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147sTE JAARVERSLAG 
U I T G E B R A C H T I N DE ALGEMEENE VERGADERING 

V A N 10 DECEMBER 1940. 

Di t verslag moet aanvangen met de vermelding, dat de maat

schappij het verlies te betreuren heeft van het eerelid, de vice-adm. 

b.d. W. C. J. Smit. 

De maatschappij had 260 leden, waaronder 2 eere-leden. 

Een excursie werd dit\ jaar niet gehouden, maar in plaats hier

van waren er een tweetal extra lezingen en ook een tweetal lezingen 

in samenwerking met het Kon. Ned. Aardr. Genootschap. 

De spreekbeurten werden vervuld door de H . H . Prof. Dr. W. 

Reinders, Dr . G. J. van Oordt, Prof. Dr. G. L . Funcke, mevr. Dr. 

G. L . de Haas-Lorentz, Dr. I r . R. Houwink, Prof. Dr. A. Panne-

koek, Prof. Dr . H . J. Lam, Prof. Dr. H . B. Dorgelo, Prof. Dr. 

B. G. Escher, H . van Di jk , Prof. Dr. J. A. Prins, C. H . Diep-

huis en J. Tijssen. 

Subsidies werden verleend aan de Volksuniversiteit en het 

Hist. Natuurwetenschappelijk Museum. 

De bijzondere omstandigheden hebben in het afgeloopen jaar 

nog niet zwaar gedrukt op de ontvangsten en uitgaven der maat

schappij. Voor het komende jaar zal gerekend moeten worden op 

een zeer sterke daling der inkomsten uit zaalhuur. 
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TRANSPORT VAN STOFFEN IN DE PLANT 

door 

PROF. DR. W. H . ARISZ. 

Wanneer men ziet, dat een plant verwelkt, dan zal men, om dit 

weer te herstellen aan den grond, waarin de plant geworteld is, 

water geven. Men is vertrouwd met het idee, dat de plant in staat 

is het toegevoegde water op te nemen en door wortel en stengel 

naar de verwelkte deelen te voeren. Di t watertransport heeft de 

aandacht van vele onderzoekers getrokken, zoodat wij zoowel van 

de krachten, die het veroorzaken, als van de banen, waardoor het 

plaats heeft, goed op de hoogte zijn. De voornaamste kracht is de 

zuigkracht, die in de bladeren optreedt als zij water verdampen; 

de voornaamste transportbaan is het hout, meer in het bijzonder 

de houtvaten, die van wortel tot blad geheel met water gevuld zijn. 

Er zijn echter bij het watertransport nog wel eenige duistere punten. 

Terwijl wij van het transport in de doode houtvaten ons een goede 

voorstelling kunnen maken is zoowel de eerste als de laatste schakel 

van het proces t het vervoer in den wortel, van buitenwand tot de 

in de centraalcylinder gelegen houtvaten en ook het vervoer uit de 

vaten in het blad naar het verdampende oppervlak van het blad 

minder goed bekend. Die onbekendheid hangt wel voornamelijk er 

mee samen, dat hier het transport door levende cellen plaats heeft. 

Het transport in het blad is in de laatste jaren door STRUGGER en 

RoucHAL onderzocht. Z i j hebben daarbij gebruik gemaakt van 

f luoresceerende kleurstoffen, zooals berberine sulfaat en oxypyrentri-

sulfozure natrium. De eerste stof wordt door de wand geadsorbeerd. 

Als deze dan met ultraviolet licht bestraald wordt, fluoresceert zij 

sterk. De tweede kleurstof wordt niet door de wand geadsorbeerd. 
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doch is zelfs in uiterst sterke verdunning nog fluoresceerend. 

(1 ; 1 milliard). Zi j meenen nu te hebben aangetoond, dat het 

water niet door de levende bladcellen zijn weg neemt, doch door 

de celwanden gaat, die deze cellen begrenzen. Door het onderzoek 

van FREY-WYSSLING wist men reeds, dat in den celwand fijne kanalen 

aanwezig zijn, die een diameter hebben van 10—100 a. Dezelfde 

zuigkracht, die het water door de zooveel ruimere vaten zuigt, 

zou nu ook het water in deze celwanden vervoeren naar het ver

dampend oppervlak toe. 

Deze hypothese heeft nog een bijzondere pointe, dat JULIUS 

SACHS, de grondlegger van de botanische plantenphysiologie, in 

het midden van de vorige eeuw een theorie gegeven heeft over de 

water-beweging, die aanneemt dat het water zich niet in de holten 

der houtvaten zou verplaatsen maar in de celwanden. Zooals zoo 

dikwijls het geval is blijkt ook hier de oude theorie in nieuwen 

vorm weer terug te keeren. 

Ook bij den wortel zou men zich kunnen denken, dat het transport 

van water door de schors in de celwanden plaats heeft. Hier doet 

zich echter een hindernis voor in den mantel van endodermiscellen, 

die den centraalcylinder omgeeft. Er loopen namelijk over de 

wanden van deze cellen kurkbandjes, die ondoorlaatbaar zijn 

voor water en doorgang van water van schors naar centraalcylinder 

door den wand onmogelijk maken. Het water moet hier het levende 

plasma der endodermiscellen passeeren. 

Of nu inderdaad het water in de overige schorscellen alleen door 

de wanden gaat en niet door het protoplasma is nog onvoldoende 

bekend. Wel weten w i j , dat de wateropname van den wortel sterk 

afhankelijk is van de temperatuur en door koolzuur geremd wordt. 

D i t wijst waarschijnlijk meer in de richting van een plasmatischen 

invloed. Zeker is een deel der wateropname niet het gevolg van de 

zuigspanning door de transpiratie doch een actief proces van 

levende cellen. Dat blijkt uit de bekende verschijnselen van het 

druppelen van planten in een vochtige omgeving en van het bloeden 
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bij aansnijden. Voor de hiervolgende uiteenzettingen was het vooral 

van belang er op te wijzen, dat het bestudeeren van het water

transport door de houtvaten niet zooveel moeilijkheden biedt als 

van het transport door het levende parenchym in blad en wortel. 

Het is mijn bedoeling hier het transport van stoffen in het alge

meen te behandelen, dus naast water dat van zouten en van ver

schillende organische stoffen, die in de plant vervoerd moeten 

worden. De zouten worden eveneens door den wortel opgenomen 

en verspreiden zich in de plant naar alle groeiende deelen. De 

organische stoffen worden in het bijzonder in de bladeren samen

gesteld en moeten van daar ook naar de plaatsen, waar deze stoffen 

voor synthese, opslag en verbruik noodig zijn, worden vervoerd. 

Het transport van zouten heeft ten deele, dat van organische stoffen 

vrijwel geheel in levende cellen plaats, zoodat het uit het vooraf

gaande wel duidelijk geworden zal zijn, hoeveel moeilijker de 

analyse van dit transport is dan dat van het water in de houtvaten. 

Pas in de laatste jaren heeft men over dit proces meer gegevens 

verkregen, al hebben wij nog geen inzicht over het mechanisme 

van dit transport en de krachten, die er een rol bij spelen. Het is 

mijn bedoeling hier iets mee te deelen over interessante gegevens 

die men hierbij verkregen heeft. 

Het is al lang bekend, dat organische stoffen niet door de hout

vaten worden vervoerd. Op dezen regel is echter een uitzondering, 

wanneer, in het voorjaar, berk en ahorn groote. hoeveelheden suiker 

door hun vaten naar de uitloopende knoppen vervoeren. Ieder 

kent het bloedingsverschijnsel dat dan bij aansnijding optreedt en 

waarbij de berk een zoet sap laat uitvloeien. Als regel worden de 

organische stoffen echter door den bast vervoerd. 

Reeds lang weet men, dat na het ringen van een boom, waarbij 

de bast doorgesneden is, doch het hout onbeschadigd gebleven is, 

deze nog langen t i jd in leven bl i j f t . De transpiratie en dus ook het 

watertransport gaan onveranderd door, alleen het transport van 

organische stoffen door den bast is verhinderd. Het zijn nu in het 
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bijzonder de zeefvaten in den bast, die de organische stoffen ge

leiden. Bij een blad van een Pelargonium heeft SCHUMACHER over

tuigend aangetoond, dat het zeefgedeelte van den vaatbundel de 

organische stoffen afvoert. H i j opereerde den bladsteel door al 

het peripheere weefsel weg te snijden en alleen den centralen vaat-

bundel onbeschadigd te laten. Als deze met een verband omgeven 

is, b l i j f t het blad wel twee weken frisch. Als nu het zeefgedeelte 

van dezen bundel werd weggesneden dan was afvoer van organische 

stoffen niet meer mogelijk; was echter het hout verwijderd en het 

zeefgedeelte intact dan had in het geheel geen afvoer plaats. Mineer

rupsen zijn volgens ScHNEroER-ORELLi in staat een soortgelijke 

operatie uit te voeren bij appelbladeren. Als zij het zeefgedeelte 

van den vaatbundel in een blad doorvreten, dan is afvoer van 

zetmeel uit het geïsoleerde bladstukje niet meer mogelijk. Bescha

diging alleen van het hout heeft op oplossing en afvoer van het 

zetmeel geen invloed. Een andere proef van SCHUMACHER verdient 

hier ook nog vermeld te worden. H i j ontdekte, dat een blad van 

Pelargonium, dat in een waterige eosine oplossing gedoopt is, de 

eosine opneemt en door de zeefvaten afvoert. Na enkele dagen 

blijkt bij microscopisch onderzoek, dat de zeefvaten er niet meer 

normaal uitzien. Normaal bevatten zij zetmeel; nu is dit ver

dwenen, de zeefplaten zijn verbogen en door callusproppen afge

sloten en het geheele zeefvat geeft den indruk afgestorven te zijn. 

Wanneer men nagaat of na een dergelijke eosinebehandeling de 

zeefvaten nog in staat zijn organische stoffen af te voeren dan blijkt 

het, dat er geen afvoer uit het blad meer mogelijk is. Proeven in 

Groningen bij verschillende andere planten door BOTH en OUDMAN 

genomen hebben dit resultaat van SCHUMACHER bevestigd. Het 

opmerkelijke is, dat de plant verder geen hinder van de behandeling 

ondervindt en na een korte rust weer normaal verder groeit. 

Vraagt men zich echter af, hoe het transport in de zeefvaten 

plaats heeft, dan blijkt het, dat daarover de meeningen sterk ver

deeld zijn. 
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De zeefvaten zijn evenals andere plantaardige cellen opgebouwd 

uit een protoplasmazak, die door een stevigen elastischen wand 

omgeven is. Binnen den zak bevindt zich het celvocht. De zeefvaten 

liggen in lengterijen. De dwarswand tusschen twee opeenvolgende 

vaten is een doorboorde plaat, die met plasma bekleed is. Er bestaat 

geen zekerheid over of er open kanaaltjes in deze platen voor

komen. Di t is echter van groot belang, daar alleen bij open kanaaltjes 

een strooming van het celsap door een ri j van opeenvolgende zeef

vaten mogelijk is. Zi jn er geen open poriën, dan is een dergelijke 

strooming onwaarschijnlijk, tenzij men met HUBER en CRAFTS aan

neemt, dat het plasma der zeefvaten bijzonder doorlatend is. 

Een schema voor strooming van celsap door de zeefvaten is 

door MüNCH gegeven. Het is bekend, dat het celsap in de 

zeefvaten rijk is aan suikers soms ook aan eiwitten. Deze stoffen 

zouden nu met het celsap van plaatsen van hooger druk naar 

plaatsen van lager druk worden vervoerd. Volgens de opvatting 

van MüNCH treden bij het eene uiteinde van de transportbaan 

organische stoffen in de zeefvaten, zooab suikers, die bij de foto

synthese in de bladeren gevormd zijn, terwijl aan het andere uit

einde die stoffen verbruikt worden, hetzij voor nieuwvorming 

hetzij voor ademhahng of wel worden zij als reservemateriaal, dat 

niet meer osmotisch werkzaam is, zooals zetmeel, gedeponeerd. 

Onder deze omstandigheden ontstaat een drukstroom in de zeef

vaten, waarbij de suikerrijke inhoud verplaatst wordt. Dan moeten 

echter alle stoffen, die in het celsap aanwezig zijn in één richting 

vervoerd worden. Was het dus mogelijk aan te toonen, dat in de 

zeefvaten gelijktijdig een transport van verschillende stoffen in 

tegengestelde richting verliep, dan zou dit tegen de theorie van 

MijNCH pleiten. Di t tegenbewijs is tot nu toe niet streng geleverd. 

Bewezen is de drukstroom theorie echter ook niet, en er zijn ver

schillende gegevens bekend, die er niet mee overeenstemmen. 

MÜNCH meende, dat bij den groei van vruchten een oplossing 

van voedingsstoffen in water door de zeefvaten naar de zich ont-
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wikkelende vrucht zou gaan en dat de voedingsstoffen daar voor 

opbouw zouden dienen, terwijl het water, waarin die stoffen waren 

opgelost weer door den steel zou terugstroomen. Proeven echter 

door DÖPP met komkommers genomen om aan te toonen, dat 

inderdaad een strooming van water met opgeloste stoffen door de 

zeefvaten plaats heeft, hadden geen succes. Hi j sneed de houtvaten 

weg, die de vrucht van water zouden kunnen voorzien, zoodat 

deze op het water uit de zeefvaten, die onbeschadigd bleven, aange

wezen was. In dit geval bleek echter een verdere ontwikkeling van 

de vrucht terstond op te houden, terwijl deze zelfs water verloor 

en de cellen slap werden. Deze proeven pleiten tegen een strooming 

van water tegelijk met voedingsstoffen in de zeefvaten, en zijn 

dus in strijd met de theorie van M Ü N C H . 

Andere onderzoekers vonden, dat het transport plaats had volgens 

een concentratieverval,. dus hierin op een gewoon diffusieproces 

gelijkt. Alle onderzoekers zijn het er echter over eens, dat de sterkte 

van het transport nooit door een gewoon diffusieproces kan worden 

verklaard. Di t toch leent zich niet voor verplaatsing over grootere 

afstanden, wegens de langzaamheid der diffusie. Op welke wijze 

dan echter een diffusieproces sterk versneld zou kunnen worden is 

nog duister. V A N DEN HONERT heeft gewezen op de snelle uit

breiding van stoffen, die oppervlakte actief zijn, in grensvlakken, dus 

ongeveer op de wijze waarop een petroleumdruppel zich over water 

kan uitbreiden. Doch ook dit is nog maar een hypothese. 

Aangezien het onderzoek van het transport van de in zeefvaten 

aanwezige stoffen op zoo groote moeilijkheden stuit, heeft men 

getracht andere stoffen in de zeefvaten te brengen zooals kleurstof

fen, die dan als indicator van het stoftransport zouden kunnen 

dienen. Wi j zagen reeds de proeven van SCHUMACHER met eosine, 

waarbij die kleurstof in de zeefvaten doordringt en ze voor verder 

transport onbruikbaar maakt. SCHUMACHER vond nu een andere 

kleurstof, die ook wanneer deze op een blad gebracht wordt door 

het parenchymweefsel wordt opgenomen en in den vaatbundel en 
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de zeefvaten doordringt. Deze kleurstof is het fluoresceïne. De 

zeefvaten lijden van dit inbrengen niet en blijven normaal function-

neeren. Fluoresceïne is een kleurstof, die fluoresceert en daardoor 

nog i n uiterst geringe concentratie is aan te toonen. Wanneer men 

het weefsel, dat fluoresceïne heeft opgenomen met ultravioletlicht 

bestraalt dan is ook een kleine hoeveelheid fluoresceïne nog uit

muntend onder het microscoop door de gele fluorescentie aan te 

toonen, vooral doordat de stof door het cytoplasma sterk geabsor

beerd wordt. Het is aan BOTH gelukt de voortbeweging van fluores

ceïne in de zeefvaten onder het microscoop waar te nemen. 

