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Gedurende het maatschappelijk jaar 1937/38 had de maatschappij
Diligentia 272 leden, waaronder 2 eereleden. Het aantal leden is
dus met 46 toegenomen tengevolge van de propaganda, gevoerd
door het bestuur en gesteund door de leden.
Een excursie werd gemaakt naar de Philipsfabrieken in Eindhoven. Daar het aantal bezoekers beperkt was en de belangstelling
der leden zeer groot, is het niet mogehjk geweest aan ahe aanvragen
voor een extra kaart voor een dame, te voldoen. Het is aheen
mogelijk geweest de ahereerst ingekomen verzoeken voor een extra
kaart in te willigen.
In samenwerking met het Kon. Ned. Aardr. Genootschap is
een voordracht georganiseerd over Pestbestrijding op Java door
Prof. J. J. V. Loghem.
Verder hebben twee lezingen plaats gehad, georganiseerd in
samenwerking met de A f d . Den Haag der Natuurhistorische
Vereeniging. Sprekers waren hier Dr. K . Lorenz en Prof. Dr.
P. V. Oye.
Verslagen dezer laatste voordrachten zijn opgenomen in het
jaarboek: Natuurkundige Voordrachten.
De spreekbeurten werden vervuld door: Dr. G. J. v. Oordt,
Prof. Dr. P. C. Plu, Dr. H . B. G. Casimir, Dr. J. Z. Raimond,
Prof. Dr. W. J. de Haas, Dr. L . v. d. Grinten, Ir. A. v. Weelde,
Prof. Dr. K . H . Bouman, Prof. Dr. H . B. Dorgelo en Ir. A. J.
der Weduwen.

Subsidie werden verleend aan het instituut voor Genees-,
Natuur- en Wiskunde; aan de Afdeehng Den Haag der Vereeniging
voor Weer- en Sterrenkunde; de Volksuniversiteit en aan Prof.
Dr. Lam voor een studiereis naar Madagascar.
De financieele toestand geeft geen reden tot opmerkingen en
is gunstig.
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OVER

ULTRAMICROBIOLOGIE
door
A . J.

KLUYVER.

Het is tiians ruim 250 jaren geleden, dat een aantal der door
VAN LEEUWENHOEK aan de Royal Society te Londen geschreven
brieven in boekvorm vereenigd in druk verschenen. Deze uitgave
is gekenmerkt door een geïllustreerd titelblad, dat als eenigen tekst
de simpele en toch fiere woorden draagt; „Ontdeckte onsigtbaarheden door Antoni van Leeuwenhoek".
Het is wel overbodig hier in te gaan op de verrichtingen, welke
deze uitspraak wettigen; met de volgende opmerkingen moge in
dit verband worden volstaan. Eenerzijds slaagde onze beroemde
landgenoot er in zeer nauwgezette waarnemingen te verrichten
aangaande den fijneren bouw van de meest uiteenloopende objecten,
levenlooze zoowel als levende, waarbij hij wat betreft de laatste,
veelal mede nieuw hcht verspreidde aangaande de functie der door
hem ontleede organen. Anderzijds echter deed hij de verrassende
ontdekking van het bestaan van zelfstandige levensuitingen van
zoodanig geringe dimensies, dat zij voor altijd aan rechtstreeksche
waarneming met het ongewapende menschelijke oog waren onttrokken.
Heden ten dage is een ieder doordrongen van de geweldige
consequenties, welke deze ontdekking van de wereld der protozoa,
bacteriën etc. voor onze samenleving heeft gehad. Zij leidde tot
het ontstaan van een nieuwen tak van wetenschap: de microbiologie,
met de eminent practische beteekenis waarmee ook de beschaafde
leek thans tenvolle is vertrouwd.
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Ondanks dit alles blijft het de vraag, of LEEUV/ENHOEK'S waarnemingen hem inderdaad het recht geven te spreken van ontdekte
„onsigtbaarheden". D i t laatste woord is toch alleen van kracht,
voor zoover men zich hierbij tot het ongewapende oog beperkt
en de sleutel tot LEEUWENHOEK'S ontdekkingen is gelegen in de
omstandigheid, dat hij zijn oog wapende met de door hem met zoo'n
voorbeeldige vaardigheid geslepen lensjes, met behulp waarvan
hij er in slaagde het „onsigtbare" zichtbaar te maken.
Het kan niet verwonderen, dat in de twee en een halve eeuw,
welke sedert zijn verloopen, de menschheid er i n is geslaagd ook
deze bewapening geweldig op te voeren, De zoo geperfectioneerde
samengestelde microscopen hebben dan ook den onderzoeker in
staat gesteld nog talrijke structuurdétails waar te nemen, welke
aan LEEUWENHOEK met zijn enkelvoudige loupen verborgen moesten
blijven en menig nietig organisme is voorts aan de lijst der door
hem ontdekte toegevoegd.
Maar anderzijds heeft de ontwikkeling der optica geleerd, dat
er wat betreft de zichtbaarmaking van steeds kleinere objecten
natuurlijke grenzen bestaan, grenzen, welke grootendeels door de
eigenschappen van de voor het oog waarneembare lichtstralen
worden bepaald. Voor objecten, welke zich i n waterige media
bevinden, ligt de grens voor het zoogenaamde oplossend vermogen
der optische systemen i n de nabijheid van 0,25 /( (mikron), d. w. Z.
objecten van geringer afmeting zullen voor rechtstreeksche waarneming door het menschelijk oog, op welke wijze men dit ook
optisch wapent, ontoegankelijk zijn.
Gegeven de omstandigheid, dat de microbioloog organismen
heeft leeren kennen, welker dimensies op deze grens van het zichtbare liggen, rijst nu onafwijsbaar de vraag, of hier nu ook de onderste
grens van het leven is gelegen, m. a. w. of deze juist samenvalt
met die, welke door de limitaties van het optische systeem wordt
gesteld. D i t lijkt onwaarschijnlijk en reeds langs den weg der
deductie komt de microbioloog tot de slotsom, dat er nog wel
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een wereld van levensuitingen zal bestaan, waarvan de afzonderlijke
individuen zich ten allen tijde aan rechtstreeksche waarneming door
het menschelijk oog zullen onttrekken.
Waarnemingen van gansch anderen aard verleenen aan deze
gevolgtrekking aanmerkelijken steun. Terwijl toch voor zeer vele
infectieuze ziekten van mensch, dier en plant is aangetoond, dat
zij door microscopisch goed waarneembare micro-organismen
worden verwekt, heeft men bij tal van andere ziekten, welker
infectiositeit een geheel analoog beeld vertoont, in dit bewijs
gefaald. Integendeel heeft men vastgesteld, dat de smetstof dezer
ziekten filters passeert, welke alle microscopisch waarneembare
partikels tegenhouden.
Het kan niet verwonderen, dat men eveneens op grond van
deze waarnemingen heeft besloten: er bestaan ultramicroben,
d. w. Z. levende „onsigtbaarheden" in absoluten z i n .
Een en ander heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw
onderdeel der microbiologie: de ultramicrobiologie. Het is nu over
enkele der belangrijkste uitkomsten van het ultramicrobiologisch
onderzoek, dat hieronder iets zij medegedeeld.
Aan het voorbeeld van den bacteriophaag moge allereerst nader
worden toegelicht, op welke gronden men dan in den regel tot het
bestaan van een ultramicrobe besluit. I n 1 9 1 7 pubhceerde de
Fransch-Canadeesche onderzoeker D'HÉRELLE de verrassende waarneming, dat het filtraat van een met faeces van een dysenteriepatiënt geënte bouilloncultuur somtijds de opmerkelijke eigenschap
bezit, bij toevoeging daarvan aan een cultuur van dysenteriebacteriën, deze bacteriën in een vrij korten tijd plotseling tot oplossing te brengen. Hierbij sluit zich dan de waarneming aan, dat
het hierbij werlczame principe — dat filters passeert, welke alle
zichtbare partikels tegenhouden — in serie overentbaar is en wel
ad infinitum. Ook na talrijke overentingen pleegt men een dergelijke
„opgeloste" cultuur niet minder dan 10^ maal te kunnen verdunnen
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en dan te kunnen vaststellen, dat 1 cc van deze verdunning nog
steeds lysis veroorzaakt. Onafwijsbaar volgt hieruit, dat het lytisch
principe zich voorafgaande aan of tijdens de lysis vermeerdert.
Doordat passende verdunningen gebracht op vaste voedingsmedia,
waarop men de bacteriën zich laat ontwikkelen, „plages" (plaatselijke oplossingsvelden der bacteriën) doen ontstaan, wordt de corpusculaire aard van het principe bewezen.
De primaire conclusie van D'HÉRELLE, dat deze waarnemingen
het bestaan aantoonen van een bacteriënparasiet van submicroscopische dimensie — waaraan hij den naam van Protobios bacteriophagus verbond — is dan ook in hooge mate aannemelijk.
Uiterst talrijke onderzoekingen hebben het bestaan van dit hierboven kort beschreven bacteriophagieverschijnsel algemeen bevestigd. Duidelijk bleek hierbij, dat dit bij talrijke bacteriënsoorten
kon optreden en dat bacteriophagen van uiteenloopenden aard uit
Zeer verschihende natuurlijke infectiematerialen konden worden
verkregen.
Dit neemt niet weg, dat de door D'HÉRELLE van het verschijnsel
gegeven interpretatie geenszins algemeen is aanvaard. D i t laatste
vond zijn oorzaak in de omstandigheid, dat het nader onderzoek
van het onzichtbare lytische principe het noodig maakte daaraan
aherlei eigenschappen toe te kennen, welke met het begrip „levend
organisme" moeilijk waren te vereenigen. In de eerste plaats gold
dit al voor de afmetingen, welke door filtratieproeven met filters
van zorgvuldig gestandaardiseerde poriëngrootte vrij nauwkeurig
konden worden bepaald. Terwijl de diameter van de corpuscula
voor enkele bacteriophaagsoorten 40 m/« bedroeg, was deze voor
andere slechts 8—12 m/t, d. w. Z. kleiner dan die, welke voor
sommige eiwit-moleculen was vastgesteld. Bovendien bleek de
bacteriophaag resistent tegen langdurige inwerking van allerlei
vergiften en narcotica (zooals sublimaat, kopersulfaat, natriumfluoride, phenol, sterke glycerine-oplossingen, aether e.d.), welke
andere levende wezens op korten termijn tot afsterving brengen.
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Voor gezuiverde, zeer actieve bacteriopliaagpraeparaten kon geen
stofwisseling (zuurstof-opneming, koolzuur-productie) worden vastgesteld.
Indien men op grond hiervan de gedachten aan een autonome
ultramicrobe verwerpt, dan moet, met het oog op de onloochenbaar
intredende vermeerdering van het lytische agens, de conclusie
wel zijn, dat dit agens een product is der levende bacteriecel, dat
daarin tijdens of voorafgaande aan de lysis wordt gevormd. Het
oplossen der bacteriëncel zou dus een gevolg zijn van een intreden
eener stofwisselingsstoornis, welke stoornis dan door de daarbij
gevormde producten op normale bacteriëncellen Zou worden overgedragen,
In dezen gedachtengang hebben talrijke onderzoekers er naar
gestreefd deze verstoring der normale bacteriënstofwisseling te
bewerken met behulp van „aspecifieke agentia", d. w, z, door de
bacteriën te onderwerpen aan bepaalde physische of chemische
beproevingen, waarbij dan evenwel de toetreding van een levende
ultramicrobe zorgvuldig werd uitgesloten. Herhaaldelijk zijn nu in
dit opzicht positieve resultaten gerapporteerd, D'HÉRELLE en zijn
aanhangers meenden deze dan evenwel hieraan te mogen toeschrijven, dat de bij deze proefnemingen gebruikte bacteriëncultures
reeds tevoren latent met de ultramicrobe geïnfecteerd waren geweest; de toegepaste maatregelen zouden dan slechts een resistentievermindering der bacteriën hebben bewerkt.
Het heeft nu een oogenblik geleken, of onze landgenoot DEN
DOOREN DE JONG er in zou zijn geslaagd deze tegenwerping te ontzenuwen. Deze onderzoeker toch kon door toepassing van een
speciale werkwijze het optreden
spontane" bacteriophagie
bewijzen bij bacteriëncultures, welke afkomstig waren van tevoren
op de kooktemperatuur van water verhit geweest zijnde bacteriënsporen. Daar nu voor alle hierop onderzochte bacteriophagen was
vastgesteld, dat deze in een waterig miheu reeds bij een kortstondige
verhitting op 70° C, (en daarboven) werden vernietigd, scheen in
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dit geval de mogelijkheid eener tevoren latent geïnfecteerd geweest
zijnde bacteriëncultuur te kunnen worden uitgesloten.
De aanhangers der theorie der autonome ultramicrobe hebben
evenwel op deze bewijsvoering geantwoord door het opstellen van
de hypothese, dat de bacteriënsporen, waarin het normale thermolabiele bacteriënprotoplasma kennelijk zulk een groote thermoresistentie verkrijgt, ook aan de autonome ultramicrobe tegen de vernietigende werking der hooge temperatuur bescherming verleent.
Hoe men ook over de waarde eener dergelijke „brandkasttheorie" moge denken, vast staat, dat ook heden ten dage de bacteriologen nog in twee kampen zijn verdeeld: eenerzijds zij, die van
de ultramicrobe-natuur van den bacteriophaag overtuigd zijn,
anderzijds zij die deze ontkennen.
Beschouwen wij thans kort de vele andere ultramicroben, tot
welker bestaan men op grond van overeenkomstige overwegingen,
als welke hierboven voor den bacteriophaag zijn geschetst, heeft
besloten. W i j ontmoeten hierbij dan de verwekkers van tal van
ziekten bij den mensch (hondsdolheid, pokken, mazelen, roodvonk,
influenza, gele koorts etc.) en bij het dier (mond- en klauwzeer,
runderpest, „hondenziekte", etc. etc). Maar ook bij de meest uiteenloopende plantensoorten — in het bijzonder ook bij verschillende cultuurgewassen als tabak, aardappel, suikerriet, katoen en
bij verschillende sierplanten — heeft men het optreden van door
ultravirussen veroorzaakte ziekten leeren kennen. I n dit verband
mag niet onvermeld blijven, dat het aan onzen genialen landgenoot
BEIJERINCK was voorbehouden, de eerste te zijn, die het bijzonder
karakter eener dergehjke virusziekte, voor het geval van de mozaïekziekte van de tabaksplant, afdoende bewees. BEIJERINCK besloot
hierbij tot den niet-bacterieelen aard van den ziekteverwekker,
welken hij nader als „contagium vivum fluidum" karakteriseerde.
Aangaande de eigenschappen van tal van dergelijke virussoorten
z i j n nu uitgebreide waarnemingen verricht. Er moge mee worden
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volstaan op te merken, dat zoowel zorgvuldige filtratie- als ook
centrifugatie-proefnemingen het mogelijk hebben gemaakt de
grootte der virusdeeltjes in vele gevallen met bevredigende nauwkeurigheid vast te stellen. Het opmerkelijke resultaat hiervan is,
dat de afmetingen der verschihende virussoorten een vrijwel
continue reeks vormen, welke van de afmetingen der kleinste zichtbare bacteriënvormen tot die der moleculen der uiteenloopende
eiwitstoffen voert.
Neemt men voorts in aanmerking, dat men er in is geslaagd een
aantal der grootere virussoorten op indirecte wijze, namelijk door
ultraviolet-microfotografie, zichtbaar te maken (BARNARD) en dat
de hierbij verkregen beelden in overeenstemming zijn met de
voorstelhng van „verkleinde edities" van kleine rechtstreeks zichtbare microbensoorten, dan wordt door een en ander de ultramicrobe-theorie der virussen wel zeer gesteund. De tegenwerping,
dat het toch zeer opmerkelijk is, dat de vermeerdering van dergelijke autonome levende organismen altijd gebonden bhjft aan de
aanwezigheid van levende „gastheer"-cellen, wordt dan weerlegd
door een verwijzen naar het feit, dat er ook onder de zichtbare
micro-organismen obligaat-parasitaire soorten voorkomen (malariaparasiet e. a.). Enkele jaren geleden beschreven ELFORD en LAIDLAV;^
bovendien een bacteriesoort met saprophytische leefwijze, die
althans onder bepaalde voorwaarden als ultramicrobe moet worden
gekarakteriseerd.
Ook bij de bestudeering der verwekkers der verschillende ziekten
van mensch, dier en hoogere plant wordt men dus primair tot de
conclusie geleid; er bestaan ultramicroben.
In de zich rustig ontwikkelende ultramicrobiologie is nu in den
laatsten tijd groote beroering ontstaan, in eerste instantie tengevolge
van de zeer fraaie onderzoekingen van den Amerikaanschen biochemicus WENDELL M . STANLEY. Deze stelde zich tot taak uit een
virusziek organisme het virus in massa in zuiveren toestand te
isoleeren. Als onderzoeksobject koos STANLEY de door mozaïekziekte
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aangetaste tabaksplant, waarvoor BEIJERINCK reeds veerdg jaren
tevoren had vastgesteld, dat het ziekteverwekkende principe zeer
bestendig was tegen verschillende chemische agentia.
Uitgaande van het zeer infectieuze sap der zieke planten, slaagde
STANLEY er in, het werkzame agens, met behoud van zijn ziekteverwekkend vermogen, van de talrijke andere in het sap aanwezige
stoffen te scheiden. Bij de zeer uitgebreide door hem hiertoe verrichte proefnemingen werd STANLEY geleid door de uitkomsten
van de door HOLMES e, a. uitgewerkte methode, welke een benaderende quandtadeve bepaling van het aantal virusdeeUjes, dat in een
oplossing aanwezig is, mogelijk maakt (op de bladeren vznNicotiana
glutinosa gebracht, bewerkt het virus locale lesies, wier aantal door
het aantal der op het blad gebrachte virusdeeltjes wordt bepaald).
Tot zijn verrassing stelde STANLEY nu vast, dat toevoeging van
wat ammoniumsulfaat aan een aan tal van voorbewerkingen onderworpen virus-oplossing leidde tot het ontstaan van een neerslag,
dat bij microscopisch onderzoek uit karakterisdeke kristalnaaldjes
bleek te bestaan. Een chemische analyse bracht de eiwitnatuur
dezer materie aan het hcht; latere onderzoekingen leerden, dat
daaraan een zekere hoeveelheid nucleïnezuur was gebonden en men
hier dus met een nucleoproteide heeft te doen. STANLEY stelde nu
verder vast, dat een oplossing, welke IO"" gram (0,001 y) van het
eiwit bevat nog in staat is ziekteverschijnselen te verwekken. Toen
hij verder vond, dat een 15-maal herhaalde oplossing en praecipitatie van het kristallijne product daarin geen vermindering van
infecteerend vermogen teweegbracht, aarzelde hij niet het virus
met dit product te identificeeren.
Het spreekt vanzelf, dat talrijke onderzoekers zich op een nadere
bestudeering van deze verschijnselen hebben geworpen en evenmin
kan het verwonderen, dat de door STANLEY gegeven interpretatie
aan veel critiek is onderworpen.
Het roentgenographisch onderzoek bevestigde spoedig den
kristallijnen aard van de verkregen materie, met dien verstande
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evenwel, dat men hier met een bijzonderen vorm van den vloeibaar
kristallijnen toestand heeft te doen (aheen tweedimensionale regelmatigheid in de rangschikking der deeltjes; BERNAL en FANKUCHEN).
Met behulp van de door hem ontworpen ultracentrifuge bepaalde
SVEDBERG het moleculair gewicht van het opgeloste viruseiwit;
hierbij werd in eerste instantie de zeer hooge waarde van omstreeks
17.000.000 gevonden.
Talrijke onderzoekers hebben intusschen twijfel uitgesproken
aangaande de homogeniteit van het volgens STANLEY bereide product; zij stelden zich hierbij op het standpunt, dat tezamen met
het verkregen nucleoproteide ook de eigenlijk werkzame ultramicrobe zou zijn gepraecipiteerd.
Wanneer wij heden ten dage — na bijna vier jaren van intensief
onderzoek — trachten de balans op te maken, dan mag evenwel
worden geconcludeerd, dat deze sterk ten gunste van STANLEY'S
opvatting in zake de identiteit van kristtallijn eiwit en virus doorslaat. Deze evidentie berust thans in hoofdzaak op de hieronder
volgende experimenteele gegevens, welke grootendeels door
STANLEY en zijn medewerkers zijn bijeengebracht, alhoewel ook de
Engelsche onderzoekers BAWDEN en PIRIE hiertoe belangrijke bijdragen hebben geleverd.
le. Het onderzoek i n de ultracentrifuge wijst scherp op homogeniteit der viruseiwitoplossing. Met behulp van de ultracentrifuge
aan eiwit verarmde oplossingen vertoonen een infecteerend vermogen, dat rechtstreeks evenredig is met het resteerende eiwitgehalte.
2e. Het ultraviolet absorptiespectrum van de eiwitoplossing
dekt zich volledig met het reeds lang tevoren bepaalde inacdveeringsspectrum van het virus.
3e. Het waterstofionenconcentratiegebied, waarbinnen de virusactiviteit constant blijft, dekt zich practisch met het overeenkomstige gebied, waarbinnen de eiwitoplossing bij ultracentrifugatie
homogeen blijkt te zijn.
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4e. Immunologische waarnemingen •— zoowel praecipitinereactie als anaphylactisch gedrag
pleiten voor de aanwezigheid
van een eiwit, en wel van een eiwit, dat in sap van gezonde tabaksplanten niet voorkomt.
5e. Volmaakt identieke eiwitpraeparaten werden verkregen uit
gansch andere gastheerplanten, zooals tomaten, Petmia en Phlox
(andere plantenfamhie!), nadat deze planten met tabaksmozaiek
waren geïnfecteerd. I n gezonde tabaksplanten kon het viruseiwit
noch chemisch, noch serologisch worden aangetoond.
6e. Tabaksplanten geïnfecteerd met afwijkende typen van
tabaksmozaiek leverden eveneens hoog-moleculaire eiwitpraeparaten, welke evenwel geringe afwijkingen ten opzichte van het
normale mozaiekviruseiwit te zien gaven.
7e. Ook bij sterk afwijkende virusziekten van andere planten —
bijv. bij bepaalde ziekten van aardappelen en van tomaten —
konden hoogmoleculaire eiwitstoffen met krachtig infecteerend
vermogen worden geïsoleerd. Een bijzondere vermelding verdient
het onlangs door BAWDEN en PIRIE geïsoleerde viruseiwit van de
„tomato bushy stunf'-zkkte,
daar dit eiwit in fraaie regulaire
dodecaeders kristalliseert ( M . G. 8.000.000). Ook voor een tweetal
dierlijke virusziekten — Shope's papilloma-virus van het konijn
en paarden-encephalomyelids — kon de aanwezigheid van hoogmoleculaire eiwitten worden aangetoond. NORTHROP'S waarnemingen
aangaande een gezuiverd bacteriophaag-praeparaat spreken er voor,
dat ook dit virus een eiwitstof is, waarvan het moleculair gewicht
al naar gelang der omstandigheden tusschen 500.000 en 300.000.000
is gelegen.
De conclusie, welke de pur-sang chemici uit dit feitenmateriaal
trekken, is uiteraard, dat al deze virussen geen ultramicroben
zijn, doch doode eiwitstoffen. Maar men beseffe goed, dat het
dan toch wel heel merkwaardige eiwitten zijn. Immers in passend
heterogeen milieu — het lichaam van den gastheer — vermeerdert
het zich krachdg. Men één onweegbaar kristallatje van STANLEY'S
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mozaiekvirus kan men in Iwrten tijd tabai?splanten verkrijgen,
waarvan het sap per Liter 2 gram van dezelfde materie bevat.
En dit eiwit vertoont somtijds in de plant veranderingen,
•vyelke de bioloog als mutatie zou kwalificeeren, in zooverre
dat mozaiek-ziekten met duidelijk afwijkende symptomen optreden.
Anderzijds mag evenmin uit het oog worden verloren, dat
vermeerdering alleen optreedt in levende cellen van den gastheer. Hierin is uiteraard iets gelegen, waardoor het vermeerderingsproces wat minder wonderbaarlijk wordt; w i j dienen toch
te beseffen, dat iedere groeiende cel haar eigen specifieke nucleoproteiden opbouwt. De vraag, hoe vermeerdert zich het viruseiwit,
wordt dan teruggebracht tot de vraag, waarom en hoe wordt
de eiwitsynthese in de cel zoowel qualitatief als quantitatief veranderd. W i j moeten dan welhaast besluiten, dat het viruseiwit
op een of andere wijze in het opbouwproces van het celmateriaal
wordt betrokken, d. w. Z. dat het gaat deel uitmaken van het vitale
apparaat der cel.
Hoe zijn dergelijke gedachten nu evenwel te rijmen met
hetgeen bekend is geworden aangaande de virussoorten van
relatief groote afmeting, welke op zooveel punten aan onze
kleinste zichtbare microben herinneren? Moeten w i j welhcht aannemen, dat de kristallijne viruseiwitten elementaire levenseenheden zijn, uit wier samenvoeging langs evolutionairen weg geleidelijk de levende cel is ontstaan? Hoe wonderbaarlijk dit ons
ook moge toeschijnen, toch zou een dergelijke evolutie nauwelijks
verrassender zijn dan de welhaast algemeen aanvaarde evolutie,
welke van de ééncelligen tot het hoogst ontwikkelde zoogdier zou
hebben geleid.
Nochtans moeten wij bekennen, dat ons weten hier te kort
schiet.
Maar wel lijkt het gerechdgd te besluiten, dat een voortZetting van het onderzoek van de hier besproken „ontdeckte
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onsigtbaarheden" sensu stricto een belofte van een aanmerkelijke
verdieping van ons inzicht in de levensverschijnselen inhoudt.
Een belofte, welke zeker niet geringer is, dan die, welke door
LEEUWENHOEK'S ontdekkingen werd gewekt en welke zoo tenvolle
in vervulling is gegaan.

DRINKWATERVOORZIENING IN
NEDERLAND
door
W.

F . J. M . K R U L .

Het huidige stadium der drinkwatervoorziening van Nederland,
één der dichtstbevolkte landen ter wereld, zeer laag gelegen in de
onmiddellijke nabijheid der zee, biedt vele belangwekkende aspecten.
Noch op de historische ontwikkeling, noch op het verband met
de volksgezondheid, evenmin als op de economische beteekenis,
op de organisatie en op de techniek, zal ik echter in deze verhandehng kunnen ingaan.
Ik zal mij bepalen tot enkele vragen van natuurkundigen aard,
die uit maatschappelijk oogpunt in de laatste jaren de algemeene
belangstelhng hebben gewekt, en wel tot deze; welke bronnen zijn
voor de drinkwatervoorziening
van Nederland beschikbaar, wat
beteekenen die bronnen uit een oogpunt van hoedanigheid en vermogen
en tot welke conclusie komt men met betrekking tot de voorziening in
de toekomstige behoefte aan leidingwater "i
Overeenkomstig het spraakgebruik zal daarbij het woord „drinkwatervoorziening" worden gebezigd in den ruimen zin van; voorziening in de behoeften aan consumptiewater voor mensch en dier,
aan water voor sanitair en huishoudelijk gebruik, voor de industrie
en den land- en tuinbouw en voor openbare doeleinden als brandbestrijding en straatbesproeiing.
De behoefte aan leidingwater in onze moderne samenleving is
zeer omvangrijk en zal nog geruimen tijd aanmerkelijk blijven
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stijgen, zoowel tengevolge van den bevolkingsaanwas, als van de
toeneming der „waterbeschaving".
In een primitief stadium beperkt zich de waterbehoefte van
den mensch tot enkele liters per dag voor drinkwater en spijsbereiding en bij tijd en wijlen voor lichaamsreiniging. Een dergelijk
stadium treft men hier en daar ook in ons land nog aan, waar de
bevolking op regenbakken is aangewezen.
Een centrale watervoorziening schept terstond grootere behoeften
en brengt het watergebruik reeds in een aanvangsstadium op
30 a 40 1 per etmaal per hoofd van de bevolking.
In de steden is 60 a 70 1 per hoofd een minimum.
In ons land is op het oogenblik ongeveer ^/g der bevolking aan
een waterleiding aangesloten; in de steden bedraagt het hoofdelijk
verbruik 70 a 120 1 per etmaal; het zal in de toekomst zeker tot
het dubbele stijgen.
I n buitenlandsche steden treedt een verbruik op van enkele
honderden liters per hoofd, in sommige Amerikaansche steden
zelfs van meer dan 1.0001.
De totale levering van alle Nederlandsche waterleidingbedrijven
bedraagt ongeveer 200 mihioen m^ per jaar.
Overzicht

van de beschikbare bronnen.

