nadat L I L L I E bovengenoemde biologische verklaring
van de kween gegeven had, werd er een belangrijk feit bekend, dat
een reeks van experimenten ten gevolge had. Vooraf echter deze
opmerking: bij volwassen vrouwelijke vogels zijn i n den regel —
vele roofvogels maken hierop een uitzondering — slechts het linker
ovarium en de linker eileider ontwikkeld; de rechter geslachtskher
wordt wel embryonaal aangelegd, maar komt niet tot ontwikkeling.
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Het bedoelde feit was nu het volgende. De Engelsche onderZoeker CREW had n.1. in 1922 een hoen van een kweeker gekregen,
waarvan vaststond, dat het dier een normale hen was geweest, die
geregeld eieren had gelegd. Het was echter op zekeren dag ziek
geworden, doch had zich hiervan hersteld en daarna begonnen bij
dit dier de kam en de lellen sterk uit te groeien en na een rui werd
ook het vederkleed als dat van een haan. In het volgend voorjaar
was ook het gedrag van het dier geheel veranderd en mannelijk
geworden: het copuleerde met kippen en een microscopisch onderZoek wees uit, dat er normale levende spermien gevormd werden.
Bij het onderzoek der geslachtsorganen van dit dier bleek, dat zich
op de plaats van het linker ovarium een groote tumor ontwikkeld
had, terwijl zich uit de rudimentaire rechter gonade een functioneele
testis geregenereerd had, die door een mannelijken geslachtsgang
naar buiten uitmondde. De linker oviduct was duidelijk gedegenereerd.
Deze door CREW voor het eerst beschreven geslachtsverandering
bij een hen kan nu experimenteel vrij gemakkelijk nagedaan worden.
Nadrukkelijk zij er echter op gewezen, dat dit slechts bij de kip
mogehjk is; bij andere vogelsoorten zijn de proefnemingen hieromtrent zonder succes bekroond geworden. Wanneer men n.1. een
jonge hen castreert, d. w. z. bij dit dier den linker eierstok wegneemt,
dan ontwikkelt het proefdier zich eerst tot een echte castraat: de
veeren worden na een r u i als die van een haan (ook de gecastreerde
haan bezit hetzelfde vederkleed als de normale haan) en de kam,
lellen en oorlapjes worden zeer klein, evenals dit het geval is bij
een gecastreerde haan. Laat men nu het dier in leven, dan blijft
de toestand in verreweg de meeste gevallen niet dezelfde, want
na eenigen tijd ziet men dat de kopversierselen zich gaan vergrooten;
zij gaan rechtop staan en gelijken na eenigen tijd volkomen op die
van een normalen haan. Gaat men den inwendigen bouw van een
dergelijk dier na dan blijkt deze overeen te komen met die van het
dier van CREW: uit de rudimentaire rechter gonade heeft zich een
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mannelijke, spermien produceerende geslachtsklier ontwikkeld;
verder hebben zich mannelijke geslachtsgangen gevormd onder
invloed van mannelijke geslachtshormonen, afgescheiden door deze
geregenereerde rechter mannelijke geslachtskher. De genotypische
hen is dan door het experiment in een phaenotypische haan veranderd. U i t deze onderzoekingen volgt derhalve dat de normale
hen eigenlijk een hermaphroditisch dier is, met dien verstande dat
er niet naast een vrouwelijke geslachtskher een echte mannelijke
geslachtsklier voorkomt, maar dat er naast de vrouwelijke geslachtsklier een rudimentaire mannelijke klier voorkomt, die, wanneer de
vrouwelijke geslachtsklier te gronde gegaan is of weggenomen is,
regenereert tot een echte mannelijke geslachtskher.
Een dergelijke, laten we het noemen rudimentair hermaphroditische toestand komt nu ook bij sommige soorten van padden voor.
Bij onze gewone pad treffen we vóór de gonaden in het mannelijk
zoowel de in het vrouwelijk geslacht een eigenaardig orgaan aan, dat
naar zijn ontdekker het o r g a a n v a n B i d d e r genoemd
wordt. Onderzoeken we dit orgaan microscopisch dan blijkt het een
jong ovarium te zijn. Een normale mannelijke pad (Bufo vulgaris)
is dus eigenlijk een hermaphrodiet; behalve de normale mannelijke
geslachtsklieren bezit het dier aan beide zijden een rudimentairen
eierstok; de vrouwelijke pad is dus eigenlijk dubbelop een
immers vóór ieder ovarium ligt nog een rudimentair ovarium.
Worden nu bij een vrouwelijke pad de beide ovarien weggenomen,
dan groeien de organen van BIDDER uit tot normale ovarien. Het
dier blijft dus een normaal 9. Maar castreert men de mannelijke
pad, waarbij men er voor zorgdraagt dat de organen van BIDDER
in het dier blijven, dan ziet men hetzelfde; zij gaan ook uitgroeien
en wel tot normale ovarien. Deze vormen ook geslachtshormonen
en onder invloed van deze hormonen ontwikkelen zich in dit
oorspronkelijk mannelijke dier alle secundaire geslachtskenmerken
die van het vrouwelijk geslachtshormoon afhankelijk zijn; er ontwikkelen zich normale oviducten, met — evenals bij de kikkers —
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vele klieren die een gelatineuse substantie vormen. I n den paartijd
komen bij zulke dieren de eieren uit de eierstokken v r i j ; zij
passeeren de eileiders en worden hier met de gelatineuse substantie
omgeven, die later, als de eieren gelegd worden, in het water tot
dril zullen opzwellen, waardoor eisnoeren kunnen ontstaan. De
mannelijke geslachtsgangen reduceeren bij deze dieren tegelijkertijd
en het resultaat van dit alles is dat de proefdieren veranderd zijn in
volkomen normale wijfjes. D i t gaat zoover dat dergelijke dieren
zich ook geheel als wijfjes gedragen; zij paren met normale mannetjes
en hunne eieren kunnen ook bevrucht worden. U i t deze eieren
hebben de onderzoekers op dit gebied. HARMS i n Tübingen en
Juffr. PoNSE in Genève, ook larven gekweekt: van deze laatsten
kan men met recht zeggen dat hun moeder eigenlijk hun vader is!
Genotypisch blijven zulke van geslacht veranderde dieren dus
steeds behooren tot het oorspronkelijke door erfelijke factoren
vastgelegde geslacht; phaenotypisch .echter zijn zij en gedragen zij
zich als het andere geslacht. Wat hun chromosomen betreft bezitten
zij nog de oude genotypische samenstelling. W i j kunnen dit bewijzen uit de geslachtsverhouding der jongen, verkregen uit de
paring van een van geslacht veranderd dier met een normaal dier:
normaal cJ, chromosomen: (2n + x),
van geslacht veranderd <J, chromosomen: ( 2 n - j - x ) .
Dit laatste vormt nu twee soorten van eieren en wel voor de
eene helft eieren met (n -f x)-chromosomen, voor de andere helft
eieren met n-chromosomen.
Worden deze eieren nu bevrucht met spermien van een normaal
c? dat immers voor de eene helft (n -|- x)-chromosomen, voor de
andere helft n-chromosomen bezit, dan ontstaan de volgende
combinaties:
25%: (2n + 2x) dieren = normale
50%: (2n + x) dieren =
„
25%: 2n dieren die echter te gronde gaan.
In plaats van de normale geslachtsverhouding 1 : 1 $ moeten
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wij bij deze proef de abnormale geslachtsverhouding 2 cJ(J : 1 $
verkrijgen en inderdaad is dit, althans door een der beide onderZoekers, gevonden.
De conclusie welke wij uit al deze proeven trekken kunnen is
nu deze: Vele feiten wijzen erop dat het geslacht normaliter vastgelegd wordt bij de bevruchting van de vrouwelijke eicel door
het spermium, In de normale gevallen bevordert en onderdrukt
de eene geslachtskher door zijn hormonen de ontwikkeling van die
geslachtsverschillen die de andere geslachtsklier onderdrukt en
bevordert. Toch wordt het geslacht bij de bevruchting niet onherroepelijk vastgelegd. Erfelijke factoren en hormonale beïnvloeding
kunnen de oorzaak zijn van een geslachtsverandering en deze
geslachtsverandering wordt mogelijk gemaakt door het feit, dat het
dierlijk organisme in potentie bisexueel is.

DE ACTIEVE IMMUNISEERING ALS
HULPMIDDEL BIJ DEN STRIJD
TEGEN INFECTIEZIEKTEN
door
PROF. DR. P. C. F L U .