SCHUMACHER meent, dat het transport van fluoresceïne in het 

protoplasma plaats heeft en niet in het celsap. H i j bestrijdt dan 

ook de drukstroomtheorie van M Ü N C H . Als zijn interpretatie van 

zijn fluoresceïne proeven juist is, dan moet men er dus in elk geval 

rekening mee houden, dat transport van bepaalde stoffen in het 

protoplasma der zeefvaten mogelijk is. D i t sluit echter nog niet uit, 

dat andere stoffen wel in het celvocht door een drukstroom kunnen 

worden verplaatst. 

De gegevens, die men tot nu toe over het transport in zeefvaten 

verkregen heeft en waarvan er hier slechts enkele iets uitvoeriger 

konden worden besproken, geven dus nog geen inzicht in den aard 

van het mechanisme. Het ligt daarom voor de hand de vraag te 

stellen of er ook iets bekend is over het transport van cel tot cel. 

Di t probleem is van fundamenteel belang en leent zich beter voor 

onderzoek. De hiermee verkregen gegevens zullen waarschijnlijk 

licht kunnen werpen op het meer gespecialiseerde mechanisme van 

het transport door de zeefvaten. Bij het transport van cel tot cel 

door gewoon parenchymweefsel zijn de af te leggen afstanden 

belangrijk minder groot en is het denkbaar, dat diffusie een grootere 

rol speelt dan in de zeefvaten. De eerste vraag is nu; hoe worden de 

stoffen in een levende cel opgenomen ? Daarna komt de vraag, hoe 

worden ze van de eene cel naar de andere doorgegeven? 

Het eerste punt is dus de opname van stoffen door de cel. 
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Wanneer men zich afvraagt, wellce cellen stoffen kunnen opnemen, 

dan is het duidelijk, dat alle eencellige organismen stoffen van 

buiten moeten opnemen. Vandaar dan ook dat vooral met een

cellige wieren, die soms zeer groot kunnen zijn, vele proeven zijn 

genomen. Bij de hoogere planten zijn het wel in het bijzonder de 

opperhuidcellen van den wortel, die stoffen uit de omgeving, vooral 

zouten, opnemen. Bij in het water levende planten hebben ook de 

bladcellen deze functie. Bovendien zijn er nog enkele speciale 

gevallen, dat bladeren van landplanten in staat zijn stoffen op te 

nemen. Di t komt namelijk voor bij insecten etende planten. W i j 

zullen deze drie categoriën afzonderlijk nagaan. In de eerste plaats 

de wortelcellen. Tot voor korten t i jd meende men, dat zouten 

tegelijk met het water door de wortels werden opgenomen. Het is 

gebleken, dat deze meening onjuist is. Een plant, die weinig ver

dampt, hoeft niet armer aan zouten te zijn dan een plant, die sterk 

transpireert. Wel is aangetoond, dat bij sterke transpiratie tijdelijk 

ook meer zout wordt opgenomen, doch dit bewijst niet dat de 

zoutopname afhankelijk is van de hoeveelheid opgenomen water. 

Zoutopname en wateropname zijn in wezen gescheiden processen. 

Wi j bespraken reeds, dat het niet geheel zeker is of de wateropname 

door de wortelcellen een zuiver passief proces is; voor de zout

opname kan dit met stelligheid ontkend worden. Alleen levende 

wortelcellen, die behoorlijk kunnen ademhalen, zijn tot zout

opname in staat. Hierbij kan de concentratie der zouten in het 

celsap een hoogere waarde bereiken, dan die in de buitenoplossing. 

Alleen wortels, die van zuurstof voorzien zijn en voldoende suiker 

bezitten om hun activiteit te onderhouden, nemen zouten op. 

Vooral de onderzoekingen van den Amerikaanschen hoogleeraar 

HoAGLAND in Californië hebben dit overtuigend aangetoond. H i j 

werkte met afgesneden wortelsystemen, die geheel in de vloeistof 

waren ondergedompeld, zoodat verdamping geen rol speelde. 

Ook andere weefsels zijn, zooals STEWARD en medewerkers aan

toonden, tot actieve opname in staat. Schijfjes van een aardappel 
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vertoonen enkele dagen na het snijden een groote activiteit van de 

peripheere cellen en nemen, zooals Mej . REINDERS aantoonde, in 

de eerste 6 dagen ongeveer 2 0 % water op. STEWARD bracht dit 

actieve weefsel in een zoutoplossing, en vond dat het zout geaccu

muleerd wordt, d.w.z. het wordt uit een buitenoplossing van zeer 

geringe concentratie opgenomen en tot een veel hoogere concentratie 

in het celvocht opgehoopt. Niet door een passief indringen, maar 

door een actief ophoopingsproces, dat met de stofwisseling samen

hangt, dus tegen een concentratieverval in, komen de zouten in 

de cel terecht. Ook bladeren van waterplanten vertoonen dit ver

schijnsel. Onderzoekingen in samenwerking met Dr. OUDMAN, in 

Groningen verricht, hebben aangetoond, dat niet alleen zouten 

op deze wijze in de bladcellen worden opgehoopt maar ook sommige 

organische stoffen, zooals asparagine en waarschijnlijk ook suiker. 

Men heeft vroeger de beteekenis van de passieve permeabiliteit, 

d.w.z. het diffundeeren van stoffen door het protoplasma sterk 

overschat. Het was al lang bevreemdend, dat juist die stoffen, die 

voor de stofwisseling van zoo'n groot belang zijn zooals suikers en 

zouten niet door het protoplasma diffundeeren. Juist voor die 

stoffen, die niet door het protoplasma kunnen diffundeeren, is 

de actieve opname van groot belang. Er zijn echter tal van stoffen, 

die gemakkelijk door het protoplasma diffundeeren en zonder 

arbeidsprestatie van de cel worden opgenomen. Deze stoffen 

zooals, ureum, caffeine kunnen, wanneer zij in de cel geen ver

andering ondergaan, weer even gemakkelijk worden afgegeven. 

Wi j willen nu de vraag onder de oogen zien, hoe stoffen in paren

chymweefsel van cel tot cel worden vervoerd. HUGO DE VRIES heeft 

zich reeds de vraag gesteld of er in de cel niet een mechanisme is, 

dat het diffusieproces zou kunnen versnellen. H i j meende dat te 

vinden in de protoplasmastrooming, die in vele cellen aanwezig 

is of onder bepaalde omstandigheden ontstaat. De protoplasma

strooming zou de stof regelmatig in het protoplasma kunnen 

verdeelen. De overgang van de eene cel naar de andere kan dan 



10 

plaats hebben van het cytoplasma van de eene cel naar dat van 

de aangrenzende cel, terwijl het volgens M Ü N C H denkbaar zou zijn, 

dat daarbij de grenslagen van het protoplasma, die zooveel minder 

doorlaatbaar zijn, niet behoeven te worden gepasseerd. Deze 

hypothese van DE VRIES l i jkt zeer goed aanvaardbaar, doch moet 

natuurlijk door proeven worden getoetst. Hierover bestond een 

onderzoek van BIERBERG, die bij Vallisneriabladeren vond, dat als 

de protoplasmastrooming in gang was lithiumzouten sneller ge

transporteerd worden dan wanneer er geen protoplasmastrooming 

was. Deze proeven zijn in mijn laboratorium door Mevr. BLANKSMA-

K o K herhaald, doch zij kon het versnellende effect van de proto

plasmastrooming niet aantoonen. 

De gevonden snelheid was kleiner dan die van een diffusieproces, 

wat wel te begrijpen is, daar het diffundeeren door de grenslagen 

van het protoplasma groote vertraging teweeg brengt. Ook met 

caffeïne deed zij proeven en vond hetzelfde als voor lithiumzouten. 

Bij een latere herhaling van de proeven met caffeïne met een 

quantitatieve methode bleek haar resultaat juist te zijn. N u is reeds 

in de voorafgaande bespreking vermeld, dat asparagine een orga

nische stof is die actief door de bladcellen wordt opgenomen. Het 

lag daarom voor de hand na te gaan of weUicht een dergelijke stof 

sneller wordt getransporteerd. Inderdaad werd een versneld 

transport van asparagine bij Vallisneria aangetoond. Het is echter 

nog niet gelukt om den aard van het versnellende mechanisme 

nader te analyseeren. Wel is bekend, dat asparagine een stof is, 

die protoplasmastrooming bij Vallisneria bladen teweeg brengt en 

het is dus denkbaar dat de protoplasmastrooming hierbij een rol 

speelt. Het doorzuigen van vloeistof door het weefsel heen heeft een 

versterkt transport tengevolge, doch indien door zuurstof onttrekking 

de actieve opname wordt gestopt, heeft in het geheel geen trans

port plaats. Blijkbaar is het zonder medewerking van het protoplasma 

niet mogelijk asparagine door dit weefsel te transporteeren. 

Een tweede geval van versneld transport in parenchymweefsel is 
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door onderzoekingen van W E N T en medewerkers bekend ge

worden en betreft het transport van groeistof in het parenchym 

van haverkiemplantjes, 

I n een coleoptyl van de haver wordt in den top groeistof gevormd, 

die van den top naar de basis getransporteerd wordt. Hoewel i n het 

coleoptyl vaatbundeltjes voorhanden zijn, heeft het transport in 

parenchymweefsel plaats. D i t transport vertoont enkele bijzonder

heden; ten eerste is het polair. Neemt men schijfjes van een coleoptyl 

en brengt men groeistof op de morphologische bovenzijde dan 

wordt deze door het schijfje naar de onderzijde getransporteerd 

en bijv. aan een agarplaatje afgegeven. Wordt echter het schijfje 

omgekeerd geplaatst en de groeistof op de morphologische onder

zijde gebracht dan heeft in het geheel geen transport naar de 

morphologische bovenzijde plaats. Een tweede bijzonderheid is, 

dat het transport met gelijkmatige snelheid plaats heeft. Het proces 

is dus geen diffusieproces. Daarvoor is de snelheid ook te groot 

10—12 mm per uur. De snelheid is weinig afhankelijk van de 

temperatuur. De hoeveelheid echter, die getransporteerd wordt 

is wel afhankelijk van de temperatuur. Nu' heeft in deze cellen 

protoplasmastrooming plaats. De snelheid van deze strooming is 

evenals die van het auxinetransport volgens BOTTELIER niet van 

de temperatuur afhankelijk. Daarom nemen verschillende onder-

Zoekers aan, dat de protoplasmastrooming in dit geval voor het 

transport van beteekenis is. 

De polariteit wordt hierdoor echter nog niet verklaard. Het is 

alsof de groeistof aan het eind van de cel gekomen uit het proto

plasma van de eene cel treedt en aan dat van de aangrenzende cel 

wordt overgegeven. Hiervoor is nog geen afdoende verklaring 

bekend. 

Door W E N T is nagegaan of ook zouten onder volkomen vergelijk

bare omstandigheden getransporteerd worden als auxine. Om reeds 

zeer kleine hoeveelheden aan te toonen werd van radioactieve 

stoffen gebruik gemaakt. Radioactief broom, natrium en phosphaat 
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zijn reeds in uiterst geringe hoeveelheid aan te toonen door de 
ontladende werking op een electroscoop. 

Deze zouten werden wel door het coleoptylweefsel getransporteerd 
doch het transport was niet polair. Daaruit concludeert WENT, dat 
de auxine op andere wijze getransporteerd wordt dan de zouten, 
hetzij door een ander mechanisme, hetzij langs een andere baan. 
Quantitatieve gegevens over dit zouttransport zijn nog niet mee
gedeeld. 

Als laatste voorbeeld van transport in parenchymweefsel, zou ik 
het transport in de tentakels van den zonnedauw (Drosera) willen 
bespreken. 

Door OUDMAN is een onderzoek uitgevoerd over de voeding van 

deze insectenetende plant. H i j kon de planten tot volle ontwikkeling 

brengen door ze op een armen grond vrijwel zonder stikstofver

bindingen te kweeken en de stikstof toe te dienen in den vorm van 

pepton of asparagine aan de bladeren. H i j kon aantoonen, dat 

speciale organen op de bladeren de stoffen opnemen, in het b i j 

zonder de tentakels. Vooral de randtentakels, die een lengte van 

mm bereiken zijn voor deze proeven zeer geschikt. Het transport 

in deze tentakels willen wij hier bespreken, omdat het gebleken is, 

dat ook dit in parenchymatische cellen plaats heeft. 

De tentakels bestaan uit een kopje, dat uit typische kliercellen 

bestaat en uit een steel van parenchymcellen, waartusschen een 

spiraalvaatje loopt. Worden nu de tentakels met hun kopje in 

contact gebracht met agar, waaraan verschillende stoffen, waarvan 

men het transport wil nagaan, zijn toegevoegd, dan worden deze 

stoffen door de tentakelkopjes opgenomen en naar het blad ver

voerd. Het zou denkbaar zijn, dat het kopje de stoffen opneemt en 

afgeeft aan het spiraalvaatje, waarna ze dan door het blad met het 

water uit dit vaatje zouden kunnen worden opgezogen. Di t blijkt 

echter niet het geval te zijn, want tentakels zonder kopje zijn ook 

nog tot opname in staat. Als het transport door het spiraalvat ging 

zou men kunnen verwachten, dat het afhankelijk was van de 
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strooming van water er door heen. Transpiratie van het blad zou 

die strooming zeker teweeg brengen en kunnen versterken. Het 

bleek echter, dat de sterkte van de verdamping van geringen invloed 

was op de sterkte van het transport door de tentakels. In een met 

waterdamp verzadigde ruimte komt het transport dan ook niet tot 

stilstand, doch gaat vrijwel onveranderd door. Zelfs wanneer aan 

de agar suiker wordt toegevoegd, waardoor een waterstroom in 

tegengestelde richting wordt veroorzaakt, blijkt het transport b i j 

zonder sterk te zijn. Er is dus geen sprake van dat het transport 

door het spiraalvaatje zou kunnen verloopen. Het is een transport 

door parenchymweefsel van cel tot cel. Het transport van een groot 

aantal stoffen is bij dit object nagegaan. Het bleek, dat sommige 

stoffen, zooals caffeïne minder sterk getransporteerd worden dan 

aminozuren en asparagine. Ook phosphaat wordt actief getranspor

teerd. Het transport van deze stoffen hangt, evenals wij dit reeds 

gezien hebben bij de opname van zouten en asparagine door paren

chymcellen, af van de aërobe stofwisseling. Als zuurstof ontbreekt 

heeft opname en transport niet plaats. Dat wijst er wel op hoe nauw 

verwant actieve opname en transport met elkaar zijn. Of in dit geval 

protoplasmastrooming een rol speelt is onbekend. Wel weet men 

reeds lang, dat in de parenchymcellen van den tentakelsteel een 

krachtige protoplasmastrooming voorhanden is. 