Het water komt i n de 3 aggregaatstoestanden voor, in gasvorm
in de atmosfeer, i n vasten, vloeibaren en gasvormigen toestand in
de lithosfeer. Onder invloed van de zwaartekracht en de zonnewarmte neemt het aan verschillende kringloopen deel en de techniek
der drinkwatervoorziening stelt zich ten doel, het water op een
bepaald punt aan één zijner natuurlijke kringloopen te onttrekken
en het op een ander punt weder in dien kringloop terug te voeren.
Daarbij moet er rekening mee worden gehouden, dat slechts
op enkele trajecten der kringloopen het water i n zijn chemisch
zuiveren vorm van H^O aanwezig is. Het is n.1. een oplosmiddel
bij uitnemendheid en ook daardoor is het zulk een belangrijke
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factor i n de natuurlijlce historie der lithosfeer en der biosfeer.
I n den gasvorm komt het wel het meest den chemisch zuiveren
toestand nabij.
Een voor de hand liggende methode is het daarom, het water
op te vangen op het oogenblik, dat het als regen uit den gasvorm
in den vloeibaren toestand overgaat.
Voor centrale voorziening is deze methode echter niet bruikbaar:
daartoe zouden zeer uitgestrekte opvangmiddelen noodzakelijk zijn
van bijzondere constructie, teneinde snelle afvloeiing van het
regenwater te verzekeren en verdamping te voorkomen; omvangrijke reservoirs zouden noodzakelijk zijn om het bezwaar der onregelmatigheid van den regenval op te heffen en voorts zou een
intensieve „zuivering" noodig zijn, omdat het „zachte" regenwater
zonder behandeling sterk agressief op leidingmateriaal zou inwerken.
Voor centrale voorziening dient men daarom het water aan een
op natuurlijke wijze geaccumuleerde massa te onttrekken, d. w. z.
aan het open water of aan het grondwater.
De grootste accumulator is de zee.
Daarin verzamelt zich het van de continenten afvloeiende water,
terwijl de verdamping over langen tijd den regenval op de zee
overtreft.
Door den constanten toevoer van opgeloste zouten en de verdamping van het vrijwel zuivere HgO ontstaat echter in het zeewater een zoodanige concentratie van het zout, dat het water
voor de consumptie niet bruikbaar is.
Merkwaardig is het, dat de techniek nog geen middel heeft
gevonden om groote hoeveelheden zeewater op economische wijze
van het te hooge zoutgehalte te ontdoen. Men kent voornamelijk
twee ontzoutingsmethoden: destilleeren (toepassing aan boord
van schepen, vooral oorlogsschepen en b.v. ook op Curasao)
en electro-osmose. Het water op Curafao kost ƒ 1,25 per m^
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tegen 30 cent te 's-Gravenhage; electro-osmose is nog duurder.
Men dient dus te zoeken naar een accumulator van „zoet" water
en hiertoe komen in aanmerking de rivieren en de meren.
Dergelijke open wateren hebben het bezwaar, in het bijzonder
de rivieren, dat zij eveneens de natuurlijke aantrekkingspunten
voor de vestiging der bevolking vormen.
Naar gelang de bevolkingsdichtheid dan ook toeneemt, neemt
de vervuiling der open wateren steeds ernstiger afmetingen aan,
zoowel uit physisch als uit chemisch en bacteriologisch oogpunt.
Sterk komt dat tot uiting bij een rivier als den Rijn, die, hoezeer
terecht door de dichters van alle djden bezongen, toch met evenveel
recht met den minder poëtischen naam van het riool van WestEuropa kan worden aangeduid. I n Zwitserland bedraagt het chloorgehalte slechts 5 a 10 mg/1, in ons land komen bij Rhenen chloorgehalten van 165 mg/1 voor.
De bacteriologische verontreiniging van een dergelijke rivier is
in den loop der tijden — het natuurlijke reinigingsvermogen ten
spijt — ook steeds toegenomen. Nabij Dordrecht kunnen in tijden
van z.g.n. „dik water" kiemgetallen van 200.000 per cm^ worden
geconstateerd (gekweekt op gelatine en geteld na 3 X 24 uur).
De moderne techniek is voor een dergelijke bacteriologische
verontreiniging niet vervaard.
Ruim een eeuw geleden construeerde de Engelsche ingenieur
SIMPSON het eerste zandfilter voor de waterleiding van Londen.
Tevoren werd het Theemswater aldaar alleen aan een bezinking
onderworpen.
Toen in ons land rivierwater als bron voor centrale drinkwatervoorziening werd gekozen (1874 Rotterdam, 1883 Dordrecht, en
later verschihende kleinere bedrijven langs Lek, IJssel, Noord, e.d.)
werd terstond de bacteriologische fütratie ingevoerd. Dit stelsel
is later aanzienlijk verbeterd, o.a. door de toepassing van dubbele
filtratie. I n de 20e eeuw is daaraan de sterilisatie toegevoegd, die
thans bij geen behoorlijk rivierwaterleidingbedrijf meer mag
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worden gemist. Daarbij wordt door middel van ciiloor of chloorverbindingen (chloorkalli, Eau de Javelle, caporiet) of door de
werking van ozon het gefiltreerde water van pracdsch alle overgebleven kiemen gezuiverd.
Mag hieruit de conclusie worden getrokken, dat ook uit het
meest verontreinigde oppervlaktewater behoorlijk drinkwater kan
worden bereid? I n beginsel: ja; in Los Angelos is men erin geslaagd,
stedelijk afvalwater volkomen drinkbaar te maken. Practisch gesproken, echter: neen; want een volkomen betrouwbare zuivering
van verontreinigd water kan alleen worden verkregen door een
combinatie van een zoo groot mogelijk aantal bestrijdingslinies,
die elk voor zich nimmer vohedig betrouwbaar kunnen zijn: ook
het best geconstrueerde filter kan onder sommige omstandigheden
bacteriën doorlaten, en ook de beste sterilisatie-inrichting kan
onder bepaalde omstandigheden gebrekkig funcdonneeren.
Alleen door combinatie van een zoo gering mogelijke verontreiniging van het te zuiveren water, een doelmatige filterconstructie,
een uitstekende sterihsatie en een geregelde deskundige controle
bereikt men practisch volledige veiligheid tegen besmetting en dit
laatste is een gebiedende eisch, omdat de gevolgen van een besmetting van een centrale drinkwatervoorziening natuurlijk fnuikend
kunnen zijn.
Bezwaarlijker nog kan de anorganische verontreiniging worden,
met name een te hoog chloorgehalte; immers, het werd reeds vermeld, de techniek is niet in staat om op economische wijze water
te ontzilten.
Een andere factor van beteekenis is de aanwezigheid van reuken smaakverwekkende stoffen in het rivierwater, die onder bepaalde
klimatologische en meteorologische omstandigheden zeer onaangenaam voor de waterleidingbedrijven en ook wel voor de waterverbruikers kunnen zijn. Talrijk kunnen de oorzaken van deze
verschijnselen zijn, b.v. overstroomingen in den bovenloop , die
bepaalde aardschimmels in het water brengen, loozing van phenol2
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houdende afvalwateren door de industrie, gecombineerd met vermindering van het natuurlijke reinigingseffect onder invloed van
temperatuurveranderingen e.d.
Enkele jaren geleden is men erin geslaagd, in de toepassing van
Z.g. actieve kool een krachtig bestrijdingsmiddel tegen onaangename
geur en smaak van oppervlaktewater te vinden.
Een modern rivierwaterleidingbedrijf, zooals b.v. dat te Southend
in Groot-Brittannië, ziet zich onder bepaalde omstandigheden dan
ook tot de volgende bewerkingen genoodzaakt: bewaren van het
water in spaarvijvers gedurende enkele weken; toevoeging van
aluminiumsulfaat (aluin) en kalkmelk (ter verkrijging van een
juisten zuurgraad) en daarna bezinking in bezinkbakken gedurende
12 uren; toevoeging van kalk ter ontharding in reactiebassins; toevoeging van poedervormige actieve kool voor smaakverbetering,
filtratie door open snelfhters; chloreering met chloorgas; tenslotte
toevoeging van kunstmatig bereid koolzuurgas ter vermijding van
kalkneerslag in het ontharde water.
Een dergelijke chemische fabriek is tot dusver in ons land niet
noodzakelijk gebleken voor de drinkwatervoorziening, doch in de toekomst behoeft dit geenszins uitgesloten te zijn. Ook een dergelijke ingewikkelde zuivering kan echter slechts doeltreffend zijn, wanneer tevens tegen te sterke bacteriologische verontreiniging van het ongezuiverde water wordt gewaakt en verzouting daarvan wordt voorkomen.
In het algemeen is de toestand der diepe meren gunstiger en veel
belangrijke watervoorzieningen zijn dan ook aan de oevers van
groote meren in het buitenland tot stand gekomen: Genève, verscheidene waterleidingen van Berlijn, Glasgow, Edinburgh,
Chicago. Een dergelijke gelegenheid is tot dusver in ons land niet
voorhanden, want de uitgestrekte meren in Friesland zijn met het
oog op het zoutgehalte niet bruikbaar en hetzelfde geldt voor de
meren en uitgestrekte plassen in Zuid- en Noordholland, terwijl
de plassen in Utrecht, met name die beoosten de Vecht, waarin zich
het kwelwater der nabij gelegen hooge terreinen ontlast, een te
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geringe diepte en waterberging bezitten. Amsterdam maakt van
den Loenerveensclie Plas gebruik, doch vult de daaruit onttrokken
hoeveelheid water weder aan door het bemalingswater uit den nabij
gelegen Bethune-polder.
Afgezien van het IJsselmeer, waarop ik straks terugkom, is
Nederland dus, wat het oppervlaktewater betreft, geheel op de
groote rivieren aangewezen en voor het dichtbevolkte Westen moet
de winning om economische redenen in de benedenrivieren geschieden met alle bezwaren, daaraan verbonden.
Is er niet een ander punt van den natuurlijken kringloop van het
water te vinden, dat minder bezwaren met het oog op verontreiniging oplevert? Inderdaad; dat is het grondwater.
De beteekenis van het grondwater voor Nederland blijkt wel
hieruit, dat 70% van het huidige leidingwater uh den bodem
wordt gewonnen. Van die 70% grondwater is ^/g of 60.000.000 m^
per jaar uit de duinen afkomstig.
De kennis van de vorming, de beweging, de hoedanigheid en
de winning van grondwater, in ons land kortweg „hydrologie"
genoemd, heeft in de laatste decenniën groote vorderingen gemaakt.
Zoowel uit physisch, als uit chemisch, mathematisch en geologisch
oogpunt is deze jonge wetenschap belangwekkend. Ik moet mij in
deze verhandeling beperken tot enkele hoofdpunten, waarvan eenig
begrip noodzakelijk is om de beteekenis van de grondwaterwinning
in heden en toekomst te kunnen beoordeelen en ik zal mij daarbij
in het bijzonder met de duinen bezighouden,
Men mag wel aannemen, dat waar men ook een boorgat in de
aardkorst maakt, men op zekere diepte water zal aantreffen. D i t
water kan chemisch aan de gesteenten gebonden zijn (kristalwater)
of het kan in vrijen toestand aanwezig zijn. Het water in vrijen
toestand kan circuleeren in wijde spleten en gangen van vast gesteente en het kan zich bewegen in de poriën van losse korrel-
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vormige gesteenten. Tot het laatste, het z.g. bodemwater, kan ik
mij gevoeglijk bepalen, omdat met uitzondering van een.klein deel
van Zuid-Limburg en Oost-Overijssel het vaste gesteente in Nederland te diep hgt om voor waterwinning in aanmerking te komen.
Het verweeringsmateriaal van het vaste gesteente, dat door stroomend water is medegevoerd, gesorteerd en gedeponeerd of door den
wind is uitgeblazen en daardoor eveneens gesorteerd (duinvorming),
bestaat uit een verzamehng van grootere en kleinere korrels; al
naar de korrelgrootte loopt de benaming van grind tot vette klei
uiteen, Van zekere diepte af, die van enkele centimeters in drassig
land tot tientallen meters (op de Hooge Veluwe) uiteen loopt, zijn
de poriën van deze korrelige massa met bodemwater gevuld. Die
poriën vormen een sterk vertakt stelsel van grillig verloopende
kanaaltjes, welker afmeüngen van de korrelgrootte, den korrelvorm
en de gelijkmatigheid der korrelgrootte afhankelijk zijn, Hoe kleiner
de korrels zijn, des te grooter is het totale poriënvolume, doch des
te kleiner is de doorsnede van elke porie en des te grooter is het
aantal poriën. Zoo heeft duinzand, dat ten gevolge van de aeolische
sorteering zeer gelijkmatig is, een korrelgrootte van gemiddeld
ongeveer 0,25 mm en een poriënvolume van 35%; vette klei bestaat
voor meer dan 60% uit korrels kleiner dan 0,020 mm en een groot
deel van deze korrels is nog kleiner dan 0,002 mm, terwijl het
totale poriënvolume 50% kan bedragen.
Het is duidelijk, dat het gedrag van het water in de fijne poriën
van klei- of leemlagen heel anders moet zijn dan i n de groote
poriën van grove zand- en grindlagen, In beide soorten van poriën
is het water zoo f i j n verdeeld, m. a. w. het bevochtigde oppervlak
zoo groot, dat belangrijke oppervlakte-spanningen optreden, waardoor de evenwichts- en bewegingsverschijnselen geheel overeenkomen met die i n capillaire buizen. I n klei is echter het totale
oppervlak der korrels 10 a 30 maal zoo groot als in zand; de oppervlaktespanningen zijn daardoor zóó belangrijk, dat de klei het
water in de poriën vasthoudt en beweging van het water door de
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poriën met zeer grootte wrijving gepaard gaat: in de practijk noemt
men dergelijk materiaal „ondoorlatend". I n „doorlatende" zandlagen daarentegen kunnen bewegingen met grootere snelheden optreden, terwijl nat zand betrekkelijk snel zijn water afstaat, of
m. a. w. droogt. Toch treedt ook in het zand van de in ons land
voorkomende korrelgrootten, zelfs in het grove prae-glaciale zand
der Veluwe, nog een caphlaire werking van beteekenis op: wanneer
men een met matig grof zand gevulde buis, aan de onderzijde met
gaas afgesloten, in een bak met water plaatst, stijgt het water in het
zand der buis op tot boven het waterniveau van den bak; voor
duinzand bedraagt deze „capillaire stijghoogte" ongeveer 30 cm,
voor klei — al naar de korrelgrootte — 2 tot meer meters.
In den natuurlijken grond doet zich hetzelfde verschijnsel voor
als i n de met zand gevulde buis boven den bak met water: wanneer
men diep genoeg graaft, gaat in den kuil het grondwater uitvloeien;
daarbij is uiteraard de druk aan de oppervlakte van den waterspiegel
in den kuil gelijk aan dien der atmosfeer, ö p deze hoogte in de
omringende grondwatermassa is de druk, nadat het evenwicht is
bereikt, eveneens daaraan gelijk. Boven dit vlak — het phreatisch
vlak genaamd — bevindt zich echter nog bodemwater, dat door
de capillaire kracht wordt vastgehouden en wel over een hoogte
gelijk aan de bovenbedoelde capihaire stijghoogte, dus van enkele
decimeters tot enkele meters, al naar de korrelgrootte van den
grond. D i t capillaire water wordt aan de onderzijde begrensd door
het phreatisch vlak en aan de bovenzijde door holle menisci in de
capillaire ruimten.
I n deze Z.g. „capillaire zone" heerscht een druk welke lager is
dan de atmospherische druk in het phreatisch vlak; de oppervlaktespanning in den natuurlijken meniscus in een capillaire ruimte
houdt de waterkolom tusschen dezen meniscus en het phreatisch
vlak i n evenwicht; dit phreatische water kan dus niet in ingegraven
openingen uitvloeien, terwijl toch de grond in de phreatische zone
tot aan de menisci geheel met water verzadigd is.
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Ook boven de holle menisci, welke tezamen het z.g, „capihaire
oppervlak" vormen, bevindt zich nog water in de poriën, dat daarin
op verschillende wijzen capillair wordt vastgehouden (funiculair,
pendulair en sejunctiewater) en aan den grond een zekere vastheid
verleent; bij afwezigheid van dit z.g. hangwater zouden de korrels
volkomen los van elkander zijn, zooals dit bij sterk uitgedroogd
stuivend zand het geval is.
Dit water in den grond nu is van de grootste beteekenis voor den
plantengroei. De planten toch kunnen zonder vocht niet leven en in
perioden, waarin geen neerslag valt, zijn zij in meerdere of mindere
mate aangewezen op een reservewatervoorraad in den bodem. Waar
gedurende lange tijden geen regen valt, het grondwater diep hgt en
de daarboven gelegen grondlaag geen watervasthoudend vermogen
heeft, ontstaat een woestijn. Zoodra de bodem eenig watervasthoudend vermogen bezit, bijv. door de aanwezigheid van kalk of
humus, kan ook bij diep gelegen grondwaterstand zich een vegetatie
ontwikkelen. Naarmate de waterhoudendheid van den bodem
grooter wordt kunnen plantensoorten met sterkere waterbehoefte
gedijen. Ligt het grondwater op zoodanig geringe diepte, dat de
plantenwortels in de capihaire zone of in het phreatisch grondwater
reiken, dan is een optimale toestand voor een hydrophiele flora
aanwezig.
Naar de waterbehoefte kan men het geheele plantenrijk in groepen
indeelen van de sterkst xerophiele planten (cacteëen, distels) aan
de eene zijde tot de moerasflora en de waterplanten aan de andere.
Een typisch voorbeeld van een, tengevolge van het uiteenloopend
watergehalte van den bodem, optredende zeer gevariëerdë flora
vertoonen onze duinen, die daaraan hare bijzondere schoonheid
danken. Op de hooge duinen ver boven het grondwater, waar de
bodem pracdsch geen humus bevat en het kalkgehalte — tengevolge van de schelpen — nog eenige watercapaciteit veroorzaakt,
treft men een gevariëerdë begroeiing van xerophiele planten aan,
als helm en verschillende grassen. I n de luwte der behingen ontstaat
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onder invloed van een rijker plantendek op den duur een grootere
watercapaciteit en daardoor een begroeiing met mossen en tal van
duindoorns en heesters, Gevariëerder nog wordt de flora in de
oorspronkelijk tot een klei- of veenlaag uitgestoven duinvaheien,
waarin het grondwater tot enkele decimeters beneden het maaiveld
reikt, zoodat een vochtige flora, die met haar wortels in de capillaire
of de phreatische zone reikt, zich kan ontwikkelen. En tenslotte
heeft men de natuurlijke duinmeren, als het Breede Water en het
Quackjeswater op Voorne en het Zwanenwater bij Callantsoog,
waarin zich een volledige moeras- en waterflora ontwikkelt. Aan
den binnenduinvoet, waar het grondwater op betrekkelijk geringe
diepte afstroomt uit de hooge duinen naar het polderland en waar
zich beekjes, slooten en plassen vormen, treffen wij eeuwenoude
parken en bosschen aan, ware lusthoven met een ongekenden rijkdom aan loofhout, beschut tegen de westenwinden.
En tevens ligt daar de strook der geestgronden, die men geohydrologisch kan definieeren als een strook oud duinzand, waarin
de waterstand, tengevolge van de onmiddellijke nabijheid van het
lager gelegen polderland, binnen nauwe grenzen kan worden
geregeld. Het is de bouwgrond bij uitnemendheid voor de bolgewassen.
Wanneer nu in dit duingebied het phreatisch vlak wordt verlaagd,
zullen de gevolgen daarvan zeer verschillend zijn, al naar de plaatselijke hydrologische gesteldheid en den aard der begroeiing,
In het hooge duin, waar het phreatisch vlak diep hgt en de
bovengelegen grond een zeer gering watervasthoudend vermogen
heeft, zal een verlaging van het phreatisch vlak geen invloed op de
vegetatie uitoefenen.
Dit geldt ook voor de flora op bemoste hellingen en in het algemeen op die plaatsen, waar de bovengrond een behoorlijke watercapaciteit bezit.
Anders is het gesteld met duinmeren en plassen, die rechtstreeks
met het phreatisch grondwater in verbinding staan: verlaging van
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het phreatisch vlak zal het uitdrogen van de plassen en het verdwijnen van de moerasflora tengevolge hebben. Aan den binnenduinvoet zal de invloed van verlaging van het phreatisch vlak i n
de duinen afhangen van de mogelijkheid om den waterstand, te
regelen door middel van opstuwing van het afvloeiende duinwater
of door inmalen van polderwater.
I n welke mate brengt nu de duinwaterwinning een verlaging
van het phreatisch vlak teweeg ? D i t hangt geheel af van de plaatselijke geo-hydrologische gesteldheid en de wijze van waterwinning.
Om hierin eenig uitzicht te verkrijgen, moeten wij de beweging
van het grondwater i n het poriënstelsel der aardlagen iets nader
beschouwen.
Een belangrijk deel van den neerslag — gemiddeld wel 60% van
de totale hoeveelheid, over een geheel jaar gerekend — dringt i n
het weinig begroeide, aan de waterbeweging weinig weerstandbiedende duinzand.
Wanneer een draadvormige indringende waterhoeveelheid in één
der bodemkanaaltjes een hierboven beschreven hohen meniscus
van het capillaire oppervlak bereikt, wordt het hier aanwezige
capillaire buisje tot grooter hoogte dan aanvankelijk met water
gevuld; de bovenste meniscus van den indringenden draad treedt
in de plaats van den ouden meniscus en dienovereenkomstig stijgt
ook het phreatisch vlak.
Aangezien Oostwaarts i n het polderland en Westwaarts i n de
zee het open water tengevolge van den regenval i n veel geringere
mate stijgt dan het grondwater in de duinen, ontstaat i n dit grondwater een overdruk, zoodat het naar het Oosten en naar het Westen
gaat afvloeien. Hiertoe is een zeker verhang noodig, m. a. w. de
grondwaterstand in het duin moet hooger zijn dan het open water
aan den duinvoet en aangezien van de N.Z.-as van de duinstrook
de in beide richtingen zijwaarts af te voeren hoeveelheid neerslag
toeneemt, moet ook het verhang van het midden naar de randen
toenemen, d. w. z. het phreatisch vlak moet een gebogen gedaante
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(a — a in nevenstaande figuur) lerijgen met de sterkste kromming
bij de randen en een horizontale ligging in het centrum C bij de
ondergrondsche „waterscheiding".
Wanneer nu in de duinen waterwinningsmiddelen worden gemaakt, wordt plaatselijk het phreatisch vlak verlaagd, zoodat het
grondwater uit de omgeving naar de waterwinningsmiddelen gaat
toestroomen en het phreatisch vlak den vorm b — b krijgt met
twee waterscheidingen E en F op lager niveau, omdat minder
water naar Oost en West afstroomt.
Bij dit alles is verondersteld, dat de duinzandmassa tot groote

diepte homogeen is. D i t echter is geenszins het geval; op verschillende diepten en in verschihende uitgestrektheid treden veen-,
klei- en leemlagen op, welke een zóó geringe doorlatendheid bezitten, dat zij een vohedige verstoring van het hierboven geschetste
beeld der grondwaterstrooming veroorzaken.
Het water onder dergelijke weerstandbiedende lagen staat
practisch niet in verbinding met het er boven gelegen grondwater
en vertoont dan ook geheel andere bewegingsverschijnselen; het
wordt gevoed op plaatsen, waar de bovengelegen afsluitende lagen
ontbreken.
I n de meeste duingebieden moet aldus een onderscheid worden
gemaakt tusschen het bovenduinwater en het diepduinwater.
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Wateronttrekking aan het diepduinwatercomplex heeft nu een
geheel anderen invloed op de ligging van het phreadsch vlak, dan
wateronttrekking aan het bovenduinwater.
Bij eerstbedoelde wijze van waterwinning wordt door middel
van geboorde putten met een fhtreerend gedeelte op een diepte
van 30 — 4 0 m — N . A . P . een depressie opgewekt in het diepe
spanningswater, welke tengevolge van de dichtheid der bovengelegen scheidende laag practisch geen invloed heeft op de stijghoogte — dus op de hgging van het phreadsch vlak — van het
bovengelegen phreadsch grondwater. De depressie is tot op betrekkelijk grooten afstand in het diepduinwater merkbaar en
vermindert de op grootere diepte naar het polderland en de zee
afvloeiende waterhoeveelheid.
Bij zeer intensieve diepwateronttrekking over groote afstanden
en bij onvoldoende ontwikkehng van de scheidende lagen kan op
den langen duur een dergelijke waterwinning ook invloed van
beteekenis op het phreatisch vlak gaan uitoefenen, doch veelal zal
het mogelijk zijn, door oordeelkundige verdeehng van de waterwinningsmiddelen, aangepast aan den geo-hydrologischen opbouw
van den ondergrond, den invloed op het phreatisch vlak tot een
minimum te beperken.
Behalve de wateronttrekking door de waterleiding zijn er tal
van andere invloeden, die ongunstig op de vegetatie kunnen werken.
Vooreerst kunnen daaronder worden genoemd de afzandingen,
welke op groote schaal aan den binnenduinvoet plaats vinden en
welke een zeer sterke ontwatering aan de landzijde tengevolge
hebben, die met een belangrijke daling van het phreatisch vlak in
het duin gepaard gaat.
Dan is er het konijn, dat in de voor jacht opengehouden duingedeelten door zijn sterke vermenigvuldiging en zijn vraatzucht een
belangrijken factor voor de vernieling van jongere en oudere planten
vormt.
Onoordeelkundige ontbossching kan voorts tot toetreding van
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den wind op vroeger bescliutte plekleen leiden en daardoor tot
groote schade aan het opgaand hout.
Het is dan ook wel verklaarbaar, dat dikwijls achteruitgang van
de duinflora ten onrechte aan de wateronttrekking ten behoeve
van de drinkwatervoorziening is geweten; men heeft hier met een
complex van factoren te doen en in vele gevallen loopen de belangen
van de waterleidingexploitatie en die van het natuurschoon zelfs
paraUel. De waterleidingen wenschen afzanding tegen te gaan,
plattreden van de vegetatie door te groot bezoek te vermijden,
verkavehng, wegenaanleg en bebouwing tegen te gaan en het konijn
uit te roeien,
Zonder de aanwezigheid van de waterleidingen zouden groote
duincomplexen (die vroeger ahe staatsdomein zijn geweest, doch
helaas in den loop der 19e eeuw successievelijk werden verkocht
en als jachtterrein bestemd en vaak verwaarloosd) aan verkaveling,
bebouwing of afzanding ten prooi zijn gevahen. En daartegenover
ziet men in de waterleidingduinen — althans bij oordeelkundige
exploitatie — bescherming van de begroeiing, uitstekend onderhoud
en wering van schadelijke invloeden.
Ontegenzeggelijk kan de flora door de wateronttrekking verarmen, doch een andere flora met andere eischen kan daartegenover
met de noodige zorg worden opgebouwd.
Door oordeelkundige regeling van de te onttrekken hoeveelheden
water in verband met den z.g.n. „nuttigen neerslag" — dit is het
gedeelte van den neerslag, dat aan het grondwater ten goede
komt —, door zooveel mogelijk winning van diep grondwater
onder afsluitende lagen, door vermijding van bovengrondwateronttrekking in de nabijheid van duinvaheien of duinpiassen, welke
van bijzondere beteekenis zijn, door aanpassing van ontgravingen
aan het terrein en oordeelkundige zorg voor beplantingen, aldus
kan een wijze van exploitatie worden verkregen, welke de schoonheid
van het duinlandschap eerbiedigt en tegelijk het groote belang van
de duinen voor de drinkwatervoorziening van Nederland dient.
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Gelukkig voor den natuurvriend is er nog een andere reden, die
zich tegen te sterke wateronttrekking verzet; het „zoete" duinwater
drijft a. h. w. op het soortelijk zwaardere brakke water in den
ondergrond. Aanvankelijk was natuurlijk het grondwater in de
marine afzettingen, die de basis der duinen vormen, zout. Naargelang de duinhoogten werden gevormd, kon zich daarin het zoete
water, afkomstig van den neerslag, ophoopen en daarbij moet,
wil er evenwicht ontstaan, het zoute water tot zekere diepte onder
het zeeniveau worden verdrongen. Mathematisch werd dit beginsel
reeds in 1889 afgeleid door den Nederlandschen genie-officier
BADON GHIJBEN. Uitvoerige onderzoekingen, eerst door de Amsterdamsche waterleiding en later vooral door het Rijksbureau voor
Drinkwatervoorziening, hebben tot een zeer bevredigend inzicht
geleid in de verdeehng tusschen zoet en brak water in den ondergrond der verschillende duingebieden van Texel tot Walcheren.
Die verdeeling hangt af van de hoogteligging van het phreatisch
vlak, dus van de breedte der duinstrook, van de aanwezigheid van
ondoorlatende lagen en van de depressie in het grondwater aan de
landzijde onder invloed van de bemahng der polders en droogmakerijen, I n het midden der breede duingebieden nabij Zandvoort
reikt het zoete water (waaronder men in de duinhydrologie water
met een chloorgehalte < 100 mg/1 verstaat) tot een diepte van
120 m — N , A , P . ; naar het Oosten en het Westen vermindert die
diepte; onder het strand bedraagt zij nog enkele meters.
Wanneer men nu ten behoeve van de waterwinning een depressie
in het zoete water opwekt, heeft deze een stijging van de brakwatergrens tengevolge. Onttrekt men meer zoet water dan door den
nuttigen neerslag wordt aangevuld, dan teert men in op het „duinwaterkapitaal" en onvermijdelijk moet op den duur verzouting
van den watervang optreden.
Deze toestand is in menig duingebied, o. a. dat van 's-Gravenhage,
Leiden en Amsterdam, reeds lang bereikt; men pleegt daar „roofbouw" en het is noodzakelijk, tot vermindering van de wateront-
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trekking over te gaan, derhalve water van elders te gaan aanvoeren.
Vroeger is wel de veronderstelling geopperd, dat het zoete water
in den ondergrond der duinen op groote diepte uit het Oosten zou
worden aangevoerd. De ontwikkeling der duinhydrologie heeft de
onjuistheid hiervan aangetoond en bovendien is de afwezigheid
van die stroomingen bewezen door talrijke peilwaarnemingen in
het diepe grondwater van Oost tot West in ons land; deze hebben
geleerd, dat tot diepten van meer dan 200 m het grondwater uit
de hooge infiltratiegebieden, t. w. de duinen, de UtrechtschGooische heuvelrug, de Veluwe en de heuvelruggen in Overijssel
en Drenthe naar de aangrenzende lagere gebieden afstroomt en
zich aldaar als kwelwater in de open wateren ondast.
Tal van waterleidingen bezigen dit grondwater in de infiltratieen kwelgebieden en vele onderzoekingen zijn verricht om de
mogelijkheid na te gaan, hier aanvullende winplaatsen voor het
dichtbevolkte Westen des Lands te vestigen.
De bezwaren van belangrijke verlaging van het phreatisch vlak
bij onttrekking van Zeer groote waterhoeveelheden aan de infiltratiegebieden gelden hier meestal evenzeer als in de duinen en het
was o.a. om deze reden dat Amsterdam van de stichting van een
watervang op de Veluwe afzag. Gunstiger in dit opzicht zijn de
kwelgebieden, die tusschen de infiltratiegebieden inliggen, met
name het Hollandsche en Utrechtsche polderland, het gebied der
groote rivieren en de Geldersche vallei. Hier toch wordt de ligging
van het phreatisch vlak vaak geheel beheerscht door het open
water, in zoo ruime mate aanwezig, terwijl in het algemeen de
cultuurlaag een groot watervasthoudend vermogen bezit. Maar in
deze gebieden treedt weer bij belangrijke wateronttrekking het
bezwaar op van aantrekking van water van ongunstige samenstelling uit de diepte of van terzijde. Aheen een uitvoerige behandeling van de hydrologische gesteldheid van ons land zou in
staat zijn, eenig quantitadef inzicht in deze vraagstukken te geven,
doch deze valt ten eenenmale buiten het bestek van deze ver-
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handeling. Ik moet dus volstaan met als feit te vermelden, dat voor
de toekomstige drinkwatervoorziening van Westelijk Nederland
het beschikbare grondwater volstrekt onvoldoende zal zijn.
De conclusie is derhalve, dat in de toekomst meer dan tot dusver
het oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening zal moeten
worden gebezigd.
De toekomst.
Een groot deel van het oppervlaktewater is voor het gestelde
doel onbruikbaar, met name het mondingsgebied der groote rivieren
(vanwege het zoutgehalte), het meerendeel der boezem- en polderwateren (omdat deze of brak zijn of van tijd tot tijd aan verzilting
zijn blootgesteld), de meren en plassen (vanwege het zoutgehalte
of te geringe diepte) en het meerendeel der kanalen en kleine rivieren
(wegens te sterke verontreiniging of te geringe capaciteit). Slechts
één waterleiding bezigt het water van een kleine rivier als grondstof,
t. w. het pompstation „de Punt" van de Gemeentewaterleiding van
Groningen aan de Drentsche A. Het Merwedekanaal heeft een
tijdlang als watervang voor het pompstation „Weesperkarspel" van
de Gemeentewaterleidingen van Amsterdam gediend en wel voor
de z.g. Vechtwaterleiding, toen de Vecht steeds meer verontreinigd
werd; thans wordt dit pompstation voorzien met water uit den
Loenerveensche Plas. Overigens liggen onze rivierwaterpompstations alle in het gebied der groote benedenrivieren. Dat van Rotterdam hgt in een haven- en industriegebied; Maassluis moest zijn
watervang aan den Nieuwe, Waterweg grootendeels prijsgeven
wegens de toenemende verzouting; Vlaardingen en Schiedam
hebben hun waterwinning aan den Nieuwe Waterweg opgeheven
en betrekken thans water van Rotterdam.
Hierboven werd reeds op de groote bezwaren van de ligging van
een waterwinplaats aan een benedenrivier in het haven- en i n dustriegebied gewezen. Voor de toekomst zal men voor waterwinning hoogerop langs de groote rivieren moeten zoeken. Zoowel
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voor de Lek als voor de Waal en de Maas ?ijn trajecten aan te
wijzen, die buiten de dicht bevolkte gebieden hggen en waar ruimschoots voldoende hoeveelheden voor de watervoorziening voor
geheel Westelijk Nederland kunnen worden onttrokken, zonder dat
bezwaren voor de scheepvaart behoeven te worden gevreesd. Ook
zal het mogelijk zijn, de nieuwe ruime scheepvaartkanalen in ons
land, met name het Juhanakanaal, den Vaarweg Amsterdam-Rijn
en de Twentekanalen, zoo noodig ten behoeve van de drinkwatervoorziening te gebruiken.
Wil men echter hierbij niet voor groote en wellicht onoverkomelijke moeilijkheden komen te staan, dan is het noodzakelijk,
tegen de verontreiniging van dergelijke open wateren te waken
en de aftapping ten behoeve van de drinkwatervoorziening en ten
behoeve van andere doeleinden aan bepaalde regelen te binden.
In deze noodzakelijkheid voorziet onze wetgeving nog niet in
voldoende mate, al tracht ook de Rijkswaterstaat bij het beheer
der aan zijn zorgen toevertrouwde wateren zooveel mogelijk ook
de hoedanigheid van het water in bescherming te nemen.
Tot dusverre hebben alle pogingen om tot een algemeene wettelijke regeling inzake de waterverontreiniging te geraken gefaald,
voornamelijk door de tegenstrijdigheid der belangen van de industrie en die der andere belanghebbenden. De noodzakelijkheid
om in sterkere mate dan voorheen bepaalde open wateren voor de
drinkwatervoorziening te gebruiken zal hier tot een oplossing
moeten leiden, men zal in ons land tot een behoorlijk geregelde
algemeene „drinkwaterpohtiek" moeten komen, welke o.a. zoowel
bescherming van waterwinplaatsen als het bevorderen van een
nuttig gebruik van het beschermde water zal moéten omvatten.
Reeds sedert 1931 is dit vraagstuk in studie bij de door de Centrale
Commissie voor Drinkwatervoorziening ingestelde „Commissie
Drinkwatervoorziening Westen des Lands", welke haren arbeid
practisch heeft voltooid en binnenkort haar rapport zal indienen.
Uit het bovenstaande blijkt, dat voor de toekomstige voor-
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ziening met oppervlaktewater de hoedanigheid van het water van
den Rijn en de Maas van het grootste belang voor ons land zullen
zijn en het zal dan ook noodzakelijk zijn, in dezen met de andere
oeverstaten, in eerste instantie met die van den Rijn — dus met
Zwitserland, Frankrijk en Duitschland — het noodige overleg te
houden. Een basis voor dit overleg is het feit, dat zoowel Frankrijk
als Duitschland en Nederland belang hebben bij een tegengaan
van verontreiniging van den Rijn, al kan niet worden ontkend dat
het belang van Nederland het grootst en zijn positie het gevaarlijkst is.
Een zeer groote beteekenis zal voorts het IJsselmeer in de toekomst kunnen verkrijgen en wel in het bijzonder voor Noordhohand. Sedert de voltooiing van den afsluitdijk is het IJsselmeer
onder invloed van den aanvoer van zoet water, vooral door den
Geldersche IJssel, tot een zoet „binnenmeer" geworden, dat bij
zorgvuldig beheer ook zoet kan blijven en aldus een prachtige
verzamelkom kan blijven vormen in de onmiddellijke nabijheid
van het dicht bevolkte Westen des Lands. Het groote voordeel
van een dergelijk reservoir is — naast de natuurlijke reinigende
werking — de bufferwerking ten aanzien van de wisseling in de
samenstelling van het rivierwater, welke blijkens de ervaring een
grillig verloop kan hebben; in het water van een dergelijk reservoir
ontbreken de hooge toppen der verontreinigingskrommen van het
water in de rivier. Ten behoeve van het onderzoek van de Commissie
Drinkwatervoorziening Westen des Lands en in samenwerking met
haar is door den Dienst der Zuiderzeewerken een uitvoerig onderZoek naar het in de toekomst te verwachten zoutgehalte van het
IJsselmeer ingesteld. Die verwachtingen zijn — bij inachtneming
van een zorgvuldig beheer — zeer gunstig. Een ongunstige invloed
zal kunnen uitgaan van de drooglegging der Zuidelijke polders,
waardoor het oppervlak van het meer belangrijk zal worden verkleind. Het is echter zeer wel mogelijk, alsdan de noodige maatregelen te nemen om een verzilting van het meer te beletten; de
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kosten van een dergelijken maatregel zullen slechts een fractie zijn
van de kosten van de inpoldering en bij het nalaten daarvan zou
een belangrijk voordeel van den afsluitdijk verloren gaan.
Zou men nu, met het oog op de mogelijkheid van de winning
van oppervlaktewater, in de toekomst de grondwaterwinning en
met name de winning van duinwater kunnen of moeten prijsgeven ?
Naar mijn meening in geenen deele; de duinen toch vormen een
uitstekende waterwinplaats op zeer korten afstand van de bevolkingscentra; bij oordeelkundige exploitatie kunnen de bezwaren van de
wateronttrekking — het is hierboven uitvoerig behandeld — tot een
minimum worden teruggebracht; prijsgeven van de duinwaterwinning zou niet alleen vernietiging van belangrijke kapitalen
beteekenen en de waarschijnlijkheid groot maken, dat de duinen
voor tal van andere doeleinden zouden worden gebruikt, die een
veel ernstiger invloed op het landschap en de cultuur zouden
hebben dan de waterwinning, maar bovendien zou daardoor de
bevolking van het Westen geheel afhankelijk van het oppervlaktewater worden, d. w. Z. van op betrekkelijk grooten afstand hggende,
in oorlogstijd vrij kwetsbare pompstations, ten deele buiten de
verdedigingslinies gelegen, met lange aanvoerleidingen; afhankelijk
van tijdelijke moeilijkheden bij de wateronttrekking i n perioden
van strenge vorst, afhankelijk van den onder sommige omstandigheden sterk wisselenden verontreinigingsgraad der rivieren met
wellicht ontoelaatbaar hooge toppen, afhankelijk van de hoedanigheid van het water in het IJsselmeer, dat welhcht onder bepaalde
omstandigheden gedurende geruimen tijd onbruikbaar zou kunnen
zijn. Daarentegen kan bij behoud van de tegenwoordige duinwaterwinplaatsen een zeer aantrekkelijke oplossing worden verkregen;
de rivierwaterpompstations kunnen dan voor een regelmatigen
toevoer onder normale omstandigheden zorgen, terwijl de duinwaterpompstations een matige hoeveelheid water aan den bodem
onttrekken en voor dekking van de piekbelastingen in het water3
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verbruik dienen, waartegen uit liydrologisch oogpunt geen enkel
bezwaar bestaat. I n tijden van onverhoopte onbruikbaarheid van
de rivierwaterpompstations zal dan in de duinen gedurende geruimen tijd een reserve aanwezig zijn.
Op deze wijze zal naar mijn meening een behoorlijke drinkwatervoorziening van Westelijk Nederland voor de toekomst
kunnen worden verzekerd, terwijl voor het overige deel des lands
in het algemeen voldoende grondwater aanwezig moet worden
geacht. Een uitzondering zal welhcht het indrustiegebied van
Twente en dat van Zuid-Limburg kunnen vormen, waar de waterbehoefte groot en de beschikbare grondwaterhoeveelheden betrekkelijk gering zijn; ook hier zou het oppervlaktewater, met name dat
van de Twentekanalen, en van het Juhanakanaal zoo noodig uitkomst kunnen geven.
Samenvattende mogen wij vaststellen, dat duidelijke richtlijnen
voor de toekomstige drinkwatervoorziening van Nederland kunnen
worden getrokken, en dat daarbij een goede wettelijke en administratieve regeling niet zal kunnen worden gemist. Een aantrekkelijk
vraagstuk, van uitnemend belang voor ons geheele volk, dat allen
tot inspanning prikkelt, die geroepen zijn, aan de oplossing van dit
vraagstuk kun krachten te wijden.

N I E U W E O N D E R Z O E K I N G E N OVER D E
F A C T O R E N , W E L K E E E N R O L S P E L E N BIJ
DE EMBRYONALE ONTWIKKELING
door
PROF. DR. M . W. W O E R D E M A N .