De geniale onderzoekingen van Louis PASTEUR, die van 1822 tot
1895 leefde, hebben ons geleerd, dat de oorzaak van infectieziekten moest worden gezocht in het binnendringen van lagere
ééncellige wezens in het lichaam van mensch of dier. I n het lichaam
vermeerderen zij zich en veroorzaken zij o.a. de verschijnselen der
ziekten, die reeds eeuwen voor PASTEUR als pestellentiën bekend
waren.
De onderzoekers, die PASTEURS voetstappen drukten en wel in
de eerste plaats de Duitsche geleerde ROBERT KOCH en zijn school
spoorden de verwekkers van de meest voorkomende infectieziekten op, ontdekten de wegen, die zij namen om het lichaam der
geinfecteerden te verlaten, bestudeerden hun gedrag buiten het
lichaam van mensch of dier en toonden ons de wegen, die de kiemen volgen om het lichaam van nog niet geinfecteerden binnen
te dringen.
Dank zij dit ahes is men in staat geweest het hechte bestrijdingswerk der bestrijding en voorkoming van infectieziekte te bouwen.
Wij weten b.v. dat de kiemen, die cholera, buiktyphus en dysenterieën veroorzaken, door den darm ons hchaam verlaten en dat
zij daarna in drink- en badwater, en op en in voedingsmiddelen
kunnen geraken. Deze kennis stelt ons in staat de bovengenoemde
ziekten te voorkomen. Immers, de verstrekking van absoluut be2
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trouwbaar water, een goede en doelmatige rioleering, een hygiënische inrichdng van privaten en een 200 goed mogelijlte controle
op levensmiddelen maal?t het mogelijlc de bovengenoemde ziekten
te bestrijden en te voorkomen.
In andere gevallen is men niet steeds 200 gelukkig, Wij weten
b.v. dat diphtheric veroor2aakt wordt door diphtheriebacteriën en
dat de2e het lichaam van den zieke en ook van een 2eker percentage
der herstelden door mond en neus verlaten en niet anders dan door
mond en neus het lichaam van anderen kunnen binnendringen.
Het hjkt dus eenvoudig diphtherie te voorkomen en te bestrijden.
Isoleer de zieken en de herstehenden zoo lang tot een herhaald
bacteriologisch onderzoek heeft aangetoond, dat de gevaarlijke
kiemen niet langer op hun slijmvliezen van mond en neus zijn aan
te toonen; zoek in de omgeving der zieken naar kiemdragers en
pas op deze dezelfde maatregelen toe en het kan niet missen: de
diphtherie zal wel spoedig moeten verdwijnen.
Helaas gaat dit, ook niet in een zoo hygiënisch levende bevolkingsgroep als waartoe West-Europeanen behooren, lang niet zoo
eenvoudig.
Dit falen vindt niet alleen zijn verklaring in het feit, dat men
voör het treffen van maatregelen als zoo juist beschreven diep
ingrijpen moet in de individueele vrijheid van een groot aantal
personen, maar ook omdat, zelfs indien men steeds op de vohe
en loyale medewerking zou kunnen rekenen van degenen, die de
maatregelen zouden moeten ondergaan, het succes toch niet verzekerd zou zijn.
Bij elke infecdeziekte en dus ook bij de diphtherie komen er nl.
naast de duidelijk mtgesproken z.g.n. gelarveerde of abortieve
Ziektevormen voor. Deze verloopen zoo licht, dat alleen bacteriologisch onderzoek in staat stelt hun waren aard te herkennen
en daar slechts heel zelden aanleiding bestaat een dergelijk onderZoek te doen verrichten, indien de verschijnselen der ziekte geheel
ontbreken, blijven dergelijke abortieve gevallen onbekend. Toch
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vormen zij juist de gevaarlijke infectiebronnen, daar zi] zich ais
normale menschen bewegen en de smetstof om zich heen verspreiden.
Het is duidelijk, dat dergehjke gevallen in staat zijn ook den
meest goed georganiseerden strijd te doen mislukken, zelfs in
centra waar een dergehjke strijd met succes zou kunnen worden
gevoerd,
In centra, waar de hygiënische verhoudingen slecht en ongunstig
zijn en waar de bevolking op een nog lagen trap van hygiënische
vorming staat, blijft ook dikwijls het succes van waterleiding en
rioleering als bestrijdingsmethoden van ziekten als b.v, buiktyphus
en bacillaire dysenterie uit.
In gevallen als hierboven genoemd moet men naast de maatregelen van algemeenen aard ook speciale maatregelen toepassen en
onder deze neemt het kunstmatig onvatbaar maken der bedreigden
een voorname plaats in.
Over den gedachtengang, die tot de toepassing dezer kunstmatige
immunisatie heeft geleid en over de daarbij toegepaste methoden,
wensch ik U in het volgende het een en ander mee te deelen.
Reeds in de oudheid, lang voor Christus' geboorte wist men dat
personen, die een infectieziekte met succes hadden doorstaan,
gedurende hun verdere leven geen gevaar meer liepen aan deZelfde ziekte te gaan lijden. Men noemde ze immuun,
In China had men reeds voor onze jaartelling deze wetenschap
practisch toegepast. Men entte gedurende epidemievrije tijden
met den etter uit pokpuisten in.
Later breidde deze methode zich uit over een groot deel van
Azië.
Lady MONTAGUE, de echtgenoote van den Engelschen gezant
aan het Turksche hof, leerde de methode omstreeks 1750 te Constantinopel kennen.
Toenmaals meende men, dat eerst dan, wanneer een mystische
genius epidemicus rondwaarde, epidemieën mogelijk waren. Was
deze genius er, dan trad een ziekte als b.v. de pokken epidemisch
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op, anders niet. Men trok van dergelijke pokvrije tijden partij om
die personen, die nog gezond waren gebleven, te enten, te varioliseeren. I n een kleine, oppervlakkige wond van de huid werd een
weinig etter uit een pokpuist gebracht, Bij den aldus behandelde
persoon ontwikkelde zich een ziektebeeld, dat steeds licht, bijna
altijd gunstig verliep. Na herstel mochten de behandelden zich in
een absolute bescherming tegen infectie met echte pokken verheugen.
Toen lady MONTAGUE in Engeland terug was, voerde zij samen
met haar lijfarts MAITLAND de methode in Engeland in . . . . maar
spoedig bleek, dat de maatregel niet zonder gevaar was. Wel verliep de enting ook in Engeland zonder ernstige verschijnselen, maar
de geënte personen werden de bron van epidemieën van echte
pokken. Zoo groot werd het aantal epidemieën als gevolg der
variolatie, dat deze wettelijk verboden werd.
Thans is het ons mogelijk een verklaring van dit merkwaardig
gebeuren te geven. W i j weten nu, dat de natuurlijke weg, dien de
smetstof der pokken neemt, die via den mond en neus is. Alleen
dan kan zich het typische beeld der pokken ontwikkelen. Infectie
via de huid zal steeds aanleiding zijn tot het ontstaan van een abortieven vorm van pokken. I n een land als Turkije, waar pokken
endemisch voorkwamen, ziekte, gedurende een epidemie, de geheele
bevolking uit. Faute de combattants verdween de ziekte en dan
ging men varioliseeren. De gevarioliseerden verspreidden wel is
waar de smetstof om zich heen, maar konden geen kwaad daar de
geheele bevolking reeds min of meer immuun was, In Engeland
was dit heel anders. Daar kwamen de pokken niet endemisch voor
en de gevarioliseerden konden niet immune menschen besmetten
en Zoo tot het ontstaan van een epidemie aanleiding geven.
Lang, bijna drie kwart eeuw voor men de oorzaak van infectieziekten zou leeren kennen, schonk EDUARD JENNER aan de menschheid een methode ter actieve immuniseering tegen pokken, die ook
nu een der meest betrouwbare methoden van immuniseering is.
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JENNER was als student onder den indruk gekomen van de bewering van een boerin, die op een vraag of zij met pokken geïnfecteerd was, antwoordde, dat dit niet mogelijk was omdat zij met
koepokken was besmet geweest.
Koepokken kwamen vooral voor aan de uiers der koeien en bij het
melken werd men besmet. JENNER kon, toen hij later als arts onder
een landelijke bevolking werken moest, de bewering van de boerin
volkomen bevestigen. Nooit zag h i j , dat iemand, die de lidteekens
van koepokken aan de hand vertoonde, pokdalig was, terwijl bij
heerschen der pokken zij ook volkomen gezond bleven.
H i j besmette nu opzettelijk met koepokken en onderwierp de
personen enkele maanden later aan een variohsatie. Deze mislukte
en daarmee was inderdaad bewezen, dat besmetting met koepokken
tegen die met echte pokstof beschermde. Door personen te enten
met koepokstof en met den etter uit de puisten dezer personen
wederom anderen te besmetten, bewees h i j , dat de smetstof door
passage via den mensch niet in die van echte pokken veranderde
en door ook de passage-gevallen te varioliseeren werd uit het negatief verloop der variolisatie het besluit getrokken, dat ook na passage
via den mensch de koepokstof in staat bleek tegen eene besmetting
met echte pokstof te beschermen.
JENNER zag ook juist in wat koepokken waren. De koeien werden
in den regel besmet door aan pokken lijdende personen. Na passage
door het koeien-organisme werd het virus biologisch geheel veranderd. Het had dan zijn eigenschap verloren om na besmetting
bij den mensch echte pokken te doen ontstaan, maar had wel het
vermogen behouden tegen echte pokken te beschermen.
Toen men 75 jaar na JENNER iets begon te weten over de microben,
die infectieziekten veroorzaakten, waren groote bevolkingsgroepen
van Europeesche landen met koepokstof ingeënt en tegen pokken
geïmmuniseerd en waren Java en Madoera in een kringenstelsel ingedeeld, waarbinnen krachtig werd ingeënt met koepokstof en met
succes tegen besmetting met pokken werd gestreden.
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De wetenschappelijke bestudeering der infectiekiemen stelde i n
staat het wezen der immuniteit te bestudeeren en de methoden ter
immuniseering te verbeteren en te verrijken.
Men zag dat het mogelijk was dieren, die gevoelig waren voor de
infectie met een bepaalde bacterie, door herhaalde onderhuidsche
inspuiting met die bacterie tegen een anders zeker doodelijke
infectie te beschermen.
Onderzoekt men het bloed der behandelde dieren ten opzichte
van de kiemen, die voor de immuniseering waren gebruikt, dan
constateert men, dat in het serum vele stoffen voorkomen, die er
voor de immuniseering niet waren. Zoo vindt men er stoffen, die
in staat zijn de microben in kleinere en grootere klompjes te doen
samenklonteren, het verschijnsel der agglutinatie. Men treft er
stoffen, die de bacteriën soms in heel ver doorgevoerde verdunning
van het serum volkomen oplossen, de z.g. lysinen en ook stoffen, die
Zoo op de microben inwerken, dat deze gemakkelijk door de vreetcehen, de phagocyten van het bloed kunnen worden opgenomen en
verteerd, de z.g. tropinen, bacterio-tropinen en opsoninen.
Op grond van deze waarnemingen vestigde zich een bepaalde opvatting, die het wezen en het tot stand komen der immuniteit toeschreef aan bepaalde nieuw verworven eigenschappen van het
serum der geïmmuniseerde dieren. Deze Z.g. humorale leer der
immuniteit stond jaren achtereen scherp tegenover een andere opvatting, welke de immuniteit toeschreef aan de activiteit van bepaalde cellen i n het organisme, aan de ons reeds bekende vreetcellen of phagocyten. Deze phagocyten vinden wij als witte bloedcellen in het bloed; de z.g. mobiele phagocyten en als fixe phagocyten i n de dunne vliesjes, die de haarvaten bekleeden, nl. in die
van longen, lever, milt en beenmerg. Deze leer, de phagocytoseleer, de cellulaire leer der immuniteit is ouder dan de humorale.
Haar stichter METCHNIKOFF kon in een serie van onderzoekingen
aantoonen, dat de phagocytose, het verschijnsel dat bepaalde cellen
door het uitstulpen en weer intrekken van schijnpoodes partikeltjes
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en ook bacteriën i n hun plasma opnemen en verteeren, in het geheele dierenrijk van de allerlaagste eencellige dieren tot de hoogst
georganiseerde voorkomt,
METCHNIKOFF kon door directe waarneming onder het microscoop zien, dat o,a, bij cyclops, de gewone watervloo, inderdaad de
phagocyten voor de bescherming der dieren tegen een anders doodelijk verloopende infectie zorgden. Hij zag hoe de watervlooien met
bepaalde spruitzwammen werden besmet. De spruitzwammen
komen in den darm der vlooien en vermeerderen zich aldaar. Van
beteekenis is dit ahes niet, maar wel wordt het gevaar groot indien
het aan enkele der Zwammen gelukt door den darmwand te dringen.
De zwammen komen dan in het lichaamsvocht van de vloo terecht
en dit feit is het sein voor een aanval der phagocyten. Deze maken
zich van de zwammen meester. Indien niet steeds weer zwammen
in te snel tempo in het lichaamsvocht dringen of indien men de
vlooien in schoon, niet besmet water brengt, dan gelukt het aan de
phagocyten het dier te redden en worden de opgenomen zwammen
in het lichaam der phagocyten verteerd. Neemt het aantal der
spruitzwammen toe, dan raken ten slotte de phagocyten tot berstens
toe gevuld. Zij kunnen op den duur de nog binnendringende spruitzwammen niet opnemen. Deze kunnen zich nu ongestoord vermeerderen. Zij vullen de lichaamsholte der vlooien geheel en
drukken de ademhahngsbuizen en den darm dicht ten gevolge waarvan de vlooien dood gaan.
METCHNIKOFF kende aan de phagocyten de rol van politiemannen
toe. Steeds zouden deze als het ware op den loer staan om eiken
binnendringer te overmeesteren en onschadelijk te maken. Gelukt
hun dat, dan blijft het organisme gezond. I n het tegenovergestelde
geval wordt het ziek. Gedurende de ziekte wordt er een ware strijd
gevoerd door de infecteerende microben en de phagocyten van het
geïnfecteerde organisme. De zwakke phagocyten gaan te gronde en
indien ten slotte de overblijvende krachtig genoeg blijken en de
infectiekiemen den baas kunnen zal het zieke organisme genezen en
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immuun worden, Immers zal, nog steeds volgens METCHNIKOFF,
bij het weer opnieuw indringen van ziektekiemen het geheele leger
der krachtige onoverwinnelijke phagocyten in beweging komen en
de binnendringers zeker vernietigen,
Hoe verleidelijk het ook moge zijn nader i n te gaan op de talrijke
andere theorieën, die men ter verklaring van de immuniteit heeft
bedacht, ik moet mij beperken en alleen opmerken, dat zoo eenvoudig als de opstellers der humorale en der phagocytoseleer meenden,
de zaak niet is. Wat er precies plaats heeft in het levende weefsel
gedurende een immuniseeringsproces is nog niet bekend, vandaar
de vele theorieën en hypothesen. Wel is bekend, dat een diepingrijpende verandering in het organisme zich voltrekt. Ten gevolge
hiervan reageert een geïnfecteerd en genezen organisme niet alleen
met weefselsappen, bloed of phagocyten, maar met alles wat des
organisme is, anders op het binnendringen van kiemen, behoorende
tot dezelfde soort als die welke de infectie hadden veroorzaakt,
anders dan een normaal organisme. Er treedt op een dergelijk gebeuren een heftige, snelle, plaatselijke en algemeene reactie op met
als resultaat een snelle overwinning op de binnendringers. Men geeft
aan dit verschijnsel den naam van allergie en zegt, dat een geïnfecteerd of geïmmuniseerd organisme allergisch reageert bij toedienen van die stoffen of organismen, waartegen het geïmmuniseerd werd.
Practisch van veel belang is in elk geval de wetenschap, dat de
productie van de z.g. immuunstoffen, die in het bloedserum zijn
aan te toonen, parallel loopt aan de ontwikkeling van de immuniteit.
In het bloedserum van personen, die aan een infectieziekte lijden
neemt de concentratie der immuunstoffen met den duur der ziekte
en de heftigheid van den door den zieke geboden weerstand toe.
Ook in het bloedserum der dieren, die men door onderhuidsche
inspuiting, door inspuiting i n de bloedvaten, in het hart of in buik
of borstholte tegen ziekte veroorzakende kiemen immuniseert
neemt de concentratie der antilichamen toe,
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De combinatie van liet dierexperiment en de studie aan de stofwisseling en physiologie der veroorzakende kiemen aan den eenen
en de wijze van ontstaan bij het geïnfecteerde individu (de Z.g.
pathogenese der infectieziekte) aan den anderen kant heeft ons in
staat gesteld tal van methoden ter actieve immuniseering tegen
infectieziekten te bedenken.
Men spreekt van een actieve immuniseering, indien het te beschermen organisme zelf de verweerstoffen en middelen niobihseert. Men moet hiertoe de stoffen of microben waartegen men
immuniseeren wil, buiten het maagdarmkanaal om Z.g. parenteraal
in het lichaam der te beschermen individuen invoeren.
Tegenover de actieve immuniseering staat de passieve. Zooals
de naam doet vermoeden worden hierbij de verweerstoffen niet
door het te immuniseeren individu geleverd, maar door een ander,
dat vooraf acdef werd geïmmuniseerd. Spuit men b.v. paarden
met het gif van de diphtheriebacterie in, dan maakt men het paard
actief immuun tegen dat gif. Het serum van een dergelijk paard
wordt rijk aan antistoffen tegen het diphtheriegif. Men kan het
serum verzamelen en bewaren en beschikt dan over een middel dat,
ingespoten bij personen, die aan diphtherie hjden, snel, reeds lang
voordat het zieke individu met al de gevaren, die er aan verbonden
zijn, antistoffen produceeren kan, de giffen door de bacterie geproduceerd, binden en zoodoende het organisme de mogelijkheid
scheppen de infectie te overwinnen.
Elk der beide methoden ter immuniseering heeft zijn voor- en
nadeelen. Een voordeel van de passieve methode is het snelle effect
tegenover de actieve, waarbij pas na een week, soms ook na langeren
tijd van een effect iets te bespeuren is. De actieve immuniseering
geeft echter niet alleen een veel krachtiger bescherming, maar ook
een, die lang, soms jaren lang duurt. De passieve immuniseering
beschermt maar op zijn hoogst een a twee, zelden drie weken.
Daar de passieve immuniseering noodzakelijk maakt, dat men
soms groote hoeveelheden vreemd serum (van een paard) i n het
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lichaam brengt, schept ze ook de mogehjkheid voor het ontstaan
van serumziekte, indien men gedwongen zou moeten worden een
passieve immuniseering na verloop van tijd te herhalen.
De passieve immuniseering is daarom alleen als middel ter genezing van lijders aan infectieziekten, waar snel handelen eerste
eisch is, populair. De actieve immuniseering is de methode par
excellence ter bescherming tegen infectie.
Men kan op tal van manieren actief immuniseeren.
Hoofdvoorwaarde is, dat men de kiemen van de ziekte, waartegen men immuniseeren wil öf rein kweekt öf ze verzamelt in een
weefsel of product, waarin zij practisch rein voorkomen.
In de eerste plaats kan men immuniseeren met de levende verwekkers der infectieziekte. Hiertoe moet men de verwekkers hun
gevaarlijkheid, hun virulentie ontnemen. Niet altijd is men hiertoe
in staat en als de verwekker er zich niet toe leent, is actieve immuniseering met levende kiemen onmogelijk.
Een der oudste en meest effectieve methoden ter actieve immuniseering leerden w i j reeds kennen. De verwekkers van de echte
pokken worden door passage via het organisme van koeien en
konijnen biologisch veranderd in kiemen, die na enting bij den
mensch dezen gedurende enkele dagen meer of minder ziek maken,
maar nooit echte pokken doen ontstaan. Het proces blijft plaatselijk en toch ontwikkelt zich bij de gevaccineerden een immuniteit,
die absoluut tegen infecde met pokken beschermt en gedurende
stellig vijf jaar krachtig blijft en gedurende het geheele verdere leven,
zij het ook in Zwakken graad, blijft bestaan. Wordt iemand, die eens
met goed succes gevaccineerd werd tegen pokken zeven jaar daarna of later toch nog met pokstof besmet, dan ontwikkelen er zich
bij hem slechts hoogst zelden echte pokken, maar wel een goedaardig
verloopende vorm de z.g. variolois.
Op de nadere bijzonderheden betreffende de bereiding van de
pokstof, de strenge controle-maatregelen, die er bij die bereiding
en bij de uitvoering der vaccinatie bij den mensch worden toege-
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past, w i l ik niet ingaan, maar wel even stilstaan bij de eventueele
gevaren, die aan een vaccinatie verbonden kunnen zijn.
De gevaren zijn vroeger enorm overdreven. Steeds en ook nu nog
heeft de inenting tegen pokken felle tegenstanders gekend, Reeds
ten tijde van JENNER deden zij zich gelden. Zoo vertelde men, dat
een beeldschoon meisje, dat gevaccineerd was, haar mooi soepel
huidje verloor en in de plaats daarvan een koeienhuid kreeg. Men
had gezien, dat zich bij gevaccineerden horens begonnen te ontwikkelen, waardoor ze nog meer dan reeds voordien het geval was,
op koeien gingen gelijken. Men hield vol, dat met het invoeren van
den etter uit de koepokken in het organisme van den mensch ook
de dierlijke lusten van het rund zijn deel werden en nog meer van
zulke bakerpraades deden de ronde en werden door de groote
massa geloofd.
Toen later niet meer van kalf op mensch, maar van mensch op
mensch werd geënt, golden als bezwaar tegen de vaccinatie, de
kans, dat ziekten als syphilis, framboesia en lepra door de vaccinatie
zouden kunnen worden overgebracht en dat ook infectie met
wondroos door de kunstbewerking zou kunnen ontstaan.
Thans zijn al deze complicaties, die het gevolg van een vaccinatie
kunnen zijn, te voorkomen en zoo was men tot nog een kleine 15
jaar geleden volkomen zeker van de absolute onschadelijkheid der
kunstbewerking. Sedert heeft men echter nog een complicatie, zij
het dan een zeer zeldzame ontdekt. Bij een op elke 5000 gevaccineerden kunnen zich in aansluhing aan de vaccinatie verschijnselen
van het centrale zenuwstelsel, bekend onder den naam van encephahtis openbaren en daar de kans, dat zulke lijders aan encephalitis sterven ± 50 % is, beteekent dit, dat er een kans bestaat, dat
op elke 10.000 tegen pokken gevaccineerden, een persoon sterft.
In een land, waar het gevaar voor een besmetting met pokken
steeds groot is, zooals b.v. in Indië, zal het encephalitisgevaar geen
medicus weerhouden toch de enting te propageeren en te verrichten.
H i j zal bedenken, dat de sterftekans van pokken 15 % , soms zelfs
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30 % bedraagt tegen een sterftekans van 1/10.000 aan encephalids
en dan is het niet moeihjk te voorspellen, wat hij doen zal. H i j zal èn
in het belang van zijn patient èn in het algemeen belang vaccineeren.
Hier te lande zal de medicus moeilijker tot een besluit komen.
Ent hij niet in, dan zal hij èn zijn patient èn de gemeenschap vroeg
of laat stellig aan groot gevaar blootstellen en ent hij in, dan bestaat
er een geringe kans, dat de persoon, die hij entte ter beschutting
tegen een gevaar dat er niet is, maar wel komen kan, ziek wordt
en sterft. Geen gemakkelijke positie voor den arts.
Misschien is er hier een oplossing te vinden door zoo vroeg
mogelijk en wel voor het eerste jaar, te enten. De ervaring heeft nl.
geleerd, dat bij zoo vroeg enten het gevaar van encephalitis nog
geringer is dan 1/80.000.
Een andere ziekte, waartegen men met levende en biologisch veranderde verwekkers immuniseert, is de hondsdolheid. Wij danken
deze methode aan PASTEUR. De dolheid komt bij honden voor, die
door hun beet andere wezens en ook den mensch besmetten kunnen.
In de hersenen der aan dolheid lijdende honden komt de smetstof
voor en wel als Z.g. straatvirus, virus de la rue.
D h straatvirus heeft de eigenschap konijnen, die er mee besmet
worden, na een langen z.g. incubadetijd, die bovendien in duur
verschilt, te dooden. Ent men van konijn op konijn, dan wordt
het virus hoe langer hoe gevaarlijker voor het konijn en ten slotte
doodt het konijnen, die in de hersenen besmet worden, steeds na
8 of 9 dagen. Het is dan veranderd in z.g. virus fixe, dat van constante virulentie blijft en bovendien ook biologisch veranderd is.
Bij den mensch ingespoten verwekt het wel een immuniteit tegen
de gevaren, die na den beet van een dollen hond den gebeten persoon kunnen bedreigen, maar is niet meer in staat bij hem het beeld
der watervrees te doen ontstaan.
Pokken en hondsdolheid worden veroorzaakt door een agens, dat
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nog nooit gezien is, dat men zeer moeilijli kweelden kan en waarover nog strijd aangaande den waren aard gevoerd wordt.
Ook tegen bacterieele ziekten kan men met behulp van levende
biologisch veranderde kiemen enten.
Het is nl. gebleken, dat de ziekteveroorzakende kiemen niet steeds
die starre onveranderlijkheid van eigenschappen hebben, die men
vroeger aan hen meende te moeten toekennen. Zij kunnen varieeren, of zooals men ook wel zegt, dissociëeren en daarbij soms
vormen leveren, die hun pathogenheit geheel of bijna geheel verloren hebben, maar toch nog in staat blijken meer of minder sterk
te immuniseeren, indien men ze levend in de te beschermen individuen inspuit.
Ook hier was PASTEUR een voorganger. H i j bracht de verwekkers
van miltvuur bij verschillende hooge temperaturen en verkreeg
daarbij levende vaccins, waarmede men met meer of minder
succes runderen tegen infectie met miltvuur beschermen kan.
In den laatsten tijd hebben vooral twee immuniseeringsmethoden
met levende biologisch veranderde kiemen de aandacht getrokken.
De enting met den bacil van CALMETTE-GUÉRIN tegen tuberculose
en die met een avirulenten peststam door OTTEN tegen pest. Het
is jammer, dat men het niet geheel in zijn macht heeft de microben
te dwingen in een gewenschte richting te dissociëeren. Men is van
het toeval afhankelijk en soms is het toeval den onderzoeker gunstig
gestemd.
CALHETTE en zijn medewerker GUÉRIN kweekten gedurende tal
van jaren een tuberkelbacil van het rund op een voedingsbodem,
waaraan rundergal was gevoegd. De bacterie, die vooraf in de dosis
van enkele milligrammen een kalf kon besmetten, verloor hoe langer
hoe meer dit vermogen. Op den duur kon een dosis van geheele culturen bij zulke gevoehge dieren als caviae worden ingespoten,
zonder dat de dieren tuberculose kregen.
Men wist, dank zij onderzoekingen van ROBERT KOCH, dat dieren,
die aan tuberculose lijden, snel na een opzettelijke herinfectie van
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de gevolgen dier herinfectie genazen en waarnemingen bij den
mensch hadden geleerd, dat ook bij hem iets dergelijks voorkwam.
CALMETTE en GUÉRIN waren er nu op uit om pasgeboren kinderen
mt een omgeving, waar het infectiegevaar met tuberculose groot
was en waar, zooals de ervaring leerde, de sterfte aan tuberculose
onder kinderen ontzettend hoog was, direct na de geboorte met den
door hen verzwakten tuberkelbacü te besmetten. Zij deden dh door
de kinderen den bacil te doen slikken, anderen spoten de kinderen
onderhuids met den bach in.
In beide gevallen, maar bij onderhuidsche inspuiting met grooter kans op succes, maakten de kinderen een lichte plaatselijke
besmetting door. Werden zij nu in de besmette omgeving teruggebracht, iets wat niet te vermijden was, dan bleek hun vermogen
om tegen een anders doodelijk verloopende infectie weerstand te
bieden, heel veel verhoogd.
Een denduizendste en zelfs een honderdduizendste milligram
van de cultuurlaag van pestbacteriën kan onder de huid van een
cavia ingespoten, den dood van het dier veroorzaken. MAASSEN en
OTTO, leden der Duitsche Pestcommissie, konden omstreeks 1908
een peststam zijn gevaarlijkheid voor de cavia doen verliezen. Z i j
beschikten ten slotte over een cultuur, die in de hoeveelheid van
bijna een gram bij een "cavia kon worden ingespoten, zonder
dat het dier verschijnselen vertoonde. Het werd na een inspuiting
van zulke doses levende pestbacteriën geïmmuniseerd en kon daarna
de meervoudige dosis bacteriën verdragen, die voor niet geïmmuniseerde caviae doodelijk was. Met dezen stam werden wel 900
menschen ingeënt, maar daar er te Maniha, waar de entingen werden
verricht, geen pest was, kon men over het succes der entingen bij
menschen geen oordeel vellen.
Op heel toevallige wijze kregen OTTEN in Bandoeng en Fransche
bacteriologen op Madagascar peststammen in handen, die voor
proefdieren volkomen avirulent waren, maar krachtig tegen pest
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bleken te immuniseeren. OTTEN en zijn medewerkers spoten zich
met de levende microben dezer culturen in en toonden daardoor
wat op grond van de dierproeven reeds te verwachten was, de ongevaarlijkheid voor den mensch aan.
Op groote schaal werden op Java bevolkingsgroepen, die door een
infectie met pest bedreigd werden, met de levende avirulente,
maar krachtig tegen pest immuniseerende kiemen ingespoten.
Volgens berichten zou de sterfte aan pest, dank zij deze entingen
tot 90 % van de gewone sterfte worden gedrukt.
Een andere methode ter acdeve immuniseering tegen infectieziekte bestaat in de inspuhing der te beschermen personen met
door de verwekkers dier ziekten afgescheiden vergiffen.
Er zijn nl. ziekten, waarvan de verschijnselen bijna geheel verklaard kunnen worden door de omstandigheid, dat hun verwekkers
na het binnendringen in het lichaam vergiffen vormen, welke door
het organisme van den geïnfecteerde worden opgenomen.
Tegen dergelijke ziekten kan men niet met de levende, nog
minder met de gedoode microben immuniseeren. Men moet dit
doen met de door de microben geproduceerde vergiffen, de Z.g.
toxines.
Eenvoudig is dit niet in zijn werk gegaan, daar dergelijke giffen
gevaarlijk zijn en zelfs in de dosis, die moet worden gebruikt, w i l
men eenig resultaat boeken, reeds in staat zijn ernsdge verschijnselen te veroorzaken.
Om het doel te bereiken maakt men gebruik van de kennis, dat een
toxinedeehje uit minstens twee groepen bestaat, een groep, die wel
en een groep, die niet giftig is. De giftige groep is het minst bestand
tegen allerlei schadelijke invloeden en wordt gemakkelijk onwerkzaam gemaakt, b.v. door licht verwarmen, door verzadiging met
antiserum en ook door chemicaliën o.a. en het best door formahne.
Men behandeh nu de toxine b.v. van de diphtheriebacterie
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met een voor het doel geschikte dosis formaline en verkrijgt een
toxine, een z.g, toxoied, dat in dit speciale geval anatoxine wordt
genoemd. D i t kan soms in de hoeveelheid van 3 ccm bij een cavia
worden ingespoten, zonder dat het dier dood gaat, terwijl het niet
behandelde toxine in de dosis van 1/100.000 mg de cavia in 5 dagen
doodt.
Met dergelijk anatoxine wordt nu de mensch tegen diphtherie geïmmuniseerd en met resultaten, waarover men bijzonder tevreden is.
Het ideaal van eiken immunisator moet zijn de levende verwekkers der ziekte zoo biologisch te veranderen, dat deze htm ziektemakende eigenschappen inboeten en hun immuniseerende werking behouden. Bij tal van ziekten is dh niet gelukt of maakt de
aard der verwekkers het gevaarlijk zelfs met schijnbaar avirulente
kiemen die leven, te immuniseeren. Zulke ziekten zijn b.v. de buiktyphus en de cholera,
Juist deze ziekten komen onder de onhygiënisch levende Aziatische
bevolkingsgroepen niet zelden in epidemischen vorm voor. De
typhus is zelfs endemisch in elke tropische Aziatische stad. Juist
in dergehjke steden kan men niet al het nut van waterleiding en
rioleering trekken, omdat de hygiënische instehing van de massa
ten eenenmale zoek is.
Men behelpt zich in zulke gevallen door maar met de gedoode
kiemen der ziekte te immuniseeren, hoewel men weet, dat men
een gebrekkige methode toepast en niet op al te krachtige immuniteit behoeft te rekenen. De kiemen van cholera en buiktyphus
worden op agar-agarplaten gekweekt en gesuspendeerd in een
geschikt vocht. N u kan men het aantal bacteriën, dat per ccm
aanwezig is, tellen en de suspensie zoo verdunnen, dat er zich per
ccm van de entstof 1 a 5 mihiard kiemen bevinden. Door de entstof met tusschenpoozen van enkele dagen en in steeds hoogere
doses onder de huid van de te beschermen personen in te spuiten,
kan men een zekere immumteit bij hen doen optreden.
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Hoe gebrekkig deze ook is, vooral in vergelijking tot de immuniteit die ontstaat na de immuniseering met levende biologisch veranderde kiemen, toch zijn de resultaten niet ongunstig.
Op Java is men b.v. in staat geweest, dank zij de entingen tegen
typhus en cholera, deze zoo gevreesde ziekten uit bepaalde bevolkingsgroepen of totaal te bannen of hun optreden tot een te verwaarloozen minimum te reduceeren.
Een speciale variatie van de actieve immuniseering is de z.g. gecombineerde waarbij men de biologisch veranderde, maar niet geheel
ongevaarlijke kiemen samen met antiserum inspuit.
Zoo' handelt men b.v. bij de immuniseering tegen gele koorts.
Men kan nl. muizen met het virus van gele koorts infecteeren door
deze dieren in de hersenen met het virus te enten. Door van hersenen op hersenen der muizen te enten kan men het virus zoo veranderen, dat het bij apen in vrij groote doses kan worden ingespoten,
zonder dat de anders voor gele koorts zoo gevoelige apen aan de
ziekte gaan lijden. Wel worden zij ten gevolge der inspuiting immuun tegen een infectie met het gelekoortsvirus. Helaas is de methode voor apen niet zonder gevaar. A f en toe laat het virus zich
van zijn gevaarlijke kant kennen en succombeeren de apen, die
men wilde immuniseeren.
Het is duidelijk, dat men te immuniseeren personen niet aan iets
dergelijks wagen mag en daarom spuit men hen tegelijk met het
virus, dat door muizenhersenen gepasseerd is, een hoeveelheid
serum i n van een aap of mensch, die van gele koorts genezen is,
Mocht het virus neiging hebben gevaarlijk te worden, dan wordt
door het gelijktijdig ingespoten serum dit gevaar afgewend.
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STOF EN STRALING
door
DR.

H . B. G. C A S I M I R .

Het doel van deze voordracht was een overzicht te geven van
de ontwikkeling onzer denkbeelden over het wezen van het licht
en de wisselwerking tusschen stof en strahng.
Toen in de 17de eeuw de eenvoudigste wetten der optica waren
ontdekt, kwamen aanstonds twee verschillende opvattingen naar
voren over het wezen van het licht. Volgens NEWTON bestaat het
licht uit deehjes, een hchtstraal kan dUs met een regenstraal vergeleken worden. Het is duidelijk, dat deze opvatting direct rekenschap geeft van de rechtlijnigheid van de voortplanting van het
hcht zooals deze bij schaduwvorming wordt waargenomen. De
schaduwvlek is te vergelijken met de droge plek die we bij een
regenbui onder een afdak vinden. Volgens HUYGENS moet daarentegen het licht als een golfverschijnsel worden opgevat. HUYGENS
liet zien, dat ook op deze wijze de eenvoudige wetten van breking,
terugkaatsing en rechtlijnige voortplanting begrepen konden worden,
terwijl hij tevens een theoretische beschrijving kon geven van de
ingewikkelde verschijnselen, die zich voordoen bij de z.g. dubbele
breking. Omstreeks 1800 werd door de proeven van FRESNEL de
juistheid der opvatting van HUYGENS aangetoond. FRESNEL ontdekte
het verschijnsel der interferentie van het licht, het verschijnsel dat
in het kort gekarakteriseerd kan worden door de forniule: hcht -|licht = duisternis; twee lichtstralen behoeven elkaar niet steeds
te versterken, ze kunnen elkaar ook uitdooven. De golftheorie
van het licht geeft hiervan een ongedwongen verklaring. Tevens
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werd door FRESNEL gevonden, dat de schaduw van een ondoorzichtig voorwerp niet vohcomen door de wet der rechtlijnige voortplanting wordt beschreven; aan de randen der schaduwvlek treden
afwijkingen op, Vooral bij een klein voorwerp is dh duidehjk
merkbaar.
Aanstonds rijst nu de vraag, uit wat voor golven het licht bestaat,
We weten dat het geluid bestaat uit golven in materieele media,
het hcht kan zich daarentegen ook in de ledige ruimte voortplanten.
Aanvankelijk werd aangenomen, dat we hier te doen hebben met
golven in een alles doordringende middenstof, de aether. De
verdere ontwikkehng der natuurkunde liet steeds duidelijker zien,
hoe de physische verschijnselen in twee groepen kunnen worden
ingedeeld. De eerste groep van verschijnselen heeft betrekking
op mechanische eigenschappen van de stof, ook de leer van het
geluid en de leer van de warmte behooren hiertoe. De tweede groep
omvat de electrische, de magnedsche en de optische verschijnselen.
De laatste verschijnselen zouden nu betrekking hebben op den
aether, de electromagnetische theorie van MAXWELL vat hen samen
tot een geheel, daarbij voortbouwende op de onderzoekingen
van