Di t object gaf ook de gelegenheid na te gaan of deze stoffen alle 

door eenzelfde mechanisme worden getransporteerd. Zonder uit

voerig hierop in te gaan, zou ik alleen willen vermelden, dat aspara

gine en aminozuren bij de opname concurreeren daar de hoeveel

heid, die van ieder van deze stoffen opgenomen wordt zich niet 

summeert, wanneer zij tegelijkertijd worden opgenomen. Daaren

tegen summeert de opname van asparagine en phosphaat wel en 

dit wijst er op, dat het mechanisme van de opname van deze laatste 

stoffen verschillend is. D i t geeft den indruk, dat de transportbaan 

voor phosphaat en asparagine verschillend is, terwijl aminozuren 

en asparagine elkaar de plaats op eenzelfde transportbaan betwisten. 



1 4 

Hoe men zich dit moet voorstellen is nog onbekend. Men kan zich 

denken, dat de stoffen zich met bepaalde deelen van het proto

plasma, zoogenaamde dragers, verbinden en dat er dus verschillende 

soorten van dragers zijn, de eene soort die affiniteit heeft voor 

asparagine en aminozuren terwijl een andere soort dragers op phos-

phaten is ingesteld. 

Hoewel het niet mogelijk geweest is in het voorafgaande een 

eenigszins volledig overzicht te geven over het transport in de 

plant zijn toch wel enkele punten op den voorgrond gekomen. 

Wi j hebben er op gewezen, dat transport in levend weefsel 

veel moeilijker te begrijpen is dan transport in doode vaten, omdat 

het levende organisme zoo gecompliceerd is. Het transport van 

organische stoffen heeft geheel in levende cellen plaats. W i j zagen, 

dat er meer gespecialiseerde cellen zijn, zoogenaamde zeefvaten, 

die voor het transport over grooteren afstand dienst doen. Indien 

het blijkt, dat de drukstroomtheorie van M Ü N C H niet juist is en 

er dus geen strooming van vloeistof door het lumen der zeefvaten 

plaats heeft, dan is het verschil tusschen het transport in zeefvaten 

en in parenchymcellen niet meer van fundamenteelen aard. Daarom 

is het van groote waarde, dat ook in gewoon parenchymweefsel 

versneld transport gevonden is, waarvan enkele gevallen hier nader 

zijn besproken. 

W i j zagen, dat het een algemeene eigenschap is van levende 

cellen en wel vooral van cellen, die een actieve stofwisseling hebben, 

om bepaalde stoffen uit hun omgeving actief op te nemen. Dat 

kunnen zijn zouten of in ionen gedissocieerde zouten en in enkele 

gevallen ook organische stoffen zooals suiker, asparagine en groei

stoffen. Talrijke andere organische stoffen, vooral stoffen met een 

klein molecuul of stoffen die om een andere reden makkelijk door 

het protoplasma permeëeren, hebben vrijen toegang tot protoplasma 

en vacuole. Worden zij bi j de stofwisseling in de cel verbruikt, dan 

zal dit een reden zijn, waardoor nieuwe hoeveelheden van deze 

stoffen in de cel indringen. Gaat het echter om een versneld transport 
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van cel tot cel dan zijn het eerder de moeilijk diffundeerende actief 

opgenomen stoffen, die door het transportmechanisme in de cel 

sneller getransporteerd kunnen worden. W i j kwamen tot de voor

stelling, dat deelen van het protoplasma, die wij dragers genoemd 

hebben, bij het transport van die stoffen een rol spelen en dat er 

verschillende type's van dragers aanwezig moeten zijn om ver

schillende soorten van chemische stoffen te vervoeren. 

Men kan zich niet aan den indruk onttrekken, dat er voor het 

transport van stoffen in de cel verschillende mechanisnie's gebruikt 

worden en dat het niet mogelijk is één schema te ontwerpen, 

waardoor alle transport in levende cellen verklaard wordt. De moge

lijkheden van de levende cel zijn veelvuldig en al te dikwijls is men 

bij wetenschappelijk onderzoek geneigd een principe, dat men 

voor een bepaald geval geldig gevonden heeft, een veel algemeener 

toepassing te geven. Hoewel het onderzoek moeilijker wordt, 

wanneer men met de gecompliceerdheid der processen rekening 

houdt, komen wij het wezen van de levende cel met zijn groot 

aantal samenwerkende factoren en in elkaar grijpende reacties 

daardoor toch nader. ' 



R E A L I T E I T EN FANTASIE BIJ HET 
ONDERZOEK VAN SCHILDERIJEN 

door 

DR. IR. A. M . DE W I L D . 

I n het kleurenspel, dat ons in het dagelijksch leven omringt, 
spelen schilderijen een gewaardeerde rol. De wel eens gebruikte 
uitdrukkingen, wanneer men spreekt van kale of naakte muren, 
of van een „sprekend" schilderij, toonen dit zonder meer aan. 
Het behoeft derhalve geen verwondering te wekken, dat men 
er zich op heeft toegelegd schilderijen, die zoo nauw met onze 
samenleving zijn verbonden, op verschillende wijzen te onder-
Zoeken. 

Teneinde de doelstelling van een dergelijk onderzoek nader te 

specificeeren, is het van belang den ontwikkelingsgang van een 

schilderij te analyseeren. 

Het geheele ontstaan van een schilderij is in alle opzichten te 

vergelijken met het ontstaan van een bouwwerk, en wanneer 

Prof. ZwiERS in zijn 12 Januari 1939 gehouden inaugureele rede 

aan de Technische Hoogeschool te Delft zegt, „dat wel mag worden 

vastgesteld, dat het bouwen, ook als het meer bestreeft dan physiek 

gemak en aesthetisch welbehagen, zich steeds en te allen tijde 

bedient van wat wij noemen de techniek als een middel tot realisatie 

van de idee," dan is deze uitspraak zonder eenige verandering 

geheel van toepassing op het schilderen. 

Ook hier hebben wi j een individu, een kunstenaar, een 

artist, die zijn idee wenscht vast te leggen op een doek of 

paneel, en zich daarbij gaat bedienen van een doode stof 

of materie. Als hij deze materie gaat verwerken, dan volgt hij 
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een of andere techniek, en het resultaat daarvan is het ontstaan van 
het schilderij. 

Schematisch is dit als volgt vigeer te geven: 

Ontwikkelingsgang van het schilderij'. 

Kunstenaar 

(idee) 

Stof 

(materie) 

arbeid Schilderij 

(techniek) (voorstelling) 

Men kan in het algemeen zeggen, dat het onderzoek van schilde
rijen betrekking heeft op het nagaan van het verband, dat er bestaat 
tusschen de samenstellende elementen van het hierboven vermelde 
schema. 

Als eerste en oudste, en ook als meest natuurlijke methode van 

onderzoek, die zich bedient van het visueele zien, kennen wi j de 

kunsthistorie. De kunsthistorie gaat uit van de zichtbare voor

stelling van het schilderij, bestudeert deze in al haar details en 

tracht daaruit b.v. den auteur van een bepaald werk terug te vinden. 

Doch ook omgekeerd, een bepaald schilderij bestudeerend, leert men 

verschillende methoden van uitdrukking in de verschillende perioden 

van het leven van den auteur kennen en ziet men soms, hoe zich 

hierin een evolutie, doch ook dikwijls een devolutie demonstreert. 

Nauw hiermede samen hangt het archivalisch onderzoek, waarbij 

men in oude documenten probeert na te gaan, welke werken door 

bepaalde schilders zijn vervaardigd. Ook de studie van gravures 

en oude etsen draagt hiertoe b i j . 

De geschiedenis van de kunsthistorie geeft evenwel voorbeelden, 

waarbij de toeschrijving van een schilderij aan een bepaalden 

meester niet altijd door verschillende deskundigen eensluidend 

gegeven kan worden en het is duidelijk, dat een dergelijke omstandig-
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heid aan belanghebbenden zelden behoorlijke voldoening geeft. 

Zoodoende is het verklaarbaar, dat zich in de laatste decennia de 

behoefte deed gevoelen om meer controleerbare methoden van 

onderzoek te vinden, die a.h.w. aanvullend konden werken op de 

bestaande kunsthistorische methoden van onderzoek, of deze 

Neemt men als scherpe tegenstelling tot het veelal subjectieve 

karakter van de kunsthistorie het objectieve karakter van het natuur

wetenschappelijk onderzoek, dan spreekt het vanzelf, dat, wanneer 

dit laatste een positief resultaat oplevert, dit in alle opzichten contro

leerbaar is en als zoodanig de kunsthistorie van onschatbaar nut 

kan zijn. 

Niet alleen als werkzaamheid van den geest is de totstandkoming 

van een schilderij te vergelijken met die van een bouwwerk, doch 

ook materieel is er tusschen beide groote overeenkomst. Gelijk men 

in de architectuur spreekt van het bouwen „laag voor laag", zoo is 

ook de technische bouw van schilderijen een natuurlijke opeen

volging van verschillende lagen. 

Als basis voor een schilderij, een plat vlak, dient in den regel een 

paneel, al of niet uit verschillende planken samengesteld, of een 

linnen, dat strak op een houten raam is gespannen. Deze ondergrond 

wordt door een plamuurlaag, bestaande uit krijt of een of ander vul

middel en l i jm, geschikt gemaakt voor het dragen van de eigenlijke 

schildering. Deze schildering bestaat uit een aantal verfstoffen, 

samengehouden door een bindmiddel. 

Teneinde deze verflaag optisch tot zijn volle recht te doen komen 

en tegelijk te beschermen tegen atmospherische invloeden, wordt 

een vernislaag, d.i. een dunne laag hars, aangebracht. Schematisch 

komt dit dus hierop neer: 

ondergrond. 
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De verschillende methoden van onderzoek, welke tot ontwikkeling 

Zijn gekomen, hebben zich vrijwel zonder uitzondering bezig ge

houden met dit deel van het vroeger genoemde ontwikkelings

schema, dat men den arbeid, d.i. de techniek zou kunnen noemen. 

Een uitzondering daarop maakt evenwel het chemisch onderzoek, 

dat zich toelegt op de analyse van de materie, de doode stof, waarvan 

de kunstenaar zich bij zijn arbeid heeft bediend. Het essentieele 

van dit onderzoek komt in hoofdzaak hierop neer, dat men de 

verfstoffen, die in het schilderij zijn gebruikt en die daarvan het 

integreerend bestanddeel uitmaken (immers, de voorstelling is het 

meest vitale deel van het schilderij), aan een analyse onderwerpt. 

De objectieve gegevens, waarbij men van dit ondersoek uitgaat, 

worden geleverd door de analyse van een serie onverdachte kunst

werken, waarvan de datum van vervaardiging vaststaat. Door van 

deze objecten de kleuren te analyseeren, krijgt men een overzicht 

van de in den loop der tijden gebruikte verfstoffen. Zoo is het ook 

mogelijk dit onderzoek te beperken tot een bepaalde periode of tot 

een bepaalde schildersschool, hetgeen gegevens oplevert omtrent 

Di t onderzoek kan worden aangevuld met chemisch-historische 

gegevens, die betrekking hebben op de ontdekking van nieuwe 

te vermelden zijn. 

Het is duidelijk, dat deze methode van onderzoek nimmer 

gegevens kan opleveren, die een bepaalden schilder kunnen aan

wijzen; chemisch is niet vast te stellen, of een schilderij b.v. door 

Rubens is vervaardigd. Maar wel kan het chemisch onderzoek 

aannemelijk maken, dat een schilderij met een specifieke selectie 

verfstoffen geschilderd is, die inzonderheid werden gebruikt in de 

school van Rubens. In de praktijk wordt dit onderzoek zoodanig 

uitgevoerd, dat men microscopisch kleine verfmonsters van origi-
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neele gedeelten van een schilderij afneemt en deze onder het 

microscoop chemisch determineert. Van bijzonder belang is dit 

een schilderij wordt verondersteld te zijn geschilderd door een 

bepaald kunstenaar en tegelijk in dit schilderij verfstoffen voor

komen, die tijdens zijn leven niet bekend waren of gebruikt werden. 

Het Röntgenschaduwbeeld, dat van een schilderij verkregen kan 

worden, geeft over den technischen bouw een aantal interessante 

bijzonderheden. 

Een tweetal omstandigheden zijn de oorzaak, dat het Röntgen-

beeld van een schilderij zoo treffend duidelijk kan zijn. 

In de eerste plaats is het beeld een zuivere contactafdruk, waar

door de afmetingen van de schildering en die van het schaduw

beeld precies aan elkander gelijk zijn. 

In de tweede plaats zijn in het algemeen voor lichte partijen 

in de schildering verfstoffen gebruikt, die een groote absorptie 

voor Röntgenstralen vertoonen (loodwit en zinkwit), waarbij 

natuurlijk ook de laagdikte een rol speelt. Hierdoor wordt dikwijls 

een treffende gelijkenis tusschen schildering en Röntgenbeeld 

verkregen en dit, gepaard met het feit, dat deze beide van over

eenstemmend formaat zijn, maakt een vergelijking tot in kleinste 

beeld worden teruggevonden. De bouw van het schilderij, hoe de 

schilder allengs tot een voorstelling is geraakt, het beeld van de 

penseelstreek, dit alles, voorzoover het de eigenlijke schildering 

betreft, doch ook bijzonderheden van bijkomstigen aard als b.v. 

beschadigingen, worden op duidelijke wijze vastgelegd. 

Deze methode van onderzoek is dus niet uitsluitend die van 

de materie, doch helt in vele gevallen over naar de wijze, waarop 

die materie werd gebruikt. Zij houdt zich dus bezig met de techniek. 
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Maar het Röntgenbeeld, dat uiteraard cen objectief gegeven is, 

wordt, wanneer men de techniek van den schilder wil nagaan, 

weer op een subjectieve manier geïnterpreteerd en het is duidelijk, 

dat hier ook de baan voor een fantastisch element in deze inter

pretatie openligt. 

In dit verband kan genoemd worden het boek van A L A N 

BURROUGHS: „Art Criticism from a Laboratory" % waarin o.a. een 

uitvoerige studie wordt gemaakt van het Röntgenbeeld, dat wordt 

verkregen van schilderijen van Rembrandt en diens leerlingen, en 

maken of te corrigeeren. 

Een tweede voorbeeld van interpretatie, waarin de fantasie ook 

zonder twijfel een rol heeft gespeeld, is de publicatie van CHRISTIAN 

WOLTERS: „Die Bedeutung der Gemaldedurchleuchtung mit 

Röntgenstrahlen für die Kunstgeschichte" 2). Zi jn betoog komt in 

de eerste plaats hierop neer, dat een schilderij een twee-dimen-

dering zal baren, gezien een schilderij in het algemeen wel als een 

plat vlak mag worden beschouwd. Om evenwel in dit twee-dimen

sionale vlak een drie-dimensionaal gebeuren vast te leggen, moet 

het licht, dat aan de platte voorstelling de noodige diepte, de 

noodige plastische werking geeft. En nu is het evenzeer voor de 

hand liggend, dat, wanneer men licht wi l schilderen, men gebruik 

moet maken van lichte kleuren en dit, gepaard aan de omstandig

heid, dat die lichte verfstoffen (loodwit, zinkwit) nu juist zoo goed 

door Röntgenstralen „gephotografeerd" kunnen worden (dit was 

immers de hoofdoorzaak van de gelijkenis tusschen schildering en 

Röntgenbeeld), leidt tot zijn verdere gevolgtrekking, dat hij het 

Röntgenbeeld qualificeert als de vastlegging van wat hij noemt de 

1) Little, Brown and Company, Boston, 1938. 
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plastische energie, die door de lichte verfstoffen aan de picturale 

representatie wordt gegeven. 