Indertijd lieb ik hct voorrecht gehad voor Uwe Maatschappij
te kunnen spreken over proefnemingen, verricht op embryonen,
om de factoren te leeren kennen, die een rol spelen bij de embryonale ontwikkehng (zie Natuurkundige Voordrachten, Nieuwe
Reeks, No. 9, blz. 81, 1931).
Thans wil ik U een kort overzicht geven van hetgeen in de laatste
jaren op dit gebied gevonden is.
Ik deelde U indertijd reeds mede, dat de proeven hoofdzakelijk
genomen worden om de oorzaken voor de ontwikkelingsprocessen
te leeren kennen. De beschrijvende embryologie leert ons, hoe die
processen afloopen, maar het oorzakelijk verband tusschen de verschillende verschijnselen hoopt men te kunnen vinden door storingen in de normale ontwikkeling aan te brengen en de reactie van
het embryo op deze storingen na te gaan (Ontwikkelingsmechanica,
W. Roux).
In mijn eerste voordracht heb ik ook reeds gezegd, dat het ei der
amphibia het meest geschikte proefobject voor de experimenteele
embryologie is. Weliswaar zijn in den laatsten tijd vele onderZoekingen bij eieren van visschen en vogels verricht en is het ook
mogelijk gebleken zoogdiereieren voor de proefneming toegankelijk
te maken, maar nog steeds worden de eieren van kikvorsch, pad en
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salamander het meest gebruikt voor de proefnemingen, waarover
ik heden wil spreken.
Ik kan er van afzien de normale ontwikkehng van het amphibie-ei
voor U te schetsen, daar ik dit reeds in de bovengenoemde voordracht deed en in het gedrukte verslag met afbeeldingen verduidelijkte. Ik moge daarheen dus verwijzen.
De vorige maal kon ik U verslag uitbrengen over zeer belangwekkende proeven van SPEMANN en zijn leerlingen.
Daaruit kon worden afgeleid, dat bepaalde groepen van cellen
op andere celgroepen, waarmede zij tijdens de ontwikkeling i n
aanraking komen, een invloed uitoefenen, waardoor de vorming
van een bepaald orgaan of orgaancomplex door de laatstgenoemde
celgroep in gang komt.
Zoo oefent het dak van den oerdarm, terwijl het bij de gastrulatie
voortschuift onder het ectoderm, op dit ectoderm een invloed uit,
waardoor wij in het ectoderm de neuraalplaat (het eerste begin van
de vorming van het zenuwstelsel) zien verschijnen. Dezen invloed
noemt men „inductiewerking" en men zegt, dat de neuraalplaat
„door inductie" i n het ectoderm ontstaat, waarbij het oerdarmdak
de „inductor" is. Voortgezet onderzoek leerde, dat op haar beurt
de neuraalplaat en het daaruit ontstaande zenuwstelsel weer een
inductiewerking op andere celgroepen uitoefenen, waardoor nieuwe
orgaanvorming wordt opgewekt. Het wordt derhalve waarschijnlijk,
dat de geheele embryonale ontwikkeling als een keten van inductieprocessen moet worden beschouwd.
In de laatste jaren zijn een groot aantal onderzoekingen verricht
om na te gaan, waarop de inductiewerking berust en over deze vraag
wilde ik heden i n het bijzonder spreken.
Zooals zoo vaak bij wetenschappelijk onderzoek de oplossing der
gestelde vragen eerst kan worden verkregen, nadat men langen tijd
zijwegen bewandeld heeft, die wel allerlei schoone vergezichten
opleveren, maar niet het verlangde, is ook bij het onderzoek naar
den aard van de inductiewerking de eindoplossing nog niet i n het
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zicht, maar werden wel allerlei hoogst belangwekkende en wetenswaardige uitkomsten bereikt, hoewel ik den indruk heb, dat de
wegen, waarlangs zij werden verkregen, niet direct op het beoogde
doel afgaan.
Reeds korten tijd, nadat zij de inductiewerking gevonden hadden,
hebben SPEHANN en zijn medewerkers zich afgevraagd, wat die
geheimzinnige inductiewerking wel zou zijn.
Zij doodden embryonale celgroepen, waarvan bekend was, dat
zij, gebracht onder jong (nog niet gedifferentieerd) ectoderm,
daarin de vorming van een neuraalplaat induceeren, hetzij door
hitte (koken, uitdrogen) of kou (bevriezen), hetzij langs chemischen
weg (behandeling met alcohol e.d.) en konden waarnemen, dat
daardoor het inductievermogen van de genoemde celgroepen niet
verloren ging. Andere doode lichaampjes bleken geen inductievermogen te bezitten en zoo vatte de meening post, dat de inductiewerking zou worden uitgeoefend door een scheikundige stof, die
door de levende cehen zou worden afgescheiden en in de gedoode
celmassa's nog aanwezig en werkzaam zou zijn.
J. NEEDHAM kwam toen op de gedachte induceerende celgroepen
met microchemische methodes te extraheeren en na te gaan, of de
geëxtraheerde massa en het daaruit verkregen extract een inductiewerking zouden hebben.
De techniek van het onderzoek was als volgt. Nadat een extract
uit een groot aantal uit het embryo weggenomen induceerende celgroepen was gemaakt, werd het ingedampt en het residu in eiwit
geëmulgeerd, waarna men het eiwit liet stollen. Stukjes hiervan
werden nu onder indifferent ectoderm gebracht (bij een amphibiegastrula). Het geëxtraheerde materiaal werd op dezelfde wijze in
eiwit verdeeld en daarna onder ectoderm ingeplant.
Bekend was reeds, dat het eiwit zelf geen inductiewerking had.
NEEDHAM meent nu te kunnen bewijzen, dat uit de induceerende
celgroepen met vetoplossende middelen, zooals petroleumaether.
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een „inductiestof" geëxtraheerd kan worden. Chemisch onderzoek
maakte het daarna waarschijnlijk, dat de werkzame stof een sterolachtig lichaam is, chemisch verwant aan stoffen als geslachtshormonen en carcinogene stoffen van de anthraceengroep. Met
kunstmatig bereide stoffen van deze groep wist NEEDHAM in enkele
gevallen neuraalplaatinductie te bewerkstelligen.
Intusschen was door HOLTFRETER en in mijn laboratorium gevonden, dat kleine stukjes van verschillende weefsels en organen
(ook van pathologische weefsels, zooals gezwellen) inductie van
neuraalplaatjes veroorzaakten, wanneer zij bij een embryo (jonge
gastrula van amphibia) onder indifferent ectoderm werden ingeplant.
Men had goede hoop, daar het materiaal voor de scheikundige
analyse nu immers in groote hoeveelheden beschikbaar stond,
weldra de inductiestof te kunnen isoleeren en identificeeren.
Maar F . G . FISCHER en verscheidene medewerkers, die zich
evenals NEEDHAM en zijn leerlingen hiermede bezighielden, kwamen
tot geheel andere uitkomsten dan de onderzoekers uit Cambridge.
Zij meenden, dat organische zuren de inductiewerking uitoefenen
en konden ook met synthetisch bereide zuren (oleïnezuur) inductie
van neuraalmateriaal verkrijgen.
Daar aan de juistheid der waarnemingen niet mag worden getwijfeld en wij ook in mijn laboratorium de ervaring opdeden, dat
met zeer verschülende middelen inductie van neuraalweefsel kan
worden opgewekt, rijst de vraag, of men op deze wijze wel „ d e "
inductiestof zal kunnen identificeeren, ja, of er misschien niet zeer
verschillende inductiestoffen bestaan.
Hoewel ik daar niet op kan ingaan, mag ik niet onvermeld laten,
dat ook misschien in de wijze, waarop de onderzoekingen uitgevoerd werden, de oorzaak te zoeken is voor de zoo verschillende
uitkomsten, welke zij opleverden.
Maar neemt men voorloopig aan, dat de gebruikte scheikundige
stoffen inderdaad de oorzaak z i j n geweest van het optreden van
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een neuraalplaatje daar, waar deze stoffen onder indifferent ectoderm waren gebracht, dan zou men tot het besluit moeten komen,
dat blijkbaar zeer verschülende stoffen hetzelfde effect kunnen
geven.
Men zou zich van hun werking ongeveer de volgende voorstelling
kunnen maken.
Men kan een hoopje buskruit tot ontploffing brengen door er een
vlam bij te houden, door er een electrische vonk op te laten overspringen, verder met behulp van een brandglas, slag met een
hamer, wrijving, enz., kortom met zeer verschillende middelen,
die echter allen hetzelfde effect, n.1. warmte-ontwikkehng, hebben.
Zoo zou denkbaar zijn, dat voor de neuraalplaatvorming ook een
proces in gang gebracht moet worden, hetgeen door zeer verschihende middelen bereikt kan worden, mits die maar allen deZelfde wijziging in de cellen van het ectoderm teweegbrengen.
Misschien zou men door het effect van al deze stoffen op embryonale
cellen na te gaan, teneinde hun gemeenschappelijke werking op het
spoor te komen, iets nader komen tot de oplossing van de vraag
naar den aard van de inductiewerking.
Intusschen heb ik reden te vermoeden, dat de techniek van het
onderzoek ons niet voor vergissingen vrijwaart en dat het op de
tot dusverre geschetste wijze niet gemakkelijk zal zijn een oplossing
van ons probleem te verkrijgen.
Daarvoor zullen andere wegen moeten worden ingeslagen. Op
grond van theoretische overwegingen, die ik hier moeilijk uiteenZetten kan zonder teveel in detaüs af te dalen, meen ik, dat de
inductie van de neuraalplaat een proces is, waarbij men de inductiewerking niet zoo goed bestudeeren kan, als bij andere inductieprocessen.
Voor eigen onderzoek koos ik daarom de inductie van de ooglens
door het oogblaasje. Ik moge U herinneren aan de normale ontwikkeling van het oog, die ik ook reeds in mijn vroegere voordracht
besprak.
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Uit het voorste hersenblaasje ontwilikelt zich als een gesteelde
uitstulping het oogblaasje, dat met zijn buitenwand komt te liggen
tegen het ectoderm van den kop. Terwijl nu de buitenwand ingestulpt wordt, zoodat de dubbelwandige oogbeker ontstaat, verschijnt
in het ectoderm een celwoekering, waaruit zich de ooglens gaat
ontwikkelen. Proefondervindelijk onderzoek laat er geen twijfel
over bestaan, dat ook hier weer een inductiewerking in het spel is.
Het oogblaasje is de inductor, waarop het kopectoderm met lensvorming reageert.
Ik bracht nu oogblaasjes van jonge ontwikkelingsstadia van den
axolotl in een wondje van den buikwand van oudere larven en
bedekte de geïmplanteerde blaasjes met ectoderm, afkomstig van
een derde embryo, waarvoor ik nu eens zeer jonge, dan weer oudere
ontwikkelingsstadia koos.
Op deze wijze kon worden nagegaan, welk resultaat de inductiewerking van het oogblaasje op ectoderm van verschillenden leeftijd
heeft.
Het bleek, dat zelfs in ectoderm, dat heel goed i n staat is om
onder invloed van andere inductoren neuraalplaat te vormen, in
geen enkel geval neuraalweefsel geïnduceerd werd, maar wel werden
lensjes gevormd. Fiet oogblaasje bezit blijkbaar niet het vermogen
om neuraalweefsel te induceeren.
Als met het oogblaasje een klein stukje hersenweefsel medegenomen werd, kon later tegen het oogblaasje aan een lensje gevonden
worden en tegen het stukje hersenweefsel een reukorgaande.
Uit éen en hetzelfde ectoderm induceert dus het oogblaasje een
lens voor het oog en het naburige hersenweefsel een reukorgaantje.
Dit alles en gelijksoortige waarnemingen doen mij vermoeden, dat
voor de inductie van een zeer bepaald orgaan ook een zeer bijzondere (dus specifieke) inductiewerking noodzakelijk is.
Blijkbaar is n.1. voor het induceeren van neuraalweefsel, ooglens
en reukorgaan telkens een andere inductor noodig.
Merkwaardig was nu verder, dat oogblaasjes van oudere ont-
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wikkelingsstadia uit indifferent ectoderm oorblaasjes (de allereerste
aanleg van het gehoororgaan) wisten te induceeren. Het vermogen
om lens te induceeren verhezen de oogblaasjes op ouderen leeftijd
min of meer en er komt het vermogen om oorblaasjes te induceeren
voor in de plaats. Ook hieruit vah te beredeneeren, dat het inductievermogen specifiek geacht moet worden.
Vermoedelijk zijn de eerste inductiewerkingen (neuraalplaatvorming) nog weinig specifiek, maar de latere veel meer. De inductor
voor neuraalplaat kan dus nog gemakkelijk vervangen worden,
maar die voor later ontstaande organen minder goed. Ik vermoed
dus, dat het bestudeeren van de inductiewerking aan de neuraalplaat
o.a. daarom niet zeer gunstig is, omdat allerlei invloeden in staat
zijn neuraalplaatinductie te veroorzaken en men dientengevolge
niet gemakkelijk zal kunnen zeggen, welke van deze kunstmatig
gevonden invloeden nu met de natuurlijke inductiewerking overeenkomt.
Nu is in den aard van de inductiewerking nog een zeer merkwaardig inzicht verkregen door proeven van SPEMANN en SCHOTTÉ.
Ten einde deze experimenten te kunnen uitleggen, moet ik er
op wijzen, dat het bekje van de amphibielarven uit het ectoderm
ontstaat en niet bij alle amphibia denzelfden bouw heeft.
Zoo bezit het bekje van kikvorschlarven hoorntandjes, welke los
in het slijmvhes zitten (d. w. Z. niet met de kaken vergroeid zijn).
Tevens komen bij het bekje twee klieren voor, die een kleverige
stof afscheiden, waarmede de larven zich aan waterplanten, enz.
kunnen vasthechten (hechtklier). De twee hechtklieren vormen
tesamen een min of meer zandloopervormige formatie van het
ectoderm. Bij larven van den watersalamander daarentegen komen
tandjes voor van tandbeen, welke op de kaak vastgroeien. De
hechtklieren zitten aan het einde van staafvormige orgaandes
(staafjes van RuscoNi).
SPEMANN en SCHOTTÉ hebben nu het toekomstige mondectoderm
van een kikvorschlarve vervangen door buikectoderm van een
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salamanderlarve. Er is toch een bekje ontstaan en dus heeft de
omgeving blijkbaar op het getransplanteerde buikectoderm een
inductiewerking uitgeoefend, waardoor het tot bekvorming overgegaan is. Maar nu bleek, dat het bekje hoorntandjes bezat en
hechtklieren, zooals ze bij kikvorschlarven voorkomen.
Omgekeerd kan uit buikectoderm van een salamandedarve, geplaatst in het toekomstige bekgebied van een kikvorsch, door de
omgeving een bekje geïnduceerd worden, maar dan vertoont dat
bekje de eigenaardigheden van een salamanderbekje (tandbeentandjes en hechtstaafjes). Men kan niet goed aannemen, dat de
inductor dit verschijnsel veroorzaakt, want de kikvorschinductor
zou juist geen tandbeentandjes, maar hoorntandjes induceeren,
naar men vermoeden mag. Men moet dus wel concludeeren, dat
de inductiewerking zeer in het algemeen aan het ectoderm opdracht
geeft „bek" te vormen, maar dat de wijze, waarop dat gebeurt, aan
de eigenaardigheden van het reageerende ectoderm ligt.
Ter vergelijking zou men kunnen wijzen op hetgeen bij een
vuurwerk gebeurt. Wanneer een lont wordt aangestoken, zal de
eene maal een portret van A . i n rood Bengaalsch vuur zichtbaar
worden, een ander maal een portret van B. in groen licht. In beide
gevallen induceerde de ontsteking van de lont „vuurwerk", maar
hoe dat er uit zal zien, hangt af van de structuur en scheikundige
samenstelhng van het materiaal, dat ontstoken werd.
Wanneer men nu nog aanneemt, dat voor het ontsteken van het
eene stuk vuurwerk een andere vlam noodig is dan voor het doen
ontbranden van het andere, dan krijgt men een voorstelling van
het embryonale inducdeproces, zooals ik dat zie.
Ik ben van meening, dat voor het tot stand komen van een
inductie een zeer bepaalde inductor noodig is en dat deze werkt,
doordat hij een reeks van processen aan den gang brengt, die of
zeer langzaam verliepen, of misschien in het geheel niet zouden
zijn begonnen zonder de activeering, die van den inductor uitgaat.
Hoe die processen dan verder verloopen, hangt i n de eerste plaats
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af van de structuur (d, w. 2. rangschikking van de materialen) en
scheikundige samenstelhng van het materiaal, waarin de processen
zich zullen afspelen.
Voor de studie van de embryonale inductie zal men daarom
niet aheen de werking van den inductor moeten leeren kennen,
maar ook zal men rekening dienen te houden met de bouweigenaardigheden (waaronder ik in de eerste plaats verstaan w i l het
materiaalpatroon, dus de rangschikking van de stoffen, waaruit
het embryo wordt opgebouwd), den aard der bouwstoffen en met
de reacties, welke zich in het materiaal afspelen.
Naar mijn meening oefenen de embryonale celgroepen op
elkander een inductiewerking uit, doordat stofwissehngsprocessen
in de eene celgroep de physische of chemische voorwaarden scheppen, waardoor andere processen in een tweede celgroep geactiveerd
worden of aan den gang komen.
Ik heb voor deze hypothese als argument, dat de stofwisselingsprocessen niet overal in het embryonale lichaam gelijkmatig zijn,
maar in direct naast elkaar hggende groepen van cehen zeer sterk
kunnen verschillen. BUYTENDIJK en ik konden zeer merkwaardige
verschillen i n zuurgraad in vlak naast elkander hggende celgroepen
aantoonen. Ook bleek me, dat de glycogeenstofwisseling niet overal
even sterk is. Juist i n celgroepen, die een inductiewerking gaan
uitoefenen, is een opmerkelijk sterk glycogeenverbruik aangetoond.
De ademhalingsintensiteit (zuurstofgebruik) is eveneens niet in
alle celgroepen van een en hetzelfde embryo dezelfde.
In deze plaatselijk zoo verschillende stofwisseling zie ik een der
factoren voor de embryonale inductie. Een celgroep, die b.v. veel
koolzuur afscheidt, zal naburige celgroepen in hun stofwisseling
beïnvloeden, doordat de verhoogde zuurgraad het protoplasma der
cellen een andere doorlaatbaarheid geeft, of doordat de oppervlaktespanning verandert, of fermenten geactiveerd worden, enz.
Deze veranderingen zullen ook het microscopisch beeld der
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cellen beïnvloeden en men zal ze van uiterlijk zien veranderen en
van „differentiatie" kunnen spreken.
Op haar beurt zal de laatstgenoemde celgroep haar omgeving
weer gaan beïnvloeden en op haar een „inductiewerking" uitoefenen.
Wanneer men deze voorstelling aanvaardt, mag men verwachten,
dat verandering van de stofwisseling van embryonale celgroepen
een gewijzigde inductiewerking tengevolge zal hebben.
Proefondervindelijk kan men nu door bepaalde vergiften een deel
der stofwisselingsprocessen a.h.w. verlammen, terwijl andere ongestoord doorgaan. Op deze wijze zou men er misschien in kunnen
slagen de beteekenis van bepaalde stofwisselingsprocessen voor de
embryonale inductie te bestudeeren.
Een begin is al gemaakt met dergelijk proefondervindelijk werk
en het is reeds gebleken, dat storingen in de stofwisseling inderdaad
gevolgd worden door inductiestoringen. Als voorbeeld kan hier
genoemd worden de kunstmatig verkregen cyclopie (het voorkomen
van éen enkel oog in de mediaanlijn van den kop).
Maar voorloopig moge ik hierover nog zwijgen.
Hoewel de oplossing van het vraagstuk, waarop de embryonale
inductie berust, op dit oogenbhk nog lang niet kan worden gegeven,
zijn toch reeds zeer vele belangrijke feiten aan het licht gekomen.
Ze hebben aanleiding gegeven tot een intensieve studie van de
scheikundige processen en de stofwisseling van het embryo, dus van
de biochemie van het embryo.
Het is te wenschen, dat onderzoek in deze richting ook in Nederland met spoed en met ijver ter hand genomen wordt, willen w i j
niet bij anderen ten achter blijven.
W i j mogen hopen, dat dergelijk werk ons steeds dieper zal doen
doordringen in de talrijke boeiende problemen, waarvoor men bij de
studie van de embryonale ontwikkeling wordt geplaatst.

RELATIVITEITSTHEORIE EN
ATOOMTHEORIE
door
PROF. DR. H . A. KRAMERS.

Twee groote vernieuwende inzichten heeft i n de 20e eeuw de
natuurkunde ons gebracht: de relativiteitstheorie, die door EINSTEIN'S
beroemde verhandehng van 1905 werd ingeluid, en de atoomtheorie,
of — iets nauwkeuriger — de quantumtheorie van het atoom, die
met BOHR'S onderzoekingen van 1913 haar zegegang aanving.
Beide theorieën wisten een groot aantal experimenteele ervaringen
te verklaren en onder één gezichtspunt samen te vatten, dank zij
een herziening van onze opvattingen omtrent zekere grondslagen
onzer natuurbeschrijving: bij de relativiteitstheorie ging het om
onze opvattingen omtrent ruimte en tijd, bij de atoomtheorie om
ons inzicht in de wet van oorzaak en gevolg. De tv/ee theorieën in
quaestie hebben betrekking op twee betrekkelijk onafhankelijk van
elkaar staande groepen van beschouwingen, en heden avond wilde
ik gaarne Uw aandacht vestigen op de omstandigheid, dat —
eenigszins tegen de verwachtingen in, die we een paar jaar geleden
meenden te mogen koesteren — deze theorieën nog niet zoo harmonisch zijn samengesmolten, nog niet zoo eendrachtig samengaan,
als krachtens haar fundamenteele natuur te wenschen ware. W i j
staan hier inderdaad voor een der brandendste vraagstukken der
hedendaagsche natuurkunde, en ik w i l trachten U iets van de
moeilijkheden te doen gevoelen, die zich hier aan ons voordoen.
Het is wellicht dienstig er in de ahereerste plaats op te wijzen,
dat de relativiteitstheorie zich tegenwoordig meer aan ons voordoet
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als een afronding, als een vervulling van de „ o u d e " physica, dan
als het begin van iets geheel nieuws. Onder de oude, of klassieke
physica verstaan wij daarbij alles wat de natuurkunde van vóór
1905 ons te bieden had; zoowel het uitgebreide gebied van samenhangende ervaringen, waarop zij kon bogen, als de toekomsddealen,
die haar bij de interpretatie van en de meditatie over die ervaringen
voorzweefden. En dat alles was, om het zoo eens uit te drukken,
in den geest van LORENTZ gevaren; hij, die zooveel eenheid en scherpte
had gebracht in het theoretisch welhaast onontwarbare gebied van
de wetten, die het gedrag der electrisch geladen materie beheerschen,
hij is het ook geweest, die daarmee de mogelijkheid heeft geschapen,
dat de relativiteitstheorie kon opgroeien en zich ontwikkelen. Er
moge dan ook oorspronkelijk eenig meeningsverschil tusschen
LORENTZ en EINSTEIN geweest zijn, wat de interpretatie, of althans
de bewoording, van de resultaten der relativiteitstheorie betreft, we
moeten deze theorie heden te dage zien als de sluitsteen van het gebouw der klassieke physica. Ruimte en tijd toch vormden steeds
het kader, waarin alle gebeuren i n de natuur zich afspeelt, en vormen
dit i n de relativiteitstheorie nog evenzeer; de resultaten van metingen
omtrent ruimte en tijd hangen volgens haar echter op een manier
te samen, die afwijkt van wat men eenige eeuwen lang als den eenig
mogelijken en natuurlijken samenhang had beschouwd. Bezien wij de
relativiteitstheorie op deze wijze, dan grijpt de moderne atoomtheorie inderdaad dieper in en is i n veel hoogere mate revolutionnair;
zij brengt verandering in de principes, volgens welke men de
„werkingen" i n de natuur meende te moeten beschrijven; zij heeft
ons laten zien hoe de idee van de bepaaldheid, de gedetermineerdheid van het gebeuren in de natuur een knellend keurslijf was, haar
door de mensch aangemeten.
Heden wil ik het er vooral over hebben, hoe de relativiteitstheorie,
wanneer men haar op het gebeuren i n de wereld der atomen w i l
toepassen, tot conclusies en vragen leidt, die eenerzijds op belangrijke wijze tal van experimenteele ervaringen vanuit een samen-
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vattend standpunt leeren overzien, anderzijds echter ons met vele
onbeantwoorde raadsels confronteeren. Bij de discussie van dat
alles zal ik mij vooral in dien zin beperken, dat ik bijkans niet over
de nieuwe inzichten omtrent de betrekkelijke gedetermineerdheid
der atomaire verschijnselen zal komen te spreken; ik zal maar aannemen, dat wij alle wel weten, dat onaanschouwelijke „quantumwetten" daarbij een primaire rol spelen.
De ervaringen, waaruit de relativiteitstheorie is ontsproten,
kunnen wij schematisch samenvatten i n de bewering, dat onafhankelijk van de proefomstandigheden voor de snelheid van het
licht steeds dezelfde waarde gevonden wordt. Ter nadere preciseering stellen we eerst vast, dat een waarnemer, die hier op aarde
in zijn laboratorium experimenteert — wij zullen hem de rustende
waarnemer noemen — voor de snelheid van het licht steeds de
waarde van 300.000 km in de sec. vindt, onafhankelijk ervan of de
lichtbron nu zelf ook in rust verkeert of niet. In dit opzicht is er
geen verschil met wat diezelfde waarnemer omtrent de snelheid
van het geluid in zijn laboratorium zou vinden; slechts is i n het
laatste geval de snelheid veel en veel geringer. Vragen we ons dan
af, wat een waarnemer, die t. o. v. van ons met een groote snelheid
beweegt, wel voor de lichtsnelheid zou vinden, dan zijn wij geneigd
— in analogie wat bij het geluid het geval is — te meenen dat hij
in het algemeen een andere snelheid zou vinden. Beweegt hij zich
b.v. in dezelfde richting als die van het licht met een snelheid van
180.000 km per sec, dan voorspellen w i j , dat hij een waarde van
slechts 120.000 km/sec. zal constateeren; beweegt hij zich in de
tegengestelde richting met diezelfde snelheid, dan voorspellen w i j
een meetresultaat van 480.000 km/sec. I n werkelijkheid vindt
hij echter in beide gevahen wederom 300.000 km/sec; zoo kunnen
we althans de resultaten van de beroemde proef van MICHELSON
van 1881, en van zoovele proeven, die daarna genomen zijn, interpreteeren. Deze interpretatie is nu op 't eerste gezicht zeer zeker
verrassend, zoo men haar al niet voor logisch onmogelijk w i l
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verklaren; er zijn dan ook diepgaande discussies over geweest, of
zij niet door een andere vervangen moest worden, en eveneens heeft
men aan de juistheid van de proefresultaten getwijfeld. De relativiteitstheorie echter aanvaardt deze proeven en de vermelde interpretatie volledig en ik w i l thans aanduiden, hoe volgens EINSTEIN
de schijnbare tegenspraak haar oplossing vindt.
De bewegende waarnemer — wij zuhen hem den Professor, P,
noemen — moge zich op het linker uiteinde van een lange meetstaaf
ter lengte van 150 millioen km (omtrent de afstand tusschen aarde
en zon) bevinden. Aldaar bevindt zich ook een lamp, die een lichtflits naar het rechter uiteinde van de staaf kan zenden. Aan dat
rechter uiteinde staat, onder de hoede van een assistent A , een
spiegel; deze zendt den lichtfhts terug naar P. Beweegt dit apparaat
zich nu met een snelheid van 180.000 km/sec. naar rechts, dan verwachten w i j ; de hchtfhts gebruikt 150 mülioen; 120.000 = 1250 sec.
om van P naar A te komen, daarentegen slechts 150 mülioen;
480.000 = 3121/2 sec. om van A naar P terug te keeren; tezamen
15621/2 sec. Toch constateert P slechts een gezamenlijken tijdsduur
van 1000 sec. De reden hiervan, verzekert EINSTEIN, komen w i j
gemakkelijk op het spoor, als wij de manipulaties van P en A maar
eens nauwkeurig i n het oog houden; daartoe hebben wij ons slechts
voor te stehen, dat deze heeren zich met hun meetstaaf op zeer
grootenafstandvanonsin de sterreruimte bevinden, zoodat wij hen
den geheelen tijd met een verrekijker in 't oog kunnen houden, zoo
goed zelfs, dat wij tevens de wijzers op de klokken, die zij voor hun
tijdmeting gebruiken, kunnen volgen. W i j zuhen dan bemerken,
zegt EINSTEIN, dat de meetstaaf, die daar zoo snel aan het bewegen
is, een verkorting heeft ondergaan vergeleken met een geheel
eender geconstrueerde staaf, die t. o. v. ons in rust verkeert; de
verhouding waarin die verkorting heeft plaats gevonden, bedraagt
^ / j . Bovendien zullen wij bemerken, dat de klok van P, en ook die
van A, langzamer loopt in de verhouding */g vergeleken met een
geheel eender geconstrueerde klok, die t. o. v. ons in rust verkeert.
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De contractie van de staaf — zij is niets anders als de beroemde
hoRumz-contractie — zal het meetresultaat van P reeds in de verhouding */5 doen verminderen; andermaal zal het — door die vertraging van zijn klok — nog eens met ^j^ vermenigvuldigd dienen te
worden; wij begrijpen zoo, dat P een tijd van 15621/2 X ^/g X "/s =
1000 sec. zal vinden. Geheel gerust voelen wij ons echter nog niet; P
en A hebben immers nog niet afzonderlijk de lichtsnelheid van P naar
A, en van A naar P gemeten; hadden ze dit wel gedaan, dan zouden
ze toch in 't eerste geval een waarde grooter dan 300.000 km/sec, in
't tweede geval een waarde kleiner dan 300.000 km/sec. hebben
moeten vinden! P en A zuhen toch moeten merken, dat het tijdstip
van reflectie bij A niet precies midden tusschen de tijdstippen
inligt, waarop het licht P verliet en weer bij P terugkwam, maar dat
het — volgens hun klokken — 300 sec. later ligt ? Tot onze verbazing
zien w i j echter, dat A , na ernstig overleg met P over de vraag of
zijn klok wel „gelijk" loopt met die van P en na de eventueel noodige
proeven daarover gedaan te hebben, zijn klok zoo stelt, dat zij niet
minder dan 300 sec. achter loopt bij die van P. D i t is het beroemde
verschijnsel van de relativiteit der gelijktijdigheid. Twee gebeurtenissen, die volgens de rustende waarnemer in 't geheel niet gelijktijdig zijn, zijn dat volgens de bewegende waarnemers wel; en omgekeerd. Ja, inderdaad; en omgekeerd. Want als ik, de rustende waarnemer, met behulp van een eveneens 150 millioen lange meetstaaf
een geheel analoge proef uitvoer, en per radio aan de heeren P en A
vraag mij wel in 't oog te houden, opdat zij nu eens zien hoe 't eigenlijk wel moet, dan krijg ik als antwoord, dat mijn meetstaaf hun in de
verhouding ^/j gecontraheerd toeschijnt, dat mijn klokken hun te
langzaam loopend voorkomen (eveneens in de verhouding */5),
en dat, wat ik gelijktijdig noem, het voor hen in 't geheel niet is.
Kortom, het is onmogelijk objectief zoo te onderscheiden tusschen
een rustende en een bewegende waarnemer, dat degeen die w i j
rustend gelieven te noemen „werkelijk" zou rusten, en de ander
„werkelijk" beweegt. Slechts de bewering dat twee waarnemers
4
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ten opzichte van eh?aar bewegen, heeft een natuurkundige beteekenis.
Het is niet moehijk nader uit te leggen, hoe dit alles logisch zeer
wel met elkaar te rijmen is. Het zou mij echter te veel tijd kosten,
en liever wil ik een zeer recent voorbeeld aanhalen, dat ons op indrukwekkende wijze dat „langzamer verloopen van den tijd in een
bewegend systeem" voor oogen voert. Dat langzaam loopen van
de klokken van P en A, dat we daar straks constateerden, is namelijk
niet iets, wat toevallig aan die klokken eigen is; het geldt voor het
„in den tijd verloopen" van alles wat er op het gebeuren bij P en A
betrekking heeft. Dat drukken wij kort uit, door te Zeggen, dat de
tijd bij hen langzamer verloopt. Een consequentie daarvan is de
mogelijkheid van een gedachteproef, die wel eens de „verjongingskuur" wordt bedteld. Begeeft zich mijn vriend P op reis met een
snelheid, die t,o.v, mijzelf, die rusdg thuisblijf, steeds 180,000 km/sec
bedraagt, en is hij na 5 jaar weer bij mij terug, dan zijn er voor hem
slechts 4 jaren verloopen. Was zijn snelheid veel dichter bij die van
het licht geweest, dus b,v, niet 180,000 km/sec, maar 99,999% van
de lichtsnelheid, dan zou de vertraging van zijn tijd ongeveer i/,oo bedragen hebben. Kwam hij na 5 jaar terug, dan zouden voor hem
slechts ongeveer 2^/2 dag verloopen zijn, Hoe dichter zijn snelheid
bij die van het hcht gelegen had, hoe grooter de vertraging geweest
ware. D i t effect, en zoo vele andere verrassende beweringen der
relativiteitstheorie, zouden ons ahen heel gewoon en triviaal voorkomen, ware het niet, dat de snelheden, die in 't dagelijksch leven
optreden, zóó uitermate klein zijn vergeleken met de lichtsnelheid,
dat de ouderwetsche ruimte-tijd beschrijving, die vóór EINSTEIN
de heerschende was,.aan ahe pracdsche doeleinden beantwoordt.
Maar nu terug naar het voorbeeld, waar wij zoo even op doelden!
Sinds 30 jaren weten wij, dat er vanuit de hemelruimte een zeer
doordringende straling in de aardatmosfeer binnendringt, de zoogenaamde kosmische straling. Deze uit zich in de aanwezigheid van
electnsche deeltjes, die zich met zeer groote energie en met een
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snelheid bijna gelijk aan de maximaal mogelijke, nl. de lichtsnelheid,
door de atmosfeer bewegen, hoofdzakelijk in een richting van boven
naar beneden. Sommige dier deeltjes kunnen nog honderden meters
in 't aardoppervlak doordringen, maar de meeste vindt men toch
op een hoogte van ongeveer 20 km boven het aardoppervlak. Hun
energieën zijn zoo groot, dat spanningsbronnen van meerdere
mihiarden volts noodig zouden zijn, om zulke deeltjes hier op aarde
te produceeren. Waar en hoe i n het universum dergelijke deehjes
geproduceerd worden is onbekend; zeker is echter — zooals Prof.
CLAY het eerst aantoonde — dat het geladen deeltjes zijn, die onze
atmosfeer binnendringen. Hoogstwaarschijnlijk zijn het meerendeels
positieve en negatieve electronen, ongeveer evenveel van beide.
In onze atmosfeer, en ook onder het aardoppervlak (proeven onder
water en in mijnen) treft men naast electronen echter ook geladen
deeltjes aan, die elk ongeveer 100 a 200 maal zooveel wegen als een
electron, en die tegenwoordig mesotronen worden genoemd, in
navolging van ANDERSON te Pasadena, die op grond van zijn proeven
twee jaar geleden voor het eerst met eenige zekerheid tot hun
bestaan kon besluiten. Deze mesotronen worden in hoofdzaak op
een 10 a 20 km boven 't aardoppervlak geproduceerd door botsingen
van de primaire stralen (electronen) met de atoomkernen in de
luchtmoleculen. Een der gewichtigste ontdekkingen in 1938 is nu,
dat de mesotronen niet stabiel zijn; op de wijze van een radioactief
element desintegreert een mesotron spontaan korten tijd na z i j n
ontstaan. Waarschijnlijk verandert het weer, onder uitzending van
een lichtquantum, i n een electron. Van een zekere hoeveelheid in
rust verkeerende mesotronen is na 2 millioenste sec. de helft nog
maar over, na een twee maal zoo langen tijd is nog maar het vierde
gedeelte overgebleven, enz. De mesotronen, bij hun ontstaan, hebben
echter een snelheid vrijwel gelijk aan de hchtsnelheid. Men zou dus
op 't eerste gezicht verwachten, dat ze practisch slechts een afstand
van zeg 4 mihioenste X 300.000 = 1,2 km door de atmosfeer
kunnen afleggen, terwijl zij in werkelijkheid in groote getale aan
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en onder het aardoppervlak worden aangetroffen. De mogelijkheid
daarvan berust nu op het relativistische effect van de tijdvertraging.
Als b.v. een mesotron van 5 mhhard volt energie vanuit het standpunt van een waarnemer, die het steeds vergezelt, na 2 milhoenste
sec. is uiteengevallen, is er voor ons, die op aarde rusten, een tijd
verloopen die ongeveer 100-maal zoo lang is, tijd te over dus om de
geheele atmosfeer te doorkruisen.
U gevoelt wel, dat al de argumenten, die noodig zouden zijn om
deze beweringen omtrent de kosmische straling te staven, niet zoo
één, twee, drie gegeven kunnen worden. Liever wil ik tot een volgend
punt overgaan, en er op wijzen, dat de veranderde opvattingen
omtrent ruimte- en tijdmetingen der relativiteitstheorie ook een
revisie van ahe natuurwetten, die het „oorzakelijk gebeuren",
d.w.z. de werkingen en wisselwerkingen der materie beschrijven,
noodzakelijk hebben gemaakt. Daarbij denk ik nog in 't geheel niet
aan de quantumtheorie — die ik trouwens van avond vrijwel buiten
beschouwing wilde laten — maar in de eerste plaats aan de oude
mechanica van HUYGENS en NEWTON. Reeds in 1905 heeft EINSTEIN

de voornaamste regels van wat men gaarne de „relativistische mechanica" noemt opgesteld. Als voorbeeld whlen wij aan HUYGENS'
wetten voor de botsing denken. Twee deehjes, stehen we ons voor,
bewegen zich op dezelfde rechte l i j n ; zij snellen op elkaar af, botsen
elastisch en verwijderen zich daarna van elkaar. De situatie moge
zoo zijn, dat, als vóór de botsing het rechter deeltje met een snelheid
van 1 0 m per sec. naar hnks beweegt en het hnker met een snelheid
van 1 m per sec. naar rechts, na de botsing het rechter deeltje weer
precies met 1 0 m per sec. naar rechts loopt, het linker met 1 m
per sec. naar links. D i t is zeer wel mogelijk: we interpreteeren de
proef door te zeggen, dat het linker deekje een 10-maal zoo groote
massa heeft als het rechter, en voorspellen — met HUYGENS — dat
als beide snelheden vóór de botsing 5 of 1 0 of honderdduizend maal
zoo groot waren geweest, ook na de botsing beide deeltjes hun oude
snelheid, maar thans in tegengestelde richting, herkregen zouden
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hebben. Volgens EINSTEIN kan dit niet langer precies waar zijn, wil
men de relativiteitstheorie aanvaarden; het kan reeds niet, wijl een
lichaam nooit een snelheid grooter dan die van het licht kan erlangen.
H i j berekent b.v., dat als het zwaardere deeltje vóór de botsing
een snelheid van 180.000 km per sec. had en als het bij de botsing
zijn snelheid juist omkeert, het hchtere deehje een snelheid van
ongeveer 99,1% der lichtsnelheid gehad moet hebben.
Bezien we onze botsing in de ruimte, wederom zoo, dat de twee
deeltjes vóór de botsing tegengesteld gerichte snelheden hadden,
maar laten wij thans toe, dat ze niet precies recht op elkaar aanvlogen, dan zullen ze na de botsing in een of andere schuine richting
van elkaar wegloopen; kiezen we de massa's en de snelheden vóór
de botsing precies als in 't eerste voorbeeld, dan zal echter de grootte
van de snelheid voor ieder deeltje vóór en na de botsing dezelfde
zijn, en de snelheden na de botsing zuhen precies tegengesteld
gericht zijn.
Thans vragen we naar het „mechanisme" van de wisselwerking
tusschen de deeltjes, die tijdens de botsing in actie treedt. Zoolang
wij aan de oude mechanica mochten gelooven, leverde dit probleem
geen inherente moeilijkheden op. Men had geleerd zich voor te
stehen, dat de twee deeltjes „afstandskrachten" op elkaar uitoefenen,
die pas merkbare waarden aannemen, wanneer de deeltjes voldoende
dicht bij elkaar komen; als voorbeeld kan men aan NEWTON'S
zwaartekracht denken; twee op elkaar toe vliegende deehjes, die we
ons gemakshalve puntvormig voorstellen, trekken elkaar, tengevolge der zwaartekrachtsaantrekking, uit hun oorspronkelijke
banen, beschrijven beide een hyperbolische baan, en vliegen in
tegengestelde richdngen weer uit elkaar; de idee, dat ze elkaar bij
de botsing zouden hebben moeten „aangeraakt" i n de aanschouwelijke beteekenis van het woord, is hier dus geheel en al verlaten.
Afstandskrachten van dezen aard konden volgens NEWTON'S mechanica instantaan werken; of ze nog nader door tusschenkomst van
een i j l medium of zoo een diepere „verklaring" konden erlangen
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speelde voor de beschrijving der botsing geen roi. Ten aanzien
van de wisselwerking van botsende deehjes rijzen er nu echter de
grootste moeilijkheden, zoodra w i j zulk een wisselwerking in het
kader der relativiteitstheorie willen beschrijven. Het onderzoek
leert namelijk, dat de onderstelling van instantane afstandskrachten
nu logisch onmogelijk is geworden; alle wederzijdsche werkingen
kunnen zich hoogstens met de snelheid van het hcht uit breiden,
en hare nauwkeurige beschrijving verlangt absoluut een nadere
speciahseering van „toestanden" in de ruimte, die de deehjes van
elkaar scheidt, toestanden die, ter plaatse waar de deehjes zich
telkens bevinden, een verandering in hun bewegingstoestand te
voorschijn roepen. Men drukt dit zoo uit; de ruimte moet de
„drager" van een „veld" wezen; dit veld wordt door de deehjes
„opgewekt", en alle veranderingen in het veld planten zich hoogstens
met hchtsnelheid voort.
Misschien heb ik de zaak wat al te abstract voorgelegd, en had
ik liever direct met een overbekend voorbeeld van zulk een „veld"
moeten beginnen, namelijk het „electromagnetische" veld. Er is
nog maar één ander voorbeeld van een veld, waarover wij ons verbeelden het een en ander te weten, namelijk het „zwaarteveld",
dat als middelaar bij de door NEWTON voor 't eerst beschreven
zwaartekrachtswerkingen optreedt; dit zou ons echter direct tot alle
comphcaties van EINSTEIN'S algemeene relativiteitstheorie voeren,
en bovendien speelt de zwaartekracht in de moderne atoomtheorie
nog vrijwel geen rol; zwaartekrachtstheorie en atoomtheorie te
versmelten is voorloopig een programmapunt, voor welks nadere
bewerking geen enkel experiment ook maar eenige aanwijzing geeft,
en dat wil zeggen, dat er voor de natuurkundige, n'en déplaise a
Eddington, nog niets over te zeggen valt. Het electromagnetische
veld dus! Dit treedt op, zoodra we met „electrisch geladen" deeltjes
te maken hebben; deze veroorzaken i n de ruimte om hen heen,
electrische en — als ze snel genoeg bewegen — ook duidelijk
merkbare magnetische krachtwerkingen. I n eerste benadering is
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het gevolg hiervan de welbekende electrische afstooting of aantrekking tusschen gelijk of tegengesteld geladen deehjes, I n vele
practische gevahen kunnen wij deze krachten als instantane afstandskrachten opvatten; vat men de zaak echter precies aan, dan treden
comphcaties op, Eén aspect dezer comphcaties vraagt heden onze
aandacht; het is trouwens een aspect, dat niet aan de bijzonderheden
van het electromagnetisme te wijten is, maar een algemeen gevolg
der relativiteitstheorie; het vermiddelende krachtveld moet als zelfstandige drager van energie kunnen optreden, en bij het plaats vinden
van wisselwerkingen moet men er op voorbereid zijn, dat een
gedeelte van de energie der wisselwerkende deeltjes „gedissipeerd"
wordt en zich met een snelheid, die hoogstens aan die van het
licht gelijk is, in de ruimte uitbreidt en eventueel verliest. W i j
noteeren terloops even, dat op dit moment in mijn voordracht het
in de natuurkunde zoo overbelangrijke begrip van energie en van
behoud van energie om den hoek komt kijken. Ik sta daar niet langer
bij stil en merk op, dat die mogelijkheid van voortplanting van
energie in de ruimte, met het electromagnetische veld als drager,
gerealiseerd is in het ons zoo vertrouwde verschijnsel van — het
licht zelve! Aan de hand van de discussie van proeven met hcht
heeft de relativiteitstheorie zich aan ons opgedrongen, en achteraf
— kan het rechtvaardiger — leeren wij het licht als een relativistisch
verschijnsel bij uitstek zien, een verschijnsel dat we hadden kunnen
voorspellen, als de historische ontwikkeling eens zoo geweest was,
dat we oorspronkelijk — zonder tusschenkomst van licht (laat ahe
experimenteerende physici maar eens blind geweest zijn) — de
bijzonderheden van ruimte- en tijdmetingen direct aan de hand van
verkortingen van meetstaven en veranderingen in den gang van
klokken hadden leeren analyseeren,
Terugkeerend tot onze gedachtenproeven over botsingen kunnen
we nu zeggen: botsen twee electrisch geladen deeltjes tegen elkaar,
dan zal bij die botsing electromagnetische energie, d, w, z. „ h c h t "
worden uitgestraald. Dat dit zoo is, daarvan legt een verschijnsel.
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waarmee bijna een ieder in onze moderne maatschappij wel eens
kennis heeft gemaakt, getuigenis af. Ik denk hier aan de Röntgenstralen, die, zooals gij alle weet, als lichtgolven met zeer kleine golflengte moeten worden opgevat; zij ontstaan in de Röntgenbuis
van tandarts of diagnosticus, doordat snelle electronen i n de metaalatomen van de antikathode doordringen en sommige hunner aldaar
„botsingen" met de atoomkern ondergaan, vergelijkbaar met een
komeet die van buitenaf i n ons zonnestelsel doordringt en aldaar
in een hyperbolische baan om de zon heenbuigt.
Over de zoo geproduceerde Röntgenstralen kan de moderne
atoomtheorie van alles uitrekenen en het is gelukt om aan de hand
van experimenten de theoretische voorspellingen tot in details te
verifieeren. En nog menig ander voorbeeld zou ik U kunnen geven
van gevallen, waar in de atoomtheorie effecten, die typisch tot het
ressort der relativiteitstheorie behooren, door het experiment aan
den dag zijn gebracht en — met tusschenkomst der quantumtheorie
— op de meest bevredigende wijze zijn verklaard (allerlei proeven
op 't gebied der spectraalanalyse en van bombardement met snehe
geladen deeltjes). Maar als dat zoo is, wat heb ik mij dan in den
aanvang van mijn voordracht niet pessimistisch uitgelaten over het
niet samengaan van relativiteitstheorie en atoomtheorie! Ben ik
niet bezig op 't oogenblik precies het tegenovergestelde te beweren,
en te zeggen, dat ze juist zoo mooi samengaan ? Neen, ik w i l niet
herroepen, wat ik aanvankelijk gezegd heb. De zaak hgt als volgt.
De infiltratie van de relativiteitstheorie en de atoomtheorie is
eenerzijds zoo sterk en innig en natuurlijk, dat w i j ons gerechtvaardigd voelen tot de opvatting, dat de grondslagen zoowel van
relativiteitstheorie als van quantumtheorie juist zijn („juist" dan
altijd in dien zin, waarin een physicus zijn theorieën überhaupt als
juist zal verklaren; over de perken, die bij nauwkeuriger analyse
aan de vruchtbaarheid en toepasselijkheid van een begrippenstelsel
gesteld zullen blijken te zijn, zal hij zich niet gaarne a priori uitspreken). Anderzijds is echter gebleken, dat — wanneer men tot