FARADAY,

Wanneer in de ruimte een electrisch veld heerscht moeten we
ons volgens FARADAY en MAXWELL voorstellen, dat de aether hier
in een gespannen toestand is. MAXWELL stelde wiskundige vergelijkingen voor het electrisch veld op, deze beschrijven dan volgens
hem een eigenschap van den aether. Iets dergelijks geldt voor het
magnetisch veld. MAXWELL kon nu langs wiskundigen weg laten
zien, dat volgens zijn vergelijkingen ook golven mogehjk zijn, die
juist de eigenschappen hebben die we voor het hcht moeten verwachten. Thans weten we dat er een heele reeks van verschijnselen
bestaat, die alle opgevat moeten worden als electromagnetische
golven, die zich ahe in de ledige ruimte met de snelheid van het
hcht voortplanten en die zich slechts onderscheiden door hun
trillingsgetal en golflengte. De radiogolven met golflengte van
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vele meters, de warmtegolven, het zichtbare hcht met golflengte
van 0,4 tot 0,8 duizendste millimeter, de ultraviolette stralen, de
Röntgenstralen en de door radioactieve stoffen uitgezonden y-stralen,
zij allen zijn electromagnetische golven of zooals MAXWELL ZOU
zeggen golven in den aether. Bij bijna al deze golven zijn interferentie-verschijnselen ontdekt. Bij Röntgenstralen moet men
hiertoe gebruik maken van het feit, dat de atomen in kristallen op
regelmatige wijze gerangschikt zijn. Bestraalt men een kristal met
Röntgenstralen, dan zal ieder atoom een strooigolf uitzenden en
deze strooigolven kunnen elkaar in sommige richtingen verzwakken,
in andere versterken.
Hoe staat het nu echter met de wisselwerking van licht en materie ?
Op welke wijze wordt licht uitgezonden? Hoe komen Röntgenstralen tot stand? Op welke wijze kunnen de electromagnetische
verschijnselen in verband worden gebracht met onze opvattingen
over het wezen der stof? Op deze vragen geeft de theorie van
MAXWELL geenerlei antwoord. LORENTZ heeft de theorie van
MAXWELL verder ontwikkeld en in verband gebracht met de atomistische opvatting over den bouw der materie. We kunnen zijn
theorie als volgt schetsen: de materie is opgebouwd uit positief
en negatief geladen electrische deehjes; de velden dezer deeltjes
worden volgens de vergelijkingen van MAXWELL berekend, voor
de beweging der deehjes werden door LORENTZ bijzondere vergelijkingen opgesteld. Later is gebleken, dat we moeten onderscheiden
tusschen de negatief geladen electronen, die onderling ahe gelijk
zijn en de positief geladen atoomkernen, welke voor alle chemische
elementen onderling verschUlen, We zien, dat in deze theorie
een merkwaardig duahsme optreedt: eenerzijds hebben we de
electromagnetische verschijnselen, anderzijds de materie. Van het
bestaan der electronen en der verschillende atoomkernen kan de
electromagnetische theorie geen rekenschap geven, deze moeten
als nieuw element in de theorie worden ingevoerd. Wel heeft men
een tijdlang gemeend, dat men de materieele deehjes als singulari-
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teiten, als werveltjes of knoedeltjes in den aether mocht opvatten.
De ondeelbaarheid en onderhnge gelijkheid dezer singulariteiten
bleef echter een raadsel, terwijl men boyendien de theorie niet op
zeer bevredigende wijze wiskundig kon formuleeren. Zoo was de
stand der klassieke natuurkunde aan het begin van de twindgste
eeuw.
De verdere ontwikkehng der natuurkunde toonde steeds duidelijker aan, dat deze klassieke electromagnetische theorie geen volledige beschrijving van het wezen der materie kon geven. Zoowel
de relativiteitstheorie als de quantumtheorie bevatten een beperking
van het geldigheidsgebied der electromagnetische theorie. De
relativiteitstheorie leidde tot het afschaffen van den aether. Men
zou kunnen meenen dat hierdoor de geheele electromagnetische
theorie kwam te vallen, dit is evenwel geenszins het geval. De
wiskundige vergelijkingen der theorie van MAXWELL-LORENTZ
blijven nl. nagenoeg onveranderd, alle concrete physische problemen
kunnen nog steeds op dezelfde wijze worden behandeld, slechts de
interpretatie der theorie is anders geworden. De situatie die hier
ontstaan is, is karakteristiek voor de geheele moderne natuurkunde;
in de plaats van een mechanische theorie treedt een wiskundig
formalisme. Een golf is niet meer een periodieke dichtheids- of
plaatsverandering, maar een wiskundige uitdrukking; teekent men
nochtans een golf, dan moet dh als een grafische voorstelling van
een mathematische uitdrukking worden opgevat. De electromagnetische theorie bestaat uit niet meer voorstelbare wetten, ons
voorstellingsvermogen schiet tekort, een consequente wiskundige
formuleering is echter nog mogehjk.
Deze abstracte beschouwingswijze Zal velen onbevredigend
voorkomen; men dient evenwel te bedenken tot welke merkwaardige
consequenties de opvatting eener mechanische middenstof voert,
zelfs wanneer men afziet van de relativiteitstheorie. De moderne
natuurkunde is er reeds voor een groot gedeelte in geslaagd de
eigenschappen der stof terug te voeren op het gedrag der atomen.
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De elasticiteit van een vast lichaam berust op de wisselwerking der
atomen en deze zijn weer voor een groot gedeelte het gevolg van
de electrische wisselwerking tusschen de kernen en de electronen.
De mechanische eigenschappen der makroscopische materie
berusten op de electrische werking tusschen de atomaire deehjes.
Maar waarom zou men dan nog trachten deze electrische werking
weer op mechanische eigenschappen van een middenstof terug te
voeren? Een dergehjke beschouwingswijze ware inconsequent.
Geeft men dit echter toe, dan moet men ook het abstract mathematisch karakter der hedendaagsche theorie aanvaarden. De afschaffing van den aether ware dus ook zonder de relativiteitstheorie
onvermijdelijk geweest. Voorts bracht de reladviteitstheorie wèl
een ingrijpende verandering in onze opvattingen over ruimte en
tijd, ten aanzien van het probleem van hcht en materie bracht
zij evenwel geen nieuwe gezichtspunten,
We moeten thans overgaan tot een bespreking der quantumtheorie, In populaire uiteenzettingen wordt de zaak wel eens zoo
voorgesteld, dat de theorie der quanta zou hebben aangetoond,
dat het licht uk deehjes bestaat, welke men dan met den naam
photonen bestempelt; zoo zou de opvatting van NEWTON tenslotte
toch nog zegevieren. Een dergelijke formuleering is naar onze
meening ten eenen male onjuist en wij wihen alvorens verder te
gaan met den grootst mogelijken nadruk vaststellen dat de quantumtheorie geen terugkeer tot NEWTON beteekent en dat de beschouwingswijze van HuYGENS-pRESNEL over de voortplanting en interferentie van het licht onveranderd van kracht blijft. In haar beginstadium had de quantumtheorie betrekking op de wijze waarop
arbeidsvermogen tusschen veld en materie kan worden uitgewisseld
en wel leerde zij dat deze energie-uitwissehng steeds bij discrete
hoeveelheden, z.g. quanta, moet plaats vinden. Het verband met
de golftheorie wordt nu als volgt: de berekende gohintensiteit in
een zeker deel van de ruimte bepaah de waarschijnlijkheid, dat
daar ter plaatse een dergelijk uitwissehngsproces zal plaats vinden.
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De golven van HUYGENS blijven bestaan als wiskundig hulpmiddel
en iets anders konden zij immers na de afschaffing van den aether
toch niet zijn. Niet alleen de theorie der energie-uitwisseling
tusschen veld en materie, ook de mechanica der materieele deehjes
moest op ingrijpende wijze gewijzigd worden. W i j wülen hier
slechts in het kort memoreeren hoe het noodig bleek bij de beschrijving van electronen van golven gebruik te maken. Experimenteel
werd inderdaad, ook interferende van electronenstralen ontdekt.
De theorie der quanta beteekende een stap verder op den weg der
mathematische abstractie, bovendien voerde zij tot ingrijpende
veranderingen in de opvattingen der natuurkundigen inzake de
causale beschrijving der natuurverschijnselen. Hier interesseert
ons evenwel voornamelijk de vraag in hoeverre zij een nieuw licht
heeft doen vallen op het dualisme licht en stof. I n eerste instantie
heeft zij hierin geen verandering gebracht, nog steeds staan veld
en deehje als twee essentieel verschillende elementen tegenover
elkaar, ja de lacunes welke in de klassieke electromagnetische
theorie bestonden, doen zich hier op veel onaangenamer wijze
gelden.
Wat moet men hier van de toekomst verwachten ? Het is denkbaar
dat een bevredigende theorie zou kunnen worden verkregen door
geringe wiskundige wijzigingen, maar door een veranderde interpretatie. Denkbaar is echter ook dat tot nog toe onbekende natuurverschijnselen hier geheel nieuwe gezichtspunten zullen openen.
Wellicht mogen we in de ontdekking van het positieve electron een
dergelijk verschijnsel zien. Door ANDERSON werd bij het onderzoek
van de uit de wereldruimte tot ons komende z.g. kosmische straling
gevonden, dat behalve negatieve electronen ook positieve electronen
kunnen voorkomen. Het bestaan van dergelijke deehjes kon worden
afgeleid uit een bestaande theorie van DIRAC. Wel was deze in
vele opzichten onvolkomen, maar zij kon een aantal eigenschappen
voorspellen, welke door later experimenteel werk ten volle werden
bevestigd. Het positieve electron zal in het algemeen slechts ge-
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durende korten tijd bestaan; het kan zich nl. met een negatief
electron vereenigen, de twee deehjes verdwijnen terwijl electromagnetische straling wordt uitgezonden. Daar de materie een zeer
groot aantal negadeve electronen bevat, zal ieder positief electron
na zeer korten tijd op dergelijke wijze in straling worden omgezet.
Omgekeerd is ook een-materialisatie van electromagnetische straling
waargenomen; electromagnetische energie verdwijnt terwijl een
positief en een negatief electron worden geschapen. D i t verdwijnen
en ontstaan van materieele deeltjes wordt door sommigen wel
eens als logische onmogelijkheid gebrandmerkt. Persoonlijk kunnen
wij deze bezwaren niet voelen. Evenmin mag men ons inziens uit
de mogelijkheid van een transformatie van electromagnetische
strahng i n materieele deehjes tot de identiteit dezer beiden concludeeren. D i t neemt echter niet weg, dat dit nieuw ontdekte
verschijnsel waardevolle gezichtspunten zal kunnen bieden voor
een toekomstige theorie, welke licht en materie zal moeten omvatten. De tijd zal moeten leeren in hoeverre nog meerdere nieuwe
verschijnselen ontdekt zullen moeten worden alvorens een dergelijke
theorie mogehjk is.

EEN VIJFTAL THEORIEËN OMTRENT
HET ONTSTAAN VAN HET ZONNESTELSEL CRITISCH BESCHOUWD
door
DR. J. J. R A I M O N D JR.

Het zonnestelsel moet minstens even oud zijn als onze planeet
en de leeftijd van de aardkorst moet volgens het onderzoek
van de radioacdeve elementen begrepen zijn tussen 1500 000 000
en 3 000 000 000 jaren. Elke hypothese omtrent de geboorte van het
zonnestelsel tracht dus een minstens 1 500 000 000 jaren oud
mysterie te ontsluieren.
Vele hypothesen werden geopperd; ze bleken allen ontoereikend
te zijn. Ook de moderne sterrenkundige waagt zich nog aan dergelijke gissingen. En met recht! Het zonnestelsel vertoont een Zo
duidelijke ordening, dat elke gedachte aan een toevahig samengebrachte verzamehng lichamen geheel verdrongen wordt door de
overtuiging, dat deze ordening voortgekomen is uit een gemeenschappelijke geboorte. Hierbij wordt dan veelal een voorbehoud
gemaakt. Onder de kometen namelijk heerst veeleer chaos dan
ordening. D i t deed MOULTON spreken van de twee zonnefamilies:
de planeten- en de kometenfamihe. De laatste wordt hier buiten
beschouwing gelaten.
Het spreekt haast vanzelf, dat de oorsprong van het zonnestelsel niet
door reconstructie gevonden kan worden. Weliswaar is het zonnestelsel in finesses onderzocht en zijn vooral de bewegingen van de
planeten met een zeer hoge graad van nauwkeurigheid bekend,
doch deze kennis is niet zo nauwkeurig, dat zij een extrapolatie, een
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terugberekening over een tijdvak van enkele duizendmülioenen
jaren toelaat. De meest nauwkeurige gegevens kunnen hoogstens
voor een tijdvak van tien- of honderdmilhoen jaren in toekomst of
verleden een nog enigszins betrouwbare uitspraak verschaffen. De
weg van de terugberekening is dus afgesloten.
Evenmin is het mogehjk om inhchtingen van buiten af te bemachdgen. Veronderstehen we voor een ogenblik, dat ook andere
sterren in het bezit zijn van een krans van planeten en dat onder
deze „zonnestelsels" oude zowel als jonge exemplaren voorkomen.
Dan zou de studie van deze exemplaren ons de wordingsgeschiedenis
van de zonnestelsels eenvoudig in de schoot werpen. Ook deze weg
is gebarricadeerd, want zelfs de machtigste kijker is niet in staat
een zonnestelsel behorende tot de meest nabije ster waarneembaar
te maken.
Waar waarneembare feiten ontbreken blijft geen andere weg
over dan eenvoudig een begintoestand aan te nemen, hieruit
de geboorte van de planeten te ontwikkelen en de lotgevallen van
de planeten te voorspehen. De toets op de deugdelijkheid van de
hypothese bestaat dan hierin, dat het „voorspelde" planetenstelsel
de zelfde wetmatigheden moet vertonen als het werkelijke en dat
bij de ontwikkehng van de hypothese alleen „natuurlijke" verschijnselen in het geding gebracht worden. I n het geval, dat meer dan
één hypothese tot het gewenste resultaat leidt, moet aan de hypothese, die het grootste aantal wetmatigheden en eventueel ook het
grootste aantal uitzonderingen verklaart, de voorkeur gegeven worden.
Na deze inleiding zal het duidelijk zijn, dat elke theorie omtrent
het ontstaan van het zonnestelsel noodzakelijkerwijze speculatief
is en dat we tevreden moeten zijn wanneer we de huidige bouw
van het zonnestelsel in grove trekken kunnen verklaren. Het Zal
blijken dat van de tot nu toe uitgewerkte hypothesen geen enkele
aan deze bescheiden eis kan voldoen.
We laten een opsomming van de te verklaren grove trekken
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voorafgaan aan de bespreking van de verscliillende liypothesen.
Kenmerken van het zonnestelsel;
1. De planeten beschrijven, alle in dezelfde richting, nagenoeg
cirkelvormige banen om de zon.
2. De banen zijn nagenoeg in één vlak gelegen.
3. De planetenbollen wentelen om assen, die n i e t loodrecht
op him baanvlakken staan. De richdng van wenteling komt in de
meeste gevallen overeen met de richdng, waarin de baan om de
zon doorlopen wordt.
4. Zes van de negen planeten bezitten één of meer manen; in
deze manenstelsels doen zich soortgelijke wetmadgheden voor als
in het zonnestelsel.
5. De gezamenlijke massa van de planeten is slechts een zeven
honderdste deel van de massa van het gehele zonnestelsel,
6. In de baanbeweging en in de wentehng van de planeten
schuilt 98% van het totale moment van hoeveelheid van beweging
de overige 2% zijn eigen aan het wentelende Zonnehchaam.
7. De scheikundige samenstelhng van de planeten is — voorZover we dit kunnen nagaan — van dien aard, dat de planeten zonder
bezwaar als snel afgekoelde stukken van het zonnehchaam beschouwd
kunnen worden.
8. Tenslotte wettigt het thans verkregen inzicht in de bouw van
de planeten de uitspraak, dat de planetenbollen geen samenraapsels
van reeds afgekoelde kleine stukken zijn, doch dat de bollen van
den beginne af in hun geheel bestaan hebben.
Onder moment van hoeveelheid van beweging — ook v/el impulsmoment
of hoekmoment genoemd — verstaat men het product: massa X afstand X
snelheid, met dien verstande, dat van de snelheid alleen de component, die
loodrecht op de afstand gericht is, in aanmerking genomen wordt. De grote
betekenis van het begrip „ m o m e n t van hoeveelheid van beweging" schuilt in
liet feit, dat dit moment, evenals energie, gehoorzaamt aan een behoudingstheorema. Naast de „ w e t van het behoud van energie" bestaat er een „ w e t van
het behoud van moment van hoeveelheid van beweging". Spreker illustreerde
deze behoudingswet met behulp van een draaiende schijf, waarop enkele experimenten werden uitgevoerd.
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Dit is iiet arsenaal van feiten, waaraan de hypothesen getoetst
moeten worden.
Wanneer we de oudste en soms zeer fantastische denkbeelden
buiten beschouwing laten, komen vijf hypothesen voor een bespreking i n aanmerking.
Dit vijftal kan gesplitst worden in twee groepen; twee hypothesen
die een geleidelijk wordingsproces voorstaan en daarnaast een
drietal, dat ons de geboorte van de planeten als het gevolg van een
catastrofe voorstelt.
De

„g e 1 e i d e 1 ij k e"

hypothesen.

Van de „geleidelijke" hypothesen is die van K A N T en LAPLACE

de meest bekende. De theoloog SWEDENBORG en de filosoof K A N T
hebben onafhankelijk van elkaar de hypothese geopperd. De wiskundige LAPLACE heeft er een meer exacte vorm aan gegeven, doch
pubhceerde niet anders dan een klein boekje in populaire stijl
gesteld.
Naast deze klassieke hypothese moet genoemd worden de moderne
van

NÖLKE.

De hypothese van Swedenborg, Kant en Laplace,
De hypothese gaat uit van een grote ijle nevel, waarvan de massa,
groter of gelijk was aan de massa, die het zonnestelsel nu bezit.
Bovendien wordt verondersteld, dat de nevel langzaam wentelde
en een moment van hoeveelheid van beweging herbergde, dat gehjk
was aan het thans i n het zonnestelsel aanwezige moment. De vraag
naar de herkomst van de — bolvormige of elipsoïdische — nevel en
de wijze waarop deze een wentelende beweging kreeg beschouwen
K A N T en LAPLACE als een niet tot de hypothese behorende.
Zonder een van zijn beweringen met berekeningen te staven
beschrijft LAPLACE de ontwikkehng van het zonnestelsel als volgt;
De nevel kromp in, ging dientengevolge — denk aan het behoud
van moment van hoeveelheid van beweging —• sneller wentelen en
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kreeg een steeds sterker afgeplatte vorm. Nadat de nevel de gedaante
van een gepantsterd autowiel had aangenomen, werd, toen de
omwentelingssnelheid nog groter werd, een ring afgesnoerd. Op
deze afsnoering volgde nog een achttal soortgelijke insnoeringen en
afsnoeringen. De afgesnoerde ringen werden „samengeveegd" tot
bollen en . . . . . . . . de planeten waren geboren.
Het is niet nodig uiteen te zetten, dat de hypothese van vele van
de op bladzijde 43 genoemde wetmatigheden rekenschap geeft,
maar i n gebreke bhjft de manenstelsels te verklaren.
Echter zijn er vele bezwaren tegen deze hypothese i n te
brengen.
Ten eerste zal zo'n afgesnoerde ring nimmer tot een bol worden
samengeveegd; de ring condenseert tot vele kleine stukjes.
Ten tweede — en dit is het hoofdbezwaar — is de hypothese
volkomen i n strijd met punt 6, op bladzijde 43 genoemd. Bij de
zoeven geschetste ontwikkelingsgang zal namelijk de afgesnoerde
materie, die slechts een gering gedeelte van de totale massa bevat,
ook maar een k l e i n g e d e e l t e v a n h e t t o t a l e m o m e n t v a n h o e v e e l h e i d v a n b e w e g i n g meekrijgen.
De huidige toestand is hiermee in flagrante tegenspraak.
De hypothese van Nölke (1930).
NÖLKE gaat eveneens van een nevel uit. Deze nevel echter had
geen symmetrische vorm, hij bevatte een aantal „condensaties" of
kernen; ieder van deze condensaties was voorbestemd een planeet te
worden, de grootste kern had het voorrecht de zon te zullen zijn.
NÖLKE ziet kans de hierboven tegen KANT-LAPLACE aangevoerde
bezwaren te ontgaan. Doch hij plooit en schikt de oernevel zo keurig
netjes, dat het zonnestelsel er wel uit möèt rollen. RUSSELL i)
1) R U S S E L L schreef in 1 9 3 5 een boek; T h e origin of the solarsystem. Hij
oefent hierin scherpe kritiek op de bestaande hypothesen; van deze kritische
beschouwingen is in dit artikel een ruim gebruik gemaakt.
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past op de hypothese van NÖLICE een uitspraak van MOULTON toe
en zegt: De hypotliese bevat zoveel veronderstehingen dat zij de
onbekende oorsprong van het zonnestelsel. . . . . . nog een beede
verder naar het terrein van het onbekende verschuift.
De

„catastrofale"

hypothesen,

Het fnuikende bezwaar, dat tegen de hypothese van K A N T en
LAPLACE bestaat, is te ondervangen door aan te nemen, dat de
planeten hun moment van hoeveelheid van beweging van buiten
af ontvangen hebben. Een ster, die de zon rakelings passeert of
zijdelings met de zon botst, kan stukken van het zonnehchaam
afrukken en aan deze stukken een moment geven, dat veel groter
is dan het moment van de zon zelf.
Ter inleiding beschouwen we hier de vraag: Hoe groot is de
kans, dat twee sterren i n ons melkwegstelsel elkaar ontmoeten ^)
of tegen elkaar botsen, I n een tijdvak van 2 000 000 000 jaren — dit
is de leeftijd van de aardkorst —• zullen i n een zwerm van
1 000 000 000 sterren, die ten opzichte van elkaar met snelheden
van 15 km/sec bewegen, optreden:
4 botsingen,
800 ontmoetingen op afstanden gelijk aan de afstand zon-aarde,
8000 ontmoetingen op afstanden gehjk aan de afstand zon-Jupiter,
Hieruit volgt, dat, indien voor de geboorte van een zonnestelsel
een ontmoeting van twee sterren vereist is, de zonnestelsels schaars
zijn,
We bespreken nu twee hypothesen, die van een ontmoeting en
een, die van een botsing uitgaat, Deze hypothesen dragen de namen:
1.

De planetisimalen-hypothese van CHAMBERLIN en MOULTON

(1900).
2.

De getijden-hypothese van JEANS en JEFFREYS ( 1 9 1 6 ) .

Bij een „ontmoeting" raken de sterren elkaar niet aan, maar beschrijft
de eene ster ten opzichte van de andere een hyperbolische baan.
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3. De botsingshypothese van JEFFREYS (1929).
Met nadrult zi] hierbij vermeld, dat geen van deze onderzoekers
alle stadia van het ontwikkelingsproces langs wiskundige weg heeft
kunnen ontwikkelen; vooral de verschijnselen, die optreden wanneer
de sterren dicht langs elkaar heengaan, zijn te ingewikkeld om ze
in een keurslijf van formules te wringen.
De

planetisimalen-hypothese,

We zullen drie stadia onderscheiden;
1. de gebeurtenissen tijdens de ontmoeting,
2. de aard en de lotgevallen van de afgerukte materie,
3. het ontstaan van de planeten en de vorming van hun banen.
Wil de ontmoeting werkelijk catastrofale gevolgen hebben, dan
moeten de zon en de andere ster elkaar tot een afstand, gehjk aan
enkele malen de middehijn van het zonnehchaam, genaderd zijn.
Alleen dan is de wederzijdse aantrekking zo groot, dat de inwendige
samenhang van de sterrenhchamen verstoord en materie afgerukt
wordt. Op de zon zouden volgens CHAMBERLIN en MOULTON twee
vloedbergen ontstaan zijn, een op de naar de ster toegekeerde en
een op de van de ster afgewende zijde van de zon
CHAMBERLIN en MOULTON nemen aan, dat de vloedberg niet
alleen van de zon werd losgerukt, maar er zelfs van weggesloten
werd.
De losgerukte en weggeworpen materie koelde snel af, de gemakkelijk condenseerbare bestanddelen werden vloeibaar en ten
slotte vast; de moeilijk samendrukbare stoffen bleven gasvormig.
Van de aldus gevormde kleine stukjes — planetisimalen — klontte
een gedeelte samen tot „kernen", deze kernen vormden de eerste
aanleg van de planeten; de overige planedsimalen vormden een
wolk in en om het zonnestelsel. De kernen bewogen door de wolk
1) De vervorming van de ontmoetende ster doet niet ter zake; de ster lieeft
ongetwijfeld soortgelijke wederwaardigheden gehad als de zon en zal als gevolg
van de ontmoeting ook met een planetenkrans getooid zijn.
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van planetisimalen en pikten onderweg vele planetisimalen op;
aldus groeiden de kernen tot „volwassen" planeten. Tegelijkertijd werden de baanvormen verbeterd. De planetenkernen bewogen
aanvankelijk langs sterk elliptische banen; deze banen werden
tengevolge van de voortdurende planetisimalenvangst in nagenoeg
cirkelvormige banen omgezet.
De bezwaren tegen de planetisimalen-hypothese zijn;
1, De uitstotende kracht, die CHAMBERLIN en MOULTON aannemen, blijkt niet te bestaan. Zij dachten aan de protuberanties,
die met grote snelheid het zonoppervlak verlaten, doch nu is bekend
dat de stralingsdruk, die het protuberantie-verschijnsel beheerst,
zeker niet bij machte is grote massa's uit te drijven,
2, Volgens punt 8, op bladzijde 43 genoemd, kunnen de planeten
niet uit een verzamehng van kleine stukjes ontstaan zijn,
3, Een derde, zeer ernstig bezwaar zal op bladzijde 50 genoemd
worden.
De getij denhypothese.
Deze is een verbetering van de planetisimalen-hypothese; beide
hypothesen stemmen wat betreft de grote lijnen met elkaar overeen.
JEANS en JEFFREYS schenken alleen aandacht aan de vloedberg, die
naar de ontmoetende ster gericht is. De vloedberg werd, naarmate
de sterren elkaar naderden, hoger en hoger; er ontstond i n de
vloedberg een stroming, die naar de ontmoetende ster gericht was.
Toen de ontmoeting voorbij was, ging de sigaarvormige, van de
zon afgesnoerde massa een zelfstandig bestaan leiden.
De „sigaar" was instabiel; er ontstonden insnoeringen, die de
sigaar verdeelden i n grote „druppels". En deze zeer grote druppels
koelden af tot vaste planeten, omgeven door gasvormige dampkringen. JEANS beschrijft het afkoelingsproces vrij uitvoerig; hij
schetst hoe de planeten bollen met dichte kernen en minder dichte
buitenste lagen werden en hoe de grote planeten een dikke, de kleine
planeten slechts een zeer dunne atmosferische laag behielden.
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De materie, die bij de vorming van de planeten vermorst werd,
vormde een wolk en deze wolk verrichtte voor de hypothese onmisbare diensten door de aanvankehjk sterk elliptische banen tot
cirkelvormige te vervormen.
Hoewel deze hypothese de bezwaren, die tegen CHAMBERLIN en
MOULTON aangevoerd werden, niet kent, zijn er andere, die zowel
de planetisimalen- als de getijdenhypothese aankleven, doch die
we terwille van de beknoptheid hierboven niet vermeldden.
Geen van beide ontmoedngshypothesen is namehjk in staat een
redelijke verklaring te geven van het ontstaan van de manenstelsels
en evenmin van de wentehng van de planetenhchamen. De wentehng van de planeten zou veroorzaakt zijn door de „vermorste"
materie, die op de planeten teruggevallen is. Om echter de wenteling van de planeet Jupiter te bewerkstelhgen zou volgens JEFFREYS
een massa, die vierhonderd malen zo groot is als de gezamenlijke
massa van de Jupher-manen, op Jupiter teruggevahen moeten zijn.
Hierin ziet JEFFREYS terecht een groot bezwaar tegen de getijdenhypothese.
De botsingshypothese.
Met zijn botsingshypothese heeft JEFFREYS de getijdenhypothese
zodanig verbeterd, dat het bezwaar van de onverklaarde wentelingen
grotendeels vervalt. JEFFREYS neemt aan, dat de zon rakelings in
botsing kwam met een ster. Hoewel zo'n botsing ongetwijfeld
zeldzamer is dan een ontmoeting, is toch de kans niet zo veel
kleiner, dat een botsing als een geheel onmogelijke aanleiding voor
de geboorte van het zonnestelsel beschouwd behoeft te worden.
Zeker is, dat de geboorte een zeer heftig verloop heeft gehad;
in slechts een uur tijds heeft de eigenlijke catastrofe zich voltrokken.
Met een snelheid van 800 km/sec kwamen beide sterren rakehngs
met elkaar in contact; de kernen troffen elkaar niet, aheen de
buhenste lagen vermengden zich tot woedend kolkende massa's.
Toen de sterren zich weer van elkaar verwijderd hadden,
4
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bleven beide sterren gedurende enige tijd door een steeds langer
wordende brug verbonden. D i t „Hnt", waarin een temperatuur
van millioenen graden geheerst moet hebben, brak en een gedeelte
bleef bij de zon achter. De lotgevallen van dit lint zijn in velerlei
opzichten de zelfde als die van de „sigaar" van JEANS. Doch in een
opzicht is er een belangrijk verschil; in het hnt is namelijk een
wervehng aanwezig. JEFFREYS berekende, dat het lint ongeveer een
vijfhonderdste deel van de gezamenlijke massa van de beide sterren
bevatte en dat bovendien het gehele hnt, indien dit tot een bol werd
samengebald, een omwentehngstijd van 8 uren zou bezitten. De
grootte-orde van de massa stemt wonderwel overeen met het
gegeven, dat op bladzijde 43 genoemd is; de omwentelingstijden
van Jupiter en Saturnus bedragen ongeveer 10 uren. Echter blijft
ook de botsingshypothese in gebreke de manenstelsels te verklaren,
doch — aldus JEFFREYS — men kan moeilijk in bijzonderheden
beschrijven, wat er in die wervelende massa al of niet gebeurd kan
zijn. Het is niet ondenkbaar, dat de manen daarin tegelijk met de
planeten ontstonden; maar hoe?
Behalve dit bezwaar zijn er nog verschillende andere;
Ten eerste is het moeilijk te begrijpen, hoe uit het enorm hete
lint planeten zijn ontstaan; de temperatuur moet er Zo hoog geweest
zijn, dat het lint explodeerde; de Zwaartekracht is niet i n staat
geweest het razend snehe vervluchtigingsproces zodanig te remmen
dat er werkelijk bollen ontstonden.
Ten tweede heeft RUSSELL een bezwaar geformuleerd, dat voor
alle ontmoetingshypothesen fnuikend is, een bezwaar, waaraan de
botsingshypothese het ergste mank gaat.
RUSSELL stelt voorop, dat volgens de moderne opvattingen de zon
in den beginne practisch gesproken dezelfde afmetingen heeft
gehad als hij nu bezit. Dus kan de afstand van de elkaar ontmoetende sterren niet veel groter dan enkele mhhoenen kilometers geweest zijn.
Vatten we nu in het oog dat de huidige afstanden van zon en
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planeten honderd- en duizendtallen van millioenen kilometers
bedragen, dan doet zich de vraag voor, hoe het mogelijk is geweest
dat de massa, waaruit bijvoorbeeld Jupiter ontstaan is, minstens
90 maal zover van de zon weggeslingerd is als de afstand van de
ontmoetende sterren heeft bedragen. Zelfs bij de gunstigste veronderstellingen vindt RUSSELL, dat Uranus over een afstand, die minstens
500 malen zo groot is als de afstand van de zon tot de ontmoetende
ster, weggeslingerd moet zijn.
In het geval van de botsingshypothese zijn deze cijfers nog veel
ongunstiger. En zo stort ook de veelbelovende botsingshypothese
als een kaartenhuis i n , omdat deze volkomen i n gebreke blijft
rekenschap te geven van de huidige afmedngen van de planetenbanen.
Nabeschouwing,
We moeten dus besluiten met de teleurstellende conclusie: „Wij
weten het niet".
Doch misschien is Uw teleurstelhng nu nog groter, dan toen ge
van al die schone gedachtebouwwerken niets wist. Telkens opnieuw meenden we er te zijn en ook nu nog kunnen we moeilijk
ontkomen aan de gedachte, dat we toch wel dicht bij de waarheid
geweest zijn. De sterrenkundigen schijnen dit gevoelen te delen,
want nog steeds worden pogingen in het werk gesteld om de situatie te redden. Ruim een jaar geleden ontwikkelde LYTTLETON
de hypothese dat de zon, voordat de ontmoeting of botsing plaats
vond, een dubbelster was; de ontmoeting bestond i n een voltreffer
tussen een ster en de begeleidster van de zon. De planeten zijn de
stukken, die er bij de botsing afgevlogen zijn. Enkele maanden lang
gaf LYTTLETON ons een beede hoop, totdat ook de hypothese de
weg van al haar voorgangers ging en afgedankt werd omdat de
ontmoetende ster nimmer over voldoende energie beschikt kan
hebben om de door LYTTLETON geschetste onheilen aan te richten.
En zo schijnt elke nieuwe poging tot mislukking gedoemd te zijn.
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Hetgeen niet te verwonderen is. Immers — de waarnemingen laten
ons volkomen in de steek. Indien de gehele ontwikkehngsgeschiedenis van het zonnestelsel voorgesteld wordt door de reeks van
lettertekens in een roman met een millioen bladzijden dan zijn
aheen de laatste zeven regels in voor ons duidelijk leesbare letters
gedrukt en kunnen we van de laatste 1000 bladzijden slechts de
hoofdletters ontcijferen. En uit dit werkelijk magere aantal gegevens
zouden we de inhoud van de gehele roman wülen reconstrueren!
Vooral de zinnen op de eerste bladzijde prikkelen onze nieuwsgierigheid. We moeten echter erkennen, dat we er niets van weten.
Van het gehele boek niet? Ja, toch wel iets; we weten namelijk
hoe dik het is. Want ondanks aüe onzekerheid en ondanks alle
mislukkingen komt een feit steeds duidelijker naar voren. Twee
duizend milhoen jaren is de aardkorst oud, twee duizend millioen
jaren geleden bezat het heelal een klein volume en waren de spiraalnevels dicht op elkaar gepakt. Twee duizend millioen jaren —
„de dikte" van onze roman — geleden maakte de physische wereld
een heftig bewogen periode mee, toen gebeurden er dingen, die nu
hoogst onwaarschijnlijk en welhaast onnatuurlijk genoemd zouden
worden, toen vonden overal en slag op slag grote catastrofen plaats,
toen deed zich ook het kleine incident voor waarnaar wij Zo naarstig
zochten, het onbetekenende voorval, dat wij de geboorte van ons
zonnestelsel noemen; het vult misschien slechts een volzin van de
inleiding tot onze roman, die veel meer is dan een eenvoudige
roman. Het is een epos, het epos van de schepping; op het titelblad lezen we; I n den beginne schiep God . . . .