Hoofdzaak is, dat een Röntgenphoto een algemeene oriëntatie 

in de gesteldheid van een schilderij mogelijk maakt en, mits op 

voorzichtige wijze geïnterpreteerd, kan hierdoor een waardevolle 

De studie van het verfrelief. 

Omstreeks 1930 heeft FERNANDO PEREZ, destijds werkzaam te 

Rome, bekendheid gegeven aan een methode van onderzoek, die 

hij noemde de studie van het „empatement". Een groot aantal 

schilderijen uit de Italiaansche musea zijn door hem op bijzondere 

wijze gephotografeerd. H i j maakte daarbij gebruik van een speciale 

manier van belichten en wel zoodanig, dat het opvallende licht een 

kleinen hoek maakte met het vlak van de schildering. De groote en 

kleine verheffingen in de verflaag geven onder deze omstandig

heden een scherpe slagschaduw en het photografisch beeld, dat 

men op deze wijze verkrijgt, vertoont een zeker diepte-effect. 

Zonder twijfel is deze wijze van reproduceeren van een schilderij 

aantrekkelijk en worden dikwijls verrassende technische bijzonder

heden van het verfrelief duidelijk gemaakt, duidelijker dan zij 

meestal bij belichten in gewoon diffuus licht tevoorschijn komen. 

Om evenwel deze wijze van photografeeren dienstig te doen zijn 

aan de bestudeering van schilderijen, maakt PEREZ in de gradeering 

van het verfrelief een classificatie. Wanneer het verfrelief zeer 

geaccidenteerd is, spreekt hij van een „empatement dissocié". 

Heeft men te doen met een glad geschilderd oppervlak, dan spreekt 

hij van een „empatement fondu". Het is een zuiver subjectieve 

classificatie, die niet scherp omlijnd is en de conclusies, die hieruit 

te trekken zijn, zullen derhalve slechts voor dengene, die gewend 

onderscheid te maken, waarde hebben. Bovendien zullen de in

vloeden van den t i jd , die het verfoppervlak soms op ingrijpende 
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wijze kunnen verstoren, gemakkelijk het karakteristieke beeld van 

het verfreHef wijzigen. 

De methode der vergroote photografieën. 

Reeds in 1 9 1 3 heeft CHARLES MORËAU VAUTHIER ^) erop gewezen, 

hoe details van schilderijen, wanneer zij drie of vier maal worden 

vergroot, een geheel ander aspect verkrijgen dan zij dit op het 

schilderij zelf bezitten, en hij heeft dit met een groot aantal voor

beelden in zijn pubHcatie deels in kleuren geïllustreerd. 

Door A . P. LAURIE )̂ is dit principe nader uitgewerkt met het 

doel, ook hier uit het beeld der penseelstreken een indicatie te 

verkrijgen omtrent de identiteit van den schilder, die deze heeft 

aangebracht. 

Volgens dezen onderzoeker is de penseelstreek inhaerent aan de 

individualiteit van een bepaalden schilder. 

Het uitvloeien van den penseelstreek is een kenmerk, dat voor 

eiken schilder karakteristiek is en hetwelk hem gedurende zijn 

geheele werkperiode bijbli jf t , terwijl dit nimmer door een navolger 

of leerhng zou geëvenaard kunnen worden. Is dit individtteele 

penseelbeeld derhalve vastgelegd, dan is daarmede tegelijk de 

toetssteen vervaardigd, waarmede onbekend materiaal kan worden 

geanalyseerd. Practisch komt het uitvoeren van deze methode 

hierop neer, dat getracht wordt vergroote gephotografeerde frag

menten van schilderijen door kunstig uitknippen aan elkander te 

passen. Is op deze wijze een zeker doorloopen of doorvloeien van 

de penseelstreek van de eene photo op de andere te constateeren, 

dan zou hiermede zijn bewezen, dat deze penseelstreek van den¬

Zelfden schilder afkomstig is. 

Inderdaad kan op deze wijze wel eens een redelijke overeen

stemming gevonden worden. Doch of hieruit werkelijk gecon-

)̂ La peinture, Hachette, Pads 1913. 
)̂ A study of Rembrandt and the Paintings of his School by Means of 

Magnified Photographs; Emery Walker, London, 1930, 
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cludeerd mag worden, dat een en dezelfde hand dit heeft bewerkt, 

moge een open vraag blijven. Het zal toch altijd noodig zijn, meer 

gegevens van het schilderij beschikbaar te hebben dan het ver-

tuigend kunnen^ijn. 

Of tenslotte door de vergroot gephotografeerde penseelstreek 
een zuiver individualistische uiting van den schilder wordt vast¬
gelegd, IS eveneens aan oeaenKing onaernevig. up ner oogenuiiK 
toch, dat de penseelstreek in vergrooten vorm wordt getoond, 
heeft deze reeds een ingewikkeld wordings- en dikwijls ook ver
wordingsproces achter den rug. De vormlooze verfmassa wordt 
door den schilder met een penseel opgenomen en op het oogenblik, 
dat hij deze hoeveelheid op doek of paneel aanbrengt, wordt daaraan 
tegelijk het door LAURIE bestudeerde individueele cachet gegeven. 
Het natuurproces, dat zich evenwel na afloop van deze handeling 
voltrekt en dat geheel verloopt onafhankelijk van des schilders wil, 

tewefg, vooral wanneer zich hierbij ook een tijdsinvloed doet 
gelden. De verf zal altijd eenigszins vervloeien, doch ook na het 

optreden, b.v. barsten, of rimpelingen in het oppervlak en tenslotte, 
bij stijgenden ouderdom, de altijd aanwezige craquelure in de verf
laag. A I zullen deze invloeden zich niet altijd in gelijke mate doen 
gelden, zij zijn in ieder geval aanwezig en juist wanneer deze fijne 
structuur in vergrooten vorm wordt bestudeerd, zullen deze af
wijkingen ook in vergrooten vorm het resultaat van dit onderzoek 
kunnen vertroebelen. 

Het blijft daarom bedenkelijk, uit het vergelijken van twee ver
sneden photo's een schilderij te willen identificeeren en wanneer in 
een uitzonderingsgeval de o vere enstemming werkelijk evident zo\x 

tiijfeld reeds veel eerder hebben ontdekt. Een fantastisch d e m L t 
is ook bij deze methode van onderzoek niet geheel afwezig. 
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Madame Pripp, 

Het resultaat, dat door de wijze van onderzoek, medegedeeld 

door Madame PRIPP, wordt bereikt, is het gevolg van een merk

waardige manipulatie. 

De identiteit van den vervaardiger van een of ander schilderij 

wordt door Madame PRIPP vastgesteld door middel van de door 

haar uitgevoerde navolgende handeling. Van het oppervlak van het 

schilderij wordt in eerste instantie een afdruk gemaakt in een plastisch 

materiaal en van het negatief van dit verfrelief wordt vervolgens 

een afgietsel i n gips vervaardigd. Men verkrijgt dus een gipsplaat, 

die in alle details het oppervlak van het te onderzoeken schilderij 

of van een gedeelte daarvan weergeeft. De gipsplaat wordt ver

volgens bedekt met zwarte verf, die men laat drogen en voorts 

worden door Madame PRIPP met een door terpentijn bevochtigd 

lapje circulaire bewegingen over dit zwartgeverfde oppervlak uit

gevoerd. Daardoor ontstaat een complex van krullen en krommen, 

waaruit zij dan den naam van den schilder meent te kunnen lezen. 

Dat hierbij de fantasie een voorname, zoo niet exclusieve rol speelt, 

zal wel geen nader betoog behoeven. 

De hierboven aangegeven methoden van onderzoek hebben 

ongetwijfeld elk voor zich een verdienste en voorzoover zij bruik

baar zijn, zal ook de kwestie, of men aan een dergelijke wijze van 

onderzoek geloof hecht, van belang zijn. Wel mag met zekerheid 

worden aangenomen, dat zij elk voor zich niet uitsluitend kunnen 

optreden om gegevens van een schilderij vast te leggen; zij zullen 

altijd in combinatie met andere werkwijzen moeten worden 

gebruikt. 

Doch vóór alles zal het kunsthistorisch onderzoek den te 

volgen weg moeten aanwijzen. Evenmin als het mogelijk is 

verschillende menschelijke kwaUteiten in getalwaarden objectief 

vast te leggen, zoo zal het ahijd wel een onvervulde wensch 
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blijven, wanneer die wensch tenminste ooit mocht opkomen, een 

balans op te maken van het artistieke element van een schilderij. 

Misschien mogen wij ons gelukkig prijzen, dat dit uitermate be

zwaarlijk is, want juist door deze omstandigheid zal het kunst

bezit aan schilderijen voor iederen beschouwer een speciale be

koring hebben. 



SAMENWERKING VAN SPIEREN 
BIJ GEWILDE BEWEGINGEN 

door 

PROF. DR. M . W. WOERDEMAN. 

Gaarne heb ik voldaan aan Uw verzoek om te komen spreken 

over de samenwerking van spieren bij gewilde bewegingen. 

In ons lichaam geschieden tal van bewegingen, die door spieren 

veroorzaakt worden, geheel buiten onzen wil om. Men denke 

slechts aan de bewegingen van het hart en van den darm. 

Daarnaast staan de bewegingen, die van onzen wi l afhankelijk zijn. 

Slechts over deze laatstgenoemden wi l ik heden spreken. Maar 

eerst moeten eenige anatomische bijzonderheden van de spieren 

behandeld worden. 

In het algemeen kan men aan een spier onderscheiden een 

samentrekbaar gedeelte, den spierbuik, dat door verkorting (waarbij 

het tevens opzwelt) de kracht levert voor de beweging, en aan zijn 

einden overgaat in een niet samentrekbaar deel, de pees. 

De twee eindpezen zijn verbonden met botten en deze kunnen 

ten opzichte van elkander bewegen, doordat zij in den regel door 

een bewegelijke verbinding, een gewricht, met elkander samen

hangen. 

Men is in de anatomie gewend de twee pezen van een spier te 

onderscheiden als oorsprongs- en aanhechtingspees. Onder den 

oorsprong verstaat men het z.g. punctum fixum (vaste punt) 

en onder de aanhechting het punctum mobile (bewegelijke punt) 

van de spier. De voorstelling, die men zich van de spierwerking 

maakt, is nu, dat bij de samentrekking van den spierbuik het 

bewegelijke punt verplaatst wordt in de richting van den 



28 

oorsprong, van het vaste punt. Vele namen van spieren berusten 
op deze voorstelling. 

In den regel is echter een spier niet uitgespannen tusschen een 

volkomen vast en een volkomen bewegelijk punt, maar tusschen 

twee min of meer bewegelijke punten. De uitwerking van de spier

contractie zal dan afhangen van den graad van bewegelijkheid der 

beide skeletstukken, die de spier verbindt. Het zal vaak moeilijk 

te voorspellen zijn, welk van de twee botten het meest bewegelijk 

is en dan is het dus min of meer willekeurig, wat men oorsprong 

en wat men aanhechting van de spier zal noemen. Men bedenke 

verder, dat de bewegelijkheid van een skeletstuk niet onder alle 

omstandigheden dezelfde is. De groote borstspier, die de borstkas 

met het opperarmbeen verbindt, zal bij hangenden arm dit laatst

genoemde lichaamsdeel bewegen, maar in geval van benauwdheid 

kan een patiënt de armen steunen en als vast punt bezigen. Dan zal 

contractie van de groote borstspier de borstkas bewegen (heffen 

van de ribben, inademing). Hangt men aan de armen, dan zal ook 

weer de borstkas bewegelijker zijn dan de arm en zal de genoemde 

spier de borstkas en daarmede den romp kunnen optrekken. 

Men kan dus een in den regel bewegelijk deel door mechanische 

fixatie tot onbewegelijk deel maken. 

Ook op andere wijze kan dit geschieden, n.1. door spierwerking. 

Een spier, welke schouderblad en opperarmbeen verbindt, zal 

alleen dan den arm goed kunnen bewegen, wanneer het schouder

blad door de werking van andere spieren wordt „vastgezet". Wordt 

daarentegen de arm gefixeerd, dan zal contractie van de spier een 

beweging van het schouderblad ten gevolge hebben. 

Bij een bepaalde beweging, b.v. buiging van een gewricht, zullen 

spieren, die een tegengestelde beweging veroorzaken, dus i n ons 

voorbeeld de strekspieren, gerekt worden. Een spier verzet zich 

tegen rekking en biedt dan weerstand. Deze kan zóó groot worden, 

dat daardoor de beweging verder onmogelijk wordt. Zoo kan 

tijdens de beweging een eerst bewegelijk punt tot vast punt worden. 



29 

hetgeen natuurhjk invloed heeft op de werking van de in actie 

zijnde spieren. De uitwerking van haar contractie wijzigt zich dan 

tijdens de beweging. 

Ik moet U nog op een ander punt opmerkzaam maken. De 

functie van een spier is ook afhankelijk van haar ligging ten opzichte 

van de bewegingsas van het gewricht, waarover zij loopt. Deze 

ligging kan tijdens de beweging gewijzigd worden, ten eerste door 

den veranderden stand der botten, die het gewricht samenstellen, 

en ten tweede door opzwelling van onder de spier gelegen andere 

spieren. 

Ik heb nu in het voorafgaande slechts enkele oorzaken genoemd, 

die het moeilijk maken om alleen uit de kennis van de beide aan-

hechtingspunten van de spier en haar anatomische ligging iets 

omtrent haar functie te voorspellen. Die is meestal veel ingewikkel

der, dan men vroeger uitsluitend op grond van anatomische kennis 

heeft vermoed. 

Tal van namen, die vroeger aan de spieren zijn gegeven, zijn 

dan ook onjuist of onvolledig gebleken. Men late zich dus niet 

verleiden tot de meening, dat b.v. de functie van den oppervlakkigen 

buiger van de vingers (m. flexor digitorum sublimis) uitsluitend 

het buigen van de vingers zou zijn. 

Daar het onmogelijk is om door de studie van het anatomische 

praeparaat alleen inzicht te krijgen in de functie van de spieren, 

is het noodig deze bij den normalen levenden mensch of bij zieken 

(verlamden) te onderzoeken. 

Men kan daartoe tijdens bewegingen het spierrelief bestudeeren, 

eventueel dit relief vastleggen op een f i l m . Ook kan men het lichaam 

doorlichten met Röntgenstralen om de verplaatsingen van de skelet-

deelen na te gaan. Men kan verder spieren en spiergroepen elec

trisch prikkelen om ze tot samentrekking te brengen, of met behulp 

van in de spieren geprikte electrodes de electrische verschijnselen 

i n deze organen bestudeeren. Daar in rustende en functioneerende 

spieren deze verschijnselen verschillend zijn, kan men door ze 
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tijdens een beweging te registreeren, zien, of een spier aan die 

beweging deelneemt, in welke phase haar deelneming begint, enz. 