57
finesses afdaalt — die problemen van velden en deehjes en hunne
wisselwerking ons voor raadsels stellen, waar wij hoegenaamd geen
weg mee weten. Ik noem dat nu finesses, maar dat is alleen maar
een betiteling, die op dit moment gerechtvaardigd is; ik bedoel er
mee, dat men over proeven kan gaan denken, waar ons theoretisch
weten absoluut niet in staat is, om de wetmatigheden te voorspellen, die de resultaten ervan kunnen samenvatten; die proeven
(proeven met hcht, met botsingen en?,) zouden echter zulk een
fijne experimenteertechniek vereischen, dat men niet goed zou
weten welke uitvoerbare opdrachten men eigenlijk een experimentator moest opgeven. Er is eigenlijk maar één gebied der
natuurkunde, waar zulke proeven met onvoorspelbare resultaten
genomen worden, en dat is juist het gebied der kosmische stralen.
Niet alleen heeft de kosmische straling ons zoowel de positieve
electronen en mesotronen, dat is onverwachte nieuwe soorten van
„deehjes", doen kennen (de positieve electronen zijn overigens,
sinds hun ontdekking in de kosmische strahng, ook vaak in „gewone" proeven over radioactiviteit te voorschijn gekomen); de
onderzoekingen van HEISENBERG en anderen van het laatste jaar
hebben wetmatigheden in de kosmische stralen aan 't licht gebracht,
die men inderdaad als „nieuwe effecten" zou mogen betitelen, en
die ons hopelijk bij onze pogingen tot een volledig samensmelten
van relativiteitstheorie en quantumtheorie zullen ter zijde staan.
Een ander modern gebied der physica, de physica der atoomkern, dient in dit verband zeker genoemd te worden. Atoomkernen,
zeggen we tegenwoordig (dit inzicht hebben we wederom i n hoofdzaak aan HEISENBERG te danken), zijn conglomeraties van protonen
(d. w. z. de positief geladen deeltjes, die we als kernen van de waterstofatomen zoo goed kennen) en neutronen (deeltjes, die geen
electrische lading dragen, en die vrijwel dezelfde massa als die van
een proton bezitten; zij zijn een ietsje zwaarder). Wat zijn de
„krachten" die deze deehjes aan elkaar binden? Volgens de relativiteitstheorie moeten deze krachten door een „veld" vermiddeld
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worden. Het electromagnetische veld kan daartoe echter niet dienen;
O. a, reeds omdat de electrische kracht tusschen twee deehjes omgekeerd evenredig met het kwadraat van den afstand is, terwijl de
kernstructuur krachten verlangt, die veel sneher afnemen met toenemenden afstand. I n 1935 heeft de Japanner YUKAWA een theorie
ontworpen, waarin gepoogd wordt dat nieuwe veld der kernkrachten nader te preciseeren. D i t veld van YUKAWA is door hemzelf
en anderen sindsdien nauwkeurig onderzocht, en met een zekere
mate van succes is men er in geslaagd de zoo rijke experimenteele
gegevens omtrent de eigenschappen van atoomkernen ermede i n
verband te brengen. Wat ons van deze theorie heden het meest
interesseert, en wat voor YUKAWA zelf trouwens ook de pointe was,
is echter het volgende. Dat YuKAWA-veld moet zelfstandig als
drager van energie op kunnen treden; hoe zal de energiestraling
in dit veld zich aan ons in de experimenten kunnen voordoen?
Antwoord: ze zouden voor ons kenbaar moeten zijn als — een
nieuw soort deeltjes! Waarom deeltjes? Ja, dat is een kwestie van
quantumtheorie; bij het hcht, dat immers de energiestraling van
het electromagnedsche veld is, doet zich het analoge verschijnsel
voor. Licht maakt zich immers, in zijn energetische werkingen,
aan ons kenbaar als „lichtquanta van EINSTEIN", of wel „photonen".
Met de energie in het veld van YUKAWA ligt de zaak analoog. En
wel wist YUKAWA te voorspellen, dat zijn deehjes zich zouden
gedragen alsof zij een lading gelijk aan die van het electron bezaten
(positief of negatief) en een massa ongeveer 100 a 200 keer zoo
groot als de electronenmassa.
Zijn deze theoretische YuKAWA-deekjes identiek met de mesotronen, die ANDERSON twee jaren later in de kosmische straling
ontdekte ? De geheele situatie lokt er toe uit om hier ja op te antwoorden, en men is op 't oogenblik zoo ingenomen met deze opvatting, dat men de mesotronen ook wel eens Yukonen heeft
whlen noemen.
D h ahes lijkt nu heel fraai, maar de zaak is helaas deze, dat
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die relativistische theorie van YUKAWA en zijn navolgers op moeilijkheden stuit, wanneer men haar in alle precisie tot een samenhangende theorie der kernkrachten wil uitbouwen; de moeilijkheden zijn er
zelfs nog ernstiger, dan in de pogingen om de theorie der electromagnetische wisselwerking tusschen geladen deeltjes te vervolmaken, maar het zou geen zin hebben hier op details in te gaan,
details trouwens, waarvan het aspect nog van maand tot maand
bezig is te veranderen. Slechts wh ik U nog bekend maken met
een opvatting, die ten aanzien van al dit soort moeilijkheden telkens
en telkens weer door moderne physici uitgesproken wordt en
waarvan sommigen onder U wel eens gehoord zullen hebben.
Volgens deze opvatting zal het noodig moeten zijn, om nog weer
eens een revisie aan te brengen in de wijze waarop in de natuurkunde de begrippen ruimte en tijd worden toegepast. In de huidige
toepassingen is het abstracte ruimte en tijdbegrip zoodanig, dat
zoowel ruimte als tijd geheel continu worden gedacht, dus zoo,
dat het a priori nog een beteekenis zou kunnen hebben om van
willekeurig kleine afstanden in ruimte en tijd te spreken, afstanden in de ruimte b.v. die nog honderden malen kleiner zijn,
dan de afmetingen die men aan de kleinste deeltjes zelf (electronen,
protonen, enz.) pleegt toe te kennen, of — om liever van experimenteele grootheden te spreken — honderden malen kleiner dan de
afstanden tusschen de deeltjes binnen in de atoomkern. Welnu, men
stelt zich gaarne voor, dat een dergelijke „extrapolatie" van het
ruimte-tijd begrip physisch niet gerechtvaardigd is en dat de
verlossing uit onze moeilijkheden ten slotte parallel zal gaan met
een fijner, meer onaanschouwelijk begrippencomplex dat in werking
dient te treden ten aanzien van vragen, die betrekking hebben op wat
wij thans nog „relaties in ruimte en t i j d " noemen. HEISENBERG
spreekt reeds van een „karakteristieke kleinste afstand" van ongeveer een tienbillioenste cm, die een soort grens zou aangeven voor
hoe ver we nog met onze onderverdeeling van afstanden mogen
gaan, als we over 't gebeuren in de natuur spreken.
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Een werkelijk houdbare, d. w. 2. bruikbare theorie op dergelijke
grondslagen is nog niet ontwikkeld; verwonderen kan ons dit niet,
want we mogen vermoeden, dat slechts een verrijking van onze
experimenteele ervaring ons de noodige aanwijzingen zal kunnen
geven. Physici, althans, hebben de neiging om, wijzend op de
ontwikkeling van hun wetenschap in vroeger jaren, er aan te
twijfelen, dat fundamenteele vernieuwingen in de grondslagen der
natuurkunde anders kunnen geschieden dan op grond van nieuwe
wetten en regelmatigheden, die door het experiment werden
ontsluierd.

M O D E R N E O P V A T T I N G E N O V E R VOEDING EN BEMESTING DER PLANTEN
door
PROF. DR. J. M . GEERTS.

Nadat omstreeks 1800 door INGENHOUSZ en door de SAUSSURE was
vastgesteld, dat de plant de benoodigde koolstof verkrijgt uit het
koolzuur van de lucht ( 0 , 0 3 5 % COj), toonde LIEBIG omstreeks 1-850
aan, door plantenascb te analyseeren, welke elementen als regel in
de plant voorkomen. Door middel van watercultures en zandcultures heeft men kunnen nagaan, welke dier elementen voor de
plant beslist noodzakelijk zijn, welke meer toevallig aanwezig zijn.
Zoo is vastgesteld, dat N , S, P. K , Ca, M g , Fe, C, O, H noodzakelijke, vitale, elementen zijn. Si, Cl, Na „meestal voorkomende"
elementen.
Een plant heeft als regel een sterk vertakt wortelstelsel, dat aan
de uiteinden bezet is met wortelharen. Deze zijn zoo innig met de
gronddeeltjes verbonden, dat een wortelstelsel voorzichtig uit lossen
grond genomen, aan die worteluiteinden omgeven blijft door gronddeeltjes. Deze wortelharen zijn uitgegroeide opperhuidcehen,
meestal niet langer dan 1 mm en 0,007 tot 0,01 mm dik. Ze dringen
in ahe ruimten tusschen de bodemdeehjes, waardoor ze in staat zijn,
het water uit den bodem op te zuigen; niet aheen het aan het
wortelhaar klevende water kan naar binnen gezogen worden, maar
er zal water naar 't wortelhaar toe kunnen stroomen.
SACHS stelde zich voor, dat de planten door hare verdamping,
een krachtige transpiratiestroom ontwikkelen, waardoor het bodemwater wordt aangezogep.
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Er is ecliter gebleken, dat het wortelstelsel actief water opneemt.
Een plant, boven den grond afgesneden, kan water uitpersen in een
hoeveelheid, die vele malen het wortelvolume overtreft. De wateropname wordt toegeschreven aan de osmotische zuigkracht der
wortelcellen. Wanneer een cel water aanzuigt, wordt de celwand
uitgerekt en de concentratie van het celvocht verminderd. I n een
volkomen turgescente cel is de zuigkracht tot O gedaald. Alleen
wanneer zulk een cel water verliest, kan zij daarna weer water opzuigen. Tenslotte moet dit water uit levende cehen geperst worden
in de doode vaten.
Hoe dit precies plaats vindt is nog niet volkomen duidelijk.
Terwijl men vroeger meende, dat met den waterstroom ahe, daarin
opgeloste stoffen, opgenomen worden, is geleidelijk gebleken, dat
dit niet het geval is.
Planten in de zon verdampen veel meer water, dan planten in
de schaduw; ze nemen dus veel meer water uit den bodem op;
toch nemen ze volstrekt niet meer voedingszouten tot zich. De
opname van het voedsel is dus onafhankelijk van de wateropname.
Planten, groeiende in denzelfden grond, nemen volstrekt niet
dezelfde stoffen op. De plant oefent keus uit.
Terwijl de jeneverbes geen A l opneemt, komt in de asch van den
wolfsklauw, welke onder de jeneverbes groeit, 38% AlgOg voor.
De planten onttrekken steeds voedsel aan den grond. Het voedsel,
dat een gewas, zelfs bij een goeden oogst, aan den akker onttrekt,
is echter steeds slechts een zeer gering deel van hetgeen die grond aan
voedingsstoffen bevat. De toegediende bemesting dient slechts om
de plant door de moeüijkste perioden heen te helpen.
Om in de cel opgenomen te kunnen worden, moeten de stoffen
door 't plasma kunnen permeëeren. Daarom werden onderzoekingen
verricht over de permeabiliteit van 't protoplasma, zoowel met
grootcellige eencellige organismen onder het mikroskoop, als met
schijfjes weefsel bijv. van aardappels of wortels. Daarbij bleek o.a.,
dat uit zeer verdunde oplossingen de stoffen in het weefsel kunnen
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worden opgehoopt en dat daarbij de ionen van een zout ongelijl?
kunnen worden opgenomen. D i t verschijnsel treedt aheen op bij
levend weefsel.
In 1911 wees DONNAN er op, dat zeer eigenaardige evenwichten
kunnen optreden, wanneer in een vloeistof aanwezig zijn een zout,
dat niet permeëert en een wel permeëerend zout met eenzelfde ion.
Hij bracht in een collodiumzakje het natriumzout van congorood en
keukenzout. Wanneer dit in water wordt gehangen, kan het natriumrood niet permeëeren, natriumchloride wel. Binnen in het zakje
zijn beide stoffen gedissocieerd, maar 't natriumrood is oorzaak,
dat weinig NaCI dissociëert. NaCI treedt door 't cohodium en kan
buiten in het water dissociëeren, zoodat weer op nieuw NaCI naar
buiten kan treden.
Wanneer weinig NaCI en veel meer natriumrood aanwezig is,
kan het keukenzout bijna geheel permeëeren.
relatieve concentratie
NaR
0.01
0.1
1.0
1.0
1.0

% NaCI in de vloeistof

NaCI

binnen

buiten

1.0
1.0
1.0
0.1
0.01

49.7
47.6
33
8.3
1

50.3
52.4
67
91.7
99

Zoo kunnen vermoedelijk ook in 't wortelhaar zich DONNANevenwichten instellen.
Uit de permeabhiteitsonderzoekingen meende OVERTON te moeten
besluiten, dat speciaal stoffen, die in vetten oplossen, in het protoplasma kunnen permeëeren. Deze lipoidtheorie ging echter niet
steeds door.
RuHLAND vond in 1912 bij zijn onderzoekingen met de zwavelbacterie, dat de endosmose afhangt van het moleculair gewicht der
stoffen. Aangezien deze waarnemingen bij andere organismen niet
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steeds doorgingen, werd zijn ultrafiltertheorie niet algemeen aangenomen.
Tegenwoordig meent men, dat de voedingsstoffen aan de
buitenlaag van 't protoplasma geadsorbeerd worden. Bij deze
adsorbtietheorie is men onafhankelijk van het al of niet bestaan
van een semipermeabele buitenlaag.
De plant oefent ook buiten het wortelhaar invloed op den bodem uit.
Wanneer een wortelsetelsel bijv, langs een marmeren plaat groeit,
ontstaan daarop een afdruk van dit wortelstelsel. De wortels produceeren, evenals de mikro-organismen in den bodem, koolzuur,
waardoor ontsluiting van mineralen kan optreden. Men meende
daarom, dat de wortelharen bodemdeeltjes konden aantasten en die
oplosbaar gemaakte stoffen konden opnemen.
Om te kunnen beoordeelen of een plant uit een grond voldoende
voedsel kan opnemen, ging men daarom den grond analyseeren met
vloeistoffen, waarvan men veronderstelde, dat ze evenveel voedingsstoffen in oplossing brengen als de wortels. DYER meende in 1894
door onderzoek van diverse wortels, dat hiertoe 1 % citroenzuur
kan dienen, v. D, BYLERT kwam op grond van z'n onderzoek met
tabakswortels op 2 % citroenzuur. Vandaar dat men in Europa 1%,
in Indië 2 % citroenzuur gebruikt om het assimileerbare voedsel
vast te stellen, I n allerlei landen werden vele duizenden grondanalyses gemaakt, waarbij ook andere oplosmiddelen werden onderZocht, Op grond van die analysecijfers trachtte men empirisch
grenswaarden vast te stellen, d. w. z, de grenzen, waaronder de
grond behoefte heeft aan bemesting. Het bleek, dat, hoeveel die
grenswaarden min of meer voldeden, er toch te vaak afwijkingen
optraden. Het nemen van veel meer grondmonsters bracht hierin
geen verbetering.
Dat er zoovaak afwijkingen worden aangetroffen, kan op zich
zelf geen verwondering wekken, wanneer men bedenkt, dat de groei
van de plant behalve van 't beschikbare voedsel, van nog zoovele
andere factoren afhankelijk is. Als een dier factoren, heeft men den
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zuurgraad leeren kennen. Voor geheele uitgestrektheden heeft men
aan grondmonsters den zuurgraad bepaald en daar o.a. kaarten van
aangelegd. Het bleek, dat sommige gronden zeer afweken in zuurgraad.
Diverse gewassen bleken bij een bepaalden zuurgraad opdmaal
te groeien. Op grond van de zuurgraadbepahngen is men in Europa
aan den grond kalk gaan toevoegen, waardoor voor het te planten
gewas de gewenschte „kalktoestand" ontstond. Sommige gronden
zijn zeer moeilijk, andere gemakkelijk tot verandering van zuurgraad te brengen. De eerste bezitten een krachtig bufferend vermogen. Humeuze stoffen bezitten dat vermogen ook. Terwijl een
watercultuur veel kans heeft te verzuren, wordt dit door toevoeging
van humusextract voorkomen.
Het bleek tevens, dat de chemische analyse met verdund zuur
volstrekt niet overeenstemt met de wortelwerking. Door de koolzuurproductie der wortels komen enkele mgr H-ionen per 100 gr
grond vrij, bij 1% citroenzuur 100 mgr. Om de grondextracten
behoorlijk te kunnen analyseeren moet men wel met meer H-ionen
werken, daar anders de analyse binnen de foutengrens blijft.
Dat al het werk, aan Pn-bepalingen besteed, tenslotte toch niet
die resultaten heeft gegeven, die men zich daarvan voorstelde, is in
hoofdzaak een gevolg van de monstername. Tenslotte komt het
niet aan op de pn van het totale grondmonster, maar op de pn in
de wortelsfeer.
SEKERA kon van planten, die in glazen vaten waren gekweekt,
waarvan een wand kon worden weggenomen, met behulp van een
mikro-electrode het wortelstelsel aftasten. H i j stelde vast, dat
terwijl de PH rondom de wortels zelf opgeveer 6 was, deze bij de
wortelharen omstreeks 5 was.
HuDiG kon in 1938 vaststehen, dat bij planten met natriumnhraat
bemest, de Pn de eerste uren na de bemesdng ophep van 6 tot 10,
om daarna langzaam weer te dalen, zoodat deze na ongeveer 75 uren
weer 6 werd, terwijl na bemesdng met ammoniumnhraat de Pn daal5
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de tot beneden 5 en zich daarna weer instelde op 6, Aan den grond
in z'n geheel was geen verandering in pn te bespeuren.
Dit onderzoek vond plaats op perceelen. Er werden telkens een
aantal planten uit den grond genomen. I n de suspensie van den
grond, genomen rondom de wortels, werd de pn bepaald. D i t
onderzoek werd eenige malen herhaald, de conclusie steunt op
gemiddelden van een aantal waarnemingen.
Terwijl bij chemische grondanalysen de grond met chemische
middelen wordt uitgetrokken en dan geanalyseerd, heeft men ook
verschillende biologische methoden toegepast, waarbij men planten
het voedsel aan den grond laat onttrekken en dan aan de plantenascb onderzoekt, hoeveel voedingsstoffen zijn onttrokken, m. a. w.
welk assimileerbaar voedsel beschikbaar was.
Onder die biologische methoden heeft de kiemplanten-methode
van Neubauer en Schneider den meesten ingang gevonden. Bij
deze methode laat men 100 roggekorrels per vat in een dun laagje
zand of grond de voedingsstoffen langs physiologischen weg mobiliseeren, terwijl dan door chemische analyse van de asch der planten
die stoffen worden vastgesteld. Het verschil tusschen de planten,
gegroeid in zand en die gegroeid in grond, geeft het voedsel aan,
dat die kiemplanten aan dien grond onttrokken.
Het voordeel van deze methode is, dat i n 17 dagen (de groeiperiode der roggekiemplanten) reeds een beeld wordt verkregen
over den voedselvoorraad i n den grond. Bij deze methode wordt de
wortelademhaling van vele planten op weinig grond geconcentreerd.
Jonge planten hebben een intensievere ademhahng dan oudere
planten, zoodat hierbij ongeveer 200 mgr H-ionen per 100 gr grond
werkzaam zijn. Op den akker zuhen de planten dus minder voedsel
kunnen opnemen.
De moeilijkheid blijft steeds de resultaten van het chemisch
grondonderzoek of van de kiemplantenmethode op den akker i n
toepassing te brengen.
Voor eerste oriënteering voor een uitgestrekt gebied leenen deze
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methoden zich ecliter uitstekend. Te velde zijn naast de hoeveelheid
voedsel, i n den grond aanwezig. Zeer vele factoren werkzaam, die
beïnvloeden, hoeveel de plant van het aanwezige voedsel tot zich
kan nemen.
Om deze vraagstukken te bestudeeren kan men v.n.1, op tweeërlei
wijze te werk gaan.
Men kan, zooals de physiologen in den regel doen, met behulp
van zandcultures of watercultures één factor variëeren, terwijl men
de andere factoren constant tracht te houden.
De landbouwkundige onderzoekers nemen bij voorkeur proeven
te velde, waarbij men met het geheele stelsel van factoren, zooals
deze steeds te velde werkzaam zijn, werkt. Door veldproeven of
vakkenproeven te nemen, met vele herhalingen voor elk object, kan
men zorgdragen, dat de vele factoren elkaar in hunne werking vrij
wel opheffen, dus werkzaam zijn als variabele factoren. Het verschil
in opbrengst tusschen de objecten hangt dan af van de factor(en)
in onderzoek i n de proef. I n hoeverre men daarin slaagt bij een
proef, komt uit door de toegepaste foutenberekening. Eventueele
systematische factoren kunnen op die wijze nog wel het proefveldresultaat beïnvloeden, maar wanneer men over vele proeven van
eenzelfde onderwerp beschikt, kan op een serie proeven een conclusie gesteld worden, die volkomen betrouwbaar is. I n de Javasuikercultuur, waar reeds meer dan 40000 vakkenproeven geoogst
werden, wordt deze proefveldenmethode met succes toegepast.
Veldproeven zijn echter zeer bewerkelijk, zeer duur en ze eischen
veel tijd. Ze geven een resultaat, dat eerst voor een volgenden oogst
is toe te passen, terwijl men met behulp dier proeven geen voedseloverschot voor volgende jaren kan vaststellen.
Toch zijn alle onderzoekers het er over eens, dat ten slotte het
resultaat der veldproeven beslissend moet zijn. Voor elke methode
vergelijkt men de verkregen resultaten dan ook steeds met de
proefveldresultaten.
M i T S C H E R L i c H gebruikte bij zijn vegetatieproeven de plant ook
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als reagens. Bij zijn onderzoek over de bemesdng van de planten,
probeerde hij alle andere factoren constant te houden, Per vat
van 6 kg zand of grond zaaide hij 50 haverplanten, welke later
werden uitgedund tot 25, De planten bleven ongeveer 3 mnd
groeien. Voor elk object gebruikte hij 4 herhahngen. Door 17 jaren
onderzoek breidde hij in 1925 zijn methode uit tot een quantitatieve. Op grond van zijn proeven kon hij vaststellen, hoeveel
N , P of kalimest de plant op een bepaalden grond noodig zal
hebben,
In 1908 kwam MITSCHERLICH reeds tot het inzicht, dat de wet
van het minimum, zooals deze door LIEBIG was opgesteld, niet doorgaat, want hij vond, dat ook al is één voedingsstof bijv, K , i n onvoh
doende hoeveelheid aanwezig, toenemende giften van een andere
stof bijv, N toch productieverhooging geven. Terwijl men vroeger
meende, dat de groeikromme een rechte lijn was, die als een factor
in het minimum is, ombuigt, vond MITSCHERLICH, dat de groeikromme nimmer een rechte lijn is, maar steeds een gebogen lijn,
die eerst steil stijgt, maar bij hoogere giften steeds minder gaat
stijgen. Deze wet van de verminderende meeropbrengsten werd
emperisch onder formule g e b r a c h t : ^ = (A — y)c, waarin A de
maximale opbrengst onder die omstandigheden is, y de reeds
verkregen productie en c een constante werkingsfactor. Er bleek
voldoende overeenstemming te bestaan tusschen de opbrengsten
in de proeven, de y's, verkregen bij toenemende mestgiften en
de met behulp van de formule berekende y's.
MITSCHERLICH stelde opbrengsttafels samen, met behulp waarvan
ook is te berekenen, hoeveel voedsel in den grond beschikbaar is.
MiTSCHERLiCH-proeven eischen een zeer nauwkeurig werken, anders komt men tot foutieve conclusies. Bezwaren tegen de methode
zijn, dat een niet bufferende zandgrond, andere resultaten geeft dan
de gewone bouwkruin. Verder gebruikt hij uitsluitend bovengrond,
terwijl op den akker ook de ondergrond veel invloed kan hebben.
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In de vegetatieproeven van MITSCHERLICH wordt de mestwerlting
onder optimale omstandiglieden vastgesteld, De opbrengst van een
pot is wel driemaal zoo hoog als hetgeen op den akker wordt verkregen, MITSCHERLICH gebruikt dan ook bij toepassing van zijn
resultaten op den akker een zeer ruime marge,
SEKERA publiceerde enkele jaren geleden een onderzoekmethode,
die als het ware een vakkenproef is met een schimmel. Voor deze
mikrodüngungsversuche gebruikt hij Aspergillus niger en wel speciaal
een stam, gewend aan luxe-consumptie. Door aan de voedingsstof
tannine toe te voegen worden andere organismen uitgesloten.
Tannine heeft een zwak zure werking, die volgens SEKERA overeenstemt met de koolzuurwerking van het wortelstelsel.
Op zwart filtreerpapier worden in vier rijen connidiën van Aspergillus uitgezaaid. Deze conidiën worden door hem in den handel
gebracht, evenals de voedingsvloeistoffen, opdat men eenvormige
proefresultaten zal verkrijgen. Het filtreerpapier wordt in drieën
geknipt en in drie petrischalen gelegd, waarin 15 ccm voedingsoplossing per 5 ccm grond, de eene schaal met een P-houdende
oplossing, de andere met een K-houdende oplossing en de middelste
met een oplossing, waarin zoowel P als K .
Hij werkt dus steeds door vergelijking van de buitenschalen
met de middelste.
Na 2 a 3 dagen bij 35° C. gegroeid te zijn, wordt 't fihreerpapier
bij 80° C. gedroogd en gewogen.
In 34/35 werden 36000 grondmonsters met behulp van deze
methode onderzocht.
Verschillende moeilijkheden moesten worden overwonnen. Door
het gebruik van messingzeven voor het Zeven van den grond bleek
Cu-vergiftiging op te treden. De laboratoriumdampen bleken
evenals de geur van drogerijen, schadelijk op de schimmel te werken.
De resultaten van de M . D . V.-proeven stemmen volgens SEKERA
voldoende overeen met de proefveldresultaten.
De inzichten in den grondstructuur z i j n in de laatste jaren ook
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sterk gewijzigd. De grond bestaat uit verschillende fracties; de
drie fijnste fracties zijn kleicoUoïden. Deze vormen het bindmiddel
tusschen de grovere fracdes. Wanneer alle gronddeehjes vrij van
elkaar zijn, zooals bij slibben van den grond geschiedt, dan zullen
alle ruimten tusschen de grovere deelen opgevuld zijn met colloïden.
De grond heeft dan geen ruimten, die met water of lucht zijn
gevuld.
Plantengroei is in zulk een dichtgeslagen grond niet mogelijk.
Wanneer de grovere gronddeehjes door colloïdbruggen tot z.g.
kluhen zijn vereenigd, de grond kmimelstructuur vertoont, vindt
men overal ruimten met lucht of water gevuld. Zulk een grond
met kruimelstructuur verkiest de plant van haar wortelgroei. De
grond kan dan in zijn geheel met wortels doorgroeid worden, overal
vindt het wortelstelsel voldoende lucht en voldoende water. Ongeveer Va is dan lucht. V a water en V s grond. Een deel van dit water
kan de plant benutten. De colloïden hebben al naar de ionen, welke
geadsorbeerd zijn, een dikke of een dunnere watermantel. Een zware
grond, met veel Ca aan de kleicoUoïden geadsorbeerd, heeft een
dunne watermantel, de caphlaire ruimten zijn dan vrij wijd, zoodat
het water zich gemakkelijk verplaatst, alsof het een lichte grond is.
Wanneer Na aan de colloïden is geadsorbeerd, dus in een zilten
grond, dan is de watermantel dik, zoodat het water der capillairen
zich moeilijk verplaatst. Zuigt de wortel water aan, dan stroomt
weinig water toe; de nalevering is dus gering.
Het absorbtiecomplex van den grond heeft dus voor de voeding
en de watervoorziening van de plant een grooten invloed.
Wanneer men mest toevoegt aan den grond, verandert het geheele stelsel van factoren van den grond. Men mest den grond. De
plant stelt zich in op de in den grond heerschende factoren. Wijzigt
zich dit evenwicht, dan moet de plant zich opnieuw daarop i n stellen, hetgeen natuurlijk ten koste gaat van het regelmatig doorgroeien.
Bij de moderne methoden van grondonderzoek tracht men vast
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te stellen, welke ionen aan het adsorbtiecomplex gebonden zijn en
daaruit kunnen vrijkomen.
Zoo trachtte gravin v. WRANGELL-ANDRONIKOW te bepalen hoe
groot de nalevering is, door den grond aan opvolgende extracties te
onderwerpen. Ook stelt men de uitwisselende ionen vast door
stoomen van den grond, door electrodialyse en electroultrafiltratie
(1937) en door het bodemwater uit te persen door een hydrauhsche
druk van i 300 atmosferen.
Terwijl men zich een tijdlang heeft voorgesteld, dat het wortelstelsel onopgeloste stoffen van de bodemdeeltjes omzet en opneemt,
stelde V. WRANGELL zich voor (1930), dat het grondvocht het voedingsmilieu is, waaruit ionen worden opgenomen. De wortels moeten dan
in staat zijn de Zeer geringe concentraties van het bodemvocht te
benutten.
V . D . HONERT kon te Pasoeroean door middel van doorstroomingscultures bewijzen, dat suikerriet inderdaad in staat is uit
verdunde oplossingen voldoende phosphaat op te hoopen. Er wordt
500 X zooveel opgenomen als in de oplossing aanwezig is. Daarbij
bleek de phosphaatopname inderdaad onafhankelijk te zijn van de
wateropname. De phosphaatopname is afhankelijk van den zuurgraad. De eenwaardige HaPO^-ionen worden volgens hem aan het
protoplasma geadsorbeerd. Bij een lage pn is het phosphaat in
hoofdzaak als eenwaardig ion aanwezig. De aan het protoplasma
geadsorbeerde ionen worden door het stroomend protoplasma op
de wijze als op een transportband naar binnen vervoerd en daar
afgegeven, waarna weer nieuwe ionen kunnen worden geadsorbeerd.
Bij de proeven over voeding maakte men in de laatste jaren gebruik
van voedingsstoffen, die zooveel mogelijk chemisch zuiver waren.
Daardoor is men op het spoor gekomen van bijzondere verschijnselen de z.g. gebrekverschijnselen.
Zoo veroorzaakt gebrek aan Borium bij suikerbietenplanten, zooals
door V A N SCHREEVEN werd bewezen, hartrot van de suikerbietenplant. Ook de topziekte van de Dehtabak berust op boriumgebrek.
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Ook Cu-gebrek kan ziekteverschijnselen veroorzaken, o.a. de z.g,
ontginningsziekte. MULDER kon in 1938 in Wageningen aantoonen,
dan de ziekte-symptomen van ontginningszieke planten overeenstemmen met die, welke optreden in zand- of watercultm'es,
wanneer de planten zonder koper worden gekweekt. Vooral tarwe
en kanariezaad zijn daar gevoehg voor.
Aangezien Aspergillus niger voor de sporenvorming koper noodig
heeft, is met een cultuur van deze schimmel gebrek aan koper in
een grond aan te toonen. Door de sporenuitkleuring van de cultuur
op een bepaald type grond te vergelijken met standaardcultures met
opklimmende hoeveelheden koper, kon hij 't kopergehalte van dien
grond vaststellen. Ontginningszieke grond bevat minder dan
0.004 mgr voor de schimmel opneembaar koper.
Veenkoloniale haverziekte berust op onvoldoende beschikbaar
Mangaan.
In 1937 vond MOLISCH, dat appelgeur invloed heeft op de functie
van planten; vruchten rijpen er door uit, ontluikende bladeren
vallen af. Sporen aethyleen (het werkzame bestanddeel van de
appelgeur), 1 op 1000 000, zijn reeds werkzaam. Groene citroenen
en groene bananen brengt men daardoor tot rijpheid.
Allerlei stoffen kunnen dergelijke oligodynamische werkingen uitoefenen.
Terwijl men een tijdlang er naar gestreefd heeft meststoffen te
leveren, die in hun geheel konden worden opgenomen (bijv. ammoniumnitraat) komt men nu weer terug van deze ballast-vrije meststoffen. De bijmengingen kunnen mogelijk wel een gunstige nevenwerking hebben.
Tenslotte dient de vraag gesteld te worden of het succes van den
modernen landbouw uitsluitend te danken is aan de wetenschappelijke werkers aan de Proefstations en van de adviseurs overal te
velde. Hoewel hun aandeel daarin ontegenzeggelijk zeer groot is,
hangt ook veel af van de cultuurmaatregelen, die de boer of de
planter neemt, en vooral of hij ze op het juiste tijdstip neemt. Alleen
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wanneer de gl'Ond in een goeden kruimelstructuur verkeert, kan
de plant een behoorlijk wortelstelsel vormen en heeft zij dus een
groote werkzame bodemdiepte om zich te kunnen voeden en
ontwikkelen. In kluiten zit geen lucht; daarin dringen geen wortels.
Alleen wanneer de boer door zijn cultuurmaatregelen zorgt voor
een goed ontwikkeld wortelstelsel komen de · adviezen der Proef
stations tot hun recht. Op een grond, die niet in goeden physischei1
toestand verkeert, zijn alle proefnemingen en alle adviezen in hunne
toepassing waardeloos.
Er is steeds een innige samenwerking tusschen de wetenschappe
lijke werkers en den landman of planter noodzakelijk om tot de beste
resultaten te komen.