Voorburg, Januari 1938,

UBER DAS ^
MITTEILUNGS-VERMÖGEN DER TIERE
door
DR, K , LORENZ

(Verslag dr, N , Tinbergen)
In zekere zin is de mens het enige dier, dat spreken kan. Toch
kan men onder zeker voorbehoud van „de taal der dieren" (of
hever van de talen der dieren) spreken. De oorzaak van deze dubbelzinnigheid hgt in het feit, dat de termen „taal" en „spreken".
Zoals ze in ons dagelijks leven gebruikt worden, niet scherp gedefinieerd zijn. Wanneer men de taal der mensen iets nader beschouwt, ziet men al spoedig, dat de mens over verschillende
soorten van taal beschikt. De belangrijkste rol in het leven der
gecivihseerde mensen speelt de gewilde mededehng. Maar daarnaast komt onwillekeurige mededeling voor, die gebaseerd is op uitwendig waarneembare, onwillekeurige gemoedsuitingen. Wij kennen
deze vorm van taal zeer goed in het dagelijks leven, wat b.v. tot
uiting komt in het spreekwoord „zien eten doet eten"; N u werkt
echter niet alleen eten aanstekelijk, ook allerlei andere bewegingswijzen kunnen in soortgenoten de drang tot het uitvoeren van dieZelfde bewegingswijze stimuleren; zien schrikken doet schrikken,
zien (of horen) geeuwen doet geeuwen, enzovoort.
Bij mensen kent men echter nog een andere vorm van onwillekeurige mededehng, waarbij een bepaalde handeling bij de soortgenoot niet dezelfde handehng, maar een zeer bepaalde antwoordhandeling opwekt, Het schreien van de baby doet de moeder niet
meehuilen, maar wekt verzorgingshandehngen op.
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Juist deze beide vormen van ongewilde mededeling, de inductie
van eenzelfde handeling en de inductie van een antwoordhandeling, treffen wij bij vele diersoorten aan. U i t de aard der zaak vinden
wij hier de rijkste verscheidenheid bij die soorten, die sociaal
leven, maar ook bij vele solitaire vormen spelen tijdens voortplanting of broedzorg mededelingen een grote rol, want ook hier
moeten dikwijls handelingen van twee subjecten zeer precies bij
elkaar passen, om instandhouding van individu of soort te bewerken.
Dat de mededeling primair gemoedsuiting is, en zeker niet
gepaard gaat met inzicht in het te bereiken resultaat; dat zulk een
inzicht in ieder geval niet het motief voor de mededeling kan zijn,
zoals veelal bij den mens, behoeft nauwelijks nader uiteengezet te
worden. Zelfs bij hoogstaande diersoorten maakt het dikwijls niet
het geringste verschil, of het individu, waarvoor de mededeling
„bestemd" is, inderdaad aanwezig is of niet. Een eenzame gans
geeft bij bepaalde vormen van gevaar de waarschuwingsroep niet
minder volledig dan wanneer er soortgenoten in zijn nabijheid zijn.
Dergelijke voorbeelden tonen duidelijk het verschil met de hoogste
vorm van mensehjke taal, de gewilde mededeling.
I n schema berust dus bij dieren de algemeen voorkomende wijze
van mededelen op onwillekeurige, bij bepaalde actierichdngen behorende uitingen, waarop door soortgenoten op zeer bepaalde manier gereageerd wordt. D i t schema vinden we nu op de meest verschillende wijzen verwezenlijkt.
Bij elke vorm van een dergelijke mededehng moet het onderZoek aan twee kanten beginnen; aan de kant vanwaar de mededeling verzonden wordt en aan de ontvangstzijde.
Het ontvangststation is steeds gevoelig voor zeer bepaalde, dikwijls zeer beperkte, prikkelsituades. I n principe bestaat tussen deze
specifieke gevoeligheid voor bepaalde mededelingen van soortgenoten en de specifieke gevoeligheid voor niet van soortgenoten
afkomstige veranderingen in de buitenwereld geen verschil. We
vinden eveneens i n vele gevallen een specifieke en starre koppe-
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ling tussen bepaalde processen in de levenloze omgeving en bepaalde reacties van het subject.
Van die tamelijk starre gebondenheid van een bepaalde handeling
aan een Zeer bepaalde uitwendige situatie heeft men nog maar een
klein aantal gevallen goed onderzocht. Een bekend voorbeeld levert
de reeks van handelingen, die bij de teek Ixodes tot het bloedzuigen
op de gastheer (zoogdier) voert. De aan een tak hangende teek
laat zich vallen, zodra hij i n contact komt met een voorwerp, dat
de drie volgende kenmerken draagt: het moet ca. 37 graden Celsius
warm zijn, moet geuren naar boterzuur, en moet een weke oppervlakte hebben. Alle voorwerpen, die deze drie kenmerken dragen,
wekken de hele tot zuigen voerende handehngenreeks op.
Een ander voorbeeld van gebondenheid aan een kenmerkenarme prikkelsituatie is het prooigrijpen van een snoek. Op een
blinkend voorwerp, dat beweegt, schiet een snoek, vooropgesteld
dat hij i n jachtstemming is, toe. Hierop berust zelfs een methode,
om met een stuk bhk aan een snoer snoeken te vangen.
Deze koppelingen tussen bepaalde prikkelsituaties en bepaalde
er door opgewekte reacties zijn van soort tot soort verschillend.
Wij noemen zulk een koppeling i n aansluiting op VON UEXKUELL,
een „auslösendes Schema". Zulke schemata zijn opgebouwd uit
kenmerken, die tezamen de situatie, waarin de reactie moet optreden
om zijn functie te vervullen, goed karakteriseren. Een Ixodes vindt
met het schema, dat bij zijn reactie „zich laten vallen" past, steeds
een zoogdier, behalve wanneer toevallig en onvoorzien een bioloog
hem een speciaal voor zijn proeven vervaardigd model voorhoudt.
Men kan zeggen, dat elk schema onwaarschijnlijk genoeg is, om
reacties op inadaequate voorwerpen te voorkomen.
Bezien we de zijde van het zenden der mededelingen, dan blijkt,
dat het mededelende dier, vanzelfsprekend, de prikkelsituade voor
de antwoordhandeling van de partner moet leveren. Een zeer eenvoudig geval hiervan levert het „auslösende Schema" voor de sperreactie van jonge zangvogels, dat bij merels en zanglijsters is onder-
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zocht. De jonge dieren sperren op iets dat zich boven ooghoogte bevindt, beweegt, en niet Ideiner is dan ongeveer 3 mm. Deze priklcels
worden steeds door de oude vogel die met voer op het nest komt,
uitgezonden. Zeer specifiek is dit schema echter niet.
Doordat nu echter, in tegenstelling met b.v. het geval snoekwitvis, de betrekking bestaat tussen twee individuen van één soort,
is de mogehjkheid gegeven tot evolutie van zender en ontvangstation
tegelijk en in een bepaalde richdng. Die richting is: het steeds onwaarschijnlijker worden van de kenmerkencombinatie van de
„Auslöser" (signaalstructuur), terwijl het schema daarbij blijft
passen, dus met de ontwikkehng van de Auslöser gelijke tred
houdt. Op deze wijze moeten wij naar mij dunkt het optreden
van Zeer ver gespecialiseerde structuren en bewegingen verklaren,
die, op grond van experimenteel onderzoek, blijken mededelende
functie te hebben.
Bij hierop gericht onderzoek bhjken vele diersoorten een betrekkelijk uitgebreide, op zulke „Auslöser" berustende, taal te hebben.
Deze taal kan op zeer verschillende zintuiggebieden gebaseerd zijn.
Vele mededelingen vallen op optisch gebied. Uiteraard vinden
we optische signaalstructuren het best ontwikkeld bij vormen, die
met goede optische receptoren zijn uitgerust. Het sperren van jonge
zangvogels heeft o.a. tot functie het plotseling zichtbaar maken
van de binnenzijde van de bek. Deze binnenzijde is bij zeer vele
soorten hoogst opvallend gekleurd, en de kleuren, evenals de rangschikking er van tot een patroon, zijn van soort tot soort zeer verschillend. Onder onze inlandse soorten spant in dit opzicht de appelvink de kroon, die een inderdaad onwaarschijnlijk patroon van
schel geel, violet en rood vertoont. Het opensperren van de'bek
is dus een vorm van taal, waarmee zulk een jónge vogel aan de
voedselbrengende oudervogels meedeeh, dat hij het voedsel verlangt, Het voedselgeven der ouden is dan ook geheel van het sperren
der jongen afhankelijk.
Bij zilvermeeuwen, waar de jonge vogel niet spert, maar zelf het
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voedsel van de snavel der ouden pikt, draagt de snavelpunt van de
oude een helderrode vlek. Proeven hebben uitgewezen, dat een jonge
Zdvermeeuw zich reeds bij de eerste keer dat hij voedsel verlangt,
richt naar elke rode vlek, die men hem voorhoudt.
Jonge hoenderachtigen hebben een ingewikkelde vlektekening
op de kop. Deze vlektekening is van soort tot soort verschhlend.
Het is gebleken, dat de kloeken van deze vlektekening in hoge mate
afhankelijk zijn; zij verzorgen slechts kuikens met de tekening, die
haar eigen soort heeft. Doordat de broedhandehngen veel minder
specifiek gekoppeld zijn, kan men een kloek wel op vreemdsoordge
eieren laten broeden; zodra deze echter uitkomen en de kuikens
het „foute" koppatroon tonen, worden zij niet behandeld als kuikens, maar als nestvijanden, en gedood. Deze specifieke koppehng
gaat, evenals vele andere dergelijke koppelingen, bij domesticatie
verloren, en vele gedomesticeerde rassen zijn niet zo kieskeurig op
het uitzien van hun jongen.
Bij eenden vindt men iets dergelijks; het is waargenomen, dat een
jongen leidende wijfjeseend op het geluid van een in nood verkerend eendenkuiken van een vreemde soort toeschoot, het vreemde
kuiken verdedigde, en het, zodra ze het gered had en het nader
bekeek, doodhakte.
Vele opvallende structuren van vogels, waarop men reeds lang
geleden de aandacht gevesdgd heeft, doen ook dienst tijdens paarvorming en paring. Bij baltsceremoniën worden steeds opvallende
structuren getoond. Deze opvallende structuren zijn i n vele gevallen tijdens het dagelijkse leven onzichtbaar, en worden alleen
bij de bahs getoond. Zij hebben dikwijls een dubbele functie, nl.
le. het opwekken van antwoordhandelingen in de geslachtspartner, en 2e. het opwekken van vlucht bij dieren van hetzelfde
geslacht, Niet alleen de zeer bont gekleurde soorten bezitten zulke
Auslöser, maar ook de minder opvallende soorten, zoals b.v. de
raaf. Bij de balts worden de structureel afwijkende keelveren sterk
opgezet, en het witte onderste ooglid wordt omhoog getrokken,
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Bij onze inlieemse driedoornige stelcelbaars, waarvan de mannedes,
die in de voortplandngstijd aan de buikzijde fel rood gekleurd zijn,
een nest bouwen, waarin de door hem gelokte wijfjes hun eieren
leggen, speeh de rode kleur een rol als mededehng. Door proeven
is nl. uitgemaakt, dat kuitrijpe wijfjes slechts mannedes volgen,
die rood gekleurd zijn.
Het gebruik van signaalstructuren bij de paarvorming is niet
alleen van vogels en vissen bekend, maar ook b.v. bij die spinnen, die
goed functionnerende ogen bezitten, zoals wolfspinnen en springspinnen. Bij verscheidene soorten zijn „paringsspelen" bekend,
waarbij, op volkomen analoge wijze als dat bij vogels voorkomt,
opvallende structuren worden getoond.
Weer andere signaalstructuren doen dienst bij allerlei sociale
handehngen, zoals het samen vliegen. Men heeft deze functie b.v.
aangetoond voor de vleugelspiegels der Anatiden; aan de kleur van
de spiegel herkent een vliegende eend zijn soortgenoot. Vrijwel
elke soort heeft een eigen kleur, en een gekleurde plaat van de
vleugelbovenkanten der verschillende Europese eenden wekt dan
ook eenzelfde indruk als een vlaggen-atlas.
Bij al deze voorbeelden van „taal" worden de opvallende structuren door zeer bepaalde, het dier aangeboren, bewegingen zichtbaar gemaakt. Lang niet altijd echter bezit een diersoort zowel
de als signaal dienstdoende bewegingen als de morphologische
differentiaties; men kent vele gevallen, waar wel een speciale beweging, maar geen hierdoor gedemonstreerde signaalstructuur
getoond werd.
De vrouwelijke driedoornige stekelbaars heeft een baltsbeweging,
die op zichzelf. Zonder ondersteuning door een morphologische
differentiatie, onwaarschijnlijk genoeg is om als signaal dienst te
doen: ze zwemt niet in horizontale houding, maar met de lichaamsas voorwaarts-omhoog gericht, zich toch horizontaal of zelfs iets
omlaag voortbewegende, op het baltsende mannede toe. Zulk een
mannede valt iedere vreemde vis i n zijn territorium aan, behalve
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een vis, die deze speciale, onwaarschijnlijke beweging uitvoert.
Zijn reactie op deze vrouwelijke signaal-handeling is: naar het
nest zwemmen en door bepaalde bewegingen de opening aanwijzen.
Men vindt nu, bij vergelijkende beschouwing van een aantal
verwante vormen, steeds wel gevallen, waar een beweging zonder
morphologische ondersteuning voorkomt, naast gevallen waar
beide tezamen een funcde uitoefenen, maar nooit gespecialiseerde
morphologische structuren, zonder een beweging, die die structuur
„gebruikt". Men vindt dus b.v. in de groep der zwemeenden bij
verschillende soorten homologe baltsbewegingen, die bij de ene
soort in het geheel niet, bij een andere op juist merkbare wijze,
bl) weer andere soorten op hoogst in het oog vallende wijze door
morphologische signaalstructuren ondersteund worden. Een dergelijke reeks kan bij de inheemse futensoorten opgesteld worden.
Men komt zo vanzelf tot de opvatting dat hier de beweging
phylogenetisch ouder is dan het orgaan.
Uit het voorgaande blijkt al, dat stellig niet alle opvallende structuren als gevolg van sexuele teeltkeus ontstaan kunnen zijn, daar
een aantal van hen niet eens een rol spelen in het geslachtsleven,
Toch is er een groep van vogels, waarvoor ongetwijfeld de sexuele
teeltkeus een grote rol bij het ontstaan van signaalstructuren gespeeld heeft. D i t betreft vogelsoorten, waar door een aantal mannet)es in een groep wordt gebaltst en waar de wijfjes uit de mannedes
een keuze komen doen: kemphaan, vele eenden, pauw. Argusfazant, enz. Bij deze soorten vindt men ook juist de meest gespeciahseerde baltsstructuren. De Argusfazant heeft zelfs het verlies van
het vliegvermogen „er voor over gehad", om geraffineerde baltsstructuren op de vleugel te ontwikkelen.
Niet alle taal der dieren beweegt zich op optisch gebied. Ook
acustische signalen zijn bij die groepen, die horen kunnen, niet
zeldzaam. Over de functie der verschillende geluiden, waarover
dieren met geluidemaal beschikken, weet men nog betrekkelijk
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weinig met zekerlieid. Het meeste weet men weer bij vogels. De
bekendste vorm is wel de zang der zangvogels, die in vele gevallen
inderdaad de functie heeft, een geslachtspartner te lokken. Dat men
de soorten der zangvogels zo gemakkelijk aan hun zang kan herkennen, is dan ook geen toeval, maar weer een gevolg van de aan
alle „Auslöser" eigen onwaarschijnlijkheid (specificiteit). Een dergelijke als lokmiddel werkende zang hebben ook vele sprinkhanen
en krekels. Wijfjes van sommige dezer soorten heeft men er toe
gebracht, in de luidspreker te springen, waaruh het geluid van een
stridulerend mannede werd weergegeven.
Betrekkelijk goed kent men ook de functie der verschillende
alarmgeluiden, De meeste soorten beschikken over verschülende
geluiden, die als reactie op verschihende gevaren geuit worden,
en die de functie hebben, bij elke gevaarsoort de adaequate reactie
in de soortgenoot op te wekken. De Bankiva-kip en de er van afstammende gedomesticeerde kippen hebben een reacde op lopende
en op vliegende vijanden. De alarmroep' op de eerste categorie doet
de soortgenoten op stok gaan, die op de tweede categorie noopt hen,
zich te drukken.
Ten slotte zij terloops op de mededelingen gewezen, die tot
andere dan tot optische of acoustische prikkelgebieden behoren, zoals
chemische en taktiele signalen. Goede onderzoekingen hierover
zijn echter zeldzamer dan over de beide behandelde prikkelgebieden.

REPRODUCTIEMETHODEN
door
DR. L . V A N DER G R I N T E N .