Tenslotte kan men door tijdelijk een spierzenuw te verdooven een 

kortdurende-verlamming bewerkstelligen en de gevolgen daarvan 

voor een beweging waarnemen. 

Slechts op deze wijze gelukt het, zij het ook nog niet zoo volledig, 

als men wel zou wenschen, een juist oordeel te vellen over de wijze, 

waarop de spieren aan het tot stand komen van een beweging 

medewerken. Enkele eenvoudige waarnemingen bij den levende 

moge ik bespreken. 

DucHENNE nam het volgende waar: Indien men de hand plat, 

met aaneengesloten vingers en duim, met de handpalm naar 

beneden, op tafel legt en dan den duim met kracht abduceert, 

terwijl men een vinger van de andere hand plaatst op de pees 

van den m.extensor carpi ulnaris, even boven het kopje van de 

ellepijp, dan zal men bij de duimabductie tevens een aanspannen 

van den m.ext.carpi uln. voelen. 

De verklaring van dit „verschijnsel van DUCHENNE" is, dat de 

voor de duimabductie gebruikte spieren over het polsgewricht 

loopen en dus ook in dit gewricht een beweging zouden veroor

zaken, wanneer dit niet werd tegengegaan door de aanspanning 

van den m.ext.carpi uln. Het verschijnsel leert ons een alge-

meenen regel kennen, n.1. dat een spier, die over meer dan één 

gewricht loopt, bij haar contractie beweging in al deze gewrichten 

veroorzaakt en dat men om van deze gewrichten er slechts één te 

bewegen, de overige door contractie van andere spieren moet 

fixeeren. 

Ik moge er hier op wijzen, dat deze bijkomstige spiersamen-

trekking geheel onbewust tot stand komt. Gewild was slechts de 

duimbeweging; de contractie van den m.ext.carpi uln. was „onge

wi ld" , maar is een zoo essentieele voorwaarde voor het goed uit

voeren van de duimabductiebeweging, dat zij niet gemist kan 

worden. 
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Dergelijke fixaties van gewrichten, die voor het juist uitvoeren 

van bewegingen in andere gewrichten noodzakelijk zijn, geschieden 

vrijwel steeds geheel onbewust. Van verschillende bewegingen 

kennen wij ze zelfs nog niet. 

Een tweede waarneming moge nu volgen. 

Wanneer men den elleboog buigt, kan dit geschieden door een 

spier, die van het opperarmbeen naar den onderarm verloopt. Men 

ziet echter, dat ook enkele bundels van spieren, die van borstkas 

of schouder naar het opperarmbeen gaan, zich aanspannen. 

Door het buigen van den elleboog wordt n.1. het zwaartepunt 

van den arm naar voren verplaatst, hetgeen ten gevolge zou hebben 

(indien de arm in het schoudergewricht volkomen vrij bewegelijk 

opgehangen was), dat de elleboog naar achter verplaatst zou worden, 

totdat het zwaartepunt van den arm zich loodrecht onder het 

middenpunt van het schoudergewricht bevindt. 

Wanneer men den elleboog wi l buigen zonder deze bijbeweging 

van den arm, moeten er dus spieren aangespannen worden, die de 

achterwaarts slingering van den arm tegengaan. 

Deze tweede waarneming leert ons ook weer enkele algemeene 

eigenaardigheden van de spierwerking. In de eerste plaats hebben 

wij n.l. gezien, dat een spier, die over het elleboogsgewricht loopt 

en niet over het schoudergewricht, toch een beweging in laatst

genoemd gewricht veroorzaakt (z.g. werking op afstand). Ten 

tweede zagen wi j , dat door spierwerkingen zwaartepuntsverplaat

singen veroorzaakt worden en dat het noodig is door de werking 

van andere spieren de gevolgen van deze verstoring van het even

wicht te voorkomen. 

Een zeer duidelijk voorbeeld van z.g. compensatiebewegingen 

ziet men, indien men let op hetgeen gebeurt bij het voorwaarts 

heffen van een been of van de armen. Men ziet dan, dat het geheele 

lichaam iets naar achter gaat hellen. Immers wordt door het been-

of arm-heffen het zwaartepunt van het lichaam naar voor verplaatst 

en wordt het minder gemakkelijk het evenwicht te handhaven. Door 
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een geringe achterwaarts neiging van het lichaam wordt het zwaarte

punt ten opzichte van het steunvlak in zijn ouden stand terug

gebracht. 

Voert men beenheffing of armheffing uit, terwijl men met hielen 

en rug stijf gedrukt staat tegen een verticalen muur, dan zal men 

bemerken, dat men een onzeker gevoel krijgt en dreigt voorover te 

vallen. Daar compensatiebewegingen nu niet mogelijk zijn, voelt 

men duidelijk den onaangenamen invloed van de verplaatsing van 

het zwaartepunt en zal men de hefbeweging spoedig moeten staken, 

wil men niet voorover vallen. 

Dat wij bij been- en armheffen dergelijke compensatiebewegingen 

uitvoeren, is ons niet bewust. Nu hebben vrijwel alle spierwerkingen 

verstoring van het evenwicht en verplaatsing van het zwaartepunt 

ten gevolge. Zij zullen dus ook compensatiebewegingen nood

zakelijk maken. 

Zoo zal het TJ duidelijk worden, dat voor het tot stand komen 

van een beweging wel nooit één enkele spier voldoende is, maar dat 

steeds groepen van spieren in werking treden, waaronder er zijn, 

die bij oppervlakkige beschouwing met de gewilde beweging weinig 

of niets hebben uit te staan. 

Zetten wij onze waarnemingen bij den levenden mensch voort en 

letten wij op hetgeen bij het met kracht buigen van de vingers 

(vuistmaken) geschiedt. Wi j zullen dan opmerken, dat de pols niet 

gebogen, maar in tegendeel gestrekt wordt. 

Het buigen van de vingers geschiedt door meer dan één spier, 

die echter allen dezelfde eigenaardigheid hebben, n.l. loopen zij 

over vele gewrichten (elleboog, pols, vingergewrichten) en bij haar 

contractie zullen zij niet alleen de vingers, maar ook pols en elleboog 

buigen. N u is een spier maar niet tot elke willekeurige verkorting 

in staat. Meestal verkort ze zich tot maximaal de helft van haar 

oorspronkelijke lengte. Het blijkt, dat de vingerbuigers bi j maximale 

verkorting niet in staat zijn om in alle gewrichten, waarover zij 

loopen, een maximale beweging te veroorzaken. Wi l men dus de 
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vingers maximaal buigen, dan mogen de vingerbuigers niet een 
deel van hun verkorting gebruiken voor beweging in andere ge
wrichten (b.v. buigen van de pols) en moeten die gewrichten 
gefixeerd worden. Ja, zelfs worden nu de vingerbuigers nog ge
holpen door een strekbeweging in het polsgewricht. Ook dit is een 
niet gewilde bijbeweging, die tot stand komt buiten ons bewust
zijn om. 

Tenslotte vermeld ik nog een laatste waarneming, die men bij 

spierwerking kan verrichten, n.1. dat niet steeds de spier in haar 

geheel contraheert, maar dat bij verscheidene bewegingen slechts 

deelen van spieren, spierbundels, aan de beweging deelnemen. 

Men kan zelfs nagaan, dat de verschillende deelen, waarin men 

een spier verdeelen kan, niet eens dezelfde en vaak zelfs tegen

gestelde functies hebben. Zoo kunnen de voorste bundels van de 

deltaspier den arm voorwaarts heffen en binnenwaarts draaien; de 

achterste bundels draaien hem buitenwaarts en trekken den arm 

naar achter, terwijl de middelste bundels den arm zijwaarts heffen. 

Het blijkt verder, dat een spierbundel bij de eene beweging met 

heel andere spieren samenwerkt dan bij een andere beweging. 

De spieren mogen dan al anatomische eenheden zijn, physiolo-

gische eenheden zijn zij niet. MOLLIER zeide zelfs, dat de anatomi

sche indeeling van het spierstelsel in afzonderlijke spieren een goed 

begrip van haar functie in den weg staat. 

Onze bewegingen komen in den regel door spiercombinaties tot 

stand, waarbij niet steeds geheele spieren, maar vaak spiergedeelten 

samenwerken. Men kan bepaalde „spierketens" onderscheiden, 

gevormd door in dezelfde richting loopende deelen van verschil

lende spieren, waarin de te bewegen skeletstukken zijn ingeschakeld. 

Deze spierketens zijn de eigenlijke physiologische eenheden. 

Om te kunnen begrijpen, hoe bepaalde bewegingen tot stand 

komen, zullen deze spierketens meer nog, dan tot dusverre het geval 

was, bestudeerd moeten worden. 

Ui t hetgeen ik U tot dusverre mededeelde, zal het U begrijpelijk 
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zijn, dat bij verlamming van één enkele spier niet slechts de be

wegingen gestoord zijn, die de spier alleen kan uitvoeren, maar 

ook alle bewegingen, die door spiercombinaties uitgevoerd worden, 

waarin de verlamde spier een aandeel heeft, of waarbij de verlamde 

spier hulpbewegingen of gewrichtsfixaties tot stand moet brengen. 

Ons lichaam is als het ware omgeven door een mantel van con

tractiele massa, waarin bundels in verschillende richting loopen. 

Voor een bepaalde beweging worden uit dezen mantel de bundels 

gekozen, die in de juiste richting loopen. 

Er bestaat hierdoor de mogelijkheid voor verlamde bundels 

Ook kan de chirurg, die de functie der spieren goed kent, trachten 

om niet verlamde spierbundels te hechten aan de pezen van ver

lamde spieren om teloor gegane bewegingen weer mogelijk te maken 

(BiESALSKi und MAYER: Physiologische Sehnenverpflanzung, 1916) . 

Wij zijn uitgegaan van het begrip „gewilde beweging" en hebben 

gezien, dat daarbij zeer veel buiten onzen wil en ons bewustzijn 

Vragen wij ons dus nu, hoe de samenwerking der spieren bij de 

gewilde beweging tot stand komt. 

De anatomie onderscheidt bij den mensch meer dan 300 ver

schillende spieren. Van vele spieren zijn, op grond van hetgeen ik 

tevoren mededeelde, de functies niet volledig bekend. Vaak is 

evenmin bekend, hoe zij en haar onderdeelen gecombineerd moeten 

samenwerken voor een bepaalde beweging. Maar gesteld, dat dit 

alles bekend ware en wij zouden bewust de spieren voor een be

wegingen, het tijdstip, waarop een bepaalde compensatie moet 

worden toegepast, de verandering van de spierfunctie tijdens de 
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Zelfs de beste anatoom zon moeite hebben om de meest een

voudige bewegingen uit te voeren, indien hij bewust en gewild de 

spieren stuk voor stuk tot contractie zou moeten brengen. 

Zoo komt dan ook de beweging niet tot stand. De te gebruiken 

spieren kennen de meesten van ons niet, we gebruiken ze onbewust 

en als wi j erover gaan nadenken, hoe een beweging verloopt, dan 

gaat zij in den regel minder goed. 

BRAUS vertelt in dit verband een leerzame fabel. „Een wijsgeer 

zag een duizendpoot en vroeg hem, hoe het dier wel wist, wanneer 

het een bepaalden poot moest optillen en een andere neerzetten. 

De duizendpoot antwoordde daar nooit over te hebben nagedacht 

en vervolgde zijn weg. Maar onderweg begon hij erover na te denken 

en toen kon hij niet verder." 

Een dergelijke ervaring zal ieder opdoen, die b.v. juist een nieuwe 

beweging heeft geleerd en zich dan weer in de herinnering terug

roept, uit welke phases de beweging werd opgebouwd. Zoodra hij 

erover gaat nadenken, raakt hij in de onderdeelen verward. 

Wanneer wij dus van gewilde bewegingen spreken, dienen wij 

wel te bedenken, dat slechts het resultaat gewild is, maar de wijze, 

waarop het wordt bereikt, onttrekt zich aan ons bewustzijn. 

Men doet dan ook onjuist te spreken van „willekeurige spieren"; 

de meeste spieren kunnen wij geïsoleerd niet eens samentrekken. 

Als kind hebben wij onze bewegingen geleerd door nabootsing 

en werden wij door schade en schande wijs. Een kind, dat voor 

het eerst een lepel naar den mond moet brengen, zal daarin niet 

slagen. De lepel komt de eerste maal heel ergens anders terecht. 

Door herhaling en oefening wordt tenslotte den juisten bewegings

vorm gevonden, nuttelooze bijbewegingen worden nagelaten en 

de meest economische wijze van spiersamenwerking wordt ge

vonden. Sommigen brengen het daarin verder dan anderen, hun 

bewegingen zijn soepeler, gemakkelijker en met minder bijbe

wegingen verbonden. Niet ieder mensch vertoont hetzelfde „be

wegingstype". 



36 

willen uitvoeren. Ook dan weer moeten wij oefenen en door na
bootsing trachten het gewenschte resultaat te bereiken. 

Verlangen wij een optimum resultaat en het allernuttigst effect 

van onze spierwerking, dan moeten wij zeer veel oefenen (training 

van athleten). d d d d' 

schema worden gezocht. • h d 

bewaarÏÏ'vermoedelijk onze hersenschors. Daar komen tijdens 
de bewegingen allerlei indrukken binnen, die in de bewegende 

trichtskipsels, enf) en waaruit een beeld kan worden opgebouwd 
van d>, phase, waarin de beweging verkeert. Vanuit de hersen
schors gaan dan impulsen naar de centra voor de spieren in het 

Door oefening zijn als het ware bepaalde verbindingen inge-

lingen tusschen de centra voor ontvangst der periphere indrukken 
en voor uitzending van prikkels naar de spieren op de tot gewoonte 
geworden wijze tot stand. Weinig is daarover echter bekend en 
het meeste van hetgeen ik hier zeg, is hypothese. 

Wel weet men, dat in de hersenschors de centra voor ontvangst 

prikkels naar de spieren dicht bfjeen^liggen (sensumotorische zone) 

ter weerszijden van de z.g. centrale groeve op de grens van voor-

In de motorische schorszóne bestaat een localisatie. Men 

kan n.l. door prikkeling van een bepaald gebied zekere be-
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wegingen zien optreden en door prikkeling van een ander gebied 

andere bewegingen. 

Maar . , . , hoe beperkt men ook het gebied, dat men prikkelt, 

neemt, men kan niet de samentrekking van één enkele spier op

wekken. Steeds treden gecoördineerde bewegingen van spier

groepen op, 

I n de hersenschors hggen dus geen spiercentra gelocaliseerd, 

maar „bewegingsschemata", dus vindt men er b,v. een gebied, 

van waaruit buiging van een gewricht en een ander, van waaruit 

strekking van dit gewricht kan worden bewerkstelligd door prik

keling. 

Toch moet men zich deze localisatie niet als iets stars voorstellen. 

Het zenuwstelsel bezit een groote „plasticiteit". Het kan nieuwe 

bewegingsschemata opnemen, wanneer de oude niet meer bruikbaar 

zijn (b.v. door verlamming) of wanneer wi j een beweging anders 

en doelmatiger leeren uitvoeren. 