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

Onder fluorescentie verstaan we het licht geven van gassen,
vloeistoffen en vaste stoffen tengevolge van bestraling met licht,
met dien verstande, dat de emissie plaats heeft oogenblikkelijk of
zeer kort na de opwekking. Wordt b.v. een Natriumatoom door
absorptie van licht van de golflengte 589 m/( vanuit den grondtoestand in den eerst mogelijken aangeslagen toestand gebracht, dan
zal dit natriumatoom slechts kort in dien aangeslagen toestand
blijven en onder uitzending van een lichtquant, dat even energierijk
is als het eerst geabsorbeerde, weer naar den grondtoestand teruggaan. De door Na-damp geabsorbeerde hchtenergie (589 m/t) zal
dus weer als licht van dezelfde golflengte geëmitteerd worden.
(Proef 1).
Men spreekt in dit geval van het opwekken van resonantiestrahng.
Een ander voorbeeld van het opwekken van resonantiestraling
vindt men bij kwik. Door instraling met kwiklicht resp. van de
golflengte 2537 A E en 1850 A E kan men het kwikatoom brengen
in aangeslagen toestanden met aanslagenergieën van resp. 4,86
en 6,67 volt.
De alsdan opgewekte resonandestraling, met golflengten van
2537 A E en 1850 A E ligt in het ultraviolet en is met het oog niet
zichtbaar.
Bij kwik kan er nog fluorescentiestraling uitgezonden worden na
het onderscheppen van het opwekkende licht. D i t kan tengevolge
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van de volgende omstandigheid. Door instralen met licht van de
golflengte 2537 A E kan het 2 Pj niveau aangeslagen worden (met
aanslagenergie 4,86 Volt). Botst zulk een aangeslagen atoom binnen
den tijd van zijn levensduur met een normaal atoom, zoo kan het
aangeslagen atoom een deel van zijn aanslagenergie als kinetische
energie aan dat normale atoom geven, waardoor het aangeslagen
atoom b.v. overgaat naar den aangeslagen toestand met iets minder
energie (n.1. naar den aangeslagen toestand met energie van 4,66
Volt). Deze toestand is metastabiel, dus langer levend. Ondervindt
dit Hg-atoom in den aangeslagen toestand een stoot van een snel
atoom, dan kan het Hg-atoom weer i n den aanslagtoestand van
4,86 volt teruggebracht worden om daarna deze aanslagenergie
weer uit te stralen als licht van 2537 A E .
Hoewel dit proces bij lagere temperatuur niet dikwijls voor zal
komen, is het toch een denkbaar proces. De aanslag-energie wordt
(zij het dan ook met een tijdelijk verlies) als het ware tijdelijk in een
metastabielen toestand van het atoom bewaard.
Een kleine variatie op het geval van de fluorescendestraling van
Natrium heeft men bij T l . Het T l heeft een tweevoudig grondniveau. Met behulp van instralen van licht van de golflengte
3776 AE, kunnen de Tl-atomen in een aangeslagen toestand gebracht worden met een aanslagenergie van 3,27 volt. De Tl-atomen
blijven dan niet in dien toestand, maar zullen terugvallen of naar
de 2pi of naar den 2p2 toestand, daarbij uitzendende de fluorescentiestraling 3776 (ultraviolet) en 5350 (groen). W i j hebben dus hier
te doen met een geval, waarbij niet-zichtbaar hcht met een golflengte
van 3776 AE wordt ingestraald en waarbij men als fluorescentiestraling verkrijgt niet alleen licht van dezelfde golflengte, maar ook
groen licht met golflengte van 5350 A E .
Gesensibiliseerde Fluorescentie.
Iets gecompliceerder is het geval bij de z.g. gesensibiliseerde
fluorescentie (FRANCK en CARIO). Hebben we een ballonnetje met
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Hg en Tl-damp zoo kunnen wij door instralen met licht van
2537 AE de Hg-atomen in den aangeslagen toestand brengen (met
aanslagenergie van 4,86 volt).
Botst een aangeslagen Hg-atoom met Tl-atomen, zoo kan het
aangeslagen Hg-atoom door een z.g. stoot van de 2de soort zm
aanslagenergie afstaan aan een Tl-atoom, daarbij zelf overgaande
naar den grondtoestand en een Tl-atoom in aangeslagen toestand
(b,v, met aanslagenergie van 3,27 volt) brengen. D i t aangeslagen
atoom zendt dan bij overgang naar den grondtoestand 2p2 het groene
hcht met 5350 AE uit. Hierbij wordt dus fluorescentie-straling van
T H A L L I U M opgewekt, door eerst Hg-hcht te laten absorbeeren en
deze geabsorbeerde energie te laten overdragen aan Tl-atomen.
Neonfluorescentie.
Wij whlen nu nog een voorbeeld laten zien, waarbij de fluorescentiestraling niet wordt opgewekt door lichtabsorptie door den
grondtoestand van een atoom, maar door lichtabsorptie door een
aangeslagen toestand. W i j willen dit laten zien voor neon. W i j
brengen daartoe eerst door middel van electronenstoot neon-atomen
in een aangeslagen toestand (met aanslagenergie van I 6 V 2 volt).
Daartoe laten we deze aangeslagen neon-atomen licht absorbeeren,
waardoor ze in hoogere aangeslagen toestanden (met 18,5 voh aanslagenergie) gebracht kunnen worden. De neonatomen geven dat
licht als fluorescentiestraling ook weer terug, (Proef 2),
Bij molecuulgassen en bij moleculen in oplossing is de situatie
meestal gecompliceerder. Bij de fluorescentie van moleculen geldt
meestal de regel van STOKES, volgens welke de golflengte van het
geëmitteerde fluorescendehcht grooter is dan van het geabsorbeerde.
Bij uitzonderingen op dezen regel spreekt men van and-SroKESfluorescentie.
Een meer algemeene verklaring van de bij molecuulgassen optredende verschijnselen wordt verkregen als men de potentiaalkrommen der molecuultoestanden beschouwt (zie mijn lezing voor
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Diligentia in het jaar 1937). Als voorbeeld van fluorescentie van
een molecuulgas willen we de j2-fluorescentie

demonstreeren.

(Proef 3).
Fluorescentie van oplossingen en uitdooving door geringe bijmenging
van andere

stoffen.

Fluorescentie van oplossingen, zooals een fluorescine-oplossing
(Proef 4), verklaart men ook door aan te nemen, dat een hchtquant
geabsorbeerd en onmiddellijk daaropvolgende weer geëmitteerd
wordt.
Een aardig voorbeeld van den regel van STOKES levert ook de oplossing van chlorophyl (bladgroen) in alcohol. Bij bestraling met
geel licht wordt een roode fluorescentie-strahng opgewekt. (Proef 5).
Van de fluorescentie van oliën (Proef 6), wordt gebruikt voor de
sensibiliseering van photografische platen van zeer kortgolvig
ultraviolet licht.
Daar zeer kortgolvig ultraviolet licht niet doordringt in de
gelatine, kan het dus de broomzilverkorrels van de plaat niet
bereiken. Bij bestrijken van de plaat met een dun laagje olie, zal
deze ohe gaan fluoresceeren en zal op de plaatsen waar kortgolvige
spectraahijnen vahen dus fluoresventie-licht van lange golflengte gemaakt worden, welke wel tot de broomzilverkorrels kan doordringen.
Phosphoren.
Een phosphoor is een stof, welke in staat is na op geschikte wijze
daartoe te zijn opgewekt (b.v. door bestrahng met hcht van geschikt
gekozen golflengte) na het ophouden van de opwekking nog gedurende geruimen tijd licht uit te zenden, welk hcht geen temperatuurstrahng is. Tot deze phosphoren („hchtdragers") behooren
o.a.: de aardalkahsulfiden, de z.g. LENARD-phosphoren, zink en
cadmiumsulfiden, wolframaten, uraanverbindingen enz. (Proef 7).
Volgens GisoLF bestaan er overleveringen, die er op wijzen, dat
de Japanners reeds voor het jaar 100 n. Chr. bekend waren met
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phosphoren. Zij Zouden deze bereid hebben door oesterschalen te
gloeien met zwavel.
Men kan de phosphorescentie opwekken:
1. soms met zichtbaar licht, met uhraviolet licht of met
röntgenstralen;
2. door electronenbombardement. (Proef 8).
In vele gevallen is het voor het langdurig nalichten essentieel,
dat in het grondmateriaal sporen van zware metalen of organische
(meest aromatische stoffen) ingebet zijn. Reeds zeer geringe sporen
van een verontreiniging kunnen phosphorescentie teweeg roepen.
B.v. 0,0000001 g fluorescine i n 1 g boorzuur;
0,000006 g Cu in 1 gr ZnS geeft sterke fluorescende.
CaS met Bi geeft een zeer helder blauwe fluorescentie.
ZnS + 2 1 % CdS geeft, geactiveerd met Ag, blauwe phosphorescentie; wordt de verhouding van het CdS tot het ZnS grooter, dan
gaat de kleur van de phosphorescentie over tot geel, bij nog grootere
hoeveelheid CdS in oranje.
Van de zuivere stoffen, welke phosphorescentie vertoonen willen
wij nog de vaste stikstof noemen. I n verband met de verklaring
van de herkomst van de bekende groene lijn in het spectrum van
het Noorderlicht is deze phosphorescentie van vaste stof door
Prof. VEGARD uit Oslo te Leiden onderzocht, waarbij later gebleken
is, dat de groene lijn van het Noorderlicht niet van de vaste stikstof
afkomstig is.
Bij alle phosphoren treedt behalve een langdurig nahchten ook
een veel sterker licht geven op tengevolge van de bestraling tijdens
het behchtingsproces, welk hchten zeer verwant is aan de fluorescentie. Ook bij de phosphorescentie geldt, dat de golflengte van het
geabsorbeerde hcht meestal korter is dan die van het phosphorescentie-c.q. fluorescentie-hcht.
De helderheid en vooral ook de duur van het nalichten hangen
sterk af van de preparatieve voorbereiding van den phosphoor maar
ook van de temperatuur.
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Wordt een nalichtende phosphoor verwarmd, door er b.v. warme
lucht uit een föhn over te blazen of door den phosphoor te bestralen
met infrarood licht (dus met warmtestralen) zoo licht de phosphoor
sterker op, doch de nalichtduur wordt daardoor aanmerkelijk
korter. (Proef 9).
Bij gelijke opwekconditie's is de grootte van de lichtsom onafhankelijk van den tijd, binnen welken zij uitgestraald wordt.
Wordt dus een oppervlak, dat met een nahchtend phosphoor
bedekt is, gedeeltelijk verwarmd zoo zal dat deel eerst veel sterker
oplichten, doch als na eenigen tijd van verwarmen, beide deelen
weer even warm zijn zal dat deel, dat verwarmd was geworden nog
minder helder nalichten dan het niet-verwarmde gedeelte.
Dompelt men een nalichtend phosphoor in de vloeibare lucht.
Zoo vermindert de phosphorescentie zeer sterk. (Proef 10).
Verwarmt men dat gedeelte, dat in de vloeibare lucht afgekoeld
is, zoo neemt het nahchten weer sterk toe. (Proef 11).
Men kan dit ook in trappen doen. Dus opnieuw afkoelen, daarna
weer opwarmen enz. Elke volgende verhitdng kan echter slechts
zooveel licht meer geven, als de voorafgaande verwarmingen overgelaten hebben. (Proef 12).
Men kan de genoemde eigenschappen van de besproken phosphoren verklaren door aan te nemen, dat door de absorptie van het
licht, hetwelk de phosphorescentie opwekt, in het kristal electronen
worden vrijgemaakt of m. a. w. van een bezet niveau naar een leegen
energieband worden gebracht.
Zulk een eerstgebonden doch door de bestraling beweeglijk
gemaakt electron, laat dus ten eerste een „ o p e n " plaats, een „gat"
over.
Men denkt zich nu, dat deze beweeglijk geworden electronen öf
weer terug kunnen vallen in de „gaten", alsdan aanleiding geven
tot de fluorescentie (het kortstondig nalichten) öf op bepaalde
plaatsen van het rooster vastgehouden „tijdelijk opgeborgen"
kunnen worden, uit welke plaatsen zij door de natuurlijke warmte-
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beweging (of in sterlcere mate door verwarming of door instraling)
bevrijd kunnen worden en dan aanleiding geven tot de phosphorescende. Ter verklaring van het al of niet gelden van de wet van
STOKES bij phosphoren zal men rekening moeten houden met het
pRANCK-CoNDON-principe, waarop w i j hier niet nader wihen i n gaan.
De genoemde hypothese ter verklaring van het mechanisme van
het phosphorescentieverschijnsel wordt gesteund door de volgende
feiten:
1. Het opwekken van de phosphoren gaat steeds met een
lichtelectrische werking (photoeffect) aan het oppervlak gepaard.
Dezelfde golflengten, welke ook de phosphorescentie opwekken
zijn ook photoelectrisch werkzaam.
Tijdens het nalichten is geen merkbaar photoeffect vast te stehen.
2. De phosphoren vertoonen ook een inwendig photoeffect,
volkomen analoog aan die, welke POHL en zijn medewerkers bij
kristahen hebben nagegaan.
Door het absorbeeren van het kortgolvige hcht wordt de phosphoor dus veranderd. D i t uit zich in het ontstaan van een nieuw
absorpdegebied (meer naar langere golflengte hggende) terwijl de
absorpde in het gebied van de opwekkende straling minder wordt.
Deze absorptie van infrarood licht door met ultraviolet licht bestraalde phosphoren, welke met een photocel aangetoond kan
worden, wordt veroorzaakt door de electronen, welke eerst door
de absorptie van ultraviolet licht z i j n losgemaakt, maar daarna
„tijdelijk in het rooster vastgehouden" worden, dus daar in metastabielen toestand verkeeren. Het oplichten van phosphoren bij
verwarmen of bij bestraling met ultrarood licht komt dus door
het weer vrijmaken van deze „tijdelijk opgeborgen" electronen
in metastabiele toestanden.
Bestraalt men een deel van met ultraviolet licht bestraalde
phosphoor tegelijkertijd met sterk ultrarood hcht, dan hcht het
door het ultrarood licht getroffen gedeelte eerst even op, om daarna
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minder sterk te fluoresceeren dan het alleen door ultraviolet licht
getroffen gedeelte,
Er blijkt uit, alsmede uit geleidingsproeven, dat er dan vrijge
maakte electfonen zijn, die naar den grondtoestand terugkeeren,
zonder dat daarbij straling wordt uitgezonden.
Hoewel et· nog tal van onopgehelderde punten in dit onder
zoekingsgebied zijn aan te geven, o.a. de rol van de geringe bij
menging van andere metalen als activator, de wijze waarop de
vrijgemaakte electronen worden vastgehouden enz. geeft de be
sproken hypothese (meer of minder verfijnd) een qualitatief beeld
van de verschijnselen bij verschillende phosphoren.
De phosphoren hebben in de laatste jaren hun toepassingsgebied
gevonden bij electrische ontladingsbuizen, De binnenwand van
ontladingsbuizen met kwikdamp gevuld, wordt met een phosphoor
bedekt, welke door het in de buis opgewekte ultraviolette kwiklicht
tot zichtbaar lichten gebtacht,
Het gebruik dezer phosphoren heeft het voordeel dat 1. de kleur
van het door de ontladingsbuis uitgezonden licht beïnvloed kan
worden en 2. dat het flikkeren van de lichtbuis, bij gebruik van
wisselspanning tengevolge van het nalichten van den phosphoo1•
minder wordt,

D E BOUW V A N D E M A A S T U N N E L
TE ROTTERDAM
door
I R . M . C.

FRITZLIN.

Nog slechts goed 70 jaar geleden speelde het geheele stadsleven
van Rotterdam zich practisch af op den Rechter Maasoever, waar
de stad in de middeleeuwen was gesticht. De linker oever was nog
zuiver landelijk gebied, waarin slechts de Nederlandsche Stoomboot M i j . een scheepswerf bezat.
Na 1870 begon evenwel het havenverkeer van Rotterdam zich
sterk te ontwikkelen. De bestaande havens bleken al spoedig te
klein, doch konden niet worden verruimd, omdat zij nog alle i n
de bebouwde kom waren gelegen. Naar andere terreinen moest
worden omgezien, waarbij de keuze viel op terreinen aan den linker
oever, waar geschikte gelegenheid bestond om de als noodzakelijk
gevoelde aansluiting tusschen haven en spoorlijn tot stand te
brengen. Na de van Rijkswege aangelegde Spoorweghaven werden
hier, dank zij particulier initiatief en met steun van de overheid,
de Binnenhaven en de Entrepothaven tot uitvoering gebracht.
Vanzelfsprekend behoefde het op den linker oever gestichte complex
een goede verbinding met de stad, welke al dra werd verkregen
toen in 1878 vlak naast de spoorbrug over de Maas de Whlemsburg
werd uitgevoerd.
Deze brugverbinding was destijds zeer grootsch opgezet. Zoo
groot, dat kranten en publiek ernstige kritiek op deze geldverspilling uitoefenden, maar zij bleek een zoodanige stimulans voor
de ontwikkeling van den hnker oever, dat reeds 10 jaar na de opening
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ernstige Idachten werden gehoord over de onvoldoende capaciteit
dezer oeververbinding,
I n een rapport van 1900 schreef de toenmalige directeur van
gemeentewerken, dat langer uitstel van het maken eener tweede
oeververbinding ontoelaatbaar was.
Het probleem was echter niet eenvoudig. Het heele havenverkeer werd verwerkt door met paarden getrokken sleeperswagens,
die slechts uiterst flauwe hellingen kunnen overwinnen.
Een plan voor een tunnel, toen reeds technisch mogelijk geacht,
werd verworpen wegens de noodzakelijke lange opritten en dus
groote omwegen. De thans i n uitvoering zijnde tunnel kon dit
bezwaar ontgaan, doordat het auto-verkeer het verkeer met sleeperswagens heeft verdrongen, waardoor voor de opritten een helling
van 1 op 28 kon worden gekozen, welke drie maal zoo steil is als
voor sleeperswagens noodzakelijk is gebleken.
Daar stad en havens zich na den bouw van de Willemsbrug snel
naar het Westen hebben uitgebreid is deze brug zeer excentrisch
komen te liggen en was het gewenscht de nieuwe verbinding ver
naar het Westen te projecteeren. Slechts i n de lijn Park-Charlois
was directe verbinding tusschen de steden op beide oevers mogelijk,
zoodat hier de tunnel werd geprojecteerd, waarvan fig. 1 de situatie
geeft. Deze situatie gaf tevens gelegenheid het doorgaande verkeer
te dienen door aanleg van speciale autowegen door de stad, welke
de tunnel verbinden met de rijkswegen naar Den Haag en Dordrecht.
Nadat vele verschihende plannen waren bestudeerd is ten slotte
de keus gevallen op een tunnel met 4 rijbanen voor autoverkeer
en met daarnaast nog afzonderlijke ruimten voor voetgangers en
wielrijders. De capaciteit is derhalve zeer groot; in elk geval meer
dan voldoende om het te verwachten verkeer te verwerken.
Deze tunnel, waarvan de opdracht tot bouw in Februari 1937
gegeven is, zal worden uitgevoerd volgens de z.g. zinkmethode,
waarbij doosvormige gewapend betonnen tunnelelementen, lang
ca. 61 m, breed ca. 25 m en hoog ca. 8,5 m, drijvend zullen worden

Fig, 1, Situatie,
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aangevoerd en in een vooraf in de rivier gebaggerde geul worden
neergelaten, waarna ze onderling worden verbonden.
Het met de zinkmethode uitgevoerde tunnelgedeelte eindigt op
beide oevers in ventilatiegebouwen, welke rusten op pneumatisch
gefundeerde caissons. I n elk dezer beide ventilatiegebouwen worden
voor de luchtverversching 16 schroefventüatoren en 1 centrifugaalventilator opgesteld, terwijl daarin verder de geheele electrische
apparatuur en de bedieningsinrichtingen zijn ondergebracht. Voor
de voetgangers en wielrijders zijn op eiken oever ter plaatse van het
ventilatiegebouw 4 roltrappen van ca. 17 m hoogte aanwezig, welke
op den beganen grond in afzonderlijke toegangsgebouwtjes eindigen.
Ter landzijde van de ventilatiegebouwen sluiten de, i n open
bouwput tusschen damwanden gefundeerde, opritten der tunnelgedeelten voor autoverkeer aan.
Deze zijn in het diepe gedeelte doos- en in het ondiepe gedeelte
trogvormig.
De tunnel eindigt op lederen oever i n verkeerspleinen met
onderdoorgangen, welke kruisingen a niveau grootendeels vermijden en zoodoende de verkeersafwikkeling zoowel van het stadsals van het tunnelverkeer bevorderen. Tusschen deze verkeerspleinen en de tunnelportalen zijn nog opstelpleinen geprojecteerd,
welke bij stootsgewijze verkeer als bufferpleinen fungeeren.
Fig. 2 geeft de doorsnede over het ventilatiegebouw te zien,
waarin de versche lucht toevoeren, de autodoorgangen en de roltrappen zijn te zien.
Bij de uitvoering zijn drie geheel verschillende methodes te
onderscheiden.
De landtunnels worden op beide oevers gebouwd i n diepe open
bouwputten, waarvan f i g . 3 een schematische voorstelhng geeft.
I n een aanvankelijk ondiepe ontgraving zijn op 18 m onderhngen
afstand twee schermen van stalen damplanken in den grond geheid,
waarna de grond tusschen deze damwanden met de grijperkraan is

Fig. 2. Doorsnede door ventilatiegebouw met roltrappen-schacht.
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ontgraven. Naar mate de ontgraving vorderde zijn de, op de teekening aangegeven, stalen stempels ingebracht, die den enormen gronddruk op den tot 17 m diepen put kunnen opnemen. Het is onmogelijk een dergelijke diepe ontgraving te maken zonder speciale
bemalingswerktuigen. Zou men eenvoudig het water wegpompen,
dat zich in de ontgraving verzamelt, dan zou de opwaartsche
waterstroom al spoedig zooveel zand meenemen, dat de ontgraving
het niet bij kon houden. Daarom wordt de grond eerst drooggezogen voordat met het graven wordt begonnen. Ter weerszijden
van den bouwput zijn daartoe een rij fhterbronnen geslagen. Het zijn
27 m lange 35 cm, wijde geperforeerde buizen, omwikkeld met
kopergaas zoo fijn, dat het wel water maar geen zand doorlaat.
Door nu het water uit die buizen te pompen met grooter snelheid
dan het van alle kanten uit den grond naar die filterbuizen toe loopt,
verlaagt men geleidelijk den grondwaterspiegel tot deze den vorm
krijgt, die in fig. 3 schematisch is geteekend. Steeds door loopt het
water naar de bronnen, waar de pompen steeds door moeten zorgen
het toestroomende water weg te pompen.
Dit water moet tot zfc 25 m onder het terrein worden weggepompt, zoodat zuigpompen, boven opgesteld, hiervoor niet kunnen
worden gebruikt. De bemaling geschiedt door z.g. onderwaterpompen. D i t zijn lange smahe centrifugaalpompen, direct gekoppeld
aan een daaronder liggende electromotor. Het geheel is ± 2 m
lang en 26 cm dik en draait 25 m onder het terrein onder in de
filterbuis en in het water, waartegen de electromotor op speciale
wijze beschermd is.
Nadat de ontgraving tot volle diepte is gevorderd is het tunnelprofiel tusschen de damwanden opgebouwd zooals fig. 3 dat aangeeft, waarbij de stalen stempels weer worden verwijderd.
Op den dag van de excursie was de landtunnel op den rechteroever
in ruwbouw gereed, zoodat we daar 250 m ver onder den grond
tot ongeveer 19 m diep konden loopen. Op den anderen oever
was men met de ontgraving en den betonbouw bezig.
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Een geheel andere uitvoeringswijze is de fundeering van het
ventilatiegebouw. D i t gebouw is n.1. gebouwd op een z.g. pneumatischen caisson, een zwaar uit staal en beton gebouwd doosvormig
lichaam 22 X 32 X 5 m groot, dat met z'n open onderzijde op
den bodem is neergezet. I n het 3 m dikke dek zijn instijgkokers
gemaakt waardoor men in de 2 m hooge werkruimte afdaalt.
Door de grond onder de doos te ontgraven zakt deze geleidelijk.
Boven op den caisson wordt dan het ondergrondsche deel
van het gebouw opgetrokken, dat door verdere ontgraving mee in
den bodem wegzakt. Wanneer de caisson in het grondwater duikt
moeten natuurlijk maatregelen worden getroffen om te voorkomen,
dat het grondwater de werkruimte vult en werken er onmogelijk
maakt. Daarom wordt lucht i n de werkruimte ingeperst met een
zoodanige spanning, dat deze evenwicht maakt met den waterdruk
buiten. Het graafwerk moet dan dus onder verhoogden luchtdruk
geschieden, wat zonder bezwaar kan mits de veiligheidsmaatregelen,
die de wet ervoor stelt, in acht worden genomen. Beide ventilatiegebouwen zijn reeds een half jaar geleden op diepte gekomen.
De riviertunnel wordt zooals gezegd volgens de zinkmethode
uitgevoerd, waarbij negen tunnelmooten, aan de open uiteinden
tijdelijk dichtgemaakt, i n een vooraf gebaggerde sleuf worden
gezonken, gesteld en onder water aan elkaar worden verbonden.
Deze tunnelmooten worden gebouwd i n een bouwdok aan de
Heysche haven, waar de vloer geheel en de wanden voor ongeveer
i/g der hoogte worden opgebouwd. De open einden worden dan
door een houten schot gedicht, en de Zoo ontstane open bakken
worden, nadat water in het bouwdok is toegelaten, drijvend vervoerd naar een steiger in de Waalhaven, waar ze verder worden
voltooid. Bij dezen afbouw wordt het stuk zwaarder dan het gewicht
van het verplaatste water en het ontbrekende drijfvermogen wordt
voorloopig geleverd door een houten boeibord, later door 10 groote
cilindervormige drijfpontons. Bij het bezoek was het laatste drietal
in de Heysche haven in aanbouw, terwijl de zes andere stukken in
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gemaakt en die door één der grootste drijvende bokken worden
opgepakt en op den sleufbodem gesteld op een vooraf door een

Fig. 4.

Tunnelmoot vlak voor het afvinken.

duiker eenigszins geëffend grindbed (op f i g . 4 zijn een tweetal
dezer platen te zien). Ondanks dit werk van den duiker zal het
echter ook niet gelukken die stelplaten volkomen juist te stellen,
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maar dat is oolc niet noodig, want het stuk komt niet rechtstreeks
op deze platen te rusten, doch het staat erop door tusschenkomst
van verstelbare pooten. Wanneer deze platen zijn gelegd voeren
sleepbooten het te zinken stuk boven de vastgestelde plaats; daarna
wordt aan iedere zijde van het stuk een drietal ankers uhgebracht,
welker kabels via katrollen, die op het dak van het tunnelstuk zijn
bevestigd, loopen naar groote electrische lieren, welke bovenop
het eerste platform der richttorens staan. D i t is het moment, dat
op de teekening f i g . 4 is afgebeeld. Wanneer nu het stuk met z'n
zes ankerkabels vasthgt, komen er vier drijvende bokken, die het
aanpikken en dan worden vanaf het platvorm kranen in de drijfpontons geopend, waarna het stuk langzaam begint te zakken en
tenslotte met een gering overgewicht onder den waterspiegel verdwijnt. Hierbij zinkt het stuk echter niet uit zichzelf, maar hangt
het onder water in de takels der drijvende bokken en deze hebben
het dus in hun macht het tempo te regelen, eventueel te stoppen en
zij kunnen zelfs het stuk, wanneer dat noodig zou zijn, weer even
lichten. Op deze wijze zal het mogelijk zijn het stuk tot op enkele
cendmeters na op de juiste plaats te stehen. Maar een afwijking
van enkele cm is nog te groot; dat mogen niet meer dan enkele
milhmeters zijn. Voor de fijnregeling dienen de pooten, waarover
boven is gesproken. Deze pooten, die in twee rijen van 4 nabij de
einden van het stuk zijn opgesteld, zijn zware stalen buizen, die
gestoken door ronde kokers, welke in de dikte der z i j - en
tusschenwanden zijn gespaard. Deze gaten loopen dus als 9 m
hooge schoorsteenen van den onderkant van het stuk tot den
bovenkant van het dek zonder het stuk lek te maken. Deze pooten
komen nu, als het stuk gezonken is, met hun ondereinde te staan op
de betonnen stelplaten en aan de bovenzijde vinden deze hun steun
tegen de zuigers van hydraulische persen. Door deze persen dus
meer of minder op te pompen kan men de pooten meer of minder
ver onder het stuk uit doen steken en dus, daar de pooten op de
beton onderlegplaten staan, het stuk millimetersgewijs ophchten.
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Het is ecliter niet voldoende, dat het stuk op de juiste hoogte is
gesteld, het moet ook volkomen recht voor het vorige worden
geplaatst, opdat geen knikken of sprongen in de tunnelas zouden
ontstaan.. Daartoe zijn liggende hydraulische persen aangebracht,
welke, wanneer de tunnel op de stelplaten wordt neergelaten, zakken
tusschen stalen nokken, die op de onderlegplaat zijn aangebracht.
Nu zijn de stalen pooten ongeveer een decimeter dunner dan het
gespaarde gat en door middel van een verenstelsel wordt gezorgd,
dat de poot midden in het gat hangt. Het tunnelstuk kan dus op
de pooten een beede heen en weer slingeren, waarbij het scharnierpunt gevormd wordt door de aanraking, poot — zuiger. Door nu de
rechter pers uit te pompen en tegelijk de hnker pers af te laten, kan
men het stuk naar hnks drukken, zoo noodig evenveel als de speelruimte tusschen het gat en den poot bedraagt. Op deze wijze wordt
dus het stuk zoowel in hoogte — als in dwarsrichdng afgesteld.
Nadat het afstehen op de pooten, door middel der persen, is
geschied, moet het stuk nog worden ondervuld. Het is nl. niet de
bedoeling, dat de tunnel op deze pooten blijft staan, maar zij moet
later rechtstreeks op het zand rusten. De ruimte, welke tusschen den
bodem van de sleuf en den onderkant van het tunnelstuk is overgebleven, moet derhalve met zand worden gevuld. Daarvoor dient de
onderspoelingsmachine, die op figuren 4 en 5 is te zien.
I n den verrijdbaren toren is nl. een buis opgehangen, welke van
boven naar beneden loopt en onder het stuk haaks is omgebogen
(zie fig. 5). Door deze buis wordt nu een mengsel van zand en water
onder het tunnelstuk gespoten. Daartoe wordt nabij het tunnelstuk
gemeerd een zandzuiger. Dit is een zelfde drijvende machineinstallatie als die, welke normaal gebezigd wordt om de baggerspecie,
welke met bakken van de baggermolen komt, op het land te spuiten.
Door een krachtige waterstraal wordt het zand in de bak tot modderwater omgewoeld, waarna dit modderwater wordt opgezogen door
een pijpleiding en naar boven in den toren wordt geperst, vanwaaruit
het door de buis van fig. 5 tot midden onder het tunnelstuk vloeit.
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In die lage, diep onder water zittende ruimte tusschen het stuk
en den sleufbodem wordt dus een groote hoeveelheid zand met
water gepompt. Dat zand bezinkt en het water moet natuurlijk
weer onder het stuk vandaan, Wanneer geen bijzondere maatregelen
zouden zijn getroffen, dan Zou dat water langs alle kanten op wihekeurige wijze onder het stuk vandaan loopen, en deze ontwijkende
waterstroomen zouden in het reeds bezonken zand aherlei beekjes,
kanalen en sleuven uitschuren en van een regelmatige, vaste onderstopping van het tunnelstuk zou dus geen sprake zijn. De afvoer
van het water moet dus worden geregeld en i n juiste banen geleid.
Daartoe zijn naast de buis, welke het water en zandmengsel onder
het tunnelstuk spuit, een tweetal kleinere buizen aangebracht, welke
precies evenveel water terugzuigen als door de middelste buis
zand met water wordt ingespoten. Daar dus evenveel wordt weggezogen als ingebracht, vindt op deze wijze op eenigen afstand van
de uiteinden der buizen in het geheel geen waterbeweging plaats
en daar bestaat dus ook geen gevaar, dat het reeds afgezette zand
zou worden aangetast. De uit de middelste buis komende zand- en
waterstroom buigt zich nu naar de zuigbuizen waaiervormig om,
waarbij het zand zich in de bocht afzet. Door de toren langzaam
naar buiten te rijden, waarbij toren en buis tenslotte komen in den
stand, welke in fig. 5 is ingestippeld, wordt haaks op de richting
van de tunnelas een dam van zand onder het stuk getrokken, welke
vanaf den sleufbodem tot tegen het stuk reikt.
Daarna wordt de geheele installatie met onderwagen en al een
eindje verreden en wordt tegen het eerste dijkje een tweede getrokken, totdat men van beide zijkanten werkend het geheele stuk
zal hebben onderspoeld. Daarna kunnen de pooten met hydraulische
vijzels worden weggenomen en nu rust het tunnelhchaam dus
rechtstreeks op zand. De betonnen stelplaten blijven daarbij onder
het stuk zitten en zijn dus verloren. A l het andere materiaal wordt
echter voor het volgende stuk weer gebruikt.
Proeven, eerst op kleine schaal en later op groote schaal, hebben

94

bewezen, dat deze onderspoelingsmethode, welke door den aannemer bedacht, uitgewerkt en gepatenteerd is, inderdaad het

Fig. 6.

Duikerklok voor de onderwaterverbinding der tunnelstukken

beoogde doel, nl. het verkrijgen van een vaste, gelijkmatige ondervulling met goed draagkrachtig zand, waarborgt.
Nadat op deze wijze de stukken op hun juiste plaats op 1 m

95
onderlingen afstand in de rivier zijn gesteld, rest nog de opgave,
ze onder water aan elkaar te verbinden, d. w. z. om onder water
de ontbrekende meter te bouwen. Daartoe worden allereerst de
beide zijwanden voorloopig aan elkaar verbonden. Op de stukken
zijn daartoe nabij de einden sponningen aangebracht, waarin een
vlakke en een halfcirkelvormige stalen plaat kunnen worden geschoven. De ruimte tusschen deze platen wordt met beton gevuld
en zoo ontstaat buiten het eigenlijke tunnellichaam een halve
kolom van staal en beton, die de zijwanden voorloopig verbindt en
die op de f i g . 6 is te zien.
Daarna wordt tusschen de beide richttorens een lange smalle
duikerklok neergelaten. De naden tusschen den onderrand van de
klok en de tunneldekken worden op zinrijke wijze luchtdicht gesloten, terwijl aan de zijkanten de duikerklok verbonden wordt met
de halve cilinders van de voorloopige zijdichting. Door luchtinpersing kan nu het water worden weggedrukt totdat den onderkant der te verbinden dekken droog komt.
In de duikerklok kan dus, zij het onder verhoogden luchtdruk,
het betonwerk voor de verbinding der dekken worden uitgevoerd,
waarbij deze dekstrook vastgebouwd wordt aan de halve betoncilinders der tijdelijke zijwandverbinding. Wanneer we ons nu
denken in de 1 m breede ruimte, die tusschen de tunnelstukken is
overgebleven, die op het oogenblik waarvan we spreken nog met
water is gevuld, dan is dat een ruimte die aan alle zijden door beton
is omsloten alleen aan de onderzijde is nog een meterbreede open
strook, daar de beide vloeren nog niet zijn verbonden. Wanneer we
dus lucht in deze ruimte persen drukt deze lucht het water weg tot
benedenkant vloer.
Bij den bouw der tunnelmooten in de Waalhaven is er nu opgerekend, dat men in het eerste stuk door boven water uitstekende
schachten kan instijgen en dat in de eindwanden aansluitingen voor
luchtleidingen, voor een luchtsluis, enz. aanwezig zijn, zoodat men
in deze onder luchtdruk staande drooge ruimte kan binnendringen
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en daar de definitieve verbinding van de vloeren en de zijwanden
kan aanbrengen.
Hierna kunnen de tijdelijke betonnen eindwanden worden weg
gebroken en zoo wordt telkens 61 meter verder gaande de ver
binding tot stand gebracht.
De verbinding der tunnels met de ventilatiegebouwen geschiedt
op analoge wijze.
Wanneer het werk zooals tot heden het geval is volgens de ver
wachtingen verloopt dan zal de tunnel in den zomer van 1941
kunnen worden geopend.

RADIOBAKENS
VOOR H E T L U C H T V E R K E E R
door
S. L . HOF.