Met reproductiemethoden worden, zooals de naam reeds aangeeft, beelden weergegeven. Het weer te geven (te „reproduceeren")
beeld is het „origineel", het weergegeven beeld de „copie". Het
origineel is meestal transparant. De copie kan zijn een „positieve"
copie, wanneer deze, voor wat haar licht- en donkerverdeehng
betreft, overeenkomt met het origineel, en een „negatieve" copie,
wanneer haar licht en donkerverdeehng omgekeerd aan die van het
origineel is.
Met behulp van een photographische camera kan men ieder
willekeurig origineel en ook een concreet voorwerp afbeelden.
Beschikt men over een z.g. transparant origineel, bijv. op f i l m of
op transparant papier dan kan men daarvan op een vlak een schaduwbeeld ontwerpen, welk schaduwbeeld volkomen scherp wordt
bij voldoend innig contact tusschen het origineel en het vlak. Aan
zulk een schaduwbeeld op zichzelf heeft men, daar het vluchtig is,
uiteraard niets. In de reproductie moet men dan ook het schaduwbeeld vastleggen. D i t geschiedt met behulp van een chemische
reactie, die door licht wordt veroorzaakt, doch die niet in het
donker plaats heeft, m. a. w. met behulp van een photochemische
reactie.
Tallooze stoffen ondergaan door lichtinwerking een chemische
verandering en zijn dus „lichtgevoehg". Reeds ARISTOTELES releveert dat planten i n het licht groen en in het donker wit zijn. Ook
wist men in zijn tijd dat de toenmaals gebruikelijke purperkleurstof
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door inwerking van zonliclit fraaier werd. Door de tijden lieen
werd van steeds meer stoffen bekend, dat ze liciitgevoelig zijn.
Heden ten dage, nu men over zeer nauwkeurige waarnemingsmetlioden bescliikt, is men zelfs geneigd aan te nemen, dat bijna
alle stoffen min of meer lichtgevoelig zijn.
Zoovele stoffen als in principe lichtgevoelig zijn, zoo weinigen
zijn er die voor het photochemisch vastleggen van een schaduwbeeld geschikt zijn. I n de allereerste plaats moeten genoemd worden
de zilververbindingen, met name het broomzilver, op welks lichtgevoeligheid de photographie en kinematographie berust. De uitvinding van de photographie met zilververbindingen door DAGUERRE
dateert van ruim een eeuw geleden. Op de methode met zilververbindingen wordt in het bestek van deze voordracht echter niet
ingegaan; zilververbindingen worden slechts bij uitzondering in
technische reproductie-procédés toegepast. Enkele andere procédés
worden nader besproken, doch de voordracht maakt in dit opzicht
hoegenaamd geen aanspraak op volledigheid.
Een der oudste reproductieprocédés is het blauwdrukprocédé,
uitgevonden in 1842 door Sir JOHN HERSCHEL. Het berust op de
reductie van de verbindingen van het driewaardige ijzer, de z.g.
ferrj-verbindingen (ijzer = „ferrum") tot verbindingen van het
tweewaardige ijzer, de z.g. ferro-verbindingen. Deze reductie heeft
plaats bij lichtinwerking op organische ferri-verbindingen, bijv,
ferri-zouten van organische zuren. Ferri-verbindingen vormen
met rood bloedloogzout geen gekleurde verbinding. Ferro-verbindingen daarentegen vormen met rood bloedloogzout het bekende
Berlijnsch blauw.
In hchtgevoehg blauwdrukpapier bevinden zich nu naast elkaar
een organische ferri-verbinding en rood bloedloogzout. Het papier
heeft een gele kleur en het neemt bij behchting een blauwe kleur
aan; een gevolg van de vorming van de ferro-verbinding, die met
het aanwezige roode bloedloogzout Berlijnsch blauw vormt.
Ontwerpt men op een blauwdruklaag een schaduwbeeld, dan
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worden dus haar belichte plaatsen blauw, terwijl in de donkere
deelen van het schaduwbeeld de oorspronkelijke gele kleur behouden blijft. Het aldus op de blauwdruklaag verkregen schaduwbeeld is dus reeds aanmerkelijk concreter dan een schaduwbeeld
zonder meer. Echter ook dit beeld is nog vluchtig, immers zoodra
men het in zijn'geheel aan verdere behchdng blootstelt, nemen
ook de oorspronkelijk niet belichte deelen een blauwe kleur aan en
daarmede verdwijnt de schakeering, die het beeld uitmaakte. Er is
dus behalve het ontwerpen van een schaduwbeeld nog iets méér
noodig en deze verdere stap is die der „fixeering", een bijzonder
eenvoudige bewerking bestaande uit het uitwasschen van de copie
met water, waardoor uit de onbehchte deelen het mengsel van
ferri-verbinding en rood bloedloogzout, dat in water oplosbaar is,
wordt verwijderd. Hierna is de copie bestendig tegen verdere
inwerking van hcht, daar zoowel het i n de behchte plaatsen gevormde blauw alsook de thans uitgespoelde onbehchte deelen bij verdere
hchtinwerking geen verandering meer ondergaan. Het verkregen
beeld is uiteraard „negatief".
Op de omzetting door licht van organische ferri-verbindingen i n
ferro-verbindingen berust ook het z.g. sepia- of bruindrukprocédé.
Hierbij wordt een laag op papier of ander materiaal die een organische ijzerverbinding bevat, belicht en daarna gebaad i n een zilvernitraatbad. De in de belichte deelen gevormde ferro-verbinding
heeft nu de eigenschap uh zilvernhraat zilver af te scheiden.
Metallisch zilver is wit, doch het zilver in de f i j n verdeelde toestand,
waarin het thans in de belichte deelen der laag wordt afgescheiden
is zwart of bruin en zoodoende nemen de belichte plaatsen in het
Zilverbad deze kleur aan. Ook i n dit procédé bestaat de fixeering
van het beeld uit het verwijderen van de stoffen uit de onbelichte
deelen, hetgeen ook hier weer door uitwassching geschiedt. Ook is,
evenals bij het blauwdrukprocédé de copie een „negatief" van het
origineel.
Het blauwdrukprocédé, in hooge mate, en het sepiaprocédé, i n
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mindere mate, hebben uhgebreide technische toepassing gevonden.
Architecten en ingenieurs vervaardigden hun teelceningen op
transparant papier en deze z.g. calques werden op groote schaal op
blauwdruk- of sepiapapier door middel van contactdruk gecopieerd
tot de bekende blauwdrukken of bruindrukken. Jarenlang hebben
deze beide procédés de technische reproductie van architectuurteekeningen enz. volkomen beheerscht.
Zeer uitgebreide toepassing voor het reproduceeren in grootere
oplagen vonden voorts de chromaatgelatine-procédés. Deze berusten op TALBOT'S ontdekking in 1852, dat mengsels van geladne,
gom en dergelijke stoffen met een chromaat, die in water oplosbaar,
althans in water kwelbaar zijn, door lichtinwerking water afstootend,
dus in water onoplosbaar en tegelijk vetaannemend worden. I n
een schaduwbeeld op een dergelijke laag zijn dus de behchte deelen
in water onoplosbaar en vet-aannemend en de onbelichte deelen in
water kwelbaar en oplosbaar. Van deze reactie kan men een groot
aantal toepassingen maken. Een enkele technische toepassing wordt
in het kader van de voordracht nader behandeld.
Men gaat uit van een gematteerde zinkplaat. Hierop wordt een
chromaatgelatine-emulsie gegoten en gedroogd. Behcht wordt
onder een negatief. Na de belichting worden de onbehchte deelen
met water behandeld (waardoor ze kwellen) en van de zinken plaat
verwijderd. De plaat komt dus op deze plaatsen weer bloot te liggen
en zij draagt dus nog slechts de belichte deelen als waterafstootend
vet-aannemend beeld. Bevochtigt men een dergelijke laag, dan neemt
het matte zinkoppervlak het vocht in zijn tallooze poriën gemakkelijk
op, terwijl de belichte chromaatgelatine-deelen het vocht afstooten.
De plaat wordt thans behandeld met vette drukinkt. De vochtige
zinken plaat neemt deze vette inkt uiteraard niet aan, doch de
belichte chromaatgelatine-deelen doen zulks gretig. De aldus geïnkte
plaat wordt op de klassieke wijze van LAURENS KOSTER met papier
samengedrukt, waardoor de inkt van de drukplaat op het papier
overgaat en men kan dit afdrukken vrijwel ongelimiteerd vaak
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herhalen, waarbij de bewerkingen: „bevochten", „inkten", „drukken" telkens herhaald worden. Een en ander geschiedt op daarvoor
geschikte machines, die in hoofdzaak bestaan uit een cylinder,
waarop de zinken plaat is gespannen. Zoodat ze bij rotatie van de
cyhnder de bovengenoemde bewerkingen steeds weer opnieuw kan
ondergaan.
Brengt men het inktbeeld van de zinken plaat over op een rubber
oppervlak en van dit weer op papier, dan spreekt men van „offset"druk. Deze heeft tegenover het direct drukken van de zinken plaat
belangrijke technische voordeden.
Bij het chromaatgelatine-procédé kan men moeilijk spreken van
„negatief" of „positief". I n het bovengegeven voorbeeld is het
beeld weliswaar negatief, d. w. Z. het omgekeerde van het origineel,
doch men kan door geschikte variaties ook positieve beelden met
behulp van een zinkplaat verkrijgen.
Het chromaatgelatine-procédé heeft een zeer uitgebreide technische toepassing; practisch ahe ihustraties die i n couranten, tijdschriften en boeken voorkomen, zijn gedrukt met behulp van
procédés, waarbij de lichtgevoeligheid van chromaatgelatine een
rol speelt.
Kunnen de in het voorafgaande behandelde procédés de „oudere"
procédés genoemd worden, thans wordt overgegaan tot de behandehng van een moderner procédé, n.l, tot de diazotypie.
De diazotypie werkt met z.g. diazoverbindingen; organische
stikstofverbindingen van de algemeene samenstelhng; R - N j - X ,
waarin R een organisch, bij voorkeur aromatisch, radicaal en X een
zuurrest voorstelt. De diazoverbindingen hebben, geheel i n het algemeen gesproken, de volgende zeer belangrijke eigenschappen:
1 . Met z.g. azokleurstofcomponenten, meestal phenolen, vormen
ze uiterst snel en meestal zonder gecompliceerde chemische bewerkingen, azokleurstoffen i n alle mogelijke tinten, al naar gelang
de diazoverbinding en de gekozen azokleurstofcomponent.
2. De diazoverbindingen zijn lichtgevoelig.
5
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Vormt men een laag van een diazoverbinding, bijv, op een papier
en ontwerpt men daarop een schaduwbeeld van een origineel door
middel yan contactdruk, dan Zal in de behchte deelen de diazoverbinding ontleed worden (eigenschap 2 ) , terwijl deze in de onbelichte deelen intact blijft. Behandelt men daarna de laag oppervlakkig met een oplossing van een azokleurstofcomponent, dan zal
zich de kleurstof slechts in de onbelichte deelen vormen (eigenschap 1 ) en zal er dus een beeld ontstaan, dat in de onbelichte
deelen, dus in die deelen, die overeenkomen met de donkere partijen
van het origineel, donker gekleurd is en dat in de belichte deelen,
dus in die, die met de lichte deelen van het origineel overeenkomen,
ongekleurd blijft. Deze copie is dus een direct „positief" van het
origineel. Het principe van het procédé werd reeds uitgevonden
in 1890 door ARTHUR GREEN. De technische toepassing dateert
van een vijftiental jaren geleden, toen men voor het doel bijzonder
geschikte diazoverbindingen vond en speciale technische methoden
uitwerkte voor de nabehandehng der door belichting verkregen
positieve copieën. Een merkwaardigheid van de diazotypie is
namelijk, dat de nabehandehng in tegenstelhng met de oudere
procédés niet bestaat uit een verwijderen van stoffen uit de copie,
doch uit een toevoer van stof (de azokleurstofcomponent) aan de
copie. Enkel door deze toevoer wordt het positieve diazotypbeeld
én zichtbaar én tevens gefixeerd, immers de behchte partijen
bevatten geen lichtgevoelige substantie meer en de hchtgevoelige
diazoverbinding der onbehcht gebleven deelen wordt omgezet in
de azokleurstof, die niet lichtgeyoelig is. Technisch geschiedt de
toevoer van de azokleurstofcomponent zeer eenvoudig door de
copie met een oplossing daarvan te bestrijken, of nög eenvoudiger
door een dunne laag van deze oplossing daarop te drukken met
behulp van een walsje. De aldus aangebrachte hoeveelheid vloeistof
is zóódanig gering, dat de afdruk practisch onmiddellijk geheel
droog is („OCÉ"-procédé der N.V. Chemische Fabriek L . VAN DER
GRINTEN, Venlo).
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Voor de technische reproductie van architectuur- en technische
teelceningen is dit procédé door zijn eenvoud en zijn snelheid en
vooral ook door de omstandigheid, dat direct positieven worden
verkregen van enorm belang geworden en het heeft dan ook in
betrekkelijk zeer korte tijd de oudere blauwdruk- en bruindrukprocédés in belangrijke mate verdrongen.
Een interessante eigenschap van diazolagen is, dat ze het licht
waarvoor ze gevoelig zijn (uhraviolet hcht) geheel onderscheppen.
Een diazolaag absorbeert het U . V . hcht totaal doch na ontleding
laat zij dit licht plotseling door. Diazolagen kunnen derhalve worden
gebruikt voor het meten en doseeren van hoeveelheden U.V. licht.
In het voorafgaande werd steeds gebruik gemaakt van transparante origineelen, die door middel van contactdruk hun schaduwbeeld op een lichtgevoehge laag vastlegden. Het hcht passeerde dus
het origineel op zijn weg naar de gevoelige laag en hiervoor was het
dan ook noodig dat het origineel transparant was. Ietwat scherper
gedefinieerd zouden wij deze methoden dan ook kunnen noemen,
die van de „doorbelichtingscontactdruk". De hiervoor geschikte
origineelen moeten in de regel speciaal voor het doel worden vervaardigd, zoo moet bijv. de architect de teekening, die hij gereproduceerd wil zien, vervaardigen op transparant papier of ander
transparant materiaal. Er bestaat echter niet slechts behoefte aan
een reproductiemethode voor dergelijke origineelen, doch ook aan
eene, die niet transparante of bijv. dubbelzijdig bedrukte of beschreven origineelen kan weergeven, Deze origineelen kan men
uiteraard niet met behulp van de doorbelichtingscontactdruk
copiëeren, immers wanneer ze niet transparant zijn, kan men er
niet doorheen belichten en zijn ze dubbelzijdig, dan zal een eventueel
schaduwbeeld bestaan uit een recht beeld van de voorzijde en
een spiegelbeeld van de achterzijde door elkaar. Dergelijke origineelen werden tot nu toe met de camera gephotographeerd en
de verkregen copie noemde men een „photocopie". Bij deze
methode is dus van contactdruk geen sprake. Men kan echter
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zulke origineelen ook in contactdruk copiëeren en wel in „reflexcontactdruk".
Het principe van deze methode, genaamd; „reflectographie"
werd reeds gevonden i n 1839 door ALBRECHT BREYER, destijds
student in de medicijnen te Luik. BREYER legde een chloorzilverpapier met de gevoehge zijde op een bladzijde uit een boek en
bedekte het papier met een glasplaat. H i j bestraalde door het
chloorzilverpapier heen en verkreeg op het chloorzilverpapier een
negatief spiegelbeeld van de bladzijde. Dit beeld vertoonde slechts
zeer zwakke contrasten en de verklaring hiervoor hgt voor de hand;
het licht werkt bij de reflectographie twee maal op de gevoehge
laag in. Eén maal wordt de gevoehge laag getroffen door het licht
op de heenweg door de gevoelige laag naar het origineel en wel
over het geheele oppervlak van de gevoehge laag en één maal door
het hcht dat door de witte deelen van het origineel wordt teruggdcaatst. Boven deze witte deelen werkt dus op de gevoelige laag
de som van het invallende plus het teruggekaatste licht, boven de
zwarte deelen van het origineel is slechts werkzaam het invallende
licht. De verhouding van deze lichthoeveelheden, die de gevoelige
laag opneemt boven de lichte en donkere deelen van het origineel
bepaalt het photographisch contrast van de copie en deze verhouding is, zooals zonder meer duidelijk zal zijn, ongunstig. Naar
mate de gevoehge laag het licht in sterkere mate absorbeert, wordt
deze verhouding nóg ongunstiger, en zij bereikt de grens van het
onmogelijke zodra de gevoelige laag al het invallende licht absorbeert. D i t is zonder meer duidelijk, daar bij totale absorptie in het
geheel geen hcht tot het origineel doordringt en dit dus ook geen
licht kan terugkaatsen.
Bij pogingen om de zoo aantrekkelijke diazotypie op de reflectographie toe te passen, stuitte men dan óok op dit bezwaar. Immers,
zooals reeds gezegd, absorbeert de diazolaag al het hcht waarvoor
zij gevoelig is. Weliswaar wordt zij door het invallende licht ontleed
en laat ze na ontleding dit licht dóór, waarna het door de lichte
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deelen van het origineel kan worden teruggekaatst, doch dit
gereflecteerde licht komt als het ware te laat om op de diazolaag
nog een indruk te veroorzaken, immers deze moest eerst geheel
ontleed worden alvorens ze het licht tot het origineel toegang gaf.
Omstreeks 1930 kwamen nu, onafhankelijk van elkaar, Louis
LuMiÈRE en VAN DER GRINTEN op het idee de gevoelige laag bij het
maken van een reflexcopie te bedekken met een raster, dat men
zich het eenvoudigst kan voorstellen als een plaat met een groot
aantal kleine openingen. Loius LUMIÈRE paste het idee toe op
broomzilverlagen, doch had daarmede geen succes daar de broomZilverlagen emulsies zijn, die de door de rasteropeningen doorgelaten bundels weer verstrooien. V A N DER GRINTEN echter paste
het idee toe op diazofilms, die daarvoor een verrassende geschiktheid bleken te bezitten en kon zoo het probleem van de rasterreflectographie met behulp van diazolagen oplossen.
Op een dubbelzijdig origineel, bijv. een bladzijde uit een tijdschrift wordt een eenzijdig van een diazolaag voorziene f i l m gelegd
met de diazolaag van het origineel afgekeerd. De diazolaag wordt
bedekt met een bijzonder f i j n raster, dat ca. 15000 kleine openingen
per cm^ heeft. Raster en diazolaag en ook de onderzijde van de
diazolaag dragende f i l m en origineel bevinden zich i n bijzonder
innig contact met elkaar. De diazolaag en het origineel bevinden
zich echter op eenige afstand van elkaar, n,l, de afstand gegeven
door de dikte van de f i l m , Bestraak men nu door de rasteropeningen
heen, dan wordt de diazolaag onder deze openingen ontleed en voor
het U . V . hcht doorlaatbaar. De lichtbundels dringen door tot het
origineel en worden door deszelfs lichte deelen diffuus naar de
diazolaag teruggekaatst. De afstand tusschen origineel en de
diazolaag maakt het mogelijk dat de geheele diazolaag — ook onder
de donkere deelen van het raster — aldus met het gereflecteerde
hcht kan worden bestraald. Die deelen van de diazolaag, die zich
tusschen het raster en de lichte deelen van het origineel bevinden
worden daardoor geheel ontleed, die deelen echter, die zich tusschen
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het raster en de donkere deelen van het origineel bevinden, ondergaan deze ontleding slechts onder de rasteropeningen. Aldus verkrijgt men dan bij de voor de diazotypie karakteristieke eenvoudige
nabehandeling een onmiddellijk positief recht beeld van het origineel. De donkere deelen van deze copie zijn als het ware doorzeefd door de lichtbundels der rasteropeningen, doch dit verschijnsel werkt niet storend, daar de rastering zoo uiterst f i j n is.
De op deze wijze tot stand gekomen rasterreflexmethode met
diazolagen wordt door de firma N.V. Chemische fabriek L . VAN DER
GRINTEN, waartoe spreker behoort, onder het handelsmerk
„ R É T O C É " sedert enkele maanden met groot succes in de handel
gebracht. Zij vindt haar toepassing bijna overal. Er bestaan nauwelijks bedrijven of administraties, die niet met groot nut op eenvoudige wijze copieën vervaardigen van alle mogelijke voorkomende
documenten als brieven, bladzijden uit boeken en tijdschriften,
enz., enz. De groote eenvoud en de enorme snelheid, eigen aan de
diazotypie, maken het jonge „RÉTOCÉ"-procédé tot een vrijwel
overal gemakkelijk toepasbare werkwijze.
Niet slechts copieën van architectuur- en technische teekeningen
of van documenten levert de diazotypie, ook andere meer artistieke
afbeeldingen kunnen met goed effect worden weergegeven, getuige
de bijlage van de muze van D I L I G E N T I A gereproduceerd met
behulp van de diazotypie.

NIEUWERE M E T H O D E N BIJ
BODEMONDERZOEK

HET

door
IR. A . V A N W E E L D E N .

De bodem is de bron van alle grondstoffen voor ons materieel
bezit; landbouw en mijnbouw hebben zich steeds ijverig bezig
gehouden met het bestudeeren daarvan en daarbij vooral gedurende
de laatste tientallen jaren vele nieuwe methoden ontwikkeld, terwijl
andere, oudere methoden vaak dusdanig werden gewijzigd, dat
men practisch ook daar van nieuwere methoden kon sprelcen.
Het is niet doenlijk, in een Zeer kort bestek alle methoden te
behandelen en het volgende zal dan ook geen aanspraak maken op
vohedigheid; enkele methoden zullen worden opgesomd, terwijl
enkele andere wat meer uitvoerig zullen worden besproken.
Een definitie moge vooraf gaan. Voor het volgende zal onder
bodem worden verstaan het bovenste deel der aardkorst, en wel
een zoo dikke schil ervan, dat de kennis van dat deel noodig en
voldoende is voor land- en mijnbouwkundige doeleinden. Om de
gedachte te bepalen, kan men daarbij aan vier a vijf kilometer dikte
denken.
De ülustraties zijn ontleend aan het archief van De Bataafsche
Petroleum M i j . , waar zij dienst doen bij de opleiding van de jonge
geologen en geophysici en zijn overgenomen, óf uit interne rapporten, óf uit de vakliteratuur, waarbij vaak dezelfde afbeelding in
verschillende boeken of tijdschriften voorkomt en de oorspronkelijke auteur niet gemakkelijk meer kan worden teruggevonden.
Bij het onderzoek van een voorwerp zal men, met eenvoudige
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middelen beginnende, langzamerhand tot de meer ingewikkelde
methoden overgaan. Zoo is men ook bij het bodemonderzoek te
werk gegaan.
Men kan een voorwerp eens bekijken, betasten, er aan ruiken,
wegen en ten slotte een monster ervan nemen om het chemisch
te onderzoeken, dan wel uit elkaar nemen of met röntgenstralen
bestudeeren.
Ook bij de aardkorst begon men met bekijken, ruiken en vooral
het nadere onderzoek van monsters, maar het uit elkaar nemen
of röntgenonderzoek verviel uit den aard der zaak en men werd
geplaatst voor de moeilijkheid, een zeer groot en heterogeen ding
te moeten onderzoeken, waarbij monsters slechts Zeer weinig
gegevens gaven door het gebrek aan homogeniteit en de ongunstige,
groote verhouding tusschen monster en voorwerp, terwijl men
slechts van één kant, namelijk den buitenkant, kon te werk gaan.
Geen wonder dan ook, dat Zeer speciale methoden bedacht moesten
worden en ook werden. Toch blijft het eigenaardig, dat juist ook
de zeer eenvoudige methoden: het bekijken en het bemonsteren,
vrijwel tot geheel nieuwe methoden zijn uitgegroeid.
Indien men een groot voorwerp w i l bekijken, zal men allereerst
pogen, een overzicht te verkrijgen door van niet al te kleinen afstand
het geheel te overzien. Bij het bodemonderzoek van een streek
voelde men vaak dezelfde behoefte en het was zeer natuurlijk, dat
daarbij direct van een vhegtuig gebruik werd gemaakt. Dikwijls
kon men zoo een goeden indruk krijgen en verband zien tusschen
verschillende op den grond gedane waarnemingen, een verband,
dat men eerst moeilijk kon onderscheiden. Het bezwaar echter,
dat een vliegtuig aan een vrij hooge minimumsnelheid gebonden is,
bemoeilijkte de waarneming uitermate en men nam al spoedig
zijn toevlucht tot foto's, hoewel men daarbij een belangrijken
factor, nl. de kleur, verloor. I n vele gebieden kon men uit die
foto's waardevolle gegevens putten, echter een groote toepassing
van de methode werd pas mogelijk, nadat men leerde, die foto's
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in duplo stereoscopisch te bekijken. Toen eerst bleek, dat zelfs in
dicht begroeide streken vaak structureele lijnen herkend konden
worden.
Het feit, dat eenerzijds Zeer gecomphceerde technische vraagstukken dienden te worden opgelost om goed bruikbare foto's te
kunnen verkrijgen en anderzijds men eerst door oefening goed
leert onderscheiden, maakt dat men hier weer, teekenend voor
onzen tijd, zich een geheel nieuw speciahsten-vak zag ontwikkelen,
Ook het bemonsteren leidde tot nieuwe methoden. Monsters
uit grootere diepten kunnen alleen door boringen verkregen worden.
De gewone methoden der geologie om van gidsfossielen of mineralen
gebruik te maken voor het onderzoek faalde meestal, gezien het
feit, dat slechts zelden een boormonster een voldoend groot en
wél gepreserveerd stuk van een typisch fossiel naar boven bracht
om gedetermineerd te kunnen worden, terwijl de meeste sedimentgesteenten ook op mineralogisch gebied zeer eentonig bleken
te zijn.
Men nam zijn toevlucht tot de zeer kleine fossielen en z.g. Zware
mineralen. Onder de microscopisch kleine fossielen komen slechts
enkele typische gidsfossielen voor. Deze waren vroeger door den
geoloog weinig onderzocht, maar de micro-palaeontoloog leerde
uit de groepeeringen van die fossielen en de relatieve aantallen,
waardoor de verschillende soorten vertegenwoordigd waren, zeer
waardevolle gegevens af te leiden. Fauna's kwamen in de plaats
van individuen. De mineraloog trachtte eerst door studie van
korrelgrootte en vorm der zanden tot resultaten te komen, maar
het succes was zeer matig. Tegenwoordig legt men zich toe op
de studie van de slechts in kleine hoeveelheden voorkomende bijmengsels der zanden en kleien, de z.g. Zware mineralen en ook
hier bleken bepaalde groepeeringen en gegevens omtrent het
aantal korreltjes, waardoor de verschillende mineralen vertegenwoordigd werden, vaak uitsluitsel te kunnen geven, of bepaalde
monsters al dan niet tot eenzelfde afzetting behoorden en zelfs
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vaak, welke streek de moedergesteenten voor dat sediment geleverd
had. De sedimentpetrografie werd, evenals de palaeontologie, met
een nieuw speciahsten-vak verrijkt.
Naast deze voorbeelden van oude methoden, die zich tot nieuwere
methoden lieten wijzigen, vinden echter ook geheel nieuwe methoden toepassing, Deze liggen grootendeels op het gebied der geophysica, de wetenschap, die zich met de physische eigenschappen
der aarde bezig houdt, Zc worden, daar ze voor practische doeleinden dienen, meestal aangeduid als de methoden der toegepaste
geophysica. De voornaamste dezer methoden zijn zwaartekrachtsmetingen, seismische methoden, aardmagnetische metingen en
electrische methoden. Daarnaast komen ook nog andere methoden
voor, die echter öf slechts weinig toepassing gevonden hebben, óf
op geen of slechts zeer twijfelachtigen wetenschappelijken grondslag steunen. Deze zullen hier buiten beschouwing worden gelaten.
De zwaartekrachtsmetingen berusten op het volgende grondbeginsel. Zware massa's in de onmiddellijke nabijheid, zooals
zwaardere gesteenten in den bodem, zuhen een grootere aantrekkingskracht uitoefenen, of met andere woorden de versnelling
van de zwaartekracht zal niet overal gelijk zijn, maar, afgezien nog
van den vorm der aarde, boven een gebied, waar in den bodem
Zware gesteenten voorkomen, iets grooter zijn, dan boven een
gebied, waar de bodem uit lichte gesteenten bestaat. De afwijking
van het gemiddelde heet de anomalie en deze is dus positief in
gebieden met zware gesteenten en negatief in gebieden met lichte
gesteenten in den ondergrond. Ruwweg kan men zeggen, dat de
oudere, diepere aardlagen zwaarder zijn dan de jongere, lichte
aardlagen. Positieve anomalieën der zwaartekracht vindt men
daardoor boven gebieden, waar door plooung of breukvorming
diepere gesteenten naar boven zijn geperst; negatieve anomalieën
omgekeerd boven geologisch lage gebieden, dus synchnalen of
troggen.
Uitzonderingen komen weliswaar voor, maar, behalve in het
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geval van steenzoiit, slechts uiterst zelden. Is steenzout uit grootere
diepte in een z.g. zouthorst of Zoutkoepel opgeperst, dan zal men
daarboven een Zwaartekrachtsminimum of negatieve anomalie
kunnen verwachten.
Het meten van de variaties in de versnelling der Zwaartekracht
met voor geologische doeleinden voldoende nauwkeurigheid was
tot voor kort uiterst moeilijk en kostbaar. Echter had men reeds
enkele tientahen jaren in de torsiebalans een hulpmiddel om de
gradiënt te meten. De gradiënt is een grootheid; die niet direct
de versnelhng aangeeft, maar het bedrag en de richting van de
maximale verandering der versnelhng per lengte-eenheid (cm),
indien men zich van het punt, waar die gradiënt gemeten is, verwijdert. Immers, indien de versnelhng niet overal hetzelfde is,
zal men, van een bepaald punt uitgaande, steeds in ahe richtingen
een andere waarde voor die versnelhng vinden. Er zal een bepaalde
richting zijn, waarin die verandering het grootst is. Die richting
en het bedrag der toename in die richting worden de gradiënt
genoemd en door een pijl op de kaart aangegeven. De richting van
de pijl komt met bovengenoemde richting overeen, de lengte met
de grootte der verandering, geheel op analoge wijze als men heuvelen en bergen door hellingsrichting en de grootte van de helhng
kan voorstellen. Eenvoudigheidshalve kan men zeggen, dat de
gradiënten op een kaart wijzen vanaf gebieden, waar lichte gesteenten in den bodem voorkomen, naar gebieden, waar gesteenten
van hoog soortelijk gewicht worden gevonden.
Figuur 1 geeft een afbeelding en een diagram van een torsiebalans
der Askania Werke in Berlin-Friedenau, terwijl figuur 2 een voorbeeld laat zien van het transport van deze gevoehge instrumenten
door moeilijk terrein. Om een denkbeeld te geven van de nauwkeurigheid van dergelijke instrumenten moge dienen, dat de eenheid, waarmede w i j werken, de eötvös genoemd, overeenkomt met
een verandering van de zwaartekracht per cm afstand van 10"'' of
een duizendmihioenste c.g.s. eenheid. Aangezien de versnelhng
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Zelf van de orde van grootte van 10 m/sec^ of 1000 c.g.s, eenheden
is, beteekent dat dus één billioenste deel per cm en het is wel een

F i g . 1,

groote prestatie van de instrumentmakers, dat zulke gevoehge
instrumenten zoo sterk gebouwd kunnen worden, dat ze een
transport over het uiterst moeilijke terrein kunnen verdragen.
Figuur 3 laat U een zeer mooi voorbeeld zien van een „gradiëntenkaart" op een oheveld, op werkelijke metingen gebaseerd.
Tegenwoordig is men er ook in geslaagd, instrumenten te bouwen,
die de versnelling, althans de verschillen in de versnelhng, tusschen
twee punten direct meten. Eén van die instrumenten, gemonteerd
in een automobiel, laat figuur 4 U zien.
Dergelijke instrumenten zijn meestal zeer gevoelig voor schokken
en gedurende het vervoer is een Zorgvuldige ophanging aan veeren

Fig. 2.