Welke processen zich dan echter zooal afspelen, hgt nog vol

komen in het duister. 



HET GEBRUIK VAN KUNSTMATIGE 
RADIOACTIEVE INDICATOREN 

IN DE BIOLOGIE 

door 

D R . A . H . W . A T E N JR. 

Voordat begonnen werd met de bespreking van het principe 

der radioactieve indicatoren scheen het nuttig eerst met enkele 

woorden de beteekenis van het begrip radioactiviteit weer in de 

herinnering terug te roepen. Er komt in de natuur een aantal 

elementen voor, die spontaan straling uitzenden. Di t verschijnsel, 

dat radioactieviteit genoemd wordt, kan niet door experimenteele 

middelen vertraagd of versneld worden, het is een gebeurtenis, 

die onafhankelijk van alle omstandigheden zijn gang gaat. De 

stralen, die door radioactieve stoffen veroorzaakt worden, zijn in 

drie categoriën te verdeelen. Ten eerste de a-strglen, geladen 

kernen — zoogenaamde ionen — van helium; ten tweede /3-stralen, 

die uit electronen bestaan en ten derde de y-stralen, aethertriüingen 

van zeer korte golflengte, die zich principieel in geen enkel opzicht 

van de bekende X-stralen of röntgenstralen onderscheiden. 

Voor het gebruik der radioactieve indicatoren zijn alleen de 

jS-stralen van belang, omdat deze verreweg het gemakkelijkst ge

meten kunnen worden en daarom altijd voor dergelijke proeven 

uitgekozen worden. Bovendien zenden de kunstmatige radioactieve 

elementen bijna zonder uitzondering ^-stralen uit. Deze /3-stralen, 

electronen met een buitengewoon groote energie, welke overeen

komt met een potentiaalverschil van de orde van een millioen volt, 

kunnen op verschillende wijze worden aangetoond. Z i j maken 

photografische platen zwart, brengen sommige stoffen er toe Ucht 



39 

uit te stralen en laten van een geladen electroscoop de lading door 

de atmosfeer wegvloeien. Verreweg het meest gevoelige middel 

om het voorkomen van /3-stralen vast te stellen is echter de zooge

naamde Geiger-teller. In dit apparaat, dat bestaat uit een met gas 

gevulde metalen buis, waarbinnen een geïsoleerde draad gespannen 

is, die tot een hooge potentiaal geladen wordt, brengt ieder electron 

een electrische ontlading teweeg, zoodat, met behulp van een 

passend telwerk inderdaad de énkele /S-stralen geteld kunnen 

worden. Zulk een Geiger-teller telt, zoolang de draad onder 

spanning staat, altijd langzaam door; dit verschijnsel vindt zijn 

verklaring in het feit, dat overal kleine hoeveelheden radioactieve 

stof aanwezig is. Het menschelijk lichaam, de materialen van 

meubels en vloeren bevatten alle het element kalium, dat — hoewel 

slechts zwak — radioactief is en zelfs in de atmosfeer komen 

radioactieve gassen voor. 

De radioactieve indicatoren kunnen op twee principieel geheel 

verschillende wijzen gebruikt worden. I n de eerste plaats kan men 

de straling gebruiken als middel om de aanwezigheid van een 

chemisch element in een praeparaat aan te toonen, men spreekt 

dan van „oneigenlijke" radioactieve indicatoren. Het principe van 

de „eigenlijke" radioactieve indicatoren is veel gecompliceerder. 

Toen VON HEVESY, ongeveer dertig jaren geleden, probeerde om 

radium D af te scheiden uit loodverbindingen, bleek het, dat geen 

enkele scheikundige behandeling in staat is deze scheiding te be

werkstelligen. Men is er later toe overgegaan dergelijke atoom

soorten, die in hun scheikundig gedrag geheel gelijk zijn maar in 

andere opzichten (door radioactieviteit of in het atoomgewicht) 

verschillen, te beschouwen als behoorende tot hetzelfde chemische 

element. D i t verschijnsel noemt men „isotopie", zulke stoffen 

„isotopen". In dit geval spreekt men dan b.v. ter nadere aan

duiding van radio-lood en van gewoon lood. 

Wanneer men nu bij een hoeveelheid gewoon lood een beetje 

radioactief lood voegt, zal, aangezien deze stoffen chemisch niet 
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te scheiden zijn, de verhouding van het radio-lood tot het oorspron

kelijk aanwezige gewone lood, steeds dezelfde blijven. Dat beteekent 

dus, dat, wanneer men allerlei bewerkingen met dit mengsel uit

voert, en ook als men het mengt met andere — niet radioactieve — 

lood monsters, men steeds door metingen van radioactiviteit kan 

bepalen hoeveel van het oorspronkelijke loodpraeparaat in ver

schillende stoffen voorhanden is. 

Een van de eerste proeven, die VON HEVESY met radio-lood als 

indicator uitvoerde, geeft van dit principe een duidelijke illustratie. 

Men meende toen reeds — ofschoon met minder groote zekerheid 

dan tegenwoordig — dat zouten in waterige oplossingen in ionen 

gesplitst waren. V O N HEVESY bereidde nu uit een hoeveelheid 

radioactief lood loodnitraat en uit evenveel niet radioactief lood 

loodchloride. Beide zouten werden in water opgelost en de op

lossingen vermengd. Vervolgens werden de twee zouten weer 

gescheiden wat gemakkelijk kan geschieden door het verschil 

in oplosbaarheid — en het bleek, dat beide loodverbindingen even 

sterk radioactief geworden waren. Dus hadden zich de loodatomen 

der twee zouten volkomen vermengd, wat er op wijst, dat het lood 

in de oplossing inderdaad als vrije ionen aanwezig was. 

Onder de toentertijd bekende radioactieve stoffen kwamen geen 

elementen voor, die onder normale omstandigheid in levende 

organismen een rol spelen. Derhalve was het gebruik van „eigen

lijke" radioactieve indicatoren voor physiologische doeleinden uit

gesloten. Wel konden zulke stoffen als „oneigenlijke" indicatoren 

gebruikt worden. Zoo heeft VON HEVESY met behulp van radio

activiteitsmetingen de opname van lood door planten bestudeerd en 

de verdeeling van thallium, lood en bismuth tusschen kankerge

zwellen en normaal weefsel. Het is duidelijk, dat dergelijke onder

zoekingen echter ook met behulp van gewone chemische analytische 

methoden uitgevoerd hadden kunnen worden. De toepassing der 

radioactieve methoden beteekende hier slechts een technische ver

eenvoudiging maar verschafte geen principieel nieuwe mogelijkheden. 
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Door de ontdekking van de kunstmatige radioactiviteit is deze 

situatie echter geheel veranderd. Op het oogenblik zijn o.a, radio

actieve isotopen bekend van de volgende elementen: waterstof, 

koolstof, stikstof, zuurstof, natrium, kalium, chloor, jodium, 

calcium, ijzer en phosphorus. Een aantal dezer stoffen heeft echter 

een te korten levensduur om in de biologie van veel nut te zijn; dit 

bezwaar geldt voor: koolstof, stikstof, zuurstof en chloor. Van 

sommige andere, in de eerste plaats waterstof, is de bereiding te 

moeilijk en de verkregen radioactiviteit te zwak om bruikbaar te 

zijn als indicator. De meeste toepassingen hebben tot nog toe 

gevonden: natrium, phosphorus en ijzer. 

Om de vorming dezer radioactieve elementen te bespreken moet 

men zich vertrouwd maken met de zoogenaamde „kernchemie", 

de wetenschap, die zich bezig houdt met de omzettingen der 

atoomkernen, de zoogenaamde „kernreacties". 

Volgens BoHR bestaan atomen uit een positieve kern, omgeven 

door één of meer negatieve electronen, die zich om de kern in 

banen bewegen als planeten om de zon. Bi j gewone chemische 

reacties wordt het verband tusschen de atomen veroorzaakt door 

deze electronen, terwijl tie atoomkernen elkaar slechts afstooten. 

Bij de kernreacties kom^n de atoomkernen direct met elkaar i n 

aanraking, tengevolge waarvan hun samenstelling verandert. Het 

meest typeerende verschil tusschen deze twee soorten van processen 

ligt in de energie, die ervoor vereischt is. Om een chemische reactie 

te kunnen uitvoeren moet een atoom een energie hebben die over

eenkomt met de grootte orde van de energie der atomen in een 

hoogoven; de energie, die een atoom moet hebben om een kern

reactie te kunnen uitvoeren is honderdduizenden malen grooter. 

Kunstmatige radioactieve elementen worden meestal gemaakt 

met behulp van neutronen, deeltjes, die de massa hebben van een 

waterstofkern, doch zonder de lading, zoodat ze ook niet een 

electron bij zich hebben. Om deze neutronen te verkrijgen be

schikken we over verschillende methoden. Het eenvoudigste is 
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a-deeltjes te laten vallen op beryllium. Wanneer men een buisje 

heeft, dat fijngepoederd radiumsulfaat bevat, gemengd met beryl-

liumpoeder, zendt dit buisje voortdurend neutronen uit. Deze 

neutronen gaan gemakkelijk door den glazen wand van het buisje 

heen en men kan ze gebruiken om verschillende radioactieve stoffen 

te maken. 

Veel grootere hoeveelheden neutronen worden verkregen door 

kernen van zoogenaamde zware waterstof (het waterstof isotoop 

waarvan het atoomgewicht = 2 is) met groote energie te laten 

vaUen op beryllium, lithium of „zwaar i j s" ; bevroren water, waarin 

de gewone waterstofatomen vervangen zijn door zware waterstof. 

De vereischte energie wordt aan deze zware waterstofatomen ge

geven door ze als ionen, d.w.z. in positief geladen toestand, door 

een buis te laten vliegen, waarin tusschen de einden een groot 

potentiaalverschil bestaat (van de grootte-orde van 1 millioen volt). 

Apparaten om met behulp van een serie condensatoren en gelijk-

richters dergelijke potentiaalverschillen op te wekken, zijn in een 

aantal laboratoria in Nederland en in het buitenland voorhanden. 

Nog veel grootere energieën kunnen aan de zware waterstof

kernen gegeven worden in het zoogenaamde cyclotron. In dit 

toestel, dat in Amerika uitgevonden en ontwikkeld is, loopen de 

atoomkernen rond in een platte trommel tusschen de polen van 

een zeer sterken magneet. In deze trommel wordt een wisselend 

electrisch veld aangebracht, dat steeds omdraait op het oogenblik, 

dat de positieve zware waterstofionen het allerdichtst bij één der 

polen zijn. Op deze wijze worden de ionen voortdurend versneld. 

Vervolgens kwam de vorming der kunstmatige radioactieve 

indicatoren ter sprake. Natrium neemt bij bestraling met neutronen 

een neutron op per atoom en wordt daarbij radioactief. Radio

actieve phosphorus kan worden gemaakt door behandelen van zwavel 

met neutronen, radio-actief ijzer krijgt men uit cobalt door middel 

van neutronen. 

Verreweg het dankbaarst is het werk met radioactieve phosphorus 
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als indicator. Deze stof is gemakkelijk te maken met een voldoend 

sterke activiteit en phosphorus komt voor in tallooze verschillende 

en in physiologisch opzicht belangrijke stoffen in het organisme, 

In den vorm van phosphaationen kan men radio-phosphorus ge

makkelijk toedienen; planten nemen phosphaat op door hun wortels 

en aan menschen kan men een phosphaat oplossing geven hetzij 

per os, hetzij door injectie in de bloedvaten of onder de huid, 

In de tweede helft van de voordracht werden de resultaten van 

enkele proeven met kunstmatige radioactieve indicatoren behandeld. 

Wanneer men bij een konijn een oplossing van natriumchloride, 

dat radioactief natrium bevat, in het bloed spuit, blijkt dat gedurende 

de eerste minuten na de injectie de radioactiviteit in het bloed snel 

afneemt. Dit verschijnsel is niet moeilijk te verklaren, de natrium-

ionen, die in ons geval natuurlijk radioactief zijn, diffundeeren door 

de wanden der bloedvaten heen en komen zoo in de daaromheen 

hggende cellen en tusschencelvloeistof terecht. Het is begrijpelijk, 

dat daardoor de totale hoeveelheid natrium in het bloed niet ver

mindert, evenveel natrium-ionen als er door de wanden der bloed

vaten naar buiten diffundeeren komen weer uit die omliggende 

cellen terug. Met chemische middelen zal men dus geen verandering 

van de hoeveelheid natrium in het bloed kunnen vaststellen. Daar

entegen is, althans bij het begin van de proef, het natrium dat 

uit de weefsels naar het bloed diffundeert niet radioactief, zoodat 

men wèl een vermindering van de radioactiviteit van het bloed 

kan vinden. Na eenigen t i jd echter, als reeds radioactief natrium in 

de cellen en tusschencelvloeistof gekomen is, wordt ook het terug-

diffundeerende natrium radioactief en men bereikt tenslotte een 

toestand waarbij per seconde evenveel radioactief natrium in het 

bloed komt, als er uit diffundeert. Bij een konijn wordt deze toestand 

reeds na ongeveer 10 minuten bereikt. Onder deze omstandigheden 

bevindt zich nog ongeveer ^/xj deel van het ingespoten radioactieve 

natrium in het bloed. Hieruit kan men afleiden, dat een hoeveel

heid natrium-ionen gelijk aan ongeveer 15 X het natriumgehalte 
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van het bloedplasma afwisselend zich ophoudt in het bloed en in 

de, het bloedvatensysteem omgevende, cellen. 

Ter vergelijking werden, naast de met radio-natrium verkregen 

resuhaten, waarden geplaatst die betrekking hadden op radioactief 

phosphaat. Ofschoon deze getallen bij proeven op geiten verkregen 

waren is het toch wel geoorloofd hier een parallel te zoeken. I n 

derdaad vindt men ook in dit geval weer een snelle afname van de 

phosphaatactiviteit in het bloed, die ook hier toe te schrijven is 

aan den overgang van radioactief phosphaat naar de cellen van spier

weefsels en organen. Wanneer nu, om dezelfde redenen als bij 

radio-natrium besproken zijn, deze activiteitsvermindering op

houdt, bl i j f t nog een tweede proces over, dat een veel langzamer, 

maar ook veel langduriger afname van de phosphaat-activiteit in 

het bloed veroorzaakt. Hier heeft men te maken met den invloed 

van het beenderweefsel. Ons skelet is n.1. opgebouwd uit uiterst 

kleine kristalletjes van calciupphosphaat. De oppervlakte dezer 

kristalletjes wisselt nu ook phosphaationen uit met het bloedplasma, 

maar, omdat het oppervlak dezer kristalletjes maar klein is, merkt 

men daar in het begin van de proef maar weinig van. Nu is het 

echter zóó, dat deze kristalletjes aan een voortdurend vernieuwings

proces onderworpen zijn; op de ééne plaats gaat een microscopisch 

klein kristalletje in oplossing en vlak daarnaast vormt zich een 

ander nieuw. Bij dit proces worden voortdurend radioactieve phos-

phaat-ionen in het beenderweefsel ingebouwd, wat een voordurende 

afname van activiteit van het bloedplasma tengevolge heeft. 