De groote snelheid van het luchtverkeersmiddel, zoomede de
omstandigheid, dat het luchtverkeer vrijelijk kan beschikken over
de drie dimensies van het luchtruim, geven aan dat verkeer een
grooten voorsprong ten opzichte van de verkeersmiddelen, die
aan het aardoppervlak gebonden zijn.
Reeds thans rekent men in het verkeer door de lucht met normale
snelheden van bijna 300 km per uur, terwijl het verkeer langs den
weg als regel nauwelijks 100 km per uur kan halen. Bovendien kan
het luchtvaartuig zijn doel steeds langs den kortsten weg bereiken,
en is het verkeer over land gebonden aan de bestaande wegen, die
zelden of nooit de kortst mogelijke verbinding vormen.
Ook al zouden in de toekomst de verkeersmiddelen te land of
te water de snelheid van het luchtverkeer evenaren, zelfs dan
behoudt nog het luchtverkeer het voordeel, dat het voor het kiezen
van zijn wegen onafhankelijk is van den toestand van het aardoppervlak.
Intusschen heeft het luchtverkeer, juist door die groote snelheid
en die vrijheid van beweging, gevaren en moeilijkheden onder het
oog te zien, welke het verkeer langs den weg niet, of slechts in veel
geringer mate kent.
Het vliegtuig, dat zijn koers neemt door wolken of mist moet
op bijzondere wijze beschermd worden tegen het gevaar voor
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botsing met den „tegenligger". Het moet op bijzondere wijze
geholpen worden om, bij mist of lage wolken, het landingsterrein
te vinden en daar veilig binnen te komen. Het moet in staat worden
gesteld om, ook wanneer geen spoor van de aarde te zien is,
zich nauwkeurig aan den vooraf vastgestelden koers te houden
zonder gevaar voor botsing met bergen, heuvels of andere obstakels.
Tot dusverre is dit alles alleen mogelijk met behulp van de radio.
Behalve aan den grooten vooruitgang op het gebied van den
bouw van vliegtuigen en motoren, is de snelle ontwikkeling van
het luchtverkeer, welke wij in de laatste jaren hebben medegemaakt,
zeker mede te danken aan de gestage perfectionneering van den
radiodienst, die het vliegtuig in staat stelt op de juiste wijze gebruik
te maken van de aan dit verkeersmiddel toekomende groote vrijheid
van beweging, zonder te worden overgeleverd aan de gevaren,
welke die vrijheid met zich mede kan brengen.
Men kan, voor de plaatsbepaling met behulp van radiozenders
en ontvangers, op drie verschillende wijze van de eigenschappen
der radio-electrische golven profijt trekken.
I n de eerste plaats kan men de sterkte der ontvangen signalen
als maatstaf nemen en daarbij gebruik maken van de eigenschap,
dat de sterkte van het door een zender veroorzaakte veld, in het
algemeen, en zeker in de nabijheid van den zender, in sterke mate
afhankelijk is van den afstand.
Voorts kan men gebruik maken van de eigenschappen van raamantennes voor de ontvangst van radio-electrische golven en in het
bijzonder van de eigenschap dezer antennes, dat daarin de ontvangst
nul wordt, wanneer de raamantenne loodrecht wordt gesteld
op de richting, waarin zich de te ontvangen radiogolven voortplanten.
Tenslotte kan men zendsystemen bezigen, waarbij de uitzending
van karakter verandert, afhankelijk van de plaats, die de ontvanger
inneemt ten opzichte van het zender-systeem. Alle drie de genoemde
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methoden worden bij de radio-navigatie i n het luchtverlreer toegepast.
Merkbakens.
De eerste methode is, hoewel de toepassing daarvan eerst uit den
allerlaatsten tijd dateert, hoogst eenvoudig. Z i j is te vergelijken
met het geven van signalen met een misthoren, zooals voor de
scheepvaart wordt toegepast.
Volgens dit systeem worden zenders met zeer geringe energie,
welke een werkingssfeer hebben van enkele honderden meters tot
enkele kilometers, aangebracht op plaatsen, die voor de luchtvaart
een bijzondere beteekenis hebben. Die plaatsen worden daardoor
als het ware gemerkt, vanwaar de naam: „merkbakens". Deze
merkbakens zenden automatisch een kenmerkend signaal uit, dat,
wanneer het aan boord van een vliegtuig ontvangen wordt, de
bemanning daarvan waarschuwt, dat een bepaald, voor de navigatie
belangrijk punt wordt gepasseerd of genaderd. Zij worden vooral
gebezigd in combinatie met radiolandingsbakens, om de nadering
van een luchtvaartterrein aan te kondigen, maar bijv. ook om op
een luchtroute het passeeren van een bergketen aan te geven, zoodat
de vlieger weet, dat hij, wanneer hij het signaal van dit merkbaken
heeft ontvangen, veihg boven het dal door de wolken kan dalen.
Een interessant plan werd eenige jaren geleden in Frankrijk
ontwikkeld, doch niet ten uitvoer gebracht. D i t plan was om het
geheele land te voorzien, van afstand tot afstand, van kleine radiotelefoniezenderdes, die voortdurend den naam zouden uitzenden
van de streek, waarin elk dezer zendertjes zou geplaatst zijn. Ook
de sportvlieger, die slechts van een eenvoudig radio-ontvangertje
voorzien zou behoeven te zijn, zou dan steeds kunnen weten, waar
hij zich bevond.
De vraag ligt voor de hand, waarom men niet, ter vermijding
van botsingsgevaar, elk vliegtuig van een merkbaken zou voorzien.
Zij zouden dan in de lucht automatisch voor elkanders nabijheid
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kunnen worden gewaarschuwd. D i t is echter niet 200 eenvoudig.
I n de eerste plaats toch zou elk vliegtuig de hiervoor bestemde
signalen moeten kunnen uitzenden en ze tegelijkertijd, op dezelfde
golflengte, van andere vliegtuigen kunnen ontvangen. En voorts
zou men, om elkander te kunnen ontwijken, nog moeten weten,
uit welke richting de waarschuwingssignalen worden ontvangen.
Voorloopig bestaat een inrichting, die aan al deze eischen voldoet en toch op gemakkelijke wijze aan boord van vliegtuigen
kan worden aangebracht, nog niet. Wellicht zal hetzelfde doel
echter bereikt kunnen worden door de toepassing van infra-roode
stralen.
Methode der radiopeilingen.
Deze methode kan, naar de toepassing, weder in twee systemen
worden onderscheiden, die beide intensief worden toegepast; n.1.;
1. dat, waarbij de peilingen op den grond, en
2. dat, waarbij de peilingen aan boord van het vliegtuig worden
genomen,
Beschikt men over een voldoende aantal radiopeilstations op den
grond, dan is het zeer eenvoudig om, eiken keer, wanneer door een
vliegtuig radiotelegrafische teekens worden uitgezonden, teneinde
een inlichting te vragen of te geven, door middel van radiopeilingen
de positie van dat vliegtuig vast te stellen. Op die wijze kunnen de
bewegingen der vliegtuigen door den centralen luchtverkeersleider
op den grond van oogenblik tot oogenblik worden gevolgd en kan
deze alle noodige aanwijzingen geven om botsingsgevaar te voorkomen en de vliegtuigen veilig door wolken en mist te loodsen.
Behalve tot het vaststellen van de positie van een luchtvaartuig
en tot het opgeven aan een vliegtuig van den te vliegen koers, is
tevens een methode ontwikkeld, volgens welke het vliegtuig bij
lage wolken of slecht zicht met behulp van radiopeUingen en
geluidswaarnemingen tot op geringe hoogte boven het luchtvaart-

Fig. 1. (Foto K. L. M.).
Radiotelegrafist aan boord van een Douglas DC-3 vliegtuig
met zender, ontvanger en boordpeiler.
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terrein van bestemming kan worden gebracht. De eigenlijke landing
behoort b i j , deze methode, die bekend staat als „ 2 Z - m e t h o d e " ,
met zicht van den grond, te geschieden.
De methode waarbij de vliegtuigen van den grond af gepeild
worden is onmisbaar, wanneer men van den grond af het verkeer
der vliegtuigen w i l regelen.
Ook al zouden de vhegtuigen in de toekomst, b.v. door de toepassing van infra-roode stralen, elkander door den mist en de
wolken heen kunnen „zien", dan nog zal een goede verkeersregeling
in de lucht, zoo goed als op den weg, noodzakelijk blijven.
Niettemin heeft het systeem, waarbij de radiopeilingen van den
grond af genomen worden, eenige bepaalde nadeelen. Deze vloeien
voornamelijk voort uit de omstandigheid, dat de piloot niet onmiddellijk over de door hem gewenschte gegevens kan beschikken.
Er moet om gevraagd worden en er moeten eerst peilingen van
den grond af genomen worden, waartoe het vliegtuig in den regel
weer gedurende een tiental seconden moet uitseinen. D i t ahes kost
tijd. Het ergste is nog, dat, bij omstandigheden van slecht zicht,
alle vliegtuigen, die zich in de lucht bevinden, tegelijk geholpen
willen worden, Z i j moeten dan op elkander wachten, hetgeen erop
neerkomt, dat de phoot niet dikwijls genoeg van peihngen kan
worden voorzien om zijn navigade naar behooren te regelen. We
moeten hierbij niet uit het oog verliezen, dat het moderne verkeersvliegtuig een geweldige snelheid heeft en in een tijdsverloop van
den minuten een afstand van 40 a 60 km aflegt. Alle radiohulp
moet dus wel uiterst snel verleend worden, of ze komt te laat,
omdat het vhegtuig dan zijn bestemming reeds bereikt heeft of
het verkeersgebied der betrokken radio-stations reeds verlaten heeft.
Om die reden past men, naast het systeem der radiopeilstations
op den grond, tevens toe een systeem, waarbij de vliegtuigen zelf,
door middel van een zich aan boord bevindenden radiopeiler.
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hun richting of hun positie vaststehen. Onafhanlcelijl!; van de dichtlieid van het verkeer en onafhankelijk van de bezetting der radiopeilstations op den grond, kan de piloot dan steeds zonder vertraging de door hem gewenschte gegevens krijgen, wanneer zich
op en langs zijn route slechts een voldoend aantal voortdurend
uitzendende radiostations bevinden. Gedeeltelijk kan daartoe gebruik gemaakt worden van bestaande radio-omroepstations. Omdat
deze stations niet steeds op de voor dit doel meest geschikte plaatsen
gevestigd zijn en omdat zij niet uitzenden op ahe uren, waarop
luchtverkeer wordt onderhouden, is het noodig hiervoor ook
speciale luchtvaartradiobakens in te richten.
Deze bakens, de zoogenaamde „navigatiebakens", zijn eenvoudig
van constructie. Het zijn normale ongedempte telegrafiezenders
met een antennevermogen van 1/2 tot 1 kw, voorzien van een automatischen seingever, door middel waarvan het baken een karakteristiek signaal uitzendt, afgewisseld door een langen „streep",
teneinde het peilen te vergemakkelijken. Het bezwaar van dit
systeem is, dat elk baken over een storingsvrijen golf moet beschikken en wel, bij voorkeur over een golf in het veelomstreden
golflengte-gebied tusschen 1000 en 2000 meter. I n verband met
het groote aantal omroepzenders, dat in Europa op deze golflengten
uitzendt, zijn er voor de navigatiebakens feitelijk niet genoeg golflengten beschikbaar. Teneinde nu toch een groot aantal van deze
bakens te kunnen inrichten is een internationale tijdsverdeeling
toegepast, in dier voege, dat telkens drie bakens op een enkele
golflengte samen worden gegroepeerd, waarbij dan telkens een
dezer drie bakens gedurende één minuut uitzendt, terwijl de twee
andere zwijgen. De bakens worden zooveel mogelijk zoodanig
gekozen, dat telkens twee dezer bakens het begin- en het eindpunt
vormen van een belangrijke luchtroute, en dus gebruikt kunnen
worden voor het koersvliegen, terwijl dan het derde baken de
zoozeer gewenschte „dwarspeilingen" levert, waardoor de piloot
zijn juiste plaats op de route kan bepalen.
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Dank gij dit drielioelssysteem, zijn thans in Europa reeds een
derdgtal van deze bakens in bedrijf, een getal, dat in de eerstvolgende jaren zeker verdubbeld zal v/orden,
Teneinde het koersvliegen te vergemakkelijken zijn de boordpeilers voorzien van een aanvtfijsinstrument. Indien de piloot
hiervan gebruik maakt, wordt het peilraam dwars op de vliegrichting gesteld. Vliegt het vliegtuig in den juisten koers, d, w. z, óf
recht op het baken aan, óf recht er van af, dan staat de wijzer van
het aanwijsinstrument in den middenstand. Een afwijking van de
vliegrichting naar links of naar rechts, geeft een overeenkomstigen
uitslag van den wijzer, zoodat de piloot elke onwillekeurige verandering in den koers onmiddellijk kan corrigeeren. Wanneer
wegens zijwind moet worden „opgestuurd", kan daarin op eenvoudige wijze worden voorzien door het peilraam over een hoek,
die gelijk is aan den opstuurhoek, te draaien.
Behalve voor het koersvliegen over groote afstanden kan de
boordpeiler met aanwijsinstrument ook worden gebezigd voor het
aanvliegen van een luchtvaartterrein onder omstandigheden van
slecht zicht, indien dat terrein voorzien is van een bakenzenderde
van gering vermogen, dat geplaatst is in den aanvliegsector.
De meeste van onze Nederlandsche luchtvaartterreinen zijn voorzien van radiobakens, die ook voor dit systeem kunnen worden gebruikt.
In Amerika is een blindlandingssysteem ontwikkeld (systeem
HEGENBERGER), waarbij uitsluitend van dergelijke ongerichte radiobakens van gering vermogen gebruik wordt gemaakt. Aangezien
deze bakens gemakkelijk in den vorm van automobielstations kunnen
worden uitgevoerd, en dus zeer snel kunnen worden verplaatst,
heeft dit systeem groote militaire waarde.
Volgens dit systeem worden de twee bakenzenders opgesteld
onderscheidenlijk op afstanden van 500 meter en 3 a 4 kilometer
van het luchtvaartterrein, in den günstigsten aanvliegsector. De
piloot vhegt, met behulp van zijn „radiokompas" eerst aan op het
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binnenste radiobalcen. Zoodra hij juist hierboven gelromen is, wordt
door een bij dit baken opgestelden ultra-kortegolfzender een lichtsignaal in het vhegtuig in werking gesteld. De piloot stemt zijn
radiokompas thans af op de golflengte van het buitenste radiobaken.
Ook daar wordt wederom een lichtsignaal in werking gesteld. Is
zijn vlieghoogte laag genoeg, dan vliegt hij nu weer naar het binnenste baken en landt. Was zijn hoogte te groot, dan blijft h i j , al
dalende, tusschen de beide bakens heen en weer vliegen, tot h i j ,
over het binnenste baken passeerende, onder een günstigen inZweefhoek het terrein bereiken kan.
Gerichte radiobakens,
I n tegenstelling met de ongerichte radiobakens, waarbij, indien
men een plaats of een richting ten opzichte van die bakens wil
bepalen, radiopeilingen moeten worden genomen, is de uitzending
der gerichte radiobakens van dien aard, dat door die uitzending
zelf één of meer bepaalde lijnen gemarkeerd worden en een vhegtuig
dus, om bij de navigatie van die uitzending profijt te trekken,
slechts van een gewonen ontvanger behoeft te zijn voorzien. W i j
kunnen de radiobakens volgens dit beginsel, naar het gebruik, dat
ervan gemaakt wordt, onderverdeelen in navigatiebakens en landingsbakens. Z i j kunnen tevens, wanneer zij gebruikt worden om
het passeeren van een bepaalde lijn aan te duiden, b.v. den grens
van een bergketen, dienst doen als merkbakens,
De meest bekende gerichte radiobakens zijn de Amerikaansche
A - N bakens, met behulp waarvan over het geheele Noord-Amerikaansche continent de luchtlijnen beveihgd worden. Zij heeten
A-N-bakens, omdat de uitzending geschiedt in vier sectoren en
wel afwisselend volgens de elkander completeerende Morseletters
A (, —) en N (— ,), I n het grensvlak tusschen twee sectoren worden
die Morseletters met gelijke sterkte ontvangen en hoort de piloot
in zijn koptelefoon dus een doorloopende streep.
De uitzending in vier sectoren komt tot stand, doordien de uit-

Fig. 2,

(Foto K. L. M.).

Radio-afdeeling van den Rijksluchtvaartdienst in den verkeerstoren op het
vliegveld Schiphol.

Fig. 3.

(Foto K. L. M.).

Radiopeil-ambtenaar in verkeerstoren Schiphol.
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het „LoRENZ-systeem" genoemd wordt, werkt met één enkele
koerslijn. Die Icoerslijn wordt verkregen door liet veld van één
enkele condnu stralende antenne beurtelings te deformeeren door
twee ter weerszijden van die antenne opgestelde reflectoren.
De landingsradiobakens op ultra-korte golven hebben het groote
voordeel, dat z i j , omdat de gebezigde golflengte niet geschikt is
voor het radioverkeer op groote afstanden, niet door verwijderde
sterke zenders gestoord kunnen worden. Voornamelijk om die
reden is thans ook Schiphol, behalve van een landingsbaken op
middengolf (omstreeks 8 5 0 m), voorzien van een ultra-kortegolfbaken (8 m). Hierbij is toegepast een door PHILIPS, in samenwerking
met een Fransche maatschappij, ontwikkeld systeem, dat het zelfde
beginsel heeft als het Nederlandsche middengolf-systeem, n.1. de
combinatie van een ongericht en een gericht veld. Hierbij kan een
zeer scherpe koerslijn verkregen worden, hetgeen thans reeds zeer
gewenscht, doch in de toekomst, wanneer de landing, zooals thans
reeds het koersvliegen, geheel automatisch met behulp van een
stuurautomaat zal geschieden, werkelijk noodzakelijk zal zijn.
Behalve het voordeel van de grootere storingsvrijheid, zoowel
ten aanzien van de storingen door vreemde zenders als met betrekking tot het optreden van de vooral in den zomer op lange en
middengolven hinderlijke storingen van atmosferischen oorsprong,
hebben de blindlandingssystemen op ultra-korte golven het voordeel, dat de merkbakens, beter dan op langere golven, hun energie
gebundeld naar boven kunnen uitzenden, waardoor een scherpere
begrenzing van de uitgezonden signalen verkregen wordt.
Een ander voordeel, dat velen aanvankelijk in de landingsradiobakens op ultra-korte golven meenden te zien is tot dusverre niet
steekhoudend gebleken. W i j doelen hier op het denkbeeld, dat deze
bakens, behalve voor de horizontale navigatie, tevens zouden
kunnen dienst doen voor de verticale navigatie bij de landing.
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d. w. Z. dat zij den piloot niet alleen de noodige aanwijzing geven
met betrekking tot de wijze, waarop hij sturen moet om boven
het landingsterrein te komen, maar dat zij ook alle aanwijzingen
geven, die noodig zijn om langs een veihge baan van de normale
vlieghoogte tot op het niveau van het luchtvaartterrein te dalen.
Deze verwachting is niet verwezenlijkt. Wel bleek het mogelijk
om, gebruik makende van den bijzonderen vorm van het veld dezer
radiobakens in verticalen zin, langs een der komvormige vlakken
gevormd door punten van gelijke veldsterkte, omlaag te komen
tot een hoogte van omstreeks 30 meter boven den grond, doch
juist voor de laatste tientallen meters werden de als gevolg van
den bodem-invloed, de aanwijzingen te onzeker en te onregelmatig. Aangezien een goede barometrische hoogtemeter de daling
met grootere nauwkeurigheid toelaat en het vliegtuig met behulp daarvan langs een rechte lijn kan dalen, hetgeen bij de blindlanding gemakkelijker gedaan wordt dan langs een gebogen lijn,
is van verdere pogingen om met de bestaande ultra-kortegolfbakens ook de dalingslijn te markeeren, voorloopig afgezien.
Toch is een oplossing van dit vraagstuk noodzakelijk. Of die
oplossing gezocht moet worden in speciale radiozenders, welke
hun energie uitstralen in een schuin omhoog gerichten bundel, of
in het gebruik van kabels, welke door middel van een laagfrequenten stroom induceeren op een speciaal daarvoor ingericht ontvangtoestel aan boord van het vliegtuig, dan wel of ook hier de
oplossing gebracht zal worden door de infra-roode stralen, is thans
nog niet te zeggen.
Wat

verder noodig is.

Zien wij terug in het verleden, dan is de conclusie gerechtvaardigd,
dat reeds zeer veel bereikt is inzake het veilig maken van het verkeer
in de lucht ook onder omstandigheden van slecht zicht. W i j komen
echter tevens tot de conclusie, dat nog veel zal moeten worden
verbeterd ora het vhegen onder alle weersomstandigheden volkomen
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veilig, doch vooral ook volkomen regelmatig te maken. Het zal in
de toekomst noodig zijn, dat de landingen zonder zicht van de
aarde zoo vlot verloopen, dat het niet meer noodig is, om, terwille
van een behoorlijke veiligheidsmarge andere vliegtuigen die ook
wenschen te landen, doch nog niet aan de beurt zijn, op een veiligen
afstand of op een veilig niveau "op te bergen". Eveneens is het
noodzakelijk, dat de regeling van het verkeer langs de luchtroute
zoo zal kunnen geschieden, dat het den verkeersregelaar, wederom
om een voldoende veiligheidsmarge te beteiken, niet langer nood
zakelijk zal zijn den vliegtuigen tijdroovende omwegen voor te
schrijven of hen te verplichten zich op te houden op een hoogte,
welke niet overeenkomt met de snelste wijze om hun doel te be
reiken. Eerst wanneer deze desiderata zijn vervuld, zal het lucht
verkeer ten volle kunnen profijt trekken van de voordeelen, die de
groote snelheid van dit verkeer en zijn vrijheid om te navigeeren in
de drie dimensies van het luchtruim, het verschaffen.

Fig. 4.

(Foto K. L, M.).

Ultrakorte-golflandingsbaken bij Luchtvaartterrein Schiphol (Systeem Philips),

GELUIDMETINGEN
door
P R O F . D R . C.

ZWIKKER.

Geluid is, zooals ik waarschijnlijk bekend mag veronderstellen,
de psychische indruk, teweeggebracht door luchttrillingen, die ons
oor bereiken. Daarbij zijn de luchttrillingen nog daardoor gekenmerkt, dat de frequentie binnen bepaalde grenzen moet vallen,
(namelijk tusschen 20 en 20.000 trillingen-per-seconde) en dat de
amplitudo binnen bepaalde grenzen moet vallen (nl.
A en
i/io mm). Het oor is een wel zeer gevoehg instrument. Men vergelijke de juist nog hoorbare amphtudo van
Angstrom-eenheid
met den diameter van een enkel waterstof-atoom, die ongeveer
1 Angstrom-eenheid bedraagt. Men merke bovendien op, dat het
begin der pijngewaarwording ligt bij een amplitudo, die met het
oog nauwelijks is waar te nemen.
Nauw verbonden met deze kleine amphtuden is de in het algemeen kleine waarde van de energie, die in geluidgolven aanwezig is.
De krachtige sirenes, die toegepast worden als waarschuwingsapparaat voor de luchtbeveiliging, zijn de sterkste geluidbronnen,
die wij hebben, zij stralen ongeveer 1 kilowatt aan geluidsenergie af.
Hiermee overstemmen zij elk sypiphonie-orkest, dat al zwaar bezet
moet zijn, wil het een geluidsenergie van 100 watt produceeren. De
menschelijke stem produceert een geluidsenergie van 10 a 100
microwatt, overeenkomend respectievelijk met de toestanden van
gewoon spreken en schreeuwen. Tien millioen schreeuwers zouden
1 kilowatt kunnen voortbrengen.
Het laat zich hooren, dat de objectieve meting van een betrekkelijk
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energie-arm fenomeen, zooals het geluid is, langen tijd bijzondere
moeilijkheden heeft meegebracht. Men is daarin eerst geslaagd,
nadat de radio-techniek ons versterkers had geleverd, die langs
electrischenweg trhhngsenergieën met den factor 10^^ en meer konden
versterken.
In principe bestaat elke geluidmeter uit een microfoon, die de
luchttrillingen omvormt tot electrische wisselstroomen, een versterker, die deze electrische wisselstroomen versterkt en een meetinstrument, dat op deze versterkte stroomen reageert. Wat men
op die manier meet, is een physische grootheid, nl. de amplitude
van de luchttrillingen. Ons interesseert intusschen, een maat te hebben voor den psychischen geluidsterkte-indruk en wel liefst een even-
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Fig. 1.

redige maat. Bij de bereiking van dat doel ontmoeten wij diverse
belangwekkende problemen, die hier besproken zullen worden.
Bij het zuiver physische gedeelte van de medng doen zich, afgezien van de eigenaardigheden, die optreden bij het bouwen van
versterkers, twee interessante vraagstukken voor, die onmiddellijk
van acoustischen aard zijn. Het eerste betreft de vraag, hoe w i j
komen tot een absolute meting van de trillingsenergie, uitgedrukt
in cgs-eenheden.
Dit vraagstuk is volkomen bevredigend opgelost in 1922 door
de invoering van de condensator-microfoon door den Amerikaan
E. C. WENTE 1), werkzaam in de Bell Telephone Laboratories. Een
1)

E . C . WENTE, Phys. Rev. 19, 498, 1922,
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aankomende geluidsgolf bestaat uit luchtverdunningen en luchtverdichtingen, die een gennge drukschommeling van een bepaalde
frequentie vormen. Deze drukschommeling zal de dunne membraan
van de condensator-microfoon aan het trillen brengen. De electrische capaciteit van den condensator, gevormd door de membraan
en de metalen achtergrond verandert daardoor eveneens periodiek
en het is voor de moderne zwakstroomtechniek geen moeilijke
opgave, deze minieme capaciteitsschommelingen om te tooveren
tot gemakkelijk afleesbare uitslagen van een wijzerinstrument.
Membraan

Fig. 2.

Alleen men heeft dan nog niet de geringste notie, hoe groot, uitgedrukt in dyne/cm^, de drukschommelingen op de membraan
geweest zijn.
Hiertoe nu bezigt men het trahe, dat voor de membraan is
geplaatst. Men begint met tusschen tralie en menbraan een constante gelijkspanning van 100 a 200 Volt aan te brengen. Daardoor
trekken tralie en menbraan elkaar aan wegens de electrostatische
krachten. De formule voor de kracht per cm^ dus de druk p is de
volgende;
p = - — -

(Lord K E L V I N )

(V is de spanning in electrostatische eenheden, d de afstand
membraan-tralie in cm).
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Vervolgens superponeert men op deze steeds aanwezige gelijk
spanning een kleine wisselspanning van dezelfde frequentie als
voorheen het geluid had, zoodat de totale spanning wordt:
V + v cos co t.
Bij het berekenen van de druk p moet deze grootheid gequadrateerd worden, wat geeft:
(V^ + 1/2 v2) + 2 Vv cos co t + V a v^ cos 2 co t.
Het eerste stuk is een constante en komt niet door de versterker
heen. De derde term is wegens de factor v^ verwaarloosbaar klein,
zoodat aheen de middelste overblijft en dus:
2Vv cos co t
^ ~

8

7cd\

Deze kunstmatig opgewekte druk varieert volgens cos co t met
de tijd, zooals ook de geluidsdruk doet en zal dus de membraan
op dezelfde wijze agiteeren. Echter is de absolute waarde van de
amphtude van dezen druk volkomen bekend en daarmede dus de
condensator-microfoon met de bijbehoorende versterkerinrichdng
in absolute maat geijkt. Men herhaalt deze ijking voor alle toonhoogten, dat wil zeggen voor verschillende waarden van de grootheid co. Men is wel verplicht, de ijking bij alle toonhoogten uit te
voeren, omdat de membraan voor verschillende toonhoogten verschillend sterk op den geluidsdruk aanspreekt en de versterker alle
frequenties niet evenveel versterkt (resonantie-verschijnselen).
Kent men eenmaal de amplitude van den geluidsdruk, dan kan
men daaruit gemakkelijk berekenen, wat de overige grootheden,
zooals de bewegingsamphtude, de energiestroom etc. zijn. D i t is
reeds alles door RAYLEIGH in zijn klassieke boek: Theory of Sound,
uiteengezet,
Het tweede interessante punt bij deze zuiver physische medngen
spruit voort uit het feit, dat het oor zoo'n groot gevoehgheidsgebied
heeft. De afstand tusschen gehoorgrens en pijngrens bedraagt een
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factor 10^ in de amplitudo of, wat op hetzelfde neerkomt, een
factor IQi* in de energie, N u bestaan er instrumenten, waarmede
men een spanning van 1 Volt nauwkeurig kan aflezen tot op 1
promille, maar op dat instrument kan men een spanning van
1 millivolt niet meer aflezen. Een normaal meetinstrument heeft
een schaal, die slechts over een gebied, dat een factor 10 omspant,
met de gewenschte nauwkeurigheid kan worden gebruikt. Moet
men een grootheid meten, die meer dan een factor 10 varieert, dan
dient men een serie instrumenten van verschillende gevoeligheid
tot zijn beschikking te hebben, respectievelijk een instrument met
vele meetbereiken. D i t is echter bij onze acoustische metingen niet
mogelijk, omdat wij er niet op mogen rekenen, dat de versterker,
die tusschen microfoon en meetinstrument is geschakeld, over een
dergelijk groot meetgebied een constante versterkingsfactor heeft,
o f — m e t een technischen term — lineair blijft. Vooral in de laatste
versterkingstrappen zien w i j de afwijkingen optreden.
Om dit euvel op te heffen, dient de potendometer, die in fig, 1
is weergegeven. Deze wordt zoo ingesteld, dat de naversterker
altijd bijna dezelfde, niet te zware belasting krijgt en dus aan
betrekkelijk hchte eischen van lineariteit behoeft te voldoen. Alleen
van microfoon en voorversterker wordt geeischt, dat ze voor alle
voorkomende geluidsdrukken lineair blijven werken. Het is duidelijk, dat de geluidssterkte nu niet zoozeer wordt aangeduid door den
uitslag van het meetinstrument, als wel door de plaats van de schuif
op den potentiometer. Nog een stapje verder, en wij gaan geheel
overstag, stellen de wijzer van den meter altijd op één en hetzelfde
punt in door middel van den potentiometer en lezen op de potentiometerschuif de geluidsterkte af.
D i t is op het oogenblik de gebruikelijke tactiek. Om gemakkelijk
de fracties i / ^ , i/^gg enz. af te kunnen takken, bestaat de potentiometer uit klossen van verschillende draaddikte en zeer verschillende
weerstand. De contactplaatsen zijn niet evenredig, maar logarithmisch over den weerstand verdeeld, zoodat de van den potentiometer
8
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afgenomen spanning telkens met eenzelfden factor toeneemt, als
wij een contactplaats verder gaan. Op die manier gelukt het om
kleine waarden van den geluidsdruk met dezelfde procentueele fout
te meten als groote waarden.
Wat voor getallen moeten w i j nu op de potentiometerschaal
aanbrengen ?
Een bepaalde stand van de schuif leert ons namelijk niet eenduidig de waarde van de drukamplitudo op de microfoon, omdat,
zooals ik reeds opmerkte de gevoeligheid van de opstelling verschillend is voor verschillende frequenties. De microfoon en
trouwens ook de voorversterker en de naversterker zijn zoogenaamd
„selectief". Het gaat dus niet zonder meer aan de schuif af te ijken
in bijv. „minibars" i) Ik zeg met opzet; „niet zonder meer", want,
indien w i j erop zouden staan een millibar-schaal aan te brengen,
dan zou de versterkertechniek ons daartoe wel in staat stellen. Men
kan namelijk de versterker wel zoo bouwen, dat de selectiviteiten
van microfoon en versterker elkaar juist compenseeren.
Maar onze eischen zijn geheel anders. Hoe zeer misschien de
aflezing i n millibars ons uit een physisch oogpunt zou bevredigen,
wij zouden nog geen maat hebben voor de psychisch ondervonden
geluidsterkte. Immers ook ons oor is selectief en waardeert een
millibar drukamplitude van 1000 perioden per seconde heel anders
dan dezelfde drukamplitude van 100 perioden per seconde.
W. A . MuNSON ^), weer iemand van de Bell Telephone Laboratories heeft nauwkeurige metingen verricht over de selectiviteit
van het oor. I n fig. 3 is het resultaat weergegeven. Op de horizontale as is de geluidsfrequentie, v, uitgezet, op de verticale as de
energie-stroomdichtheid, I , beide op een logarithmische schaal.
Een punt i n dit diagram stelt dus voor een toon van een bepaalde
toonhoogte v en een bepaalde physische sterkte I . De krommen
1)

1 bar = 1 dyne per cm'^.
W. A. MuNSON, Journ. Acourt. Soc. of America, 4, 7, 1932.

115

in de figuur verbinden nu de tonen, die op het oor den indruk maken
van gelijlce geluidsterkte. Het zijn de zoogenaamde Munsonsche
lijnen. P en Q liggen op dezelfde Munsonsche lijn, stellen dus
2 tonen voor, die even luid klinken, ofschoon de physische in-

fl

100

1000

10.000 secr'

Fig. 3.

tensiteit van P 10 keer zoo groot is als die van Q. Het oor is dus
voor de frequentie van P minder gevoelig dan voor de frequentie
van Q.
De onderste kromme, aangegeven met „ L = o", verbindt alle
tonen, die op de grens van de hoorbaarheid hggen; het is de gehoorgrens. Het oor is het gevoeligst voor de frequentie 3000, voor
tonen beneden 1000 perioden per seconde neemt de gevoeligheid
aanmerkelijk af. Intusschen zien w i j , dat voor sterkere geluiden
(zie de bovenste geteekende krommen) de selectiviteit grootendeels
verdwenen is,
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Bij de Itrommen staan de getallen L = 100 etc. D i t beteekent,
dat langs deze lijn de „luidheid" gelijk is aan 100 „foon". Van
ahe oneindig vele Munsonsche lijnen zijn slechts die geteekend,
die bij de frequentie 1000 sec^^ vertegenwoordigen de energiestroomdichtheden 10"" watt/cm^ 1 0 - " etc, dus die bij deze
frequentie telkens een factor 100 in energie verschillen. Het recept,
waarmede wij tot de getallen komen, is als volgt. Telkens, als de
energie van den 1000-perioden-toon een factor 10 toeneemt, zegt
men, dat de toon een bedrag 10 foon in luidheid is toegenomen.
Neemt de energie toe met een factor 100, dat is dus 2 keer een
factor 10, dan neemt de luidheid met 20 foon toe. Als wij nu wihekeurig de luidheid L = o stellen op de gehoorgrens, dan ontstaan
de getallen voor L , die U in de figuur ziet aangegeven. Natuurlijk
stellen wij langs een Munsonsche lijn L constant. Wegens de
convergentie der lijnen naar de zijde der lage toonhoogte, komt een
factor 10 in de energie daar niet meer overeen met een luidheidsverschü van 10 foon. Bij een toonhoogte van 100 perioden-perseconde (dat is het geluid, dat brommende transformatoren voortbrengen) komt een factor 10 in de energie zelfs overeen met 20 foon,
in plaats van 10 foon.
Ik moge opmerken, dat deze definitie van luidheid volkomen
wülekeurig is. De lijnen van constante luidheid zijn niet willekeurig,
wel de getallen, die er bij staan. W i j hadden als maat voor de
geluidsterkte ook elke andere functie van de I kunnen nemen i n
plaats van de nu gekozene; die i n formule luidt:
I (bij V = 1000)
L = 10 log
10-18 watt/cm2.
Het is dan ook zeer de vraag, of de grootheid L evenredig is met
de psychische sterkteindruk, ja, ik kan er zelfs onmiddellijk aan
toevoegen, dat dit in het geheel niet het geval is.
Alvorens van fig. 3 af te stappen, vestig ik nog U w aandacht op
de links aangebrachte decibelschaal. D i t is een logarithmische schaal
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voor de physische grootheid I , wellce laatste uitgedrukt werd in
Watt/cm^ en wel is, onafhankelijk van de frequentie:
Aantal decibel = 10 log

,
10-18 watt/cm2

Bij een frequentie van 1000 sec-i valt de foonschaal per definide
samen met de decibelschaal, bij alle andere frequenties niet.
De woorden decibel en foon worden nog dikwijls door elkaar
gebruikt, U kunt intusschen op de f i g . aflezen, dat voor sterke
geluiden het aantal foons ongeveer hetzelfde is als het aantal decibel.
Er is alleen verschil voor zwakke en lage tonen.
Ik kom nu terug op de selectiviteit van de geluidmeter en herinner
eraan, dat de zwakstroomtechnici door geschikte keuze van capaciteiten, weerstanden, zelfinducdes enz. elke gewenschte selectiviteit
kunnen verkrijgen. Het ligt nu voor de hand deze selectiviteit
overeen te laten stemmen met die van het oor en daarvoor te nemen
een Munsonsche lijn uit het midden van het diagram van f i g . 3,
dus bijv. die, behoorende bij Luidheid L = 60 foon. Nog beter
is het, de selectiviteit variabel te maken, zoodat hij bij alle geluidsterkten overeenstemt met die van het oor. Dit is te bereiken, door
te zorgen, dat mèt den stand van den potentiometer er iets wordt
veranderd in de voorversterker, doordat bijv. een draaibare condensator of een ingewikkelder mechanisme gekoppeld is met de schuif
van den potentiometer. Ja, het is zelfs mogelijk, de selectiviteitskromme continu met de geluidsterkte te laten veranderen en wel
door den microfoonstroom zelf. Men kan deze zoodanig door een
spoel, gewikkeld op ijzer van bijzondere magnetische eigenschappen,
zenden, dat automatisch de gevoeligheid van den geluidmeter afneemt, als het geluid zwak en laag van toon wordt.
Wanneer aldus overeenstemming is bereikt tusschen het oor en
het instrument voor de relatieve waardeering van geluiden van
verschihende toonhoogten, dan is het mogelijk, den potendometer
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te voorzien van een schaal, die afgeteekend is in foon. Fig. 4 geeft
U den indruk van den beteekenis van eenige foon-waarden.
De nieuwe ontwikkeling der geluidmeters gaat daarheen, dat de
instehing van deze potentiometer volkomen automatisch gaat met
behulp van een hulpmotorde, In principe zou men dit als volgt
kunnen bewerkstelligen. Men brenge op de wijzerplaat van het
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meetinstrument twee stifdes aan, dicht bij elkaar, waartusschen
zich de naald bevindt. Maakt de naald contact met het linksche
stiftje, dan wordt hierdoor de stroom van den hulpmotor ingeschakeld, die het potentiometer-contact zoodanig verschuift, dat
de stroom in het meetinstrument aangroeit; maakt daarentegen de
wijzer contact met de rechter stift, dan wordt de stroom van den
hulpmotor i n tegengestelden richting ingeschakeld, het potentiometercontact verschuift zoo, dat de meterstroom afneemt. Door dit
mechanisme moet de wijzernaald tenslotte vrij tusschen beide
stiften komen te zweven, hij wordt, ook bij wisselende geluidsterkte.
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altijd op dezelfde plaats gehouden. Het potentiometercontact
volgt daarbij volkomen automatisch de veranderingen in de
geluidsterkte.
Het wijzerinstrument verliest hierbij volkomen zijn karakter van
aflees-apparaat en is dan ook in de modernste uitvoeringen niet
meer aanwezig. Het is vergroeid met het mechanisme, dat het
glijcontact van den potentiometer moet bewegen. D i t mechanisme is
ook geen gewone electromotor. Deze zou een te groote massatraagheid bezitten. I n de plaats daarvan werkt men met mechanismen,
die ontwikkeld zijn in de techniek der electrische afstandsbediening
en hun belangrijkste toepassing vinden in de zoekers van automatische telefooncentrales. Het zijn zeer lichte mechanismen met
stijgraderen, zooals U die uit het horloge kent, electrische relais,
differentieel-koppelingen en andere vernuftig bedachte onderdeelen uit de instrumentmakerswerkplaats. Op deze wijze is de
snelheid van instelling van het glijcontact zoodanig vergroot, dat
bijvoorbeeld de intensiteitsveranderingen van de klanken van de
spraak gevolgd kunnen worden.
Een consequentie van deze groote instellingssnelheid is, dat men
met het oog den stand van den potentiometer niet meer kan volgen.
I n de plaats van de gewone visueele aflezing dient dan te komen
een registratie op een afloopenden filmband. Het eenvoudigste gaat
dit met het Z.n. PniLips-MiLLER-systeem, waarbij aan het contact
een mesje is bevestigd, dat de bewegingen van het contact grift in
een voortgaande filmstrook. U i t een documentatie-oogpunt is een
dergelijke registratie natuurlijk van extra belang.
I n de Philips-fabrieken te Eindhoven worden luidsprekers op de
volgende wijze gekeurd. Men beschikt over een gramofoonplaat,
waarop een glijtoon is vastgelegd. D i t is een toon, die geleidelijk
van zeer lage toonhoogte glijdt naar de hoogste tonen of omgekeerd.
Deze toon wordt opgenomen door een pick-up en overgedragen aan
de luidspreker. De pick-up heeft dergelijke eigenschappen, dat de
aan de luidspreker afgegeven spanning voor alle toonhoogten
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dezelfde is. Het geluid, dat de luidspreker afgeeft, wordt gemeten
met den boven beschreven zelfregistreerenden geluidmeter, die het
resultaat inkrast op den filmband. Men kan nu op dezen filmband
aflezen, of en hoe sterk de luidspreker maxima en minima vertoont
in de weergave van de verschillende toonhoogten, anders gezegd,
wat zijn relatieve gevoehgheid is door het geheele geluidsprectrum.
Gramofoon en filmband worden door dezelfden motor gedreven,
loopen dus „synchroon", zoodat elke plaats van den fhmband overeenkomt met een bepaalde toonhoogte. Daarom is het mogelijk,
vooraf op den filmband een schaal voor de toonhoogte typografisch
aan te brengen. I n enkele seconden is zoo een luidspreker volkomen
„doorgemeten" en is van het resultaat een document vervaardigd.
Met kleine wijzigingen, respectievelijk completeeringen in de opstelling is op deze wijze de spectrale gevoeligheid te bepalen van een
versterker, een pick-up, een gramofoonplaatmateriaal, een f i l m strook voor sprekende f i l m en welk acoustisch product men ook wil.
I n de laboratoria van het SiEMENS,concern heeft men zich speciaal
toegelegd op het snel ontleden van een complexgeluid in zijn
verschülende samenstellende zuivere tonen. Het geluid wordt opgevangen door een microfoon, daarna electrisch gefilterd, zoodat
alleen de tonen van een bepaald klein toonhoogte-gebied overblijven en dit geluid wordt toegevoerd aan de voorversterker van
den geluidmeter. Het filter is variabel, zoodat men in korten tijd het
geheele geluidspectrum kan aftasten. Door de beweging van het
geluid-filter en die van de filmstrook weer synchroon te doen plaats
hebben, verkrijgt men een snelle spectraal-analyse van complexe
geluiden, waarbij elke component met zijn eigen sterkte is weergegeven. Ook hierbij is de toonhoogteschaal van tevoren typografisch op de f i l m aan te brengen. Prof. E. LÜBCKE hoopt binnen
korten tijd met een dergelijke apparatuur een analyse in een tiende
seconde te kunnen uitvoeren, zoodat het mogelijk wordt de snelle
veranderingen in de spreekgeluiden niet aheen wat betreft de
sterkte, maar ook wat betreft de samenstelling te kunnen bestu-
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deeren. Reeds nu hebben deze geluids-analysen belangrijk bijgedragen tot het indentificeeren van de oorzaak van het lawaai van
machines en van spraakgebreken.
De technische uitvoering der geluidmeters is hiermee op een
dergelijk hoog niveau gekomen, dat wel practisch reeds een limiet
is bereikt. Daarom past het te meer, ons nog eens af te vragen, of de
basis, waarop het geheel berust, wel stevig genoeg is. En dan zien
w i j , dat daar nog wel het een en ander over te zeggen valt.
Zoo zal het menschelijk hoofd het geluidveld anders beinvioeden
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dan den geluidmeter. Eigenlijk zou men steeds twee geluidmeters
moeten gebruiken om het binaurale hooren na te bootsen. De
microfoons zouden aan weerszijden van een montuur moeten worden
geplaatst, welk montuur de afmetingen en de hardheid van het
menschelijk hoofd zou moeten bezitten.
Een ander punt is dit, dat ons oor toonmengsels zoodanig ingewikkeld verwerkt, dat het wel uitgesloten geacht moet worden,
deze zelfde reacties i n mechanische instrumenten te doen plaats
hebben. Het oor verwerkt ver uit elkaar liggende tonen elk apart
en telt daarna de psychische indrukken op. De instrumenten tellen
daarentegen eerst de energieën op en logarithmiseeren dan deze som
tot een luidheidsmaat. Het oor vertoont verder maskeeringseffecten,
die onmogelijk mechanisch zijn na te bootsen.