Fig. 4.
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noodig om te voorkomen, dat bescliadigingen optreden. De gevoeliglieid van het in f i g , 4 afgebeelde instrument is Zoodanig, dat
op een gewicht van één kg een verschil van 0,25 mgr nog kan

0>fi/OJWttry^a'.e^r iy

Fig, 3.

worden gemeten, terwijl toch het principe hetzelfde is als dat,
waarop de gewone ook voor huishoudelijke doeleinden gebruikte
veerbalans berust.
Andere toestehen berusten op het meten van shngertijden, dan
wel op het principe der barometers. Bij de laatste wordt i n een
gesloten vat de „luchtdruk" constant gehouden en het schijnbare
gewicht van het kwikzilver, dat met de aantrekkingskracht verandert, gemeten.
Indien nu het zwaartekrachtsveld gemeten is, moet tot de interpretatie worden overgegaan. Hierbij blijkt vaak, dat mathematisch
gesproken, zeer uiteenloopende geologische gesteldheden tot binnen
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de foutengrens der metingen dezelfde beelden kunnen geven.
Door nu de resultaten te bestudeeren, tezamen met reeds op andere
wijzen verkregen gegevens, kan men zeer vaak tot een ondubbelzinnige oplossing geraken. I n de meeste andere gevallen kan men
toch het aantal mogelijke oplossingen dusdanig beperken, dat
een zeer klein aantal proefboringen nu voldoende is om een uiteindelijke oplossing te geven, daar, waar te voren, zonder kennis
van het zwaartekrachtsveld, een zeer groot aantal boringen, lukraak
geboord, noodig zou zijn om hetzelfde doel te bereiken.
Bij de seismische methoden wordt gebruik gemaakt van het feit,
dat verschillende aardlagen verschillende voortplantingssnelheden
bezitten voor elastische trilhngen.
Evenals bij de seismische wetenschap i n het groot uit waarnemingen met seismografen de inwendige bouw van de aarde
wordt bestudeerd, zoo kan men ook door gebruik te maken van
kunstmatige aardbevingen en draagbare seismische toestellen
trachten op kleine schaal dit te doen voor het bovenste deel der
aardkorst.
De aardbevingen worden door dynamiet-explosies opgewekt
en de draagbare seismografen worden door middel van fotografische
registratie waargenomen. ,
Men onderscheidt i n hoofdzaak twee systemen: de z.g. refractieen de reflectie-methode.
Bij beide meet men den tijdsduur tusschen het afvuren van het
schot en de aankomst der trillingen bij de seismograaf.
Bij de refractie-methode is de afstand tusschen schotpunt en de
seismograaf vrij groot en men maakt. Zooals de teekening f i g . 5
laat zien, gebruik van gerefracteerde golven.
De omweg voor de elastische golven door de harde laag met
groote voortplantingssnelheid, kan op zekeren afstand van het
schotpunt even vlug doorloopen worden als de directe weg door de
bovenlaag met geringere snelheid. Op nog grooter afstand van het
schotpunt zal de elastische golf door de harde laag loopende eerder
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aankomen en indien men alleen de eerstaankomende schokken
registreert, ontstaat een looptijd-kromme, als i n . het onderste
gedeelte van de figuur aangegeven. Hierbij wordt de wet van
SNELLIUS, de z.g. minimum tijdwet, toegepast, die hetzelfde resultaat
geeft als HUYGENS' theorie voor de golffronten van het licht.
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In hoeverre de optische wetten voor de elasticiteit zonder meer
mogen worden gebruikt, is nog lang niet voldoende bestudeerd,
maar het blijkt in ieder geval, dat men in de practijk tot goede
resultaten komt, als men rekent, alsof die wetten geldigheid bezitten.
Uit den vorm van de looptijd-kromme kan veel omtrent den
bouw van den ondergrond worden afgeleid. Practisch echter kan
deze methode slechts in enkele gevallen worden toegepast. Voor
grootere diepte moet men ook grootere afstanden kiezen en zware
ladingen dynamiet. Hoeveelheden van 300—500 pond waren regel,
1000 pond kwam vrij vaak voor en zelfs 2000 pond werd meermalen
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in één lading afgeschoten. Afgezien van de hooge kosten van het
dynamiet zelf, kon men wel begrijpen, dat i n in cultuur gebrachte
gebieden deze methode zonder meer onbruikbaar is.
In vele gevallen echter heeft deze methode ons Zeer gunstige
resuhaten gegeven en zij wordt, echter op meer beperkte schaal,
nog steeds toegepast.
Het reflectie-schieten, dat in f i g . 6 is weergegeven, is i n de
laatste 8 a 9 jaar zeer naar voren gekomen, Het berust op de waar-

F i g . 6.
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neming van de teruggekaatste golf. Deze methode heeft zeer veel
opgang gemaakt. Ze is nog wel zeer duur, maar de uiterst kleine
hoeveelheden dynamiet maken het mogelijk, deze methode vrijwel
overal toe te passen, Vooral voor het in detail uitwerken van reeds
met andere methoden gevonden structuren is ze zeer geschikt. De
methode is practisch dezelfde als het z.g, echolood voor het bepalen
van de diepte op zee. De hoeveelheid energie, welke wordt gereflecteerd, is zeer gering en kon vroeger niet worden waargenomen.
De radio-techniek heeft ons echter i n staat gesteld, dit nu wel te
doen. Het gebruik van lampen-versterkers, golffilters en een bijna
volmaakte demping hebben het mogelijk gemaakt, de Zwakke energie
met een electromagnetische seismograaf op te vangen. De demping
moet ervoor zorgen, dat het toestel weer i n rust is na door de
directe golven in beweging te zijn gebracht, voor de teruggekaatste
golf aankomt, waardoor de daardoor ontstane zwakke beweging
toch ook herkend kan worden. Om technische redenen zijn bandfilters en volume-regelaars noodig, ten einde seismogrammen te
verkrijgen, die gemakkelijker te ontleden zijn.
Het principe der electrische methoden is, dat een electrische

Fig, 7,
6
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stroom, in den grond gezonden, zicli daarin zal verdeelen en wel
telkens anders, naarmate andere gesteenten bij of dicht onder de
oppervlakte voorkomen, Figuur 7 geeft het schema weer voor de
stroomverdeeling i n een homogene aarde,
De methode leent zich bij uitstek voor allerlei variaties en tallooze
varianten worden of werden toegepast. Voor ertsexploraties zijn
die verschillende methoden vaak Zeer bruikbaar. De toepassingsmogelijkheid, vooral voor diepere gedeelten van de aardkorst, is
echter Zeer beperkt.
Een belangrijker toepassingsveld voor deze methode is voor
bouwkundige doeleinden, Vooral i n Amerika heeft men deze
methoden vaak toegepast om de diepte tot het vaste gesteente en
de dikte van de verweeringslaag vast te stellen. D i t is van belang
bij de studie voor de meest geschikte plaats voor stuwdammen,
brughoofden, e,d.
Naast het electrische oppervlakte-onderzoek leent de electrische
methode zich bij uitstek voor meten in boorgaten. Het is immers
niet noodig een heel instrument naar beneden te laten. Alleen één
stroompool en de meetpolen moet men aan het einde van een
specialen kabel i n het boorgat neerlaten, zooals uit het schema,
figuur 8, blijkt. Deze eigenschap is oorzaak, dat de electrische
methode een geweldig succes heeft geboekt. De naam SCHLUMBERGER is hieraan onafscheidelijk verbonden. Men kan nu i n een
put, natuurlijk alleen zoolang er nog geen verhuizing is aangebracht,
den soortelijken weerstand der aardlagen meten. De apparatuur
is zoo geconstrueerd, dat Ze zelf-registreerend is en direct grafisch
voorstelt, welke weerstand op iedere diepte wordt gevonden, OlieZanden hebben een zeer hoogen weerstand, waterzanden zijn goede
geleiders. Droge kalksteenen of zoutlagen hebben echter ook zeer
hooge weerstanden en het succes zou niet zoo groot zijn geweest,
als de ScHLUMBERGER-firma niet een toestel had bedacht, dat
naast den weerstand tevens de porositeit meet. N u is het mogelijk, met bijna mathematische zekerheid ohezanden te onder-
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scheiden. Deze toch zijn zeer poreus en hebben een grooten
weerstand.
Alle andere gesteenten zijn óf betrekkelijk goede geleiders, óf
zij zijn zeer dicht. Niet alleen heeft men op die manier ohezanden
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kunnen herkennen, die men anders misschien voorbij geboord zou
hebben, maar vooral heeft men hierdoor correlaties tusschen
verschillende boringen kunnen maken, zonder veel monsters te
nemen.
Het monster nemen in boorgaten is in de meeste gevallen een
dure en tijdroovende methode en vaak is het technisch niet eens
mogelijk, goede monsters te verkrijgen. Het „Schlumberger onderZoek" heeft het „mechanisch kernen" in vele gevallen overbodig
gemaakt. Figuur 9 geeft een voorbeeld van een „Schlumberger
profiel".
Magnetische metingen, bestaande uit het bepalen van de anomalieën van het aardmagnetische veld, vinden i n den ertsmijnbouw
wel eens toepassing. Voor een algemeen gebruik leenen zij zich
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minder. Een lilassielc voorbeeld is de reeds lang bekende methode
om fluviatiele goudafeettingen te vinden, Hiervoor werd al vroeg
de Z.g. dip-needle gebruikt. De dip-needle is een magneetnaald,
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die om een horizontale as kan draaien en dus de inclinatie van het
aardmagnetische veld aangeeft.
Gedegen goud is zwaar en bij verweering van gesteenten werd
het, na meegevoerd te zijn door het water der rivieren, weer afgezet
gelijktijdig met en dus ook op dezelfde plaats als andere zware
mineralen, waaronder magneetijzersteen een belangrijke plaats
innam.
Boven zulke afzettingen is de magnetische inchnatie grooter
door den invloed van de magnetische mineralen en het begeleidende goud kon daardoor indirect worden gevonden.
Tegenwoordig heeft men zeer gevoelige instrumenten, z.g.
magnetometers, maar het gebruik hiervan is betrekkelijk beperkt
en de waarde der metingen is zeker niet te vergelijken met die der
voorafgaande methoden. De toepassing is echter weinig kostbaar
en daardoor vindt ze vaker plaats dan eigenlijk gerechtvaardigd is,
in de hoop, eenige gegevens voor weinig geld te verkrijgen.
Naast deze geophysische methoden worden ook wel geochemische gebruikt, maar daarvan zijn onder de nieuwere aheen te
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noemen de verschillende proeven om het voorkomen van koolwaterstoffen in de bodemlucht te bepalen, ten einde daaruit de
aanwezigheid van aardolie vast te stehen, Voorloopig zijn deze
proeven echter nog niet als geheel geslaagd te beschouwen, ondanks
de vaak zeer optimistische rapporten, die van tijd tot tijd verschijnen.

OVER

DE

AUSTRALISCHE

INBOORLINGEN
door
PROF. DR. K . H . B O U M A N .

Het primitieve menschenras, dat oorspronkelijk het Australische
continent bewoonde en daar nog leeft, staat op zulk een lagen trap
van geestelijke ontwikkeling dat het stellig als het meest primitieve
kan worden beschouwd. Hoewel alle thans op aarde levende
rassen stellig tot één ras behooren n.l. tot den Homo Recens (of
Homo Sapiens) is men toch gewoon van „rassen" te spreken en
bedoelt daarmee dan variëteiten, of ook verschihende stadia van
ontwikkehng van het zelfde ras. Op den laagsten trap van die ontwikkeling dan staat de Australiër. Vroeger hebben andere rassen
geleefd — niet behoorende tot den Homo Recens •— die nu uitgestorven zijn en nog alleen als fossielen worden aangetroffen (het
Neanderthalras b.v,).
De zeer primitieve Australiërs nu staan dichter bij die fossiele
rassen dan bij den Homo Recens, waarom men hen wel eens „levende
fossielen" noemt. Relicten dus uit een zeer ver verleden.
Deze Australiër leeft nog in de cultuur-phase, die men met den
naam Palaeolithicum of Oude Steentijdperk betitelt. Daarom is
het belangrijk hen en hun leefwijze te kennen omdat het ons een
inzicht geeft in de wijze waarop hier b.v. in Europa (en ook in
ons land, zooals recente vondsten hebben geleerd) de menschen
in het Oude Steentijdperk leefden.
Het aantal van deze „Australian Blackies" (zooals men deze
inboorlingen pleegt te noemen hoewel zij niet zwart maar chocolade-
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bruin zijn) l?an op een 50.000-tal geschat worden, die voornamehjk
in Queensland (het tropische deel van Australië) leven en ook de
onherbergzame woestijngebieden van dit continent bewonen. Het
is wel waarschijnlijk dat er nooit veel meer dan een 200.000-tal
geweest zijn, vóór de Europeanen (TASMAN, COOK) het land ontdekten. D i t schijnt een zeer gering aantal wanneer men bedenkt
dat Australië grooter is dan Europa. Maar men moet daarbij in
aanmerking nemen dat zij uitsluitend van jacht en vischvangst
leven en dat dientengevolge zelfs een Zeer groot gebied maar weinig
menschen kan voeden. Ook bedenke men dat het continent van
Australië grootendeels uit woestijn bestaat en sedert langen tijd
door geringen regenval, langzaam uitdroogt. I n hoofdzaak zijn
feitelijk alleen de kustgebieden vruchtbaar.
Van physisch-anthropologisch standpunt bezien vormen deze
Australiërs één volkomen gesloten groep, niet vermengd met de
omwonende rassen als Papoea's, Polynesiërs, Micronesiërs enz.
Aheen in de laatste eeuw is een vermenging met Papoea's begonnen. I n deze geslotenheid moeten zij wel zeer lang geleefd
hebben en hun volkomen isolatie heeft vermoedelijk niet veel
korter dan 100.000 jaar bestaan.
Anthropologen, als WALLACE en KLAATSCH b.v., zijn in twijfel
waar de oorsprong van dit ras moet worden gezocht, Misschien is
het een zéér vroege afsplitsing van den Caucasischen stam, misschien
is het een deel van een oerbevolking die vroeger ook Zuid-Amerika
en Zuid-Afrika heeft bewoond, misschien ook hebben er verbindingen met oer-rassen in Britsch-Indië bestaan.
Of de Australiërs de allereerste bevolking van dit Zuidelijk
Continent geweest zijn, of dat zij bij hun komst een ras van oerPapoea's hebben verdreven (en uitgeroeid), is niet met zekerheid
te zeggen, In volkomen tegenstelling met deze éénheid is het
feit dat het aantal dialecten enorm groot is. Deze verschihen
bovendien zooveel, dat naburige stammen elkander meestal niet
kunnen verstaan,
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De physische anthropologische kenmerken wijzen op een zeer
harmonische hchamehjke ontwikkehng, zoo zelfs dat sommige
onderzoekers meenen dat de Australiërs het best geproportioneerde
menschenras is, vooral wanneer zij jong zijn. Zij zijn dohchocephaal,
niet zeer musculeus, hebben graciele beenderen en lange onderste
extremiteiten. Hun lichaamslengte komt met die van den Europeaan
overeen. Hun schedel is dik en hun oogen liggen diep in de oogkassen. Over de oogen welft, als een luifel, een arcus superciharis.
Een breede neus, dikke lippen en een zware kaak vormen verder
een gelaat dat aan dat van het Neanderthal-ras doet denken. De
mannen bezitten een lokkigen haargroei en hebben een baard. Het
geheele aspect is van een anthropoid karakter.
Van psychisch-anthropologisch standpunt bezien zijn zij zeer
eenvoudig gebouwd. Zij .beschikken over buitengewoon scherpe
zintuigen, maar weinig geestelijken bovenbouw. Volkomen aangepast
aan het geographisch milieu, kunnen zij zich staande houden in
een landschap waar de meest geharde Europeesche pionier ten
onder zou gaan. Zij zijn „spoorzoekers" zooals die nergens ter
wereld worden gevonden.
Maar hun geest is nog grootendeels aheen door zintuigelijkeindrukken opgebouwd. Het handelingsleven sluit nog grootendeels
direct aan bij deze buitengewoon ontwikkelde waarnemingsfuncties.
De geestelijke bovenbouw is nog van geringer beteekenis. Het
denkleven is nog op lager graad van ontwikkehng dan bij andere —
eveneens primitieve — volken. De Australiër heeft — ondanks de
talrijke dialecten — een weinig omvangrijken woordenschat. Abstracties zijn hem onbekend; hij denkt in concrete voorstelhngen. De
telwoorden zijn zeer gering in aantal: 1.2.3.en dan 2 en 2, en „vele".
Het karakter van deze primitieven is kinderlijk, goedlachs en
vroolijk; maar daartegenover staat dat zij, van onze begrippen
over moraliteit uit bekeken, als geheel a-moreel moeten worden
beschouwd. Verraderlijk, leugenachtig, onbetrouwbaar en bloed-
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van parelvisschers teneinde liet ijzer van de scliepen af te sloopen.
Het meest merkwaardige wapen is de boemerang, die in velerlei
soorten en variaties bestaat, vanaf den eenvoudigen ronden werpstok,
verder de slagboemerang, die als zwaard wordt gebruikt en ten
slotte de platte en bijna rechthoekig gebogen werpboemerang, dat
bijzondere wapen dat „terugkeert tot den werper". Men kan in de
musea der groote steden Sydney en Melbourne de ontwikkeling
van dit wapen van werpstok tot boemerang bestudeeren. Opvallend
is het dat deze primitieven de pijl en boog niet kennen.
Evenals de menschen van het Oude Steentijdperk (die geen
landbouw of veeteelt gekend hebben) Zoo zijn ook deze Australiërs
zonder eenige kennis van zaaien en oogsten, van veefokken of
veehoeden gebleven. Maar hoewel zij geheel zonder huisdieren zijn,
hebben zij toch altijd den hond — de oudste vriend der menschen —
bezeten, n,l. de Dingo, een paria-hond.
Deze verzamelaars zijn omnivoren en behalve van de jacht op de
kangoeroe, alle reptielen, slangen enz. (en tegenwoordig ook het
konijn, dat door de blanken anderhalve eeuw geleden is ingevoerd
en nu, na verwilderd te zijn, een nationale ramp is geworden voor
Australië), leven zij van de zaden, vruchten en wortels van in het
wild groeiende planten. Deze laatste te verzamelen is de taak der
vrouwen terwijl de jacht mannenwerk is. Z i j kenden (en kennen
heden ten dage nog) het kannibalisme, hetzij uit nood wanneer
ander voedsel ontbreekt, hetzij als magisch middel om de kracht
van den verslagen vijand te incorporeeren.
Hun kunst (voor zoover men die beoordeelen kan uit de versiering van hun houten schilden enz.) is een grof verworden naturalisme, waarvan de herkomst moeilijk meer te bespeuren valt. Het
schijnt wel zeker dat alle „maritime" symbolen daarin ontbreken,
wat overeenkomt met het feit dat zij oorspronkelijk geen zeewaardige cano's hebben gehad. Wat zij aan cano's bezaten waren gevlochten vaartuigen voor rivieren en zoetwatermoerassen.
Zooals men dat bij menschen kan verwachten, die nog in de
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cultuur-phase van het Palaeolithicum verkeeren, is hct element
van het stamverband: de familiegroep, die gelden uit meer dan
20 of 30 individuen bestaat. Stamhoofden kennen zij niet; de zaken
worden geregeld door de oudsten, die er vooral op uit zijn de
tallooze taboe's te bewaren en de „totem-wetten" te handhaven.
Deze kleine stammen bezitten elk een zeer bepaald jachtgebied,
dat meestal een dozijn of meer vierkante kilometers omvang bezit
en dat angstvallig als gemeenschappelijk eigendom wordt bewaakt.
Binnen deze grenzen wordt één bepaald dialect gesproken, dat
soms sterk verschüt van de naastgelegen dialecten. In dit gebied
trekken de stammen van bron tot bron, van voedselplaats tot
voedselplaats, zoodra het water of het wild is verbruikt.
Zeer merkwaardig is het sociaal-verband. Het oudste recht is
het Moederrecht. De kinderen behooren tot de zelfde totem-groep
als de moeder en staan onder de zelfde totem-wetten. Het regelt
het huwelijk dat buiten deze totem-groep wordt gesloten, geeft den
naam aan het kind, regelt de bloedwraak, de gastvrijheid enz.
Daarnaast bestaat het Vaderrecht, dat i n tegenstelling met het
vorige, streng locaal bepaald is en stellig ook van jongeren oorsprong
is, al begint het steeds meer en meer het oudere Moederrecht op
zij te streven. Het heeft vooral betrekking op het jachtgebied.
Gevolg van dit dubbel georiënteerde recht is b.v. dat de zoon den
naam van zijn moeder erft maar het jachtgebied van zijn vader.
Doordat een weduwe het eigendom wordt van den broer van haar
overleden echtgenoot, wordt de invloed van de oudere mannen
betrekkelijk groot in het stamverband.
Deze primitieve inboorlingen hebben een „geloof" dat nog geheel en al staat op den meest primitieven trap van ontwikkeling.
Het is opgebouwd uit magische en animistische elementen. De voorschriften van hun taboe zijn dwingend en worden zeer nauwkeurig
in acht genomen. Zij gelooven in een „Hiernamaals" waarbij de
gestorvenen als booze geesten en daemonen blijven rondwaren,
die door de levenden worden gevreesd en waartegen men zich ver-
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dedigen moet. De geheele omringende natuur is met deze spolien
en kwade geesten bevolkt, I n den stam zijn onder de oudere mannen
„wizards", medicijnmannen, die deze geesten kunnen bezweren.
Een machtig bovennatuurlijk wezen is Bajama, een oude reus,
waarvan men meent dat hij eens de wereld zal opeten,
Zeer belangrijk in dit geheel zijn de Corroborie's of Bora, waarbij
riten worden gehouden, die noodzakelijk zijn voor den overgang
der jongens tot manbaarheid. D i t begint reeds op het 10e levensjaar,
wanneer de jongens met bloed worden besmeerd en waarbij dan
zonder twijfel het bloed als levengevend symbool in magischen zin
wordt aangewend, In het 14e levensjaar worden de voorste tanden
uitgeslagen en heeft de besnijdenis plaats. Aan het einde der puberteit vinden dan de Corroborie's plaats, die den overgang tot den vollen mannelijken leeftijd voltooien. Deze initiaal-riten zijn strikt geheim, plegen Zeer streng en ook zeer wreed te zijn en niet iedere
jonge man overleeft deze plechtigheid.
De f i l m , welke deze korte beschrijving van dat merkwaardige
primitieve ras zal mogen verduidelijken, laat achtereenvolgens een
reeks tafereelen uit het dagelijksche leven van deze inboorlingen zien.
Allereerst het vervaardigen van de steenen bijl, die, door het
afslaan van den harden steen met een anderen steen, gehouwen wordt
(zonder verder gepolijst te worden). Het gewone leven rondom
het kampvuur en de werkzaamheden die daar plegen te geschieden, worden daarna vertoond.
Daarna tweegevechten tusschen de mannen met den slag-boemerang en het worstelen; ook het bereiden van de zaden, die door de
vrouwen van in het wild groeiende planten worden verzameld en
waaruit een deeg wordt bereid als dagelijksch voedsel. Verder een
dobbelspel dat met deze deegballetjes wordt gehouden, De vervaardiging van draden (uit planten-vezels), die moeten dienen tot
het maken van vischnetten en de wijze waarop die vischnetten in
de rivier worden uitgezet is eveneens op de f i l m opgenomen.
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Een aantal dansfiguren zoowel door mannen als door vrouwen
uitgevoerd, die bij de Corroborie's worden gehouden, wordt op de
f i l m eveneens nader toegehcht, Merliwaardig is verder de opname
van de „regenmagie". Evenals bij andere primitieve volken bestaat
het geloof dat de regen door den medicijn-man kan worden „gemaakt". I n dit vroegste stadium van magische voorstelhng, waar de
„sympathische" en „homoeopathische" magie nog onverhuld tot
uiting komt, heerscht de overtuiging dat door bepaalde ritueele
handelingen de daemonen (in dit stadium kan men nog nauwelijks
van „goden" spreken) gedwongen kunnen worden de wenschen
der menschen in vervulling te doen gaan, wanneer zij maar op de
juiste wijze daartoe gedwongen worden. Zulk een „regenmagie" is
over de heele wereld verspreid bij alle primitieven en heeft vele en
velerlei vormen. Ook bij de Australiërs is die regenmagie bij ahe
stammen volstrekt niet de zelfde. I n het onderhavige geval is op de
f i l m een wijze van regen-magie afgebeeld, die vermoedelijk wel tot
de oeroude vormen moet gerekend worden. Het ritueel verloopt
als volgt: eenige oude mannen bouwen zich een „ h u t " uit struiken
(de „heilige plaats") waar zij zich in een soort „trance" brengen.
Een houten bakje (voedselnap, de eenige „graal" die hun ten
dienste staat) wordt gevuld met water. Een steenen bijl, met bijzondere „magische kracht" en zonder twijfel als „regenbijl", als
ceremonieel object, in eere gehouden, wordt in dit water gewenteld.
Daarna wordt dit water door een der oude mannen onder incantaties
en aanroepingen (misschien wel bedreigingen) der geesten in de
lucht geworpen en de „regen" (bestaande uit de druppels van het
omhooggeworpen water) wordt op deze magische wijze „gemaakt".
Men kan dit magisch ritueel als een vruchtbaarheidsrite zien, bedoeld het hemelwater over de dorre woestijn te doen nederdalen
en zoodoende den plantengroei weer tot ontwikkeling te brengen,
de jachtdieren voor ondergang te behoeden en ten slotte — waarom
het natuurlijk te doen is — den mensch niet te gronde te doen gaan.
Wanneer men hierin tevens wü zien het symbool der copulatie.
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waarbij de bijl, als symbool van de mannelijke potentie, en de
voedselnap, als vrouwelijk receptaculum, de beide symbolen zijn
die de vruchtbaarheid symbolisch doen ontstaan, dan bedenke men
dat hierbij niet de copulatie als zoodanig is nagebootst, maar dat het
om de vruchtbaarheid te doen is, die het hemelsche water aan
de aardsche moeder schenkt,
In dit verband is het wellicht belangrijk er op te wijzen dat men
elders (o,a, in ons Oost-Indië) z.g.n, „ceremonieele bijlen" heeft
gevonden uit den voortijd, waarbij het vermoeden bestaat dat zij
op een of andere wijze met „regen" te maken moeten hebben
gehad, maar waarvan het juiste verband niet meer op te sporen
vak,
I n de regen-magie der Australiërs kan men dan wehicht de
oorspronkelijke beteekenis terugvinden.