Spreker behandelde de vraag, welke radioactieve grootheid 

gebruikt moet worden om verbindingen van radioactieve indicatoren 

te karakteriseeren. Men zou b.v. in verschillende organen de totale 

activiteit van alle phosphorus kunnen bepalen. Maar het is duidelijk, 

dat dan deze totale activiteit afhankelijk zou zijn van de totale 

hoeveelheid phosphorus in deze organen; zoo zou bij de mensch 

met groote hersenen de activiteit der hersenen groot zijn, maar bij 

laag ontwikkelde dieren klein. Het is dan ook gemakkelijk in te 
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zien dat de essentieele grootheid is; de fractie van het toegevoegde 

radioactieve element, dat — in verschillende preaparaten — aan

wezig is in 1 milUgram van het element in kwestie. (Natuurlijk kan 

men bij deze definitie i.p.v. 1 milhgram ook iedere andere gewichts

eenheid kiezen). 

Met behulp van deze grootheid gelukt het, het een en ander 

te weten te komen omtrent de vorming der phosphorhoudende 

vetten, de lecithinen. 

Lecithine is gedurende de laatste jaren veelal geadverteerd als 

„Zenuwvoedsel". Inderdaad bestaan onze zenuwen voor een be

langrijk gedeelte uit lecithine. VoN HEVESY heeft nu in dit verband 

radioactief lecithine (radioactief lecithine komt voor in de eieren 

van een met radioactief phosphaat ingespoten kip) gevoerd aan 

een rat. Als lecithine inderdaad als zoodanig als voedsel werkzaam 
was, zou het uit den darminhoud moeten worden opgenomen door 

den darmwand en van hier door het bloedplasma naar de organen 

getransporteerd moeten worden. Inderdaad bleek het bloed van 

de rat radioactief te worden, maar de radioactiviteit was niet te 

vinden in het lecithine maar in het anorganisch phosphaat. Di t 

beteekent, dat in den darmwand lecithine gesplitst wordt in zijn 

bestanddeelen en dat men dus met hetzelfde resultaat in plaats 

van lecithine in te nemen een mengsel van vetten en anorganische 

phosphaten in de juiste verhouding kan consumeeren. 

Lecithine wordt in het algemeen gevormd in de lever. Direct 

na de inspuiting van radioactief phosphaat is het anorganisch 

phosphaat in de lever (daar dit zeer snel met het bloed-phosphaat 

uitwisselt) sterk radioactief. De radioactiviteit per milhgram phos

phorus van dit phosphaat neemt snel af. Omgekeerd is de radio

activiteit van de lecithine-phosphorus vlak na de inspuiting nog 

gelijk aan nul maar stijgt naarmate nieuw lecithine ontstaat uit 

radioactief phosphaat. Deze stijging gaat door totdat de activiteit 

per milligram phosphorus in lecithine en anorganisch phosphaat 

gelijk geworden is. Wanneer men nu eenigen ti jd wacht zal de radio-
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activiteit per milligram phosphorus van het anorganisch phosphaat 

weer lager geworden zijn. Als men dan uit dit phosphaat nieuw 

lecithine vormt, dan zal dit per milligram phosphorus minder 

actief zijn, dan de reeds aanwezige lecithine. Di t beteekent, dat de 

radioactiviteit per milligram phosphorus van de lecithine in de 

lever haar hoogste waarde heeft in het punt waar ze gelijk is aan 

de analoge waarden van het anorganisch phosphaat. Ter illustratie 

voerde spreker enkele cijfers aan, die bepaald zijn met menschen 

plasma, daar het verschil tusschen plasma en lever hier van weinig 

belang is. 

Nu kwam de oorsprong van het lecithine in melk en in eieren 

ter sprake. Uit het voorgaande was gebleken, dat, zoolang als de 

radioactiviteit per milhgram phosphorus van het lecithine nog 

stijgende is, de leeftijd van het lecithine dat in verschillende organen 

gevonden wordt, vergeleken kan worden door metingen van radio

activiteit. De oudste lecithine heeft de laagste radioactiviteit per 

milligram phosphorus, de nieuwste lecithine de hoogste. De ver

onderstelling was reeds uitgesproken, dat het lecithine, dat in 

eieren voorkomt, gesynthetiseerd zou zijn in de lever. In dit geval 

zou het dus van de lever, door het bloedplasma en de eierstok 

naar de groeiende eierdooiers gebracht moeten worden; dan zou 

dus ook moeten blijken, dat per milligram phosphorus de radio

activiteit van het leverlecithine het grootst zou zijn en dat deze 

grootheid in de volgorde: lever, bloedplasma, eierstok, groeiende 

eierdooiers zou afnemen. Di t bleek inderdaad het geval te zijn, waar

door de juistheid van de genoemde veronderstelling bewezen werd. 

Men zou nu voor de productie van het melklecithine een dergelijk 

schema kunnen bedenken. Di t lecithine zou dan weer in de lever 

ontstaan en via bloedplasma en melkklier in de melk terecht komen. 

De radioactiviteit per milligram phosphorus zou dan weer moeten 

afnemen in de volgorde: lever, bloedplasma, melkkher, melk. 

Inderdaad bleek — zooals ook niet anders mogelijk zou zijn — de 

radioactiviteit per milligram phosphorus van bloedplasma-lecithine 
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lager te zijn dan van lever-lecithine en van melk-lecithine lager dan 

van melkklier-lecithine, maar bij melkklier-lecithine was deze groot

heid hooger dan bij plasma-lecithine. Dat beteekent dus dat het 

melkklier-lecithine nieuwer was dan het plasma-lecithine en dat dus 

het eerstgenoemde zeker niet uit het laatste afkomstig kan zijn. 

m.a.w. lecithine wordt in de melkkher opgebouwd. Men heeft hier 

dus een voorbeeld hoe de natuur twee geheel analoge problemen op 

volkomen verschillende wijze oplost; het eier-lecithine wordt in de 

lever gevormd en door de eierstok als het ware uit het bloed uit 

gefiltreerd; de melkkher neemt uit het bloed de verschillende be

standdeelen van lecithine op — vetten en phosphaat en stikstofver

bindingen — en synthetiseert daaruit ter plaatse het lecithine. 

Tenslotte werden enkele woorden gewijd aan proeven met radio¬

ijzer. Vroeger was men wel van meening geweest, dat de ijzerhuis

houding van het dierlijk organisme als volgt ingericht was. Het in

genomen ijzer zou door den maagwand opgenomen worden en door 

het bloed naar de verschillende organen getransporteerd worden; 

geheel analoog als dit geschiedt met ingenomen phosphaat. De, in 

het hchaam aanwezige, overmaat ijzer zou dan weer door de darmen 

uitgescheiden worden. Het bleek nu, dat bij anaemische honden, 

honden die leden aan bloedarmoede door gebrek aan ijzer, het bloed 

inderdaad spoedig na het innemen van radioactieve ijzerverbindin

gen radioactief werd. Echter werd, wanneer niet-anaemische honden 

gevoerd werden met een oplossing van actief ijzer, hun bloed niet 

radioactief. D i t beteekent dus, dat slechts dieren, die te kort aan ijzer 

hebben, uit hun voedsel ijzer opnemen; de ijzer stofwisseling wordt 

niet door ijzeruitscheiding, maar door ijzeropname geregeld. 

Tenslotte sprak spreker de hoop uit, dat deze voorbeelden een in

druk hebben kunnen geven van de verscheidenheid der problemen, 

die met behulp van radioactieve indicatoren kunnen worden op

gelost en van de groote zekerheid der conclusies, die met deze 

methode bereikt worden. 



GREPEN U I T DEN 
MODERNEN BOSCHBOUW 

door 

P. M . T U T E I N N O L T H E N I U S . 

Het is nog niet zoo lang geleden, 50 a 60 jaren, een spanne tijds, 

die in een vak als de Boschbouw van geen beteekenis is, dat men 

zich van dezen tak van bodemcultuur in ons land al bitter weinig 

aantrok. 

Met uitzondering van enkele groot-grondbezitters en speciale 

liefhebbers der natuur, die er gelukkig steeds zijn geweest, genoten 

onze bosschen weinig belangstelling en waren bij de groote volks

massa dan ook vrijwel onbekend. 

Dank zij de oprichting van de Nederlandsche Heide Maat

schappij in 1888, de instelling van het Staatsboschbeheer in 1899, 

alsmede in latere jaren de oprichting der Vereeniging tot Behoud 

nog zoovele andere Vereenigingen is in dit alles snel verandering 

Ofschoon slechts pim. 8% van onzen Nederlandschen bodem 

met bosch is bedekt en wij slechts ± 15% van de hoeveelheid hout 

produceeren, welke jaarlijks in ons land in normale tijden wordt 

gebruikt, stelt thans schier een ieder belang in natuur en bosch. 

Het bosch heeft thans ook bij ons in het volkshuishouden van 

den Staat zijn beteekenis gekregen en ik acht het dan ook een 

voorrecht heden van Uw bestuur een uitnoodiging te hebben 

ontvangen U een en ander omtrent den Boschbouw te mogen 

I n het begin der negentiger jaren (1890) waren het meerendeel 
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onzer bosschen eenzijdige grovedennen of loofhoutbosschen. Het 

beheer dezer houtopstanden werd op de meest eenvoudige wijze 

gevoerd bij gebrek aan geschoolde deskundigen. De dunning liep 

veelal de natuur achteraan en beperkte zich tot het wegnemen van 

gestorven en kwijnende exemplaren. Van ingrijpen in het hoofd

bestand had men toen weinig begrip. De eerste deskundige, die de 

eenzijdigheid in onze bosschen ten scherpste veroordeelde en er 

voor vocht om den bodem door onderzaaiingen^en onderplanting 

te verbeteren was de houtvester VAN SCHERMBEEK, die in de jaren 

1890—1899 op deskundige wijze de houtvesterij „Breda" beheerde. 

Het had zijn aandacht getrokken, dat gronden, waarop eenige 

generaties achter elkander grovedennen waren geteeld steeds 

mindere opbrengsten aan hout leverden, terwijl diezelfde gronden 

indien zij voor den landbouw in gebruik werden genomen meer

malen zeer goede oogsten opbrachten. 

H i j schreef een en ander aan de eenzijdige uitputting van den 

bodem toe, weshalve VAN SCHERMBEEK er sterk op aandrong den 

bodem onzer naaldhoutbosschen te verplegen door het inbrengen 

van allerlei loofhoutsoorten, Am. eik, tamme kastanje, haagbeuk, enz. 

Ofschoon vele van de door VAN SCHERMBEEK genomen proeven 

op het gebied van bodemverbetering, onderplanting en onder-

Zaaiing alsmede het in het leven roepen van nieuwe culturen door 

de methode van zaaiing en natuurlijke verjonging mislukt zijn, zoo 

is hij toch als de man te beschouwen, die den Nederlandschen 

Boschbouw in nieuwe banen heeft gevoerd. 

Eenmaal aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen geplaatst 

heeft VAN SCHERMBEEK vele van de thans in dienst zijnde Hout

vesters van zijn denkbeelden doordrongen en ons tot nadenken 

gestemd. 

Dank zij de groote vorderingen welke de natuurwetenschappelijke 
vakken de natuurkunde en scheikunde hebben gemaakt, is het 
mogelijk gebleken vele van zijn denkbeelden op doelmatige wijze 
practisch te verwezenlijken. 
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Bij eenig nadenken behoeft het ons dan ook niet te verwonderen 
dat bij een bezetting van den bodem met één en dezelfde houtsoort 
deze den bodem eenzijdig uitputten en door zijn eenzijdig afval
product hetzij bijv. slechts met naalden in de grovedennenbosschen 
of slechts met beukenbladeren in de beukebosschen de vorming 
van 2.g. milde humus tegenhoudt, welke juist voor den boschbouw 

^^Overal waar men eenzijdigheid aantreft, hetzij in opstanden van 
grovedennenbosschen hetzij in opstanden van fijnspar of beuk, ja 
zelfs daar waar de bodem eenzijdig met heide bedekt is, moeten 
na korteren of langeren tijd ongewenschte bodemtoestanden op
treden. 

dierlijke als plantaardige in of op den bodem, die zich in een toe
stand van totale of gedeeltelijke ontleding bevinden. 

De humus bevat eiwitstoffen (Polypeptiden-Aminozuren) welke 

voor den bodem zeer belangrijk zijn. 
Aminozuren worden ontleed in COo-NHg en H„0. De NH;, 

wordt omgezet in nitriet (Bact. Nitrosomonas, terwijl nitriet op 
zijn beurt door een bacterie (Nitromonas) wordt omgezet in nitraat, 

Het nitraat wordt nu door de planten opgenomen. 

Zijn de toestanden in een bosch gezond dan verteren de afval
producten, bladeren, naalden, enz. gemakkelijk; de splitsings-

betrekkelijk rijk aan eiwitten is. 
Verloopt het verrottingsproces niet normaal, zoo ontstaat niet 

verteerbare of ruw humus. Deze bevat weinig eiwitten hetgeen 

per slot van rekening het gevolg heeft, dat weinig C O , en weinig 

NH., worden afgesplitst. 
Het niet afsplitsen van COg heeft ten gevolge dat deze humus-

soort steeds rijker aan C (koolstof) wordt en in de praktijk tot 
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turfvorming leidt. Bij milden humus bestaat de bodemflora veelal 

uit eenjarige kruiden terwijl bi j ruw humusvorming meer hout

achtige gewassen (boschbessen) worden aangetroffen. 

De bodemflora is als het ware voor den boschbouwer als een 

barometer te beschouwen en leert hem of de bodem zich in goeden 

of slechten staat bevindt. Gaarne ziet hij dan ook anemonen — 

klaverzuring — speenkruid — brandnetels, welke hem zeggen, 

dat de bodem in goeden staat verkeert, terwijl bijv. boschbessen 

een zekeren graad van zuurheid verraden. 

Door den bodem oordeelkundig te behandelen en de verdeeling 

van Ucht- en schaduwhoutsoorten naar behooren te regelen is het 

mogelijk de vorming van milden humus te bevorderen. 

Op pim. 45 a 50 jarigen leeftijd worden tegenwoordig vele 

grovedennenopstanden in sterkere mate gedund, waarna de bodem 

strooksgewijze een k twee steek wordt bewerkt, zoo noodig met 

bacteriën of kweekerij afval geënt, waarna de bewerkte grond met 

Am. eikels — tamme kastanje — beukenoten, enz. wordt bezaaid. 

De invoering vooral van loofhoutsoorten in onze dennenopstanden 

heeft het voordeel, dat een goede humusvorming door het ge

mengde strooisel van naalden en blad in hooge mate wordt be

vorderd. Voorts heeft het scheppen van een onderetage in het 

algemeen het nut, dat de bodem wordt beschut tegen een te sterke 

inwerking van licht en lucht. 

Wordt dë bodem te intensief door het zonlicht bestraald, zoo kan 

er op den langen duur van bacteriën leven van eenige beteekenis 

geen sprake zijn. 

Met het oog op de hooge kosten, welke onderplantingen met zich 

brengen, worden in het groot slechts onderzaaiingen in het leven 

geroepen. 

Ook in de methode van dunnen is de laatste 40 jaren groot 

verschil gekomen. 

Slaan wij de oudere opstanden in onze bosschen gade, zoo zien 

w i j , dat de aanzetting van de takken voor dergelijke zware boomen 
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vrij hoog is, de diepte der assimileerende kronen klein en geen 

groote verschillen in lengte voorkomen. Een en ander behoeft ons 

wijze de dunning in meerbedoelde opstanden vroeger is geweest. 