122

Het gevolg is, dat het weinig zin heeft, bij het meten van toonmengsels alle verfijningen der boven beschreven objectieve geluidmeters toe te passen en dat men zich redden kan met veel eenvoudiger apparaten, die daarom in het geheel niet slechter behoeven
te zijn, ja soms nog wel tegemoet kunnen komen aan de physiologische tekortkomingen van het universeele apparaat. Op deze
gronden was het mij mogelijk om voor het speciale doel van het
meten door de politie van het verkeerslawaai, een zeer complex
geluid, een eenvoudig apparaat, de Silenta-meter, te construeeren,
die in zeer veel opzichten ten achter staat bij de groote apparaturen,
maar die voor het speciale doel, waarvoor hij vervaardigd is, minstens
even geschikt is (fig. 5).

OVER DE O R I Ë N T A T I E DER D I E R E N
door
N . TINBERGEN.

Het woord oriëntatie betekende oorspronkelijk „het vinden van
het Oosten", m. a. w. het te weten komen, in een gegeven ruimtelijke situatie, waar de windstreken zijn. De zoölogie heeft dit begrip
iets uitgebreid en noemt oriëntatie het zich-richten in de ruimte.
D i t zich-instellen moet actief zijn, d. w. Z. geschieden door middel
van het spierstelsel, want een vallend dier noemt men niet georiënteerd, hoewel het zich toch gericht beweegt. Het passieve vallen
biedt echter niet een probleem dat van het probleem van de val
van een levenloos lichaam verschilt en het zou ons biologische
probleem dus slechts vertroebelen wanneer w i j ook de passieve
gerichte beweging onder georiënteerde beweging zouden brengen.
Actieve gerichte beweging is dus georiënteerde beweging, en het
zich-richten, dus het proces van het zich ruimtelijk instellen, noemt
men oriëntatie. Soms wordt in de zoölogie het woord oriëntatie ook
in de beperktere betekenis van „homing", „ H e i m f i n d e n " gebruikt;
dit is echter om twee redenen minder praktisch. „ H o m i n g " is niet
scherp van andere gerichte beweging te onderscheiden, en bovendien is het woord „ h o m e " of tehuis een begrip uit de mensenbiologie dat op vele dieren niet toegepast kan worden. Een in onze
streken overwinterende zangvogel bv. heeft dikwijls vaste eetplaatsen
die hij elke dag bezoekt, vaste drinkplaatsen, vaste rustplaatsen
voor overdag en vaste slaapplaatsen. Welke dezer plaatsen is zijn
„tehuis"? Vele pelagische oceaandieren hebben geen enkele vaste
plaats; ze zwerven hun hele leven onregelmatig en ook bij hen
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is het woord „tehuis" dus onbruilcbaar. Toch oriënteren pelagische
dieren zich wel degelijk; ze blijven meestal door actieve instelling
in een bepaalde horizontale laag, verblijven zelfs dikwijls gedurende
de dag en de nacht in verschillende lagen. De meeste dezer pelagische dieren nemen ook actief een bepaalde stand ten opzichte van
de zwaartekracht in. Het is zeer de vraag of er dieren bestaan die
niet tot gerichte beweging in staat zijn.
Het probleem van de ten opzichte van de omgeving gerichte
beweging staat reeds lang in het middelpunt van de belangstelling
veler dierpsychologen. Deze grote belangstelling dateert feitelijk
uit de tijd dat men de reflexbeweging begon te kennen. Het kennen
van de reflex baande de weg tot een causaal-analytische verklaring
van dierlijke beweging, m, a, w, van gedrag. Wat er gebeurt bij
een reflexbeweging is nl, in het kort het volgende: ergens in het
lichaam werkt een prikkel in, d, w, Z, in een zintuig wordt een
proces ontketend door een of andere toestandsverandering in de
buitenwereld. D i t proces veroorzaakt een ander proces (een „impuls") in het zenuwstelsel, dat zich langs een zeer bepaalde baan
voortplant, en deze impuls veroorzaakt een contractie in een spier.
Wanneer men dus zou weten wat zich in het bewuste zintuig afspeelde, verder wat zich in de zenuw voortplantte en tenslotte wat
er bij de contractie in de spier gebeurde, zou men een verklaring
van de beweging hebben. Natuurlijk zou men daarmee dierengedrag nog niet „begrijpen"; causaal-analytisch verklaren is
immers slechts één van vele soorten begrijpen. Voor de dierpsychologie scheen zich een weg tot „verklaring" van gedrag te openen.
Men heeft zelfs de verwachting gekoesterd dat alle dierlijke gedragingen slechts combinaties van reflexen zouden zijn, zij het dan
ook uiterst ingewikkelde combinaties. Een grote moeilijkheid boden
hierbij de leerverschijnselen; een reflexbeweging is nl. per definitie
star, door ervaring niet te veranderen. PAVLOV'S studiën van de
,,voorwaardelijke reflex" openden een uitweg uit deze moehijkheid:

125

reflexbewegingen en voorwaardelijke reflexbewegingen zouden de
twee elementen zijn waaruit alle bewegingen van dieren (en mensen)
zouden opgebouwd zijn.
Tegen deze beschouwingswijze zijn twee bezwaren geopperd.
De onderzoekers die bij de mens subjektieve verschijnselen kenden
en ze bij de dieren meenden te kunnen aantonen, verzetten zich
tegen de bewering dat causale analyse in reflexen en voorwaardelijke
reflexen ooit gedrag zouden leren begrijpen. D i t was eensdeels te
wijten aan de overmoedige beweringen der extreem mechanistisch
ingestelde reflexonderzoekers, andersdeels ook aan een verkeerd
opvatten, van de zijde der psychologen, van de bedoelingen der
reflexonderzoekers. Vele der laatsten trachtten slechts een causaalanalytische verklaring te bereiken, niet een begrijpen volgens alle
vraagstehingen die de menselijke geest bedenken kan.
Een ander bezwaar is m.i. veel essentiëler. Door alle beweging
als reactie op toestandsveranderingen in de buitenwereld op te
vatten, ontkent men het bestaan van spontane beweging. En ieder
die de enorme innerlijke drijfveren kent, die onafhankelijk van
uitwendige stimulatie, soms zelfs tegen sterke inhibitie in, intensieve
bewegingen als het ware doen uitbarsten (men denke aan spel van
kinderen, aan bewegingsspelen of sport van volwassenen, aan
sexueel gedrag, aan ouderlijk gedrag) moet een dergelijke ontkenning afwijzen. Tegenwoordig weet men dat o.a. voor locomotiebewegingen inwendige prikkelopwekking bestaat, juist als in bv. de
hartautomatismen; voor vele andere „spontane" bewegingen is
een verklaring door middel van inwendige prikkelopwekking ook
waarschijnlijk geworden (VON HOLST, LORENZ). Tegenwoordig
zal dus zelfs de mechanistisch ingestelde bewegingsphysioloog niet
meer aan een verklaring van gedrag als een bundel van reflexen
denken.
Hoe dit echter z i j , het oriëntatieprobleem heeft vooral aan het
streven, door middel van reflexen alle gedrag te verklaren, zijn
populariteit te danken. Bovendien heeft de ontdekking van auto-
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matische inwendige prikkelopwekking geen invloed op het oriëntatieprobleem, omdat juist georiënteerde beweging altijd onder
invloed van uitwendige prikkeling moet staan.
Het werd dus nodig, ingewikkelde gevallen van oriëntatie te
verklaren, door aan te tonen dat 2e van reflexbewegingen slechts
gradueel verschillend zijn. D i t gaat met vrij eenvoudige reacties
misschien vrij goed, maar speciale moeilijkheden leveren juist de
gerichte bewegingen op. Want een reflex wekt wei bepaalde spiersamentrekkingen op, maar de richting van de^e spiersamentrekkingen is niet afhankelijk van een bepaalde stand van het dier in de
ruimte. De reflexbeweging is slechts gericht ten opzichte van het
eigen lichaam, onafhankelijk van de positie die het lichaam in de
ruimte inneemt. Onze oogknipreflex, veroorzaakt door mechanische
prikkeling van het hoornvlies, loopt in dezelfde richting ten opzichte van ons oog af, onafhankelijk er van of wij staan, liggen of
op ons hoofd staan.
Op dit dode punt heeft LOEB baanbrekend werk verricht. Zijn
vérgaande generahsaties hebben terecht reacties verwekt, maar
zijn oorspronkelijke wijze van aanvatten van het probleem heeft
tot op de huidige dag bevruchtend gewerkt. Het is zeker te betreuren dat men in de dierpsychologie veelal het kind met het
badwater weggegooid heeft en niet meer inziet dat LOEB ons dè
weg voor de causale analyse van oriëntatieproblemen gewezen
heeft.
LOEB'S experiment, dat de weg openstelde, was verbluffend eenvoudig: hij bood een zich op het licht toebewegend organisme
niet één lichtbron, maar twee gelijke lichtbronnen, op gelijke
afstand van het organisme. Het bleek dan, dat deze twee lichtbronnen dezelfde invloed hadden als één lichtbron, die midden tussen
hen in geplaatst zou zijn. M . a. w. de werking der beide lichtbronnen
wordt op een of andere wijze gecombineerd en wel zodanig, dat
het dier een ten opzichte van de prikkelbronnen symmetrische
positie inneemt. Is de ene prikkelbron niet gelijk aan de andere.

127

dan stelt het dier zich scheef in, en wel zodanig, dat beide zijden
even intensief geprikkeld worden. U i t deze en dergelijke proeven
heeft men in verscheidene gevallen kunnen concluderen, dat de
georiënteerde instelling berust op
prikkelevenwicht tussen linker en
/ \
rechter lichaamshelft, en dat verstoring van dat evenwicht opnieuw
OOC)
instellen tengevolge heeft. Deze instelreacde wordt in de eenvoudigste
gevallen mogelijk gemaakt door een
gekruiste koppeling tussen zintuig
en voortbewegingspieren (fig. 1),
zodat vermeerderde prikkeling van
het linker zintuig vermeerderde werking van rechter voortbewegingsspieren tengevolge heeft (en vice
versa), waardoor draaiing in de
richting van een herstel van het
prikkelevenwicht intreedt. Stelt men
het zintuig van één zijde buiten
werking, dan treden, door het voortdurende verstoord-zijn van het prikkelevenwicht, aanhoudende instelbewegingen, dus een voortdurende
j
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Fig. 1. Planaria (zoetwaterworm); schema van de „ogen",

f i g . 2) op. Hoewel de Zenuwphysiolo- hun gezichtsvelden en de impulsgische analyse van deze ontdekking s^'^'^ing van elk oog naar de
nog

. ^
, . .
,
met zodanig is, dat

,
deze ge-

spieren van de tegenoverliggende
lichaamshelft , waarop de oriëntatie

oriënteerde beweging met zekerheid door prikkelevenwicht berust,
als eenvoudige combinade van re^i^™.
flexen opgevat kan worden, is zij toch daarom van zo groot belang,
omdat ze toont dat een georiënteerde beweging opgebouwd kan
zijn uit een aantal zelf ongerichte bewegingen.
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Deze eenvoudigste vorm van gerichte beweging noemde LOEB
tropisme, en verlilaarde, in mateloze overschatting van het gevonden
principe, dat alle gerichte bewegingen tropismen zouden blijken
te zijn. Onze bewegingen bij het fietsen van huis naar het station,
de trek van een vogel van hier naar Zuid-Afrika zouden slechts
ingewikkelde combinaties van reflexen en tropismen zijn.
JENNINGS ontdekte, dat het zich gericht bevinden in een gegeven
ruimtelijke situatie ook op een geheel
ander principe berusten kan. Een
Pantoffeldierde, zwemmend in een
druppel water, in het centrum waarvan een koolzuurbellede gelegen is,
houdt zich voortdurend in een zeer
bepaalde zóne van optimumconcentratie op, die ringvormig om het
koolzuurbellede gelegen is. D i t geFig. 2. Manégebeweging van
beurt op de volgende wijze (fig. 3):
een Planaria, wiens rechter oog
het dier, aankomend van links, uit
verwijderd is. Naar KUEHN.
een gebied met lage koolzuurconcentratie, zwemt ongeveer in een rechte baan. I n een zwakke koolzuurzóne gekomen (buitenste ringvormige zóne) blijft het hier
rechtuit zwemmen, totdat het weer bij een gebied van lagere concentratie komt. Het stopt dan (bij 1), zwemt even terug, maakt
een willekeurige draaiing en gaat opnieuw voorwaarts. Deze draaiing
herhaalt zich telkens wanneer het dier waarneemt, dat het in een
lagere concentratie terugkomt (2, 3, 4, 5). Niet echter, wanneer
het in een hogere concentratie komt (tussen 2 en 3, tussen 4 en 5).
D i t herhaalt zich nu steeds, totdat de optimale concentratie bereikt
is; vanaf dat ogenblik draait het dier zowel bij terugkomst in te
lage als bij overgang naar te hoge concentratie. Het dier
is dus nu door zijn eigen voorkeur voor een bepaalde concentratie „gevangen"; men spreekt in zulke gevallen dan ook
van een „physiologische val". Het zich-gericht-bevinden komt
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hier niet tot stand door een gerichte beweging, maar door „trial
and error".
Lange tijd heeft nu een strijd gewoed tussen diegenen die aheen
het principe van LOEB kenden en hen die alleen trial and error
gezien hadden.
i

Fig. 3. De zwembaan van een pantoffeldiertje om
een koolzuurbel; een voorbeeld van een physiologische
val. Zwart, in centrum: de koolzuurbel, waaromheen
zich de zónen van eenzelfde concentratie ringvormig
rangschikken. Gespikkeld; de optimumzóne. Verdere
verklaring in de tekst. Naar KUEHN.

K U E H N heeft echter getoond, dat beide oriëntatievormen voorkomen en, bovendien, dat er vele gerichte bewegingen zijn die
op nog andere wijze tot stand komen. K U E H N redde het oriëntatieprobleem zodoende uit een zeer onvruchtbaar wordende pennestrijd en opende opnieuw wijde perspektieven. Zijn onderscheiding
tussen op groeiverschijnselen berustende instelbewegingen (een bij
9

130
planten voorkomend verschijnsel, waarvoor hij het woord tropisme
reserveerde) en op spierbewegingen berustende instellingen (taxiën)
geldt nog, evenals, in grote trekken, zijn onderscheiding van vier
principieel verschillende soorten van taxiën. Echter heeft modern
onderzoek zijn conclusies aangevuld en gewijzigd.
Naast de oriëntatie door trial-and-error, die niet op gerichte
bewegingen berust, kennen wij de werkelijk gerichte bewegingen,
topotaxiën. Topotaxis kan op vier verschillende wijzen tot stand
komen, die w i j hier zullen noemen tropotaxis, menotaxis, telotaxis
en pharotaxis. De tropotaxis is LOEB'S tropisme. Tropotaxis kent
men uit meer dan één prikkelgebied: KOEHLER bv. toonde bij
Planaria chemo-tropotaxis aan, een instelling berustende op evenwicht van prikkeling der chemisch gevoelige zintuigen. De instelling tegen de waterstroom wordt bij dezelfde dieren bewerkt
door een prikkelevenwicht in de huidtastzin. B i j verscheidene i n sekten heeft men een instelbeweging gevonden, die een combinatie
blijkt te zijn van trial and error en tropotaxis. Menotaxis is het
instellen in een bepaalde richting ten opzichte van een prikkelbron,
zonder dat die prikkelbron in het symmetrievlak van het dier ligt.
Een bekend geval is de instelling ten opzichte van het direkte
zonlicht bij verschillende insekten. Deze dieren kunnen lange
afstanden in een rechte lijn afleggen, door de zon steeds in een
bepaalde richting ten opzichte van het lichaam te houden, bv,
„schuin-rechts-vóór". Klassiek is de proef van B R U N : een naar
het nest terugkerende mier wordt anderhalf uur lang onder een
lichtdicht afgesloten doos vastgehouden. Daarna mag hij zijn weg
vervolgen, en doet dat in een richting, die evenveel van zijn oorspronkelijke richting verschilt als de zonnestand in die tijd gewijzigd
is (fig. 4). De mogelijkheid tot een verklaring op grond van het
reflexprincipe is de volgende; alleen bij prikkeling van een bepaald
stukje van het netvlies werken hnker en rechter locomotiespieren
even hard, valt de lichtvlek achter de kritische plek dan wordt de
tegenoverliggende lichaamshelft sterker motorisch geprikkeld dan
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eerst; valt de lichtvlek vóór de kritische plek dan wordt juist de
andere lichaamshelft extra geprikkeld. I n beide gevallen wordt de
gerichte houding hersteld. Intussen is de
juistheid van deze verklaring nog niet bewezen; mogelijk is de zaak
nog ingewikkelder. Menotaxis is geenszins een
zeldzaam
verschijnsel.
Ingewikkeld wordt het
nog doordat bij eenzelfde dier de kritische plek
telkens op een andere
plaats kan hggen. Een
honingbij, die over een
kale vlakte naar zijn
voedselgebied vliegt, kan
de zon rechts-vóór houden en op de terugweg
hnks-achter.
Als een bizonder geval
van menotaxis kan de
telotaxis beschouwd wor/P.3 O
den, die evenals de tro/6 UUR
potaxis het zich instellen
Fig.
4.
De
op
de
zon
gericlite baan van een
in een bepaalde richmier, die bij x anderiialf uur in een lichtdichte
ting, op een bepaald doos werd gevangengehouden. Doordat de zon
voorwerp, bewerkt. Het in die tijd gedraaid is, komt hij niet bij het nest
op - een - prooi - toevliegen terecht, maar wijkt precies evenveel van zijn
baan af als de zon gedraaid is. Naar BRUN.
door een libel bv. geschiedt telotaktisch. Echter berust deze instelling niet op prikkelevenwicht, want telotaxis gaat bij uitschakeling van één der beide
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zintuigen nooit in manégebewegingen over. De instelling blijft dan
bestaan. Het zich richten op een bepaalde prikkelbron kan dus zowel
tropotaktisch als telotaktisch bewerkstelhgd worden. Een essentieel
verschil tussen telotaxis en menotaxis is echter, dat bij menotaxis de
prikkeling lange tijd, tijdens de ingestelde beweging, in absolute
zin dezelfde blijft, d. w. Z. dezelfde zintuigcellen ontvangen deZelfde prikkels. D i t is bij het op een doel toe bewegen niet het geval,
wanneer dit doel niet praktisch oneindig ver weg ligt. Telotaktisch
gestuurd voortbewegen komt nu bij vele prooijagende dieren voor,
waarbij het beeld van de prooi steeds verandert van vorm en van
grootte. Hier laat het starre reflexprincipe, dat immers bepaalde
spierbewegingen koppelt aan de prikkeling van bepaalde zintuigcellen, ons in de steek. De telotaxis is een reageren op de waarneming van een zeer ingewikkeld beeld, een „Gestalt", waarin niet
de absolute eigenschappen van de prikkelsituatie, maar juist de
relaties tussen de elementen van de situatie het essentiëele blijken
te zijn. Een reflex die op het waarnemen van een „Gestalt" afloopt,
is geen reflex in de oude zin van het woord meer.
Deze moeilijkheid bestaat in nog veel uitgesprokener mate bij de
ingewikkeldste vorm van gerichte beweging die men kent, de
oriëntatie op een bakenconstellatie. Het vermogen, zich in een
bekend landschap gericht naar een bekend punt te begeven, dat bij
zeer vele dieren voorkomt, berust op het gebruikmaken van een
constellatie van bakens. Deze wijze van oriëntatie is uitvoerig bij
wespen en bijen onderzocht, en hier is gebleken dat zij niet aan één
speciaal baken gebonden is, dat weliswaar wegname van alle eleFig. 5. De vliegbanen van een thuiskomende bijenwolf (graafwespensoort)
bij vier verschillende proefopstellingen. Het dier vindt de plaats van het nest
door zich te oriënteren op de denappelkrans. Bij de proeven waren telkens vóór
de terugkeer van de wesp twee (nagebootste) nesten klaargelegd, ieder met de
helft van de denappelkrans. De vier proeven tonen: 1. de onafhankelijkheid
der oriëntatie van een bepaald deel van de denappelkrans, 2. de variabiliteit
van de richting waarin de wesp neerstrijkt; in elk der vier gevallen is het beeld,
dat op het „netvlies" valt, een ander. Naar TINBERGEN en KRUYT.

Fig. 5,
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menten uit de hele situatie désoriëntatie tengevolge heeft, maar
wegname van elk afzonderlijk onder intact-laten van de andere
elementen de oriëntatie niet stoort. Het georiënteerd-zijn blijkt verder
niet afhankelijk te zijn van een bepaalde stand van het dier ten opzichte van bepaalde bakens, het dier is in elke stand georiënteerd
(fig. 5 ) . Men zou deze vorm van taxis „pharotaxis" kunnen noemen,
om de overeenkomst hiertussen en het varen op bakens en vuurtorens aan te duiden. Pharotaxis is dus het zich richten in een
gelede ruimtelijke situatie, onafhankelijk van de eigen plaats in
die situatie. Hoe beter het vermogen van een dier, zich in een
ingewikkelde ruimtelijke situatie te oriënteren, hoe groter mate
van „inzicht" w i j hem toekennen. De beroemde proeven van
W . KÖHLER over „inzicht" bij mensapen bestaan dan ook voor
een groot deel er uit, de dieren een ruimtelijk probleem in een
ingewikkelde situatie voor te leggen. Oriëntatie in een Gestalt
heeft als subjektief korrelaat „inzicht".
Deze vier vormen van oriëntatie tonen, in de hier gegeven volgorde, een afnemende gelijkenis met reflex-achtige reacties. De start
die bij de tropotaxiën gemaakt is, doet ons echter de hoop behouden,
dat we eenmaal aan een causaal-analytische verklaring ook van de
hogere taxiën zullen toekomen. D i t betekent natuurlijk niet dat
we dan de subjektieve zijde van het probleem zullen begrijpen,
nooit zullen we weten, wat een dier voelt of denkt bij het georiënteerd raken of zijn. „Hoe inzicht voelt" zullen we nooit anders dan
uit eigen ervaring weten.
Het feit dat men deze vier wijzen van oriëntatie min of meer
kent, betekent niet dat alle gevallen van georiënteerde beweging
al tot deze grondgevallen zijn teruggebracht. Wel weet men dat
vele gerichte bewegingen door samenwerking van meer dan één
taxis tot stand komen; zo werkt bij de meest ingewikkelde optische
pharotaxis van een vliegende wesp voortdurend een evenwicht
verzorgende statische taxis mee.
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Het meest raadselachtige geval van oriëntatie is nog steeds het
probleem hoe trekvogels hun weg vinden. Men weet tegenwoordig,
dank zij nauwkeurige proeven, dat trekvogels op een of andere wijze
hun winterkwartieren direkt kunnen waarnemen, ook wanneer
zij zich op honderden kilometers afstand er van bevinden. Men weet
verder dat geen der ons bekende zintuigen deze verbinding tussen
het dier en een zo ver af gelegen prikkelbron tot stand kan brengen.
Men weet ook niet welk zintuig het wèl doet en met behulp van
welke energiesoort het gebeurt. Het enige dat vast staat, is, dat de
direkte zintuigelijke verbinding er is. Het hoeft echter aan geen
twijfel onderhevig te zijn, dat de aard dezer verbinding door voortgezet onderzoek ontdekt zal worden, waardoor ook dit geval van
oriëntatie voor verdere analyse toegankelijk zal gemaakt worden.

KUNSTPRODUCTEN U I T KOEMELK
(I. H . B . KUNSTHOORN EN KUNSTWOL)
door
PROF. DR. D . H . WESTER.
§ L

Inleiding,

Hiermee worden i . l i . b. bedoeld producten vervaardigd m. b. v.
één der melkbestanddeelen, nl. caseïne of kaasstof. De titel van
mijn voordracht zou dus bv. ook kunnen luiden: toepassingen
van caseïne.
Caseïne, een der interessantste en meest bestudeerde eiwitten,
vormt het eiwit-hoofdbestanddeel der melk van alle zoogdieren.
Dagelijks produceert dus de natuur millioenen kilogrammen van
deze biologisch zoo uitermate belangrijke voedingsstof. Koemelk
bevat gemiddeld ca. 2,8%.
Ondanks veelvuldige bestudeering, ondanks uitermate veel
wetenschappelijke krachtsinspanningen is onze kennis omtrent
caseïne en alles wat daarmee samenhangt nog zeer onvolledig en
vol tegenstrijdigheden. Wel echter hebben de talrijke onderZoekingen ons een uitgebreid feitenmateriaal gebracht.
We weten echter bv. nog niet eens in welken vorm de bedoelde
eiwitstof in de melk voorkomt. I n elk geval echter gebonden aan
calcium en phosphorzuur. De Fransche caseïne-specialist BEAU
duidt het melkbestanddeel, vaak onderscheiden met den naam
caseïnogeen, dan ook aan als calciumphosphocaseïnaat. Welke fraaie
naam overigens omtrent het wezen dezer verbinding weinig openbaart. Op verschillende wijzen — welke we aanstonds nader onder
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de oogen zullen zien — kan men deze f i j n gesuspendeerde stof
neerslaan en krijgt dan het product dat wij caseïne noemen. Deze
is echter allerminst een chemisch begrip. Integendeel, de met dezen
naam aangeduide handelsproducten loopen in samenstelling en
eigenschappen vrij sterk uiteen.
§ 2.

Eigenschappen van caseïne.

Zoo goed mogelijk gezuiverde caseïne heeft volgens H A M MARSTEN de volgende procentische samenstelling:
koolstof 52,96
waterstof 7,05
zuurstof 22,78
stikstof 15,65
zwavel 0,716
phosphorus 0,844.
Echter weten we daarmee nog niets omtrent de consdtutie van
het caseïne molecule, noch zelfs omtrent het moleculairgewicht.
De meeste onderzoekers nemen een zeer gecompliceerd molecule
aan met een hoog moleculair gewicht (zooals colloïdale stoffen vaak
eigen is), waarvoor de schattingen tot 375.000 loopen. De partieele
afbraak van het caseïnemolecule heeft ons talrijke bouwsteenen
goed leeren kennen en vele interessante feiten aan het licht gebracht,
welke bij de bereiding van caseïneproducten nuttige kennis vormen.
Nauwkeurige studie der bouwsteenen heeft ons een groot aantal
amidozuren leeren kennen, op grond waarvan we onze kennis
omtrent het caseïnemolecule kunnen uitdrukken in een formule:
P 3 \ p / ( C 0 0 H ) 114
S s / \(NH2)83
waarin R een onbekende grootheid voorstelt. De overmaat carboxylgroepen verklaart het zure karakter van caseïne. Het verdrijft
koolzuur uit carbonaten.
Caseïne zelf is onoplosbaar i n water. U i t de formule is te begrijpen, dat zij zoowel met basen als met zuren „zouten" kan
leveren, waarschijnlijk onder gedeeltelijke sphtsing van het caseïnemolecuul. Beide „zouten" zijn oplosbaar. Van de „caseïnaten" geven
de alkaliverbindingen vrijwel heldere oplossingen, welke door een
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porceleinen kaars heengaan, terwijl zij met leb niet neerslaan. De
calciumverbindingen gedragen zich in alle opzichten omgekeerd.
Handels-caseïne mag niet meer dan 12% vocht bevatten.
§ 3.

Caseïne-bereiding,

Op verschülende wijzen kan men uit koemelk caseïne afscheiden.
Technisch komen voornl. de 3 volgende methoden in aanmerking:
1.
2.
3.

door natuurlijke (spontane) verzuring;
door toevoeging van zuren;
„
„
„ leb.

Reeds zij voorop gesteld, dat niet alleen deze 3 methoden verschillende caseïne-soorten leveren, maar dat ook bij dezelfde
methode de kwaliteit van het eindproduct i n sterke mate van allerlei
factoren afhankelijk is. (Zie de analyse-uitkomsten van 186 caseïnesoorten, BROWNE, Journ. Ind. Eng. Chem., 1919, Bd. 11, p. 1019).
Wat bij het neerslaan van caseïne uit melk precies gebeurt is niet
bekend. Twee theorieën worden te hulp geroepen om het proces te
verklaren. De adsorptietheorie gaat uit van het feit, dat bij het zgn.
isoelectrisch punt (p^ = 4,6) de caseïne-moleculen ingevolge
electrische neutrahteit elkaar niet meer afstooten, dus kunnen
samenballen. I n alkalisch millieu echter adsorbeeren ze overmaat
OH-ionen en in zuur millieu H-ionen. De chemische theorie gaat
uit van de moeilijke oplosbaarheid van het ongedissocieerde caseïnemolecule en de veel gemakkelijker oplosbare zouten, welke zich
zoowel met basen als zuren vormen.
Aangezien de feiten.dezelfde blijven, welke theorie we ook aanhangen, zullen we er hier niet langer bij sdlstaan.
Bij spontane verzuring ontstaan uit de melksuiker der melk door
bacterieele inwerking zuren, vrnl. melkzuur. Naarmate het isoelectrisch punt bereikt wordt slaat er meer caseïne neer. Het spreekt
vanzelf, dat men ook door opzettelijke toevoeging van melkzuur
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hetzelfde resuhaat bereikt; echter kan men daarvoor ook azijn-,
zout- of zwavelzuur gebruiken (proeven).
In het algemeen geldt de eerste caseïne-soort voor beter dan de
tweede. Z i j bevat o.m. minder calcium, wat men verklaart door de
veel geleidelijker splitsing.
Dat ook leb, het sap van kalvermagen, in staat is de caseïne uit
melk te coaguleeren, was reeds in de oudheid bekend. Het agens is
hier van totaal anderen aard dan bij de voorgaande methoden,
nl. een ferment, Men neemt aan, dat dit de caseïne fermentatief
omzet in zgn, paracaseïne, hetwelk als moeilijk oplosbare calciumverbinding neerslaat. Inderdaad ontstaat er geen neerslag wanneer
men te voren het calcium wegneemt. U i t een en ander volgt, dat
lebcaseïne rijk is aan calcium.
Het schema op blz, 140 moge nog eens overzichtelijk de
caseïne-bereiding en verdere verwerking tot droog, technisch
product weergeven.
Elk bedrijf van kunstproducten uit caseïne, heeft na te gaan, welke
der 3 caseïnesoorten — en dan nog weer welke kwaliteit — voor de
vervaardiging der verlangde eindproducten het meest doelmadg is.
De belangrijkheid der caseïne-fabricade moge o.a. blijken uh het
feit, dat N . Amerika in 1936 46,1 mhlioen pounds produceerde
(maar overigens ook nog 16,2 millioen pounds invoerde), Duitschland schat men voor 1938 op 18000 ton. Nieuw-Zeeland voerde i n
1936 80.836 cwts uit. Argentinië produceert 15 a 18000 ton per jaar.
Frankrijk 10 a 15000. De H . I . M . C. A . alhier w i l 10.000 ton
textiel-caseïne per jaar gaan produceeren.
De totale wereldproductie voor 1936 is op 60.000.000 kg geschat.
§ 4.

Caseïne-prodmten.

Deze zijn zeer talrijk, zelfs wanneer we melk als zoodanig, vette
en magere kaas, volle melk- en magere melk-poeder, ondermelk,
karnemelk. Yoghurt en dergelijke buiten beschouwing laten. Deze
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zuivelproducten waren meerendeels reeds voor het begin onzer
Christ, jaartelling bekend. Ook het kleefvermogen van melk schijnt
reeds vele eeuwen toepassing gevonden te hebben, i . h. b. in meng-
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seis met kalk, voor het witten van muren e.d. Thans weten wij dat
daarbij onoplosbaar calciumcaseïnaat gevormd wordt.
Ondanks het feit, dat een Schotsche fabrikant reeds in 1837
de bruikbaarheid van caseïne voor de apprêtuur van katoenen
weefsels constateerde, bleef het product tot het eind der vorige eeuw
zóó waardeloos, dat groote hoeveelheden ondermelk verloren gingen.
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Belangrijke wijziging bracht de ontdekking, dat ook minerale
zuren in staat zijn caseïne uit melk af te scheiden. Men leerde van
toen af caseïne steeds zuiverder bereiden. Nadat vervolgens
SPITTELER en KRISCHE in 1897 een methode ontdekten om caseïne
in een kunsthoorn-product om te zetten, bleef de belangstelling
voor deze grondstof groeien. I n enkele tientallen jaren vond men de
eene na de andere toepassing en waarschijnlijk zullen de mogelijkheden hiermee nog niet zijn uitgeput.
In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste toepassingen
samengebracht:
1. kunsthoorn.
7. waterdicht maken.
2. lijm e.d.
8. levensmiddelen.
3. verven.
9. medicamenten.
4. papier glanzen en harden, 10. melkwol.
5. textielindustrie.
11. diversen (fotografie, klaren,
6. zeep.
imitatie-haar, Bordeausche
pap, enz.).
Uit het bovenstaande blijkt, dat de meeste dezer caseïneproducten
kinderen der 20e eeuwsche techniek zijn. Wij willen vanavond i . h. b.
twéé aan een nadere beschouwing onderwerpen, te weten kunsthoorn en melkwol.
Te voren moge omtrent de andere toepassingen nog opgemerkt
worden, dat bv. in Amerika groote hoeveelheden caseïne voor het
„lijmen en glanzen" van papier gebruikt worden. Naar schatting
zelfs 80% der totale hoeveelheid. Men gaat voor het „glanzen" bij
voorkeur uit van spontaan-gezuurde-caseïne, lost deze in alkaliloog
of alkahzouten op, voegt vulmassa (minerale stoffen) toe en strijkt
ze dan in dunne laag op papier uit. Deze laag maakt het bizonder
geschikt voor kunstdruk. Nabehandeling bv. met formaline —
waarover later — maakt zulk papier water - en dus ook wasch bestendig (afwaschbaar behangsel).
Caseïne-yerven, bereid uit zuurcaseïne, komen meer en meer in
gebruik. I n Amerika gebruikt men per jaar ca. 7 millioen kg. Men
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gaat uit van een droog mengsel met hardings- en Ideurstoffen. De
kosten bedragen slechts ongeveer een vijfde van die van olieverf.
De toepassing van caseïne als lijmbasis heeft zich vooral in en na
de oorlogsjaren ontwikkeld met de vliegtuigindustrie. Thans gebruikt bv. alleen de Duitsche houtindustrie reeds ca. 4000 ton
caseïne per jaar voor dit doel. Men heeft aherlei recepten: lijm voor
hout, metaal, glas, porcelein, meerschuim, enz.
§ 5,

Kunsthoorn,

Deze interessante en belangrijke toepassing van caseïne zullen
we iets uitvoeriger bespreken.
Op zoek naar een wit schoolbord ontdekten KRISCHE en SPITTELER
. . . . kunsthoorn, als reactieproduct van caseïne met formaldehyde.
Jarenlange proefnemingen en groote geldoffers waren noodig
voordat men deze eenvoudige chemische reactie technisch had
leeren beheerschen. Pas in 1908 kon de „Internationale GalalithGesellschaft Hoff en Co" te Harburg overgaan tot den bouw van
een fabriek, ook thans nog een der grootste kunsthoornfabrieken
ter wereld.
Het merkwaardige, steenharde reactieproduct kreeg den naam
galalith, samengesteld uit de stammen der Grieksche woorden voor
melk resp. steen. Na afloop der patenten is men het over de heele
wereld gaan nabootsen en kreeg het talrijke andere namen als galapetriet, ikeliet, erinoid, zoolite, aladdinite, enz. enz.
De oorspronkelijke patentaanvrage van KRISCHE en SPITTELER

betreft het zgn. natte procédé, hetwelk ik hier verder onbesproken
laat, aangezien het tegenwoordig vrijwel geheel door het droge
procédé verdrongen is. Bij dit laatste gaat men uit van leb-caseïne
met laag vetgehalte (minder dan 0,5%) en 7,5 a 8% asch. Het
werkschema moge hier voorop gesteld worden, zooals het ongeveer
door de Galalithfabriek te Harburg en de Intern. Kunsthoorn
Industrie te Voorschoten gevolgd wordt.
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Na de zuivering en sorteering der caseïne, wordt deze tot fijn
poeder gemalen, met 20—45% water en chemicaliën (vul- en
plastificeerraiddelen) en eventueel met kleurstoffen gemengd. Als
plastificeermiddel past men bv. glycerine en Turksch-rood-olie toe.
Dit mengsel wordt in een zgn. stangenpers tot plastische massa
verwerkt en door de opening van een verhit kopstuk in stangenvorm
naar buiten geperst. Druk en warmte bewerken dus met de grondstoffen de plastificeering. Indien men de staven later als zoodanig
wil verharden maakt men ze niet dikker dan 3 tot 25 mm doorsnee
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en snijdt ze in stuldten van 1 m lengte. W i l men er platen van
maken, dan neemt men veel dikkere en kortere stangen. Een aantal
daarvan — eventueel van verschillende kleur — legt men naast
elkaar op een metaalplaat, welke in een verhitte étagepers gebracht
wordt, welke ze plat- en samenperst tot een betrekkelijk dunne plaat.
Tegenwoordig zijn zijde- en parelmoereffecten, door toevoeging van
fijne metaalpoeders verkregen, zeer in zwang.
Bij een andere wijze van plaatvorming brengt men de plastische
massa tot een groote kubus en snijdt deze in platen.
Bij de eerste kan men mooiere kleureffecten bereiken, de laatste
zijn gelijkmatiger van sterkte en gladder.
In beide gevallen heeft men feitelijk nog steeds met onveranderde
caseïne te doen. Deze wordt nu met formaldehyde gehard, gewoonlijk door ze in een waterige oplossing daarvan te brengen
(natte procédé). Slechts zeer langzaam dringt de formaldehyde tot
in het binnenst der caseïnemassa door. Zouden de staven dikker
dan 25 mm zijn, dan zou het hardingsproces zelfs langer dan een
jaar duren. Ook nu nog neemt het van verscheidene dagen tot
maanden in beslag. Welke chemische reactie zich hier afspeelt is
niet met zekerheid bekend. Waarschijnlijk acht men inwerking van
formaldehyde op de amidogroepen van caseïne bij wijze van de
bekende aldehyde-ammoniak-additie, dus
/ H
R . N H , + H . CHO - R . N H . C — H of RCH(OH) . N H ,
\OH
Thans is dus de nieuwe chemische stof, kunsthoorn gevormd.
Alvorens afgeleverd te kunnen worden moet deze nog „rijpen".
D i t komt vrnl. neer op het uitdrijven van water, tot het „normale
gehalte" (8 a 10%) overgebleven is. Men kan dit „drogen" bevorderen door verwarming, mag echter niet te hooge temperatuur toepassen.
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Het aldus bereide caseïne-Icunsthoorn is een steenhard, reukloos,
smakeloos en onbrandbaar produkt, met goed isoleerend vermogen
voor warmte en electriciteit. Het laat zich zagen, boren, slijpen of
op de draaibank behandelen evengoed als de natuurproducten,
welke het moet vervangen (natuurhoorn, ivoor, schildpad, hout, enz,)
Bovendien echter is het bij verwarming week en vervormbaar en
is het prachtig te polijsten.
Het kunstproduct overtreft de natuur o,m, in de mogelijkheden
van bijna willekeurige afmeting en alle mogelijke kleuren. De toepassingsmogelijkheid is nog verhoogd sedert men geleerd heeft
lagen van verschillende kleur absoluut houdbaar op elkaar te
lijmen.
Kunsthoorn uit caseïne heeft in de laatste jaren allerlei concurrenten gekregen in den vorm van kunstharsen. Deze zijn goedkooper, maar om zijn gunstige eigenschappen verdient caseïnehoorn de voorkeur.
Wanneer we de vraag moeten beantwoorden: welke voorwerpen
kan men uit dit kunsthoorn vervaardigen, dan zou men wellicht
het gemakkelijkst kunnen opsommen wat men er niet uit kan
bereiden. Van 's morgens tot 's avonds gebruiken we caseïnekunsthoorn: knoopen, schoenlepels, toiletartikelen, kammen, centuurgespen, deurknoppen, mesheften, eierlepels, vingerdoek- en
servetringen, potlood en vulpenhouder, domino- en dobbelsteenen,
halma- en schaakfiguren, enz, enz, Aheen Duitschland, Frankrijk en
Amerika produceeren jaarlijks elk 4 a 5000 ton dezer kunsthoornartikelen,
(De verschillende stadia der kunsthoorn fabricage en een uitgebreide collectie verbruiksvoorwerpen werd gedemonstreerd),
§ 6,

Melkwol.