VAN ATOMEN E N
M O L E C U L E N DOOR L I C H T Q U A N T E N
SPLITSING

door
PROF. DR. H . B. D O R G E L O .

Het eenvoudigste voorbeeld vèn een splitsing van een atoom
(of molecuul) door een lichtquant is wel de splitsing van een atoom
(of molecuul) in een positief ion en een electron door middel van
lichtquant hv, hetwelk een energie grooter dan de ionisatieenergie
van het atoom heeft.
Men kan dit splitsingsproces, de photoionisatie, kort voorstehen
door
A + hv ^

I + electron.

Is de energie van het geabsorbeerde lichtquant grooter dan de
voor ionisatie vereischte energie, zoo is nog energie disponibel,
om aan het vrijgemaakte electron kinetische energie mee te geven.
Het proces wordt dan dus voorgesteld door de vergelijking:
A + hv

I + electron +

^l^mv^.

De snelheid van het vrijgemaakte electron zal dus des te
grooter zijn naarmate het door' het atoom (of molecuul) geabsorbeerde hchtquant meer energie heeft. Bedenken wij nu,
dat de energie van lichtquanten bij licht met golflengte 12345
A E aequivalent is met de energie van een éénvoltselectron, dus
dat zulk een hchtquant een energie heeft van 1,59.10-12 erg
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en dat licht met 10 maal kleinere gohlengte hchtquanten uitzendt
met een tien maal grootere energie, hetgeen w i j kort kunnen uitdrukken door te schrijven:
12345 A E is aequivalent met 1 volt
12345 A E is aequivalent met 10 volt en
1 A E aequivalent met 12345 volt.
Bestralen wij dus atomen of moleculen met Röntgenstralen,
met gohlengte van 1 A E , ZOO hebben de hchtquanten dezer
Röntgenstralen dus een energie gelijk aan
12345 X 1,59 X 10-12 ei.g.
Röntgenstralen met een tienmaal kleinere golflengte hebben
tienmaal energierijkere lichtquanten.
Zenden w i j dergelijke Röntgenstralen door lucht en bedenken
w i j , dat b,v, de energie noodig voor de ionisatie van een stikstofmolecuul, dus noodig voor de afsplitsing van het electron, slechts
16 a 17 voh is, dan zien w i j , dat het afgesplitste electron nog groote
snelheden kan krijgen en wel zulke groote snelheden, dat de door
photoionisatie vrijgemaakte electronen zelf nog tal van andere
moleculen door stoot kunnen ioniseeren, hetgeen in een Wilsoncamera zichtbaar gemaakt kan worden.
De nevelsporen op dergelijke wijze in een Wilsoncamera opgewekt zuhen des te langer zijn, naarmate de golflengte der gebruikte Röntgenstralen korter is.
Aan een filmbeeld van Wüsoncamera-opnamen werd dit nader
gedemonstreerd. Bij ionisatie van lucht met weeke (d.w.z. langgolvige Röntgenstralen) zijn korte nevelsporen in de Wilsoncamera
te zien, bij harde Röntgenstralen (d,w,Z. kortgolvige Röntgenstralen) zijn de sporen langer.
Bij absorptie van hchtquanten door moleculen kunnen echter
ook andere processen optreden, waarbij het molecuul niet ge-
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splitst wordt in een ion en een electron, doch b.v. in twee andere
sphtsingsproducten. Zoo kan b.v. een TIJ molecuul door middel
van absorptie van licht gesplitst worden in een Thahiumatoom en
een Jodiumatoom, waarbij eventueel een de?er beide (of beide)
splitsingsproducten nog in een aangeslagen energietoestand kan
zijn,
Alvorens dege processen nader te bespreken willen wij eerst het
begrip „potentiaalkrommen van moleculen" invoeren.
Men denke 5;ich twee atomen vanuit het oneindige naar elkaar
toegebracht en zet nu in een grafiek de totale energie van het
systeem uit als functie van den onderhngen afstand der kernen,
zooals dat b.v, in figuur 1 (kromme 1) gedaan is voor twee normale
atomen.

F i g ' !•
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De aldus verkregen kromme is in dit geval de „potentiaalkromme" voor een normaal molecuul.
In deze figuur stelt nu de energie D de dissociatieenergie van het
normale molecuul voor.
Nu kan men ook twee atomen uit het oneindige tot elkaar laten
naderen, waarbij een der beide atomen in een aangeslagen toestand
is. Men verkrijgt dan, weer de totale energie U van het systeem
als functie van den kernafstand uitzettende een andere potentiaalkromme (de kromme 2 van figuur 1).
Dergelijke potentiaalkrommen van tweeatomige moleculen vertoonen niet steeds een minimum. I n vele gevallen heeft de potentiaalkromme den vorm van de kromme 2 van figuur 2, men heeft
dan te doen met een z.g. afstootingskromme.
Uit

golfmechanische beschouwingen van HEITLER en LONDON

volgde, dat als men uitgaat van twee normale waterstofatomen,
waarvan de electronenspinnen gelijk gericht zijn, de potentiaalkromme een afstootingskromme is. Zijn de spinnen der electronen
tegengesteld gericht dan heeft de desbetreffende potentiaalkromme
een minimum.
Denken wij ons nu b.v. een Thalhumjodide molecuul, dat b.v.
een potentiaalkromme heeft als weergegeven in figuur 1 (kromme 1).
Men kan nu dit molecuul door toevoeging van energie in den
vorm van een lichtquant hv overbrengen uit een toestand A naar
een toestand B; de absorptie van een dergelijk lichtquant geschiedt
Zoo snel, dat gedurende het absorptieproces de afstand van de
kernen practisch niet verandert. Het aldus „aangeslagen" molecuul
blijft niet in den toestand B, maar doorloopt de toestanden, weergegeven door de punten van de potentiaalkromme 2 (rechts van
punt B). Het molecuul komt daardoor in een toestand, waarbij het
„uiteengeloopen" is in twee deeltjes, namelijk in een normaal
Jodiumatoom en een aangeslagen Thahiumatoom.
De geabsorbeerde energie Eg = hv is daarbij dus gelijk aan de

Fig. 3.

Fig. 4.
°

Temperatuur v.h. vaste zout:

385 C.

Temperatuur v.h. vaste zout:

385° C.

Temperatuur v.d. damp:
Grens bij: 2100 AE 1)

401 C.

Temperatuur v. d� damp:
Grens bij: 2144 AE.

595'' C.

°

Fig. 5.
Temperatuur v.h. vaste zout:
Temperatuur v.d. damp:
Grens bij: 2144 A.E.

Fig. 6.
°

Temperatuur v.h. vaste zout:

465° C.

°

Temperatuur v.d. damp:

620° C.

385 C.
720 C.

Grens bij: 2313

AE.

1) In verband met de mogelijkheid, dat de zwakkere bundels op de reprnductie
niet geheel tot hun recht komen, is de grens bij elk geval opgegeven. - De figuren
zijn op ware grootte.
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som van de dissociatieenergie D van liet normale molecuul plus
de aanslagenergie Eg van een Thalliumatoom, immers uitgaande
van een T I J molecuul heeft men verkregen als splitsingsproducten
een normaal Jodiumatoom en een aangeslagen Thahiumatoom.
Dat dit laatste werkelijk het geval is, uit zich, doordat de aldus
geformeerde aangeslagen Thalliumatomen niet in den aangeslagen
toestand blijven, maar onder uitzending van groen hcht met een
golflengte van 5350,46 A E . naar den grondtoestand overgaan.
Als meest betrouwbare waarde voor de dissociatiewarmte van TIJ
wordt door BUTKOW 53,5 k cal/mol opgegeven, terwijl de betreffende
aanslagenergie van het Thahiumatoom 3,27 volt (dit is aequivalent
met 3 , 2 7 maal 23 k cal/mol of te wel 75,3 k cal/mol).
De minimaal benoodigde energie om een normaal Thahiumjodide molecuul in een aangeslagen Thahiumatoom en een normaal
Jodiumatoom te sphtsen zal dus moeten zijn
53,4 + 75,3 = 128,7 k cal/mol.
Nu is een energie van 128,7 k cal/mol weer aequivalent met de
energie van lichtquanten van licht met een golflengte van 2209 AE.
Hieruit volgt düs, dat het bedoelde sphtsingsproces slechts veroorzaakt kan worden door hcht, dat kortgolviger is dan 2209 A E .
Worden hchtquanten met grootere energie geabsorbeerd (dus
licht kortgolviger dan 2209 A E ) dan gaan de genoemde splitsingsproducten nog met een zekere kinetische energie uit elkaar en wel
met een kinetische energie gelijk aan
V2mv2 = hv — D —Ea.

Wordt dus bijvoorbeeld een kwartsballonnetje, waarin wat
Thalhumjodide als zout is aangebracht op zoodanige temperatuur
gebracht, dat zich Thalhumjodide damp i n de ballon bevindt en
wordt deze damp met ultraviolet licht van een golflengte, kleiner
dan 2 2 0 9 A E bestraald, dan zal het beschreven proces optreden.
In bijgaande figuren 3 , 4 , 5 en 6 zijn naast de kwartsbahonnetjes
de golflengten van het ingestraalde ultraviolette (en dus onzicht-
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bare) licht aangegeven. De in de ballonnetjes opgewekte groene
hchtbundels zijn dus ontstaan, doordat het ingestraalde ultraviolette hcht door de Thalhumjodide moleculen geabsorbeerd zijn,
waarbij het ééne splitsingsproduct (nl. een aangeslagen thahiumatoom) groen hcht uitzendt. De in de figuren 3 tot en met 5 weergegeven opnamen werden in het laboratorium voor Technische
Physica te Delft door Dr. G . H . VISSER opgenomen.
Op analoge kan men andere tweeatomige moleculen als Na Br,
NaJ, RbJ, etc. met behulp van lichtquanten sphtsen.
Aan het door de splitsingsproducten uitgezonden licht kan men
vaak onderkennen, welke de splitsingsproducten bij de dissociatie
geweest zijn.
TERENIN en zijn medewerkers, die ook reeds voor tweeatomige
moleculen baanbrekend werk in de vermelde richting deden,
hebben dit onderzoek uitgebreid tot meeratomige moleculen. De
gedachtengang, waarvan zij uitgingen, was, dat dit onderzoek
begonnen moest worden met het onderzoek van moleculen, welke
bij dissociatie een groep atomen afsplitsen, waarvan het spectrum
al bekend is.
Dit laatste is nu het geval met het CN-spectrum, voorkomende
in een koolboog, en het OH-spectrum, optredende in een electrische
ontlading door waterdamp; verder treedt bij ontladingen door
amoniak vaak een spectrum op, dat toegekend wordt aan NHg.
In de volgende tabel vindt men in kolom 1 eenige voorbeelden
van moleculen, welke optisch gedissocieerd konden worden.
Molecuul
HaO
CH3OH
C^H^OH
HCOOH
CH3CN
NH3

proces
H
CH3
CH,
HCO
CH3
H

+
+
+
+

OH'
OH'
OH'
OH'
-1- C N '
-(- N H , '

D - f Ea
115
90
90
90
105
117

+ 92 = 207
+ 92 = 182
+ 92 = 182
-1- 92 = 182
1 • 73 = 178
-t- 56 = 173

^max ( A E )

1370
1560
1560
1560
1600
1630
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In de tweede kolom zijn de splitsingsproducten aangegeven, in
de derde kolom de voor het splitsingsproces minimaal benoodigde
energie in k cal/mol; in de vierde kolom de maximale golflengte,
welke het licht, dat ingestraald wordt, hebben kan om het bedoelde
splitsingsproces te kunnen bewerkstelligen.
W i j zien uit de vierde kolom, dat voor de aangegeven sphtsingsprocessen hcht noodig is met een golflengte van licht in het uiterste ultraviolet (het z.g. Schumanngebied). D i t brengt zeer
veel experimenteele moeilijkheden met zich mede, daar zulk
kortgolvig ultraviolet licht niet door glas, kwarts en lucht heendringt.

Bij het experimenteele onderzoek wordt meestal ingestraald
met licht van vacuumvonken of met het zeer kortgolvige licht
van een waterstofbuis. Inderdaad konden in het opgewekte
fluorescentiehcht de spectra van O H , CN en NH^ aangetoond
worden.

Niet alleen voor organische stoffen konden dergelijke splitsingsprocessen van moleculen met behulp van lichtquanten aangetoond
worden, ook voor verschülende anorganische stoffen o.a. voor
HgJa is dit gelukt, waarbij het mogelijk was, al naar meer of minder
kortgolvig licht voor instraling gebruikt werd, het molecuul HgJa in
verschillende stukken te splitsen,

Behalve door het nagaan van de door de splitsingsproducten uitgezonden spectra, heeft men natuurlijk ook getracht op andere
wijze den aard der sphtsingsproducten vast te stehen.
a, door chemische analyse der eindproducten
bestraald met kwiklicht:
CH3.CO.CH3 + hv ^C.H,

+ CO

b.v. aceton
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ö. door aantoonen van b.v. alkylradicalen, doordat deze dunne
metaalspiegels van Pb of Zn doen verdwijnen.
Men vindt dergelijke processen uitvoeriger beschreven in het
artikel van M e j . Ir, B. VAN M A N E N over optische dissociatie van
meeratomige moleculen in dampen in het Chemisch Weekblad,
deel 34, No, 34, 1937,

ENKELE GREPEN

U I T DE

TEGEN CHEMISCHE

BESCHERMING

STRIJDMIDDELEN

door
IR. A. J. DER W E D U W E N .
Inleiding,
Vanaf fiet moment dat men tegenover de speer het schild als
verdedigingsmiddel stelde, hebben de aanvals- en verdedigingsmiddelen tegenover elkaar gestaan. Zoodra één van de twee de
overhand dreigde te krijgen, zocht men naar nieuwe middelen, om
de balans weer naar de andere zijde te doen overslaan, waarbij
men in het grijs verleden, toen wapens te kort schoten, reeds zijn
toevlucht nam tot purgeer- en slaapmiddelen om den, in zijn
versterkingen verscholen vijand tot overgave te dwingen. Nog
later werden deze stoffen vervangen door brandende zwavel en
arsenicumverbindingen en de chemische oorlogvoering had haar
intrede gedaan. Dat één en ander zich tot chemische stoffen van
eenvoudigen aard beperkte, was niet anders dan een gevolg van de
weinige kennis, die men toendertijd van de chemie bezat.
Het is duidelijk, dat bij den opbloei van de chemische wetenschap
ook aan de chemische strijdmiddelen, die na de ontdekking van
de schiet- en springmiddelen op den achtergrond waren geraakt,
weer meer aandacht werd geschonken. De Fransche schrijver en
teekenaar A. ROBIDA gaf in 1880, geïnspireerd door den grooten
vooruitgang dezer wetenschap, reeds een voorspelling van het
gebruik van chemische strijdmiddelen op groote schaal, welke
slechts weinig van de latere werkelijkheid zou afwijken.
Toch was men er omstreeks 1900 algemeen van overtuigd, dat
chemische producten een belangrijke rol zouden kunnen gaan
spelen; vandaar dat op de Vredesconferenties van 1899 en 1907
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maatregelen overwogen werden om het gebruik van verstikkende,
giftige of verdoovende gassen tegen te gaan. De te behandelen
materie was echter nog zoo onbekend, dat het niet gelukte afdoende
regelen vast te stellen, om te verhinderen dat in 1915 toch tot het
gebruik van chemische strijdmiddelen werd overgegaan.
De eerste gasaanval geschiedde van Duitsche zijde op een frontgedeelte in België, waarbij op een breedte van ongeveer 6 km 1600
groote en 4130 kleine met chloor gevulde flesschen werden opgesteld, welke op 22 Aprü 1915 in 6—8 minuten werden leeggeblazen. Het aantal verliezen en gevangenen was ontzettend groot
en het totaal aantal buiten gevecht gestelde personen moet op 15000
worden geschat, waaronder enkele duizenden dooden.
Ofschoon de eerste gasaanvallen, waarbij het oorlogsgas met
den wind naar den vijand dreef, vanuit een militair oogpunt gezien
een volledig succes waren, heeft men deze methode geleidelijk
moeten verlaten, omdat er groote bezwaren aan verbonden waren,
In de eerste plaats was men afhankelijk van de windrichting, en
van de windsterkte, doch bovendien had men reeds na enkele
dagen een afdoende bescherming tegen chloor gevonden, bestaande
uit met chemicaliën gedrenkte doeken, welke men voor het gezicht
bond. Aan beide zijden zocht men daarom naar andere chemische
verbindingen met een sterke physiologische werking, die op eenigerlei wijze den tegenstander buiten gevecht Zouden kunnen stehen.
Stoffen, waarvan men de studie in de wetenschappelijke laboratoria juist om deze eigenschappen had opgegeven, werden opnieuw
ter hand genomen. A l naar gelang de voorradige grondstoffen,
kwam ieder der partijen met andere vindingen voor den dag, maar
opvallend is wel, dat zich onder de ongeveer 80 gedurende korteren
of langeren tijd gebruikte verbindingen, alleen oude, reeds voor den
oorlog bekende producten bevonden. Van dit aantal zijn er slechts
enkele, die reeds bij een zeer geringe concentratie een sterke werking
vertoonen, tot het einde gebruikt b,v, phosgeen, chloorpicrine,
mosterdgas, arseenverbindingen enz.
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Met het oog op de physiologische werking heeft men de gebruikte oorlogsgassen in 2 hoofdgroepen verdeeld, waarbij op basis
van physiologische werking verder werd onderverdeeld:
Doodelijke oorlogsgassen