Talrijke pogingen zijn aangewend om langs kunstmatigen weg
„wolvezels" te bereiden. Dat zij tot voor kort weinig resultaat
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hadden mag wel daaraan worden toegeschreven, dat men doorgaans
celstof (kunstzijde) als grondstof gebruikte, een koolhydraat dus.
Natuurwol echter bestaat uit eiwitten, stoffen dus van geheel andere
chemische samenstelling (zie onderstaande tabel) en tevens van
geheel andere physische eigenschappen.'

Samenstelling in %
Koolstof
Waterstof
Zuurstof
Stikstof
Zwavel
Phosphorus

Celstof
44.44
6.17
49.38

Wol
52
6.9

53
7

20.3

22.65

18.1

15.70

2.5

. . . . . .

Caseïne

0.80
0.85

De eerste min of meer geslaagde pogingen woldraden te vervaardigen uit eiwitachtige grondstoffen •— nl. uit de caseïne van
koemelk — dateeren van 1906—'07. Deze proeven van TODTENHAUPT werden ook na zijn dood in 1 9 1 9 voortgezet, maar zijn nooit
boven het laboratoriumstadium uitgegroeid, Zelfs een speciaal
boek over caseïne-producten als dat van SUTERMEISTER rept echter
in zijn laatste uitgave — van 1932 — nog met geen woord over
melkwol,
Plotsehng werd in 1935 de wereld verrast met een opzienbarende
perscampagne over de geslaagde productie van melkwol in Italië,
Lanital (lana itahana) doopte de uitvinder, ANTONIO FERRETTI, deze
door de bekende kunstzijdefabriek Snia Viscosa te Milaan geproduceerde kunstvezel. Het spreekt vanzelf, dat de pubhcaties i , h, b, de
aandacht trokken van landen met belangrijke melkproductie, zooals
Nederland, Spoedig nam dan ook de voortvarende directie der
A, K , U , te Arnhem het probleem in studie. Het is vrnl, aan de
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hand van een bezoek aan haar proeffabriek, dat ik een Icort overzicht
van de vervaardiging dezer kunstvezels geef, hier te lande eerst
lactofil, later fibrenka en casenka genoemd.
Als uitgangsmateriaal dient een zeer vetarme zuur-caseïne, welke
men eventueel ter plaatse uit vetarme ondermelk afscheiden kan.
De verwerking kan in hoofdzaken volgens onderstaand schema
verloopen:
1. ondermelk.
9. spinnen.
2. praecip-m.zuur.
10. draden combineeren.
3. caseïne filtreeren.
11. nat in stukjes snijden.
4. persen.
12, harden met formaline.
5. drogen.
13. wasschen.
6. opl. in loog tot stroop.
14. vetten.
7. filtreeren.
15. drogen.
8. luchtvrij maken.
16. event, kaarden.
Wie van kunstzijdefabricatie op de hoogte is zal oogenblikkelijk
getroffen worden door groote analogie (wat door bespreking der
verschillende bewerkingen en aan de hand van lantaren plaades
toegelicht werd!). Ook hier komt het er vooral op aan een luchtvrije,
heldere spinstroop te krijgen, welke door de fijne openingen van een
spindop i n een spinbad wordt uitgespoten. De openingen (tot 200)
vormen primaire draadjes van 1—3 honderste mm. Deze samen
vormen den melkwoldraad (toegelicht met lantarenplaades).
De spinstroop is een oplossing van caseïne i n een alkaliloog
(„casinose"), bevat dus bv. natrium caseïnaat. Het spinbad bestaat
uit een zoodanig mengsel van zuur en zout, dat de uiterst fijne
primaire stroop-draadjes oogenblikkelijk stollen (onder vorming
van caseïne); zóó snel, dat ze niet kunnen samenkleven (proeven).
Vaak worden meerdere van deze woldraden gecombineerd. Daarna
snijdt men ze i n stukjes van ca. 12 cm lengte, welke men op de wijze
als bij kunsthoorn is vermeld m. b. v. formaline hardt. De raelkwol10a
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vezel is gereed en li:an verder geilaard, gesponnen en geweven
worden.
Een vraag, welke zich in de eerste plaats aan ons opdringt luidt:
is deze kunstwol gelijkwaardig aan natuurwol?
Bij de beoordeeling kunnen we van de belangrijkste eigenschappen
der natuurwol uitgaan, te weten:
1. sterk isoleerend vermogen;
2. groote vezellengte;
3. verviltbaarheid;
4. groote elasticiteit, ook in natten toestand.
Wat de 2 eerste eigenschappen betreft, behoeft melkwol zeker
bij natuurwol niet achter te staan.
Verviltbaar is melkwol echter niet (een lantarenplaat vertoont de
schubstructuur van natuurwol, welke bij melkwol ontbreekt), wat
welhcht soms een voordeel mag heeten. De elasticiteit neemt met
de vochtigheid af (echter niet véél meer dan bij natuurwol). Een
paar verdere nadeelen zijn: de enkele vezel is zwakker en de vochtigheidsopname is grooter.
Daartegenover zouden als voordeelen voor melkwol genoemd
kunnen worden:
1. zij voelt soepeler aan;
2. de affiniteit tegenover kleurstoffen (in zuur millieu) is
grooter;
3. zij is bestand tegen heet water en stoom.
Om kort te gaan zouden we kunnen concludeeren, dat we hier
met een buitengewoon interessant product der moderne techniek
te maken hebben, met een kunstvezel, welke allerlei voor- en
nadeelen bezit vergeleken met de natuurwol. Er bestaat nog niet
veel litteratuur op dit gebied. Dat echter deze gegevens elkaar
herhaaldelijk tegenspreken behoeft ons niet te verwonderen gezien
de jeugd, dus de onvolgroeidheid der melkwol fabricage, welke een
nog verre van stabiel product levert.
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Een 2de vraagpunt zult U zeker gaarne beantwoord zien, n l . :
worden melkwolvezels alleen of i n combinatie met andere spinvezels verwerkt?
Beide is mogelijk, maar doorgaans gebruikt men haar half om half
met natuurwol. Men kan er vrijwel alle weefsels uit vervaardigen,
ook kamgarens, en wohen dekens en in genoemde mengverhouding
kan men het zelfs met succes vervhten. (Spreker laat aherlei uit
lanital, resp. Casenka vervaardigde weefsels zien, met 100—45%
melkwol).
De 3de en waarschijnlijk belangrijkste vraag, welke ik met U
onder de oogen w i l zien is deze: hoe laten zich rentabiliteit en
toekomst der melkwolfabricage aanzien en wat heeft i . h. b. Nederland er van te verwachten?
Het antwoord hangt eenigszins af van het standpunt, dat men
inneemt, daar een zuiver objectief oordeel uit de beschikbare
gegevens moeilijk af te leiden valt. Het Italiaansche gezichtspunt
op de lanitalfabricage is zéér optimistisch. Bekijkt men de gegevens
nuchter, dan lijken de berichten dezerzijds vaak tendentieus. Als
vb. moge alleen dienen, dat terwijl in 1937 aangekondigd werd,
dat 2^/2 millioen kg lanital geproduceerd zou worden, men beneden
de 300.000 kg bleef. Overigens beweert men thans ca. 25000 kg
per dag te fabriceeren en momenteel 30—50% beneden den wolprijs.
Men diene te overwegen, dat het streven naar autarkie hier tot de
doorslaggevende factoren behoort en dat vooral het i n totalitaire
staten blijkbaar weinig moeite kost om deze reden militair belangrijke industrieën kunstmatig in het leven te roepen en op de been
te houden (denk ook aan de kunstrubber en kunstbenzine i n
Duitschland!).
Hoe dit ook zij, de optimistische perscampagne heeft in elk geval
tengevolge gehad, dat men zich ook in andere landen serieus met
dit, in elk geval interessante, probleem is gaan bezighouden. Naast
de reeds genoemde fabrieken der Snia Viscosa te Milaan, kregen we
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al spoedig de daarmee samenwerkende fabriek der Firma Deutsch
und Sohne te Budapest, die der A. G. Polana bij Lodz (in Polen),
een Belgische, Tsjecho-Slowaaksche en Nederlandsche fabriek. I n
aherlei andere landen zijn onderhandelingen gaande.
Het spreekt vanzelf, dat de rendeerbaarheid der melkwolfabricage voor een groot deel bepaald wordt door den caseïne-prijs,
resp. dien van ondermelk. En deze is weer afhankelijk van wat andere
verbruikers er voor willen en kunnen betalen. Van groot belang
voor een bepaald land is dus of er een surplus aan caseïne of ondermelk bestaat waarvoor men geen débouché heeft.
Bezien we thans vanuit dit standpunt het Nederlandsch belang
bij melkwol-fabricage. De laatste immers werd hier te lande juist
gepropageerd met slagzinnen als: „Kans om het ondermelk-te-veel
kwijt te raken". De melkwol optimist kan nu ongeveer als volgt
verder redeneeren. I n normale jaren produceert Nederland ca. 100
millioen kg boter, welke ca. 3 milliard liter ondermelk geven.
Vroeger werden deze laatste met financieel succes o.m. in den
vorm van magere gecondenseerde melk, resp. melkpoeder aan het
buitenland verkocht. Allerlei contingenteeringsmaatregelen ca.
hebben daaraan vrijwel een eind gemaakt. W i j voerden b.v. van
1935—'37 nog 10.000.000 kg magere melkpoeder uit naar Amerika;
vandaag kunnen we het wel als afnemer uitschakelen. Met magere
kaas is het even ongunstig gesteld.
Door al deze omstandigheden zouden de productieve toepassingsmogelijkheden voor ondermelk in Nederland tot op ongeveer de
helft teruggebracht zijn.
Onze zuivelindustrie — zoo zou men verder kunnen redeneeren —
bestaat dan feitelijk ook alleen bij de gratie van allerlei Rijkssteun.
Zou men dan niet met vreugde elke industrie moeten begroeten,
welke ons wellicht uit deze impasse zou kunnen helpen?
De melkwol-pessimisten echter zeggen: op dergelijke tijdelijke
omstandigheden mogen wij geen nieuwe, kostbare industrie baseeren
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Dat zou een zware financieele strop kunnen worden. Bovendien
vindt onze Nederl. caseïne toch altijd nog een vrij behoorlijken
aftrek, al was het voor eenige jaren tegen veel te lagen prijs.
Maar ziet, juist in dat opzicht heeft de Italiaansche melkwolindustrie belangrijken invloed gehad op onze outlet voor caseïne
resp. ondermelk. Weldra sloten een drietal Nederlandsche ondernemingen (Winter, Holl. Industr. M i j en Eemlandia), vereenigd
onder den naam „Himca", een langdurig contract met de Snia
Viscosa voor levering van textiel ( = zuur) caseïne. I n 1937 bedroeg
de productie-capaciteit 3 millioen kg. I n 1938 brachten de steeds
gunstiger geworden prijs-perspectieven nog een drietal kapers op
de kust. — Vroeger produceerde Nederland uitsluitend lebcaseïne.
I n de 4 eerste maanden van dit jaar bestond 235 van de 415 ton
of 561/2% uit textielcaseïne. Hoe jong de nieuwe industrie ook moge
zijn, reeds werden 40.000.000 kg ondermelk hier te lande op textielcaseïne verwerkt.
W i j Nederlanders zouden ons dus ook met deze leveranciersrol
tevreden kunnen stellen. Gelukkig echter zijn er mannen, die geen
kostbare proefnemingen schuwen om na te gaan of ook de melkwolfabricage zelf hier reden van bestaan heeft. 8 Juh 1937 opende onze
minister van Economische Zaken de proeffabriek der A. K . U . te
Arnhem. Deze produceert ca. 130 kg per dag en b h j f t daarmee
paraat.
W i j willen tot besluit dit melkwolprobleem nog even plaatsen in
het geraamte onzer Nederl. zuivelindustrie. Nederland produceert
ca. 5 milliard liter koemelk per jaar = ca. 150 mhlioen kg caseïne
(ter vergelijking diene, dat Itahë bij maximale lanital-productie
slechts 9 millioen kg per jaar noodig heeft). Grootendeels wordt
onze melk als zoodanig, voor gecondenseerde melk, volvette kaas enz.
gebruikt. Voor caseïne-productie zou alleen in aanmerking komen
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de ondermelk, welke de boterproducde als bijproduct oplevert
(ca. 3 millioen). Ook deze is echter tegenwoordig voor een deel
rendabeler te verwerken op magere gecond. melk, en melkpoeder
enz. Hoeveel er nu voor textiel-caseïne over blijft is niet te schatten.
Zooals reeds opgemerkt is ahes een kwestie van prijsverhoudingen.
Anderzijds willen we nog even opmerken, dat Nederland jaarlijks
ca. 7 millioen kg natuurwol invoert. Deze correspondeert met
ca. 240 millioen kg ondermelk.
Overigens blijft natuurlijk nog de mogelijkheid open goedkoopere
buitenlandsche caseïne (bv. Argentijnsche) hier te lande tot melkwol
te verwerken of naar andere goedkoopere eiwit-grondstoffen om te
zien (sojaboonen-eiwit, visch-eiwit, enz.). I n Japan heet men wol
uit sojaboonen te maken.
Hoewel dit overzicht eener zoo uitgebreide materie
moest blijven, hopen wij er nochtans i n geslaagd te
indruk te geven van de groote rol, welke caseïne
producten in onze moderne samenleving meer en
spelen.

ENKELE

schematisch
zijn U een
en caseïnemeer gaan
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DE NATUURKUNDE DER PLANETEN
door
PROF. DR. M . M I N N A E R T .

Reeds in de oudlieid waren te midden der duizenden scliijnbaar
onveranderlijlce sterren enkele bijzondere heldere hemellichamen
opgevallen, die zich door hun snelle beweging onderscheidden van
de gewone sterren, en die men daarom „planeten" noemde. Weldra
had men begrepen, dat de schijnbaar zo snelle verplaatsing dezer
hemehichten te wijten is aan hun veel grotere nabijheid. De studie
dezer bewegingen bracht de mensheid tot de ontdekking der wetten
van de mechanica en van de algemene aantrekkingskracht.
Toen echter in den loop der 19e eeuw de belangstelling der
sterrekundigen zich meer op de natuurkunde der hemellichamen
begon te richten, werd het onderzoek der planeten enigszins verwaarloosd. De sterren zijn zoveel eenvoudiger van bouw; de materie
is er in de toestand van een ideaal gas bij hoge temperatuur, wij zien
ze slechts als stipjes en kunnen ze bij veel onzer berekeningen als
bollen beschrijven. Bij de planeten daarentegen krijgen we te maken
met de eigenschappen der vaste stof, met hemellichamen van ingewikkelde struktuur. Zo is het begrijpelijk dat de astrophysica der
planeten zich slechts in de allerlaatste tijd begint te ontwikkelen.
Het zal hedenavond onze bedoeling zijn, vooral de algemene methoden te leren kennen waarmee het natuurkundig onderzoek der
planeten geschiedt, terwijl w i j den toehoorder zullen overlaten de
uitkomsten voor elk der bijzondere planeten tot een geheel samen
te Voegen.

De oudste en meest vanzelfsprekende methode is de visuele
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waarneming. Terwijl in vrijwel elk ander gebied der sterrekunde
het fotograferen vrijwel de rechtstreekse waarneming heeft vervangen, is voor de studie der planeten het visuele werk nog steeds
onmisbaar. Visueel bereikt men met een kijker van 40 cm opening
evenveel of meer dan fotografisch met de 100-duimskijker. D i t
verrassende verschil is in hoofdzaak daaraan te wijten, dat ons
netvlies zulk een fijne cellenstruktuur heeft, terwijl de korrels van
de fotografische plaat in betrekkelijk grove zwermen verdeeld zijn.
Het behoeft geen nadere toelichting, dat een zorgvuldige visuele
bestudering van de oppervlakken der planeten voor de kennis van
hun natuurkundige toestand van het grootste belang is. Bij wijze
van voorbeeld moge vermeld worden, hoe wij af en toe op de
planeten Mercurius en Mars wisselende wolkenvormingen kunnen
waarnemen, en dus tot het bestaan moeten besluiten van een
dampkring waarin die wolken zweven, terwijl toch de spektroskoop
er zelfs geen spoor van kan aanwijzen. Wat men door zorgvuldige
visuele bestudering van een planeet bereiken kan, moge blijken
uit de gedetailleerde kaart van het Mars-oppervlak, waarop
ANTONIADI zijn voortreffelijke waarnemingen heeft verenigd. A l
treffen w i j daarop geen „kanalen" aan — waarvan de realiteit wel
voor goed opgegeven schijnt, — toch vinden wij hier een overvloed
van bijzonderheden, die voor de topografie en de klimatologie
dezer planeet van grote waarde zijn.
Een tweede methode voor het onderzoek der planeten is de
fotometrie, haten wij vooreerst het eenvoudigste geval beschouwen,
dat van een hemellichaam zonder dampkring, waarvan wij het vaste
oppervlak door de zon belicht zien. Voor elk deel van dat oppervlak
zal de helderheid niet alleen afhangen van de witheid van het
materiaal, maar ook van de helling waaronder de lichtstralen i n vallen, van de helling waaronder wij waarnemen en van het verschil
in azimuth tussen invalsvlak en uittredingsvlak. Hier komt al
onmiddellijk te voorschijn wat een ingewikkeld ding een vast
lichaam eigenlijk is! Slechts voor zeer weinig materialen hier op
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aarde is ons bekend, hoe de helderheid van de aangegeven faktoren
afhangt; en bij geen enkel daarvan is het ons mogelijk deze afhankelijkheid theoretisch af te leiden. Terwijl de meerdere of
mindere whheid in hoofdzaak met de chemische eigenschappen
van het materiaal samenhangt, is het fotometrisch gedrag van een
oppervlak bij schuine bestraling veeleer een reagens op de oneffenheden, kuihjes of verhevenheidjes, die bij schuine lichtinval schaduwen werpen.
Bijzonder interessant is dh onderzoek bij de Maan, die wehswaar
geen planeet is, maar waarvan de aard toch als geheel analoog
beschouwd kan worden. Doordat w i j dit hemellichaam altijd van
dezelfde richting uit bekijken, zien wij elk punt van haar oppervlak
steeds vanuit één bepaalde richting; alleen de invalsrichting der
zonnestralen wisselt in den loop der maand, al naar de schijngestalte. Doordat wij ons onmogelijk kunnen losmaken van de Aarde,
waaraan wij vastgekluisterd zijn, zouden wij dus slechts een zeer
onvolledig beeld van de fotometrische eigenschappen der Maan
verkrijgen, was het niet dat w i j het met enige stoutmoedigheid
kunnen wagen allerlei delen van het oppervlak, die er morfologisch
gelijk uitzien, als één geheel te behandelen; deze terreinen zoeken
wij zoveel mogelijk over het gehele oppervlak van het hemellichaam
en w i j krijgen aldus een vrij volledig denkbeeld van wat één enkel
vlakje doen zou als w i j er in 't laboratorium een volledige reeks
proeven mee konden uitvoeren. Metingen hieromtrent worden
thans aan de Utrechtse Sterrewacht uitgevoerd. Nadat het astronomische gedeelte van dit onderzoek voltooid is, zal gezocht moeten
worden welke stoffen zich in 't laboratorium op dergelijke wijze
gedragen; aldus kunnen we wellicht inlichtingen van zeer bijzondere
soort over het oppervlak en de onderscheidene delen van de Maan
verkrijgen.
Ingewikkelder nog wordt het probleem, zodra het hemellichaam
door een dampkring omhuld is. De fotometrie alleen zou zeker
niet voldoende z i j n om de verschillende gevallen te ontwarren die
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zich hierbij kunnen voordoen, was het niet dat de fotometrische
eigenschappen de afhankehjkheid van de kleur vertonen. Men
onderzoekt dus de lichtverdehng over het planeetschijfje na tussenschakeling van een gekleurd glaasje, zo gekozen dat slechts één
spektraalgebied doorgelaten wordt. Of men maakt foto's met platen
welke slechts voor een enkele groep stralen gevoelig zijn, en men
onderzoekt de verdehng der helderheid op elk dezer opnamen;
inzonderheid de ultraviolette en de infrarode fotografieën van
planeten hebben verrassende resultaten opgeleverd. Zo blijkt, dat
de helderheid der ringen van Sagturnus sterk van de kleur afhangt,
en dat er tussen de binnenste ring en de planeet zelf een blauwverstrooiende neveligheid aanwezig is. Het beeld van Mars is aanzienlijk groter met ultraviolette dan met rode stralen, vermoedelijk
omdat de zeer ijle dampkring dezer planeet een bestendig poolhcht
van ultraviolette stralen uitzendt. Op de rode opnamen verdwijnen
de anders zo duidelijke poolkappen, de overige oppervlakte-details
verdwijnen daarentegen i n het ultraviolet. Even belangwekkend
zijn de resultaten bij de Maan, waarop men een vlek heeft gevonden
die pikdonker is in het ultraviolet {X 3230) en die waarschijnlijk
uit zwavel bestaat; terwijl andere gedeelten een sterk infrarood
reflexievermogen vertonen (A 9000).
Ook afgezien van deze bijzonderheden, is de lichtverdehng over
een planeet in verschihende kleuren een uherst belangrijk gegeven.
Een gedeelte der zonnestraling is rechtstreeks door de dampkring
der planeet naar de wereldruimte terugverstrooid; een ander gedeelte wordt door het vaste oppervlak der planeet teruggeworpen,
na tweemaal door de dampkring te zijn gedrongen; een derde gedeelte is door de dampkring verstrooid en treft het vaste oppervlak
waardoor het teruggekaatst wordt. Dank zij de eigenaardige wijze
waarop elk dezer drie bestanddelen verandert naarmate men van het
centrum der planeet tot de rand nadert, gelukt het in sommige
gevallen, de drie componenten te ontwarren, en daaruit door
berekening de totale waargenomen straling op te bouwen.
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Zo er wolken aanwezig zijn, worden we weer voor nieuwe fotometrische problemen gesteld. Het is gebleken, dat de lichtkrommen
van Mars en van de verder verwijderde planeten eigenaardige
golfjes vertonen, er op wijzend dat wolken zich periodiek vormen
en weer oplossen, met een periode die bijv. bij Jupiter ruim 11 jaar
bedraagt, bij Neptunus 21 jaar. Voor de verst verwijderde planeten
zou geen kijker in staat zijn, ons deze verschijnselen te verraden,
het is slechts langs de geschetste indirekte weg dat wij ze hebben
ontdekt.
Bij alle astrophysische problemen is de spektroskoop het machtigste hulpmiddel om ons over de hemellichamen in te lichten.
Het zal U niet verwonderen dat hij ook hier van groot nut is. Het
spektrum van een planeet gelijkt natuurlijk in hoge mate op dat
van de Zon, aangezien het licht der planeet teruggekaatst zonlicht is.
Slechts bij nauwkeuriger onderzoek vinden we naast de bekende
FRAUNHOFER-lijnen nog andere donkere lijnen, welke de dampkring
van de planeet geabsorbeerd heeft. Deze absorptielijnen zijn meestal
volgens een zeer bepaalde wetmatigheid tot groepen verenigd,
zogenaamde „banden", die kenmerkend zijn voor een uh molekulen
bestaand gas. Het best kennen wij de banden die door de dampkring
der Aarde worden teweeggebracht, en welke aan zuurstof, waterdamp, kooldioxyde en ozon zijn toe te schrijven. Hetzelfde onderzoek passen wij nu bijvoorbeeld toe op de dampkring van Mars,
waarvan we om begrijpelijke redenen bijzonder gaarne de samenstelling zouden kennen. Maar hier stuiten we op de moeilijkheid,
dat we het spektrum van Mars dwars door onze eigen dampkring
heen moeten opnemen, en dat de lijnen van Mars, zo zij er zijn,
zeer waarschijnlijk samen zullen vallen met de aardse lijnen. W i j
moet dus een middel bedenken om beide van elkaar te onderscheiden. Dit gelukt, door het spektrum te fotograferen op tijdstippen waarop de planeet en de Aarde tengevolge van hun verschillende omloopssnelheid zich van elkaar verwijderen of tot
elkaar naderen; de lijnen welke de dampkring der planeet opslorpt
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zijn dan een weinig verplaatst, t . o . v . de aardse lijnen, en een
onderscheiding wordt mogelijk. I n het gunstigste geval bedroeg
de relatieve snelheid van Mars t. o. v. de Aarde 19 km per sekunde,
waarmee een lijnverplaatsing van 0,45 A overeenkomt, dus een
gemakkelijk waarneembaar bedrag. Toen men nu deze vernufdge
methode beproefde, bleek tot ieders verrassing dat er in 't geheel
geen absorptielijnen van de planeet Mars zelf waargenomen konden
worden! Zo er al zuurstof in haar dampkring voorkomt, dan is het
in elk geval minder dan een duizendste van wat wij hier op Aarde
hebben; en voor waterdamp is het stellig niet meer dan 5% van
de aardse hoeveelheid.
De planeet Venus heeft de moeite van het spektroskopisch
onderzoek beter beloond. Haar dampkring vertoont duidelijke
banden in het nabije infrarood, banden waarvan de oorsprong eerst
geheel raadselachdg was. De theorie der bandenspektra is thans
echter in staat, uit de wetmatige opeenvolging der spektraallijnen
in zulk een band het traagheidsmoment van het molekuul te berekenen: het bleek dat het nauwkeurig klopte met dat van kooldioxyde. Kort daarop slaagde men er inderdaad in, gebruikmakend
van grote experimentele hulpmiddelen, deze banden ook in 't laboratorium terug te vinden: wanneer een buis van 40 meter lengte
met het gas gevuld werd, onder een drukking van 10 atmosferen,
vertoonden zich zwakjes de sterkste bandenkoppen.
De dampkring van kooldioxyde op Venus moet een drukking
uitoefenen van de orde van 1 kg per cm^, dus geheel vergelijkbaar
met die van onze luchtatmosfeer. Zuurstof en waterdamp daarentegen ontbreken. U i t de volgorde der lijnsterkten in de kooldioxydeband kan men afleiden dat de temperatuur tenminste
50° C bedraagt.
Buitengewoon belangwekkend zijn de banden die men opmerkt
in het spektrum van Jupiter en de verder verwijderde planeten van
het zonnestelsel. Hoewel hier een detailstudie van hun lijnen niet
mogelijk is, was de plaats der verdichtingspunten voldoende om
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aan te tonen dat 2e toe te schrijven zijn aan ammonial? en methaan
(moeras-gas), Het eerste gas komt vooral bij Jupiter voor, veel
zwakker bij Saturnus en verder helemaal niet meer; terwijl het
tweede van Jupiter tot Neptunus toe geleidelijk aan belang toeneemt. Het vormen dezer twee gassen kan wellicht op het eerste
gezicht verwonderlijk lijken. Men bedenke echter, dat ze beide
verbindingen zijn van waterstof, en dat dit element juist een der
belangrijkste bestanddelen van het heelal is. Er is geen twijfel aan
dat de reuzenplaneten ook een belangrijk gehalte waterstof in hun
dampkring moeten hebben: maar zolang de temperatuur niet zeer
hoog is, bevinden zich de banden van dit gas uitsluitend in het
verre ultraviolet, dat door onze dampkring niet doorgelaten wordt;
men kan het niet spektroskopisch aantonen. De verbinding van
waterstof met zuurstof water, welke men ook in overvloed Zou verwachten in een waterstofrijke dampkring, is bij de lage temperatuur
der reuzenplaneten geheel tot ijs bevroren. I n de dampkring van
watersof, methaan, ammoniak dezer hemellichamen zweven wolkengordels met mooie bruinachtige of groenachtige tinten, die thans
worden toegeschreven aan ammoniakkristalled es waarin metallisch
natrium is opgelost.
Gebruik makend van de spektrograaf, om de planetenstraling
tot een spektrum uiteen te spreiden, kunnen we ons onderzoek aanvullen met een instrument dat meet hoe de stralingssterkte over
dit spektrum verdeeld is. We vinden dan een zeer merkwaardig
resultaat. Een eerste groep stralingen van grote sterkte zendt de
planeet uit in het zichtbare spektrum en het nabije infra-rood. Gaan
we nu naar het verre infrarood, dan komt er eerst een gebied met
weinig of geen straling, maar daarna ontdekken we een tweede
bestanddeel van de planeetstraling, zwak, maar over een heel stuk
ver infrarood verspreid. Het eerste bestanddeel is het gewone
zonhcht, door de planeet eenvoudig terugverstrooid. Het tweede
echter is de straling der planeet zelf. Elk lichaam zendt straling uit,
hoe koud het ons ook moge lijken, zodra het een temperatuur hoger
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dan het absolute nulpunt heeft. Hoe kouder het lichaam, hoe
zwakker die strahng is en hoe verder in het infrarood zij hgt. De
planeet heeft niet alle zonnestralen teruggekaatst, een gedeelte
heeft zij opgeslorpt en haar temperatuur is gestegen; de ontvangen
energie straalt zij uit in het verre infrarood. Door het onderzoek
dezer eigen strahng van de planeet kan dus de temperatuur van
haar oppervlak bepaald worden.
Dikwijls is de planeetstraling te zwak dan dat men haar op de
beschreven volledige wijze tot een spektrum zou kunnen uitspreiden en meten. Men bereikt echter vrijwel hetzelfde resultaat
door eerst de strahng te meten van de planeet als geheel, ongesplitst, en door daarna een bakje met gewoon water voor de radiometer te schuiven en opnieuw de meting uit te voeren. Water houdt
het verre infrarood geheel tegen, neemt dus de planeetstraling weg.
De procentische verandering die de straling door tussenschakeling
van het water ondergaat geeft dus een maat voor de sterkte der
planeetstrahng, dus ook voor de temperatuur der planeet. Zo heeft
men bijvoorbeeld gevonden, dat Mercurius een temperatuur van
240° C bereikt op die plaatsen, welke voortdurend aan de zonnestraling zijn blootgesteld. Venus bereikt 50° C, Mars —16° C,
Jupiter en Saturnus —110° C.
Van recente datum in de sterrekunde is het onderzoek naar de
polarisatie dér hemellichamen, en juist voor het onderzoek der
planeten schijnt dit onderzoek grote toekomstmogelijkheden te
bieden. Zodra immers het licht onder een hoek weerspiegeld of
verstrooid wordt, vertoont het daar de blijvende sporen van. D i t
is nu juist het geval bij de planeten die door de Zon verlicht worden
en vanuit de Aarde worden waargenomen; het is dus begrijpelijk
dat hun licht de „zijdehngse eigenschappen" vertoont die wij als
polarisade bestempelen. De polarisadegraad hangt af van de aard
van het lichtverstrooiend oppervlak, evengoed als van invals- en
waarnemingshoek. Z i j bhjkt voor de planeten slechts enkele procenten te bedragen, maar het is mogelijk geweest door zorgvuldig
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werken dit geringe bedrag zeer nauwkeurig te meten. LYOT, een
jong en reeds beroemd Frans sterrekundige, heeft een speciale
polarimeter voor dit doel uitgewerkt, waarmee gepolariseerd licht
gemengd met natuurlijk licht in de verhouding 1 : 1000 nog gemeten kan worden; daarmee heeft hij de polarisatiegraad van elke
planeet bepaald als functie van de hoek Zon-planeet-Aarde (de
„phasehoek"), en aldus krommen verkregen, die kenmerkend zijn
voor elke planeet. De krommen van de Maan, Mercurius, en Mars
vertonen een grote onderlinge gelijkenis, wat goed klopt met het
feit dat dit drie hemellichamen zijn waarvan we de vaste korst
kunnen zien zonder belemmering van een dampkring. Toen in het
aardse laboratorium gezocht werd naar dergelijke kurven, bleek
die van vulkanische as er opvallend goed op te gelijken; geen
andere stoffen vertoonden een merkbare gelijkenis, ook niet de lava,
waarmee men zo lang gedacht heeft dat de Maan bedekt zou zijn.
Zo zijn we dus in 't bezit gekomen van een belangrijke inhchdng,
die men ternauwernood had kunnen hopen te verkrijgen. De kurve
van Venus daarentegen kwam geheel en al overeen met die van de
wolken, hetgeen klopt met de voorstehingen welke wij reeds geruime tijd over deze planeet hadden. De kleine planeten vertonen
kurven welke nog moeilijk te verklaren zijn, en welke misschien
samenhangen met de onregelmadge vormen welke die hemellichamen schijnen te bezitten. Voor de reuzenplaneten is er een
andere moeilijkheid: hier is de hoek Zon-planeet-Aarde altijd klein,
de polarisatiekromme kan dus slechts over een klein stukje van haar
loop bestudeerd worden.
Tenslotte blijft mij nog één methode te noemen, de methode
waarmee de Sterrekunde in beginsel achter vrijwel elke vraag
komen kan, zij het dan ook na lange omwegen en dikwijls met grote
onzekerheid: de methode der theoretische bespiegeling. Langs deze
weg is het dat wij iets te weten kunnen komen omtrent het inwendige der planeten, en met bijzonder welslagen is deze methode
toegepast op het onderzoek van Jupiter en de andere reuzen-
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planeten. Men kan laten zien, dat de inwendige opbouw zich
moet verraden door de gemiddelde dichtheid der planeet en door
haar afplatting; uit de combinatie van deze twee gegevens is wel
niet ahes te berekenen, maar toch het traagheidsmoment, waaruit
bij plausibele onderstellingen het gehele verloop der dichtheid
met de diepte kan worden afgeleid. Jupiter en Saturnus blijken
een veel sterkere massaverdichting naar het middelpunt toe te
vertonen dan bijvoorbeeld de Aarde. U h de theorie der mengsels
heeft men besloten, dat de kern der reuzenplaneten uit metalen
moet bestaan. Daaromheen bevindt zich een laag silicaten, en
daarbuften weer een ijsmantel van duizenden kilometers dikte;
de modificaties van ijs bij zeer hoge druk spelen daarin een belangrijke rol, O. a. ijs V I en ijs V I I , die een soortelijk gewicht van 1,36
hebben. Nog meer naar buiten, enkele honderden kilometers
onder het oppervlak, komen de vaste gassen, inzonderheid vaste
waterstof en kooldioxyde, drijvend op gasvormig helium! Want
het is in 't laboratorium gebleken, dat bij zeer hoge drukkingen
een dergelijke vreemdsoordge volgorde der soortelijke gewichten
optreedt, „barotropie" geheten. Tenslotte komt dan de dampkring van waterstof, ammoniak en methaan, met de reeds beschreven
wolken. Het is mogelijk dat de waterstof bij de drukkingen van
enkele honderdduizenden atmosferen in een metallische modificatie
is overgegaan! Het zal U duidelijk zijn, hoe belangrijk het onderzoek der stof bij hoge druk voor onze kennis van het inwendige
der planeten is.

Uit het vluchtig overzicht dat ik U heb mogen geven, zult U
hebben gezien hoeveel rijker onze onderzoekingsmethoden geworden zijn door de invoering der astrophysische werkwijzen. Men
kan niet zeggen, dat de resultaten die nu langs geheel verschillende
wegen verkregen worden, altijd ten volle met elkaar i n overeenstemming zijn. Dikwijls stuiten we op tegenstrijdigheden, meer
dan eens spijt het ons dat we zoveel weten, en dus ook zoveel
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moeten verklaren! Het ontwerpen van een theorie was heel wat
gemakkelijke1· in de tijden toen men van een klein aantal feiten
uitging en verder naar hartelust mocht fantaseren. Daartegenover
staat echter; dat wij nu beter dan vroeger kunnen instaan voo1· wat
we beweren1 dat we stelliger kunnen verwerpen. We hebben een
grotere zekerheid en strengheid verworven1 we zien een rijkdom
van mogèlijkheden1 en we beschikken over methoden om daar
tussen te kiezen. Het valt niet moeilijk te voorspellen, dat de
onderzoekers op dit gebied nog een rijke oogst zullen inzamelen,