Irriteerende oorlogsgassen

verstikkende
tranenverwekkende
niezenverwekkende
blaartrekkende

De werking van vergiftige strijdmiddelen op het lichaam berust
op het opnemen van die gassen in het bloed. Alleen blauwzuur en
enkele hiervan afgeleide verbindingen als chloorcyaan en broomcyaan komen hiervoor in aanmerking.
De verstikkende strijdmiddelen, waartoe o.a. chloor, phosgeen,
diphosgeen en chloorpicrine behooren, danken hun naam aan de
inwerking op lager en hooger gelegen luchtwegen, waarbij vooral
de longen worden aangetast, zoodat de dood door verstikking kan
intreden.
Tranenverwekkende gassen oefenen een sterk prikkelende werking
op de oogen uit. Personen, die aan de werking van deze producten
worden blootgesteld, krijgen onmiddellijk een brandend gevoel
in de oogen, beginnen met de oogleden te knipperen, terwijl de
tranen rijkelijk vloeien. De voornaamste stoffen van deze groep
zijn: clooracetophenon, chlooraceton, broomaceton, broommethylaethylketon, xylylbromide en broombenzylcyanide.
Niezenverwekkende oorlogsgassen oefenen een prikkelende
werking uit op de slijmvliezen van neus en keel, waardoor een
beangstigend gevoel en heftig niezen naast pijn in hoofd, slapen en
kaken wordt opgewekt. Chemisch behooren de hiervoor gebruikte
chemicaliën ahe tot de organische arseenverbindingen (arsinen).
Z i j hebben alle gemeen, dat zij eerst goed hun werking krijgen,
wanneer zij bij de detonatie van een granaat, of op andere wijze
verhit, f i j n verstoven worden. Bij de inademing wordt het grootste
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deel dezer giftnevels in neus en keel tegengehouden, zoodat aantasting van dieper gelegen luchtwegen zelden voorkomt.
De blaartrekkende stoffen veroorzaken ontsteking van de huid
met blaarvorming en tasten oogen en luchtwegen aan. Hiertoe
behooren het mosterdgas en lewisiet, die beide de eigenschap
bezitten door kleeding en schoeisel heen te dringen.
Doodelijkheidsproduct,
Voor de burgerbevolking zijn de doodelijke oorlogsgassen het
gevaarlijkst. W i j zullen daarom de met deze gassen te bereiken
resultaten aan de hand van eenige aannamen nader bekijken.
In de pharmacologic is men gewoon de doodelijke werking van
een stof uit te drukken in het aantal milhgrammen, dat per kilogram
van het proefdier berekend, juist doodelijk is. De aard van het
proefdier is daarbij onverschilhg, waardoor deze doodelijke dosis
als een constante is op te vatten. Nemen wij als eerste voorbeeld
een ademhahngsvergift, dan is de hoeveelheid stof die gedurende
t minuten inwerkt te berekenen, wanneer men het ademvolume en
de gasconcentratie kent. Stellen wij het ademvolume op A m^
per minuut en de concentratie op c mg gas per m^ lucht, dan
neemt een proefdier in t minuten c X A X t mg gas op. Treedt
de dood in op het oogenbhk, dat per kg lichaamsgewicht g mg gas
is opgenomen en weegt het proefdier G kg, dan is op het moment
van doodgaan c X A X t = G X g mg gas opgenomen. Hieruit
G
G
volgt, dat c X t =
X g. Zoowel de factor g als de factor —
G
is constant, — is immers het ademvolume per kg lichaamsgewicht^
welke hoeveelheid, onafhankelijk van het proefdier, als. constant
is te beschouwen. Het product c X t wordt het doodelijkheidsproduct genoemd en is voor verschillende oorlogsgassen met meer
of minder nauwkeurigheid bepaald. Voor diphosgeen heeft men
gevonden, dat het doodelijkheidsproduct 1000 bedraagt, hetgeen
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wil zeggen, dat de dood optreedt b.v. bij het inademen gedurende
10 minuten van een concentratie van 100 mg/m^ (10 x 100 = 1000)
maar evengoed bij het inademen gedurende 50 minuten van lucht,
welke 20 mg phosgeen per m^ bevat.
Doordat voor de verschihende oorlogsgassen het doodelijkheidsproduct bekend is, kunnen wij binnen ruime grenzen nagaan welke
gevaren de burgerbevolking bij bombardementen met oorlogsgassen te duchten hebben.
Gasbombardementen,
Het aantal vliegtuigen, dat aan een bombardement zal deelnemen
is niet aan vaste regels gebonden, doch laten we op gezag van
daarvoor bestaande gegevens aannemen, dat aan een aanval bij
dag negen vliegtuigen Zuhen deelnemen. Het draagvermogen van de
moderne dagbombardementsvliegtuigen loopt sterk uiteen. I n verband met de groote manoeuvreerbaarheid en de groote snelheid waarover deze vliegtuigen moeten kunnen beschikken, kan de bommenlast, dien deze vliegtuigen meevoeren op 5000 kg worden aangenomen.
Bombardementen bij nacht zuhen over het algemeen worden
uitgevoerd door alleen vliegende vhegtuigen, welke met onregelmatige tusschenpoozen boven het doel verschijnen en hun bommen
afwerpen. Omdat deze vliegtuigen in den nacht, door de duisternis
beschermd worden, kunnen de vliegsnelheid en de manoeuvreerbaarheid geringer zijn, dan van dagbombardementsvliegtuigen.
Dientengevolge kan de bommenlast grooter zijn en zal naar schatting
1000 kg bedragen. Schatten wij een bombardement bij nacht op
5 vliegtuigen, dan zal de gemiddelde bommenlast eveneens 5000 kg
zijn. De hoeveelheden, die door middel van den aangenomen
bommenlast van 5000 kg kunnen worden verspreid, varieeren naar
gelang de groep waartoe zij behooren. Voor diphosgeen kunnen
wij de verhouding doode last: chemische vulling op 1 : 1 stellen.
Bij blaartrekkende verbindingen zooals mosterdgas zal de chemische
vulling gemiddeld 30% bedragen.
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Bij de explosie van één of meer gasbommen ontstaat een gaswolk,
die door den wind wordt meegevoerd en door de straten en over
pleinen wordt geleid. De windsnelheid loopt in ons land sterk
uiteen, zoodat wij voor onze berekeningen een gemiddelde van
4 m/sec. zullen aannemen, een snelheid, waarbij het gas zich over
den grond in een half kegelvormigen stroom voortbeweegt. Bij een
gasaanval kunnen de bommen neerkomen op een strook, die naar
schatting 250 m breed en 50 m diep is. In den regel wordt voor de
hoogte 20 m aangenomen, zoodat een gaswolk bij haar ontstaan een
inhoud zal hebben van 250 X 50 X 20 = 250.000 m ^ Deze hoeveelheid zal zich nu in de richting van den wind verspreiden, onder
een hoek welke zijdehngs en in de hoogte 15 graden bedraagt.
Dit is een theoretisch getal, dat wehswaar door eenige waarnemingen bevestigd wordt, maar dat ook weer zeer afhankelijk is
van andere invloeden. Nemen wij echter voor onze berekening
dit getal aan, dan kunnen wij den inhoud van de gaswolk op lederen
afstand van het trefpunt berekenen.
W i j vinden dan op 50 m afstand een gaswolk met een inhoud
van 459.000 m^ en een breedte van 277 m. Rekenen wij hierbij,
dat het gedeelte van de wolk, dat hooger is dan 20 m, practisch
geen schade meer kan veroorzaken, en nemen wij gemakshalve aan,
dat de heele wolk zich 50 m verplaatst, dan bestaat het werkzame
gedeehe van de gaswolk uit 277 X 50 X 20 = 270.000 m l Hieruit
zien w i j , dat na 50 m practisch 182.000 m^* of rond 40% van de
gaswolk onwerkzaam is geworden. Gaat de wolk verder dan zal de
hoogtespreiding tot 30 minuten dalen, terwijl de breedtespreiding
15 graden blijft. Op grootere afstanden heeft de wolk dan de volgende inhouden:
Op
„
„

100 m van het trefvlak
1000 „
4000 „

610.000 m»
640.000 „
904.000 „
2884.000 „
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Bij de aangenomen windsnelheid van 4 m per sec, en een diepte
van een wolk van 50 m, laat zich berekenen, dat een persoon
12,5 seconde of 1/5 minuut in de gaswolk vertoeft. Bij diphosgeen
met een doodelijkheidsproduct van 1000 is in deze tijdsduur een
concentratie van 5000 mg diphosgeen in een m^ lucht snel doodelijk.
Het spreekt echter vanzelf, dat bij deze verbindingen ook bij lagere
concentraties nog doodelijk verloopende of ernstige ziekten veroorzakende vergiftigingen kunnen voorkomen. Als laagste gevarengrens zuhen w i j 500 mg/m^ aannemen.
W i j zijn uitgegaan van 2500 kg diphosgeen. De concentratie
in de gaswolk bedraagt bij het trefpunt 10,000 m g / m l Daarna
wordt deze steeds kleiner en bedraagt;
Op
50 m van het trefvlak
"
100 „ „ „
„
"
600 „ „ „
„
„ 1000 „ „ „
„
" 4000 „ „ „
„

5,660 mg/m^
5,060
„
2,450
„
1.740
540
„

Uit dezen staat blijkt, dat onder ideale omstandigheden de gaswolk
absoluut doodelijk werkt tot op een afstand van 150 m. De breedte
bedraagt op dat punt 331 m en de oppervlakte, die wordt „besmet"
is dan ongeveer 0.05 km^.
Berekenen wij uit dit gegeven het aantal vliegtuigen, dat noodig
is om een zwaren doodelijken aanval op een stad uit te voeren,
dan zien wij, dat 9 resp. 5 vliegtuigen noodig zijn voor 0.05 k m l
Amsterdam heeft een oppervlakte van ongeveer 40 km^ waarvan
20 km^ niet door huizen en gebouwen is ingenomen, zoodat eveneens 20 km^ voor gasbelegging in aanmerking komen. Om op dit
terrein een direct doodelijke concentratie aan diphosgeen te verwezenlijken, moeten dus, aannemende dat de bommen regelmatig
worden verspreid, ongeveer 3600 respectievelijk 2000 vhegtuigen
worden gebruikt.
Bij een aanval is echter, zooals uit de tabel volgt, de gevarenzone
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veel grooter. Deze bedraagt naar schatting 4 km in de windrichting.
De breedte bedraagt op dat punt 2500 m en de met gas belegde
oppervlakte ongeveer 5 k m l Voor een merkbare besmetting van
Amsterdam zouden dus 72 vliegtuigen bij dag en 40 vliegtuigen
bij nacht voldoende zijn.
In de practijk zal dit alles wel iets anders uitkomen, maar wij
hebben bij deze berekeningen de gunstige en ongunstige factoren
zooveel mogelijk tegen elkaar laten opwegen.
Het spreekt vanzelf, dat ook voor andere oorlogsgassen dergelijke
berekeningen zijn te maken. Voor de tranen- en niezenverwekkende
stoffen, die slechts een kortstondige en niet ernstige aantasting van
de organen veroorzaken en in hoofdzaak te vreezen zijn, omdat zij
een angstpsychose en paniek kunnen veroorzaken, heeft men onder
dezelfde aannamen berekend, dat zij in een strook van 2 km lang
en 1 km breed waar te nemen zijn. Voor mosterdgas gelden weer
andere berekeningen, omdat deze verbinding slechts geringe
vluchtigheid bezit en het grootste gevaar eerst bij direct contact
van deze vloeistof met de huid of de kleeren ontstaat, Om een zoo
groot mogelijke werking te verkrijgen moet deze verbinding over
een zoo groot mogelijk oppervlak worden verdeeld. Hiervoor zijn
kleine bommen met een grooten actieradius, dus met een groote
springlading noodzakelijk, waardoor 5000 kg bommen ongeveer
1500 kg mosterdgas kunnen bevatten. De vloeistof kan echter ook
uit tanks worden gesproeid, waarbij deze als een regen in fijne
druppeltjes naar beneden valt. Bij deze laatste methode bedraagt
de hoeveelheid die per aanval wordt verspreid natuurlijk de volle
5000 kg. Voor een normale besmetting wordt 10 g/m^ grondoppervlak noodig geoordeeld. Bij een aanval met bommen zal dus, bij
regelmatige verdeeling een oppervlak van 0,15 km^ worden besmet.
Bij het sproeien uit vliegtuigen wordt dit 0.5 k m l
Amsterdam heeft, zooals wij aangenomen hebben, naar schatting
20 km^ onbebouwden grond, welke voor besmetting in aanmerking
komt. Zou men dus bij het besproeien alleen de straten, pleinen
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en plantsoenen in de stad willen besmetten en Zou daarbij niets op
de daken neerkomen, dan zijn nog minstens 360 (200 bij nacht)
vliegtuigen voor een absolute besmetting noodig. Voor een normale
besmetting met bommen, waarbij met een oppervlak van 40 km^
moet worden gerekend, bedraagt dit aantal 2400 (1300 bij nacht).
Uit deze cijfers moge blijken, dat het effect van een aanval met
oorlogsgassen op een stad ernstige gevolgen kan hebben, maar toch
niet overdreven moet worden. De mortaliteit zal bij een bombardement met brisantbommen percentsgewijze veel grooter zijn, ook
al is daarbij het gevaarlijke rayon veel kleiner.

De bescherming.
Gezien de verschihende gevaren, die bij het gebruik van oorlogsgassen dreigen, zuhen wij ons eensdeels moeten beschermen tegen
stoffen, die inwerken op de oogen of op de luchtwegen of tegen die,
welke via de luchtwegen in het bloed komen en anderdeels tegen
stoffen, welke zoodanig op de huid kunnen inwerken, dat ernstige
wonden bij het contact met deze stoffen kunnen ontstaan. Behalve
de opsteUing in een gasdichte ruimte kunnen w i j de oogen en de
luchtwegen beschermen met een gasmasker en de huid met gaskleeding. D i t laatste hulpmiddel is in geen geval voor lederen burger
afzonderlijk bedoeld. Alleen personen, die tot den luchtbeschermingsdienst behooren en de met mosterdgas besmette terreinen of straten
moeten doorschrijden om de ontsmetting of herstellingen uit te
voeren, komen voor het dragen van gaskleeding in aanmerking.
Het gasmasker bestaat uit een gelaatstuk en een gasfilterbus, welk
laatste onderdeel dient om de lucht van de giftige verontreinigingen
te zuiveren. Dit geschiedt voor een belangrijk deel door middel
van adsorptie, een zuiver physisch proces, een bijzonder geval
van grensvlakverschijnselen, die altijd optreden indien twee phasen
(hier vast en gasvormig) aan elkaar grenzen.
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De Adsorptie,
Wordt een willekeurige vaste stof in aanraking gebracht met een
gassoort, dan heeft er steeds een verdichting van het gas op het
oppervlak van de vaste stof plaats. Reeds een gewone flesch, die
gevuld is met een of ander gassoort, adsorbeert gas, d. w. 2. een
deel der gasmoleculen wordt vastgehouden op de binnenzijde der
flesch en neemt geen deel meer aan de beweging der moleculen,
die de gasdruk veroorzaakt. Men zal dus een iets lageren druk
vinden, dan overeenkomt met de hoeveelheid gas, die men in de
flesch heeft gebracht, en hoe grooter het binnenvlak van de flesch
is in verhouding tot de hoeveelheid gas, des te minder druk zal
men vinden. Een kleine flesch van onregelmatigen vorm zal dus
betrekkelijk meer van het zich daarin bevindende gas op zijn
binnenkant binden dan een groote kogelvormige. Vergrooten wij
de oppervlakte nog meer, b.v. door f i j n gepoederd glas in de flesch
te brengen, dan wordt de hoeveelheid geadsorbeerd gas verhoogd
in verhouding tot de vergrooting der oppervlakte. De hoeveelheid
geadsorbeerd gas is dus een functie van het oppervlak.
Poreuse stoffen b.v. houtskool, die tallooze microscopische en
ultramicroscopische poriën bevatten, hebben een enorme oppervlakte en adsorbeeren in overeenstemming daarmede veel grootere
hoeveelheden gas. Men heeft uit dampdrukkrommen voor vloeistoffen geadsorbeerd op houtskool berekend, dat 1 cm^ werkzame
houtskool een oppervlak heeft van niet minder dan 1000 m\ Het
geadsorbeerde gas zit hierbij als een uiterst fijne laag op de wanden
der poriën. Daar de gasmoleculen hier sterk samengedrongen Zijn,
komen zij in elkanders aantrekkingssfeer en missen daardoor vrije
beweeglijkheid, die hen kenmerkte toen zij nog in de ruimte ronddoolden. De toestand in deze gashuid herinnert het meest aan den
vloeistoftoestand en wij kunnen zeggen, dat het gas zich op het
kooloppervlak (genomen in de ruimste beteekenis) tot vloeistof
verdicht.
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Om adsorptie te doen optreden, dienen de gasdeeltjes met den
wand van het poreuze materiaal in aanralting te komen. Flierbij
speeh de beweging van de deeltjes een groote rol, Deze beweging
wordt in de eerste plaats veroorzaakt door het bij de ademhaling
aanzuigen van de lucht, waardoor de deeltjes in slechts ongeveer
1/10 seconde moeten worden geadsorbeerd, doch bovendien
hebben de gasdeeltjes een eigen beweging, welke eenerzijds beïnvloed wordt door de valsnelheid en anderzijds, wat in ons geval
het voornaamste is, door de Brownsche beweging. Deze grootheden varieeren sterk met den diameter van het deeltje, zooals uit
de volgende tabel blijkt.

Diameter v. h. deeltje
in cm
10-2
10-3

10-*
10-5 (nevel)
10-0

10-'
IO"** (gasmolecuul)

Valsnelheid
cm/sec
30,1
3,0
3,5
8,2
5,5
5,2
5,2

X

10-1

X 10-3
X
X
X
X

10-^
10-»
10-'
10-s

Brownsche beweging
cm/sec
6,9
2,2
6,9
2,2
6,9
2,2
6,9

X 10-5
X 10-1
X

10-*

X 10-3
X 10-3
X 10-2
X 10-2

Als resuhante van stroomingssnelheid, valsnelheid en Brownsche
beweging zullen de deeltjes een bepaalden weg afleggen, die vooral wat
de zijdehngsche beweging betreft, grooter zal zijn naarmate de deeltjes kleiner zijn. Bij kool bedraagt de diameter der poriën ± 500 x
10-* cm en bij filtreerpapier ± 3 x 10-*. We zien nu, dat deeltjes
met een diameter van b.v. 10-^ cm bij hun weg door de kool practisch gesproken geen gelegenheid zullen krijgen den wand van de
8

114
koolporiën te raken. Stoffen, die bij de verdeeling in de lucht deeltjes
van deze afmeting geven, gaan dus door een koolfilter heen. Het
is duidelijk, dat men dit heeft trachten te verwezenlijken, toen men
eenmaal de actieve gasmaskerkool ging toepassen. Maskerbrekers
werden de nevels genoemd, toen men ontdekt had, dat de arsinen
(diphenylchloorarsine, diphenylcyaanarsine enz.) aan den eisch der
deeltjesafmeting voldeden. I n verband met den geringen diameter
van de fihreerpapierporie, bestaat daar wel de kans, dat het arsinedeeltje den wand zal raken. Het gasdeeltje van molecuulgrootte
(10-" cm) komt ook zeer zeker aan deze poriën en zou dus de
plaats van het neveldeeltje kunnen bezetten. I n de practijk komt dit
niet voor, omdat de werking van het nevelfilter (b.v. filtreerpapier,
dat eveneens in de moderne gasfilterbus voorkomt ter afvanging
van de nevels) naast een geringe zuivere adsorptiewerking een
speciale geaardheid moet hebben om de deeltjes ook mechanisch
aan den wand te doen hechten.

De adsorptie in de gasfilterbus.
Laat men een koohaag doorstroomen door een luchtstroom, die
een bepaalde hoeveelheid gas bevat, dan blijkt dat de kool een
hoeveelheid gas kan opnemen, die grooter is naarmate de gasconcentratie in de lucht grooter is. Bij iedere gasconcentratie behoort
dus een bepaalde verzadigingswaarde voor de kool. Wanneer de
luchtstroom intreedt wordt niet onmiddehijk de concentratie tot
nul gereduceerd. Een zekere lengte van de koohaag moet daarvoor
gepasseerd worden, waarbij ook weer de lengte van deze z.g.
werkende laag grooter wordt met het grooter worden van de concentratie. Dit brengt dus met zich mee, dat op het oogenblik waarop
de gasfilterbus gasslip gaat vertoonen (dus niet meer bruikbaar is)
nog niet alle kool verzadigd is. Het gevolg is dus, dat niet alle
kool in de gasfikerbus tot de bij de gasconcentratie behoorende
verzadigingswaarde kan worden beladen. Het is de taak van den
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constructeur zijn omstandigheden zoo te kiezen, dat deze z.g. doode
koolhoeveelheid zoo klein mogelijk is.
Het evenwicht, dat zich instelt tusschen koolverzadiging en gasconcentratie houdt een groot gevaar in, n.l. groote concentratie
groote capaciteit, kleine concentratie veel minder capaciteit. Men
kan zich dus voorstellen, dat wanneer een gasfilterbus in een hoogere
concentratie heeft dienst gedaan en dan daarna gebruikt wordt in
een kleinere concentratie of zelfs in gewone lucht, dat de kool dan
weer gas gaat loslaten. Op theoretische overwegingen moet men
aan de hand van het zich instellende evenwicht daarom tot de
conclusie komen, dat de kool in het geheel niet geschikt voor het
gebruik in gasfilterbussen is. Gelukkig heeft de practijk echter
uitgewezen, dat de op het oorlogsterrein voorkomende concentraties zoo klein zijn, dat de restcapaciteit van de kool zoo groot is,
dat men met het loslaten van gas practisch geen rekening behoeft
te houden.
Wel wordt er hier speciaal de aandacht op gevestigd, dat de voor
de bescherming tegen strijdgassen bedoelde gasfilterbussen als regel
niet geschikt zijn voor gebruik in de techniek, omdat de concentraties daar gewoonlijk veel hooger zijn. Dikwijls zal de bus wel
bescherming bieden in deze hooge concentraties, doch bij de veel
lagere concentraties bestaat dan zeer zeker het gevaar van het
loslaten van gas. I n de techniek maakt men daarom overwegend
gebruik van vullingen, die de te adsorbeeren gassen chemisch
binden en neemt men het nadeel, dat iedere groep van gassen een
andere vulling eischt, op den koop toe.

Gasmaskerbesluit,
Het spreekt vanzelf, dat de leek moeilijk kan beoordeelen in
hoeverre de aangeboden gasmaskers goed zijn en welke hij moet
koopen. D i t bezwaar is echter opgeheven, nu op 1 Februari 1938
het Gasmaskerbesluit in werking treedt. I n dit onderdeel van de
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Warenwet zijn nauwkeurig omschreven de eischen, waaraan gasmaskers en andere beschermingsmiddelen moeten voldoen. De
fabrikanten en importeurs moeten voor de vervaardiging of den
invoer een vergunning ontvangen van den Minister van Sociale
Zaken, die deze alleen verleent, indien zij een verklaring kunnen
overleggen van de Directie van het Staatsbedrijf der ArtülerieInriclitingen, dat hun materialen aan de gestelde eischen, betreffende
ademweerstand, gasadsorptie, nevelbescherming, constructie en
vulhng voldoen. Voor het in den handel brengen worden de materialen van een rijksmerk voorzien. De kooper moet dus controleeren
of dit merk op de waren is aangebracht,

Gaskleeding,
Zooals ik U reeds mededeelde, zal een gedeelte van de actieve
burgerbevolking met gaskleeding moeten worden uitgerust. De
gasdichte kleeding is wel het vraagstuk, dat nog het verst van zijn
ideale oplossing af is. Aan pogingen om hiervoor, evenals voor de
bescherming van het gelaat en de ademhalingsorganen, een ideale
oplossing te vinden, heeft het waarlijk niet ontbroken, maar deze
hebben tot heden schipbreuk geleden op de omstanchgheid dat het
ontsmetten van met mosterdgas besmette kleeding groote moeilijkheden oplevert.
Als het ideale moet men zich een stof denken, die voor mosterdgas
geheel ondoordringbaar is, den drager niet te veel belemmert bij het
verrichten van zware werkzaamheden, zeer sterk is en gemakkelijk
ontsmet kan worden. Het is duidelijk, dat een gewoon textielweefsel
allerminst aan deze eischen voldoet. De vezels vormen een poreuze
massa, die iedere vloeistof gretig opzuigt. Komt de huid met een
dergelijk doordrenkt weefsel in aanraking, dan zal zeker een besmetting en de vorming van blaren volgen.
Mosterdgas is op eenvoudige wijze te ontleden en daardoor
onschadelijk te maken. Langdurig koken met water is in den regel
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voldoende, doch sneller wordt dit nog bereikt met preparaten, die
werkzaam chloor bevatten. Zooals chloorkalk, chlooramine en dergelijke. Het mag dan ook niet verwonderen, dat er proeven genomen
zijn om textielweefsels met deze chemisch agressieve middelen te
impregneeren, Deze proeven hebben echter geen resultaten opgeleverd. Daarna is men overgegaan tot het zoeken naar stoffen,
waar mosterdgas niet doorheen kan dringen. Professor KLARENBEEK
van de Veeartsenijkundige Hoogeschool te Utrecht ontdekte, dat
glycerine een product is, waarin mosterdgas niet oplost en dat een
voldoende bescherming kan worden verkregen, door kleeding met
een laag glycerine te bedekken. Het groote bezwaar van een dergelijke kleeding vormt echter de gevoeligheid voor water, waarin de
glycerine oplost en waardoor zij onmiddellijk uit de kleeding wordt
verwijderd, zoodat ook deze oplossing niet voor practisch gebruik
aanvaardbaar bleek. Noodgedwongen hebben w i j daarom onze
wenschen moeten verminderen en zullen wij ons voorloopig tevreden moeten stehen met kleeding, welke niet geheel ondoorlaatbaar is voor mosterdgas, maar waarin deze stof toch zoo langzaam
doordringt, dat een zekere bescherming wordt verkregen.
In het Gasmaskerbesluit zijn eveneens eischen voor gaskleeding
opgenomen en wordt verlangd, dat de stof minstens 4 uur gasdicht
moet zijn. N u zal in den regel een onafgebroken gebruik van 4 uur
niet altijd voorkomen, maar toch mag een dergelijke stof niet
4 X 1 uur worden gebruikt. Na ieder gebruik, hoe kort ook, moet
het materiaal worden ontsmet. Voor het geval de gaskleeding niet
ontsmet kan worden, mag het dus slechts één maal in besmet terrein
worden gebruikt, ook al is dit slechts 5 minuten, omdat men er nooit
zeker van is dat geen mosterdgas is opgenomen hetwelk na eenigen
tijd huidontsteking zou kunnen veroorzaken. Er zijn meerdere stoffen bekend, die een bescherming van 4 uren kunnen geven, maar
het aantal, dat na de besmetting Zonder bezwaar kan worden ontsmet
zonder dat het weefsel erg lijdt of de beschermingsduur achteruit gaat
is zeer gering. Zeker is, dat rubber, dat vroeger minder geschikt werd
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geacht, langzamerhand weer meer de aandacht vraagt, vooral omdat
men bij het zoeken naar het beste de urgentie van het vraagstuk
niet uit het oog mag verliezen,
De energie, waarmee in vele richtingen aan de oplossing van
het waagstuk wordt gewerkt, wettigt de meening, dat ook voor de
bescherming tegen mosterdgas een zee1· goed bruikbaar materiaal
gevonden zal worden, ook al maken de vele tegenstellingen het
doen van voorspellingen gevaarlijk.
Prof. WESTER hield in 1928 een voordracht voor Uw Maatschappij
en bracht toen enkele desiderata naar voren, die hierop neerkwamen:
1. De regeering steil� zoo spoedig mogelijk gasmaskers ter
beschikking van de bevolking. Deze worden gratis verstrekt of tegen
geringe vergoeding verkocht.
2. Men bouwe in verschillende centra schuilkelders met gas
dichte afsluiting en neme die maatregelen, welke voor de lucht
bescherming noodzakelijk zijn,
Wanneer wij beide eischen overzien, dan blijkt, dat de eerste
onverminderd van kracht is gebleven. In verband met den toestand
in de wereld vraagt deze zelfs om onverwijlde inwilliging, Wat den
tweeden betreft, is, dank zij het werk van de regeering, de propaganda
van de Vereeniging voor de Luchtbescherming en vooral het vol
ijverig streven van den Inspecteur voor de Luchtbescherming, al
veel bereikt, hoewel ook nog veel werk blijft te verrichten, Moge
de regeering paraat zijn en blijven en moge vooral de gemeentelijke
luchtbeschermingsinstanties, voor wie een over�egende taak is
weggelegd, hun, door particulier initiatief gesteunde, bemoeienissen
met kracht aanvatten,