Juist in den staakhoutleeftijd (15—30 jaar) waarin door middel 

van een rationeele dunning grooten invloed had kunnen worden 

uitgeoefend op de vorming der kronen, beperkte de dunning zich 

in hoofdzaak tot het wegnemen van doode en zieke exemplaren. 

Slechts enkelen durfden ook de hand aan onderdrukte exemplaren 

Deze methode van dunning, waarbij de kronen zich niet voldoen

de kunnen ontwikkelen, heeft bovendien het gevolg, dat gedurende 

een betrekkelijk langen t i jd der groeiperiode individuen van onge

veer gelijke groeicapaciteit met elkander om het bestaan vechten, 

zoodat de overblijvende opstand gelijksoortig is. Geleidelijk aan 

goed karakter met diep aangezette kronen. 

Onder boomen van een goed karakter zoowel bij loof- als naald

hout verstaat de boschbouwer boomen, die een goeden spilvorm 

vertoonen en die niet de eigenschappen bezitten om hun takken 

onder een te grooten hoek aan den stam aan te zetten, zoodat zij 

een ongewenschten spreivorm gaan vertoonen. 

Zoowel bij loof- als naaldhout wordt de lengte in den handel 

betaald, zoodat boomen, die een slechten lengtegroei hebben en 

een te groote neiging tot „spreien" vertoonen, tijdig dienen te 

worden opgeruimd. 

Het spreekt dan ook wel van zelf, dat men bij het verzamelen 

van boomzaden of het doen zaaien door de natuur er goed op 

moet letten om zaden van moederboomen met goede eigenschappen 

te krijgen. 

Ook in de dunning van de loofhoutopstanden en wel speciaal de 
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De oudere opstanden dragen veelal het karakter in de jeugd te 

sterk en later wellicht te zwak te zijn gedund. 

De jongere houtopstanden, die tijdig overeenkomstig de inzichten 

van den laatsten t i jd zijn behandeld, worden eerst sterker gedund 

wanneer ze voldoende lengtewasdom hebben bereikt, waarbij niet 

uit het oog mag worden verloren, dat de opstandsvormers voldoende 

hun kroon kunnen blijven ontwikkelen en niet te slap worden. Ook 

hier is het strikt noodzakelijk slechts die stammen te sparen, welke 

een goede spil hebben en geen spreikoppen vertoonen. 

Wat het in het leven roepen van nieuwe culturen betreft zoo 

stond de methode van planting pim. 45 jaren in het brandpunt der 

belangstelling. 

Zoowel jonge loofhout- als naaldhoutcultures werden in hoofd

zaak door planting aangelegd. 

De laatste jaren begint men echter meer en meer aandacht te 

schenken aan de methode van zaaiing. 

Ofschoon er natuurlijk omstandigheden zijn, waarbij aan planting 

dikwijls de voorkeur moet worden gegeven (ik denk bijv. aan de 

bebossching van land- en zeeduinen), zoo verdient in het algemeen 

m.i. de methode van zaaiing verre de voorkeur. 

Wat toch is het groote onderscheid bij de methode van zaaiing 

en planting? 

In het eerste geval b l i j f t de plant na kieming rustig op haar plaats, 

zij ontwikkelt eerst haar wortelstel d.w.z. maakt zich in den bodem 

voldoende sterk om den strijd om het bestaan te beginnen. Wordt 

de plant, hetgeen tegen de regels van de natuur indruischt, van 

haar kiembed opgenomen en verspeend, zoo wordt voor een 

oogenblik het groeiproces gestoord, al geschiedt dat verplanten 

en verspenen nog zoo technisch en onder nog zulke gunstige om

standigheden. Een en ander heeft natuurlijk groote gevolgen. 

Er mag echter niet worden voorbijgezien, dat de methode van 

zaaien technisch veel hoogere eischen aan den beheerder stelt, 

terwijl men bovendien meer afhankelijk is van het weer. 
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Bij aanleg van een loofhoutbeplanting is men echter reeds uit 

een oogpunt van de kosten uitsluitend op de methode van zaaiing 

aangewezen. 

De laatste 20 jaren worden de eikenculturen in het Liesbosch 

dan ook uitsluitend op deze wijze in het leven geroepen. 

Reeds VAN SCHERMBEEK was een voorvechter om den eik door 

zaaiing te verkrijgen. 

Het feit echter, dat hij de eikels breedwerpig deed zaaien en 

daardoor de gelegenheid miste om den wehgen gras- en onkruid-

groei, waarmede men in het Liesbosch te kampen heeft, voldoende 

te beteugelen, waren oorzaak ook in latere jaren het Staatsbosch

beheer te doen besluiten om voort te gaan met jong eikenplantsoen 

te planten. 

Sedert 1918, nu de eikels in circa 25 cm breede strooken worden 

gezaaid en wel in hoeveelheden van 8 a 10 H . L , per ha, en het 

mogelijk is om de jonge zaailingen de eerste twee jaren voldoende 

van onkruid en gras te vrijwaren, is het mogen gelukken om reeds 

in 5 jaren t i jd een gesloten eikencultuur in het leven te roepen. 

De boschbouwer heeft helaas vele vijanden in den vorm van 

insecten, zwammen, weersinvloeden en schadelijk gedierte. 

Gelet echter op de korte spanne tijds, welke mij heden is gegeven, 

kan ik slechts enkele behandelen. 

Ik noem U in de eerste plaats den dennenscheerder Myelophilus 

(Hylesinus) Piniperda, die zijn moedergangen tusschen schors en 

hout maakt in het zoogenaamde cambium. 

De moedergang wordt gemaakt in de lengterichting van den 

stam. 

Het moederinsect legt in de verschillende nisjes van deze gang 

een groot aantal eitjes, waaruit larf jes groeien, die op hun beurt 

gangen vreten ongeveer loodrecht op de moedergang. 

Eind Apri l verpoppen zij zich in de zoogenaamde poppen

wiegen en ongeveer half Mei komt de nieuwe generatie voor 

den dag, die door vheggaten den boom verlaat en nu schade 
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aan de kronen gaat doen, waar zij de jonge dennenloten uitliollen. 

In den nazomer liomt nog een generatie voor den dag. 

Wanneer de najaarsstormen de kronen sterk bewegen breken de 

uitgeholde takjes af en de grond kan er mede als bezaaid zijn. Het 

insect overwintert aan den voet der boomen onder het strooisel. 

Men bestrijdt dit insect het beste door per ha. een aantal vang-

boomen te leggen, welke de dennenscheerder gaarne tot broed

plaats gebruikt. Indien men er voor zorg draagt, dat deze vang-

boomen tijdig in het water worden gebracht of naar behooren 

worden ontschorst zoo voorkomt men, dat het insect zich althans 

in sterke mate kan uitbreiden. 

Dat kleine oorzaken dikwijls groote gevolgen hebben bewijst de 

dennenlotrups (Retinia buohana), welke den zoogenaamden wald-

hoornvorm der grovedennenstammen veroorzaakt, waardoor het 

hout veel aan waarde verhest. 

Di t insect, een klein vhndertje, vleugelspanning pim. 2 cm_, legt 

in de maanden Juni en Juh zijn eitjes aan de knoppen van de dennen 

van 5 tot ongeveer 15 jarigen leeftijd. Het rupsje vreet zich in den 

hoofdknop en holt deze langzamerhand uit. 

Gaat de geheele knop ten gronde, dan ontstaat hierdoor natuurlijk 

schade, doch het dood gaan van den knop is dikwijls te verkiezen 

boven het geval, dat de rups er niet in slaagt knop en twijg te 

dooden. 

Meermalen gebeurt het, dat de jonge scheut er wederom in 

slaagt zich op te richten en dan aanleiding is tot het vormen van 

de zoogenaamde waldhorens, welke in oudere opstanden door den 

storm gemakkelijk breken. 

Een derde insect, hetwelk den laatsten t i jd veel van zich doet 

spreken is de dennenbladwesp (Diprion pini). Het mannetje is 

zwart, het vrouwtje meer geel gekleurd. De vleugelspanning is 

niet veel meer dan 15 mm. 

In Apr i l vliegt de wesp. Het vrouwtje zaagt de oudere naalden 

der dennen in de lengte open en legt in de daardoor ontstane gleuf 
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haar eitjes. Ui t deze eitjes komen zoogenaamde bastaardrupsen te 
voorschijn, die de naalden afzagen en dikwijls zoowel aan jonge 
als oude dennenopstanden groote schade kunnen teweegbrengen. 

Niet alleen de insecten kunnen groote schade teweegbrengen, 
doch ook bepaalde zwammen kunnen veel slachtoffers eischen. Zoo 
bijv. de dennenroest, Peridermium Pini, welke in wisselwerking 
leeft met het kruiskruid. 

Het mycelium van de zwam doorwoekert het hout i n de schors, 

waardoor zeer sterke harsvloeiingen plaats vinden en waardoor de 

krachtigste grovedennen in enkele weken gedoemd zijn te sterven. 

Dat de wind groote verwoestingen kan aanrichten heeft het 

Haagsche bosch in 1911 moeten ondervinden, terwijl het Mast-

bosch bij Breda door den geweldigen storm in 1921 niet minder 

dan 6400 ra? hout verloor. De storm van 14 November 1940, die 

ons nog versch in het geheugen ligt vorderde pim. 1300 m^. 

Thans wi l ik U iets vertellen van den houtoogst en het gebruik 
daarvan. 

In een geregeld boschbedrijf dient de beheerder volgens een om 
de 10 jaren vast te stellen bedrijfsplan de vellingen te voeren, 
waarbij natuurlijk in de eerste plaats rekening behoort te worden 
gehouden met de hoeveelheid hout, welke uit de dunning komt. 

Ten einde deze gegevens te kunnen vaststellen, is het noodig, 
om de 10 jaren de houtvoorraad van het betrokken boschcomplex 
vast te stellen, waarbij alle houtopstanden van 40 jaren en ouder 
worden gemeten; van de jongere opstanden wordt de houtvoorraad 
grootendeels langs graphischen weg bepaald. 

Op grond van de aanwasberekeningen, waarbij onderscheid 
dient te worden gemaakt tusschen gemiddelden en jaarlijkschen 
aanwas alsmede de boven berekende houtmassa is het mogelijk 
het aantal mi* te bepalen, dat ieder jaar kan worden geoogst 
zonder het houtkapitaal aan te tasten. 

De boschbezitter welke dit niet doet en ieder jaar maar een 

zekere hoeveelheid hout velt is te beschouwen als de kapitaal-
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bezitter, die ieder jaar een zekere hoeveellieid geld uitgeeft zonder 

rekening te houden, welke opbrengst zijn waardepapieren hem geven. 

Het hout behoort wel tot een van de eerste levensbehoeften van 

den mensch, want van het oogenblik dat hij in deze wereld zijn 

intrede doet tot op het moment dat hij in zijn laatste omhulsel 

wordt uitgedragen komt hij ermede in aanraking. 

Reeds boven mocht ik U opmerken, dat de Nederlandsche 

bosschen slechts ± 1 5 % van het hout produceeren, welke Neder

land in normale omstandigheden gebruikt. Ofschoon wij niet over 

een betrouwbare boschstatistiek beschikken, zoo wordt vrij alge

meen aangenomen, dat de jaarlijksche productie op 550—600000 m^ 

is te stellen, zoodat wij veilig mogen aannemen, dat ieder jaar 

3.500.000 m^ moet worden ingevoerd. 

Slechts enkele sortimenten, welke onze Nederlandsche bosschen 

leveren wil ik U noemen. 

In de eerste plaats het eiken- en grovedennenwerkhout. Het 

zware eikenhout wordt door de Waterstaat o.a, voor sluisdorpels 

en ducdalven gebruikt. Meer belangrijk is het grovedennenhout, 

hetwelk het inlandsch grenen levert. 

De houtkoopers koopen bij voorkeur hout, dat een dunne schors 

heeft. Deze voorkeur vindt zijn verklaring in het feit, dat grove

dennen met dunne schors in verhouding tot diegenen, welke een 

dikke schors dragen, meer kernhout bezitten. Van een groot aantal 

boomen heeft ondergeteekende de dikte van de schors, van het 

kernhout en het spint doen meten. 

Ui t de meetcijfers is gebleken, dat juist die boomen, waarbij de 

diameter van het kernhout ten opzichte van het spinthout groot is, 

een minder dikke schorslaag bezitten, zoodat de voorkeur van de 

houtkoopers voor deze boomen zeer verklaarbaar is. 

De groveden is voor den Nederlandschen boschbouwer wel de 

boom van het meeste belang, want, vanaf het waardevolle werk-

hout tot het geringe bloemstokje is alles bruikbaar en heeft handels

waarde. 
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Vooral voor de landbouwers, die in de omgeving der bosschen 

wonen is de groveden onmisbaar. Van het stamhout bouwen zij hun 

schuren, terwijl de dunnere sortimenten door hen gebruikt worden 

voor de dakbedekking, omheining der weilanden, den verbouw van 

hop, snijboonen, frambozen enz. 

Niet minder belangrijk is het mijnhout, want zonder dit sortiment 

is het nu eenmaal niet mogelijk de zwarte brandstof uit de mijnen te 

winnen, zoodat zonder mijnhout ons transportwezen en de in 

dustrie spoedig zouden zijn lamgelegd. Het afvalhout kan met 

succes gebruikt worden bij de verharding van wegen door middel 

van rondhout. 

In de houtvesterij „Breda" werd op deze wijze reeds pim. 8 km 

weg verhard, terwijl als proef in den drukken verkeersweg Breda— 

Antwerpen een wegvak ter lengte van 1 5 meter en over de volle 

wegbreedte (7 m) met rondhout, hetwelk geïmpregneerd werd met 

creosootolie, op gelijksoortige wijze is aangelegd. 

Dit weggedeelte iö sedert begin December 1936 in gebruik gesteld 

en voldoet tot op heden goed. Per m^ wegdek wordt 0 ,1 m'* hout 

gebruikt. 

Voorts speelt het hout in dezen t i jd van benzine-schaarschte een 

groote rol als voedsel voor de houtgasgeneratoren. 

Het Staatsboschbeheer, dat gaarne met zijn t i jd medegaat, is 

een der eerste instelhngen geweest, die hier in ons land een houtgas

tractor in dienst heeft gesteld. In den winter 1 9 3 7 / ' 3 8 werd een 

Ford-chassis truck A. op aanwijzing van ondergeteekende omge

bouwd en van een Imbert-vergassingstoestel voorzien. 

De houtgas-generator is reeds lang bekend en hout is voor den 

generator wel de gemakkelijkste brandstof omdat z i jn reductie

snelheid hoog en zijn aschgehalte gering is. Reeds 9 0 jaren geleden 

werden door Prof. PETTENKOFER te München proeven met houtgas 

genomen maar het werd om zoo te zeggen voor motoren weinig 

toegepast. 

In 1926 kwam het gebruik in een nieuwe phase toen de Italiaansche 
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ingenieur GARUFFA zich opnieuw op het houtgas wierp en het duurde 

niet lang of in de houtrijke landen werden weldra een groot aantal 

vrachtwagens met houtgasgeneratoren uitgerust. 

Ofschoon in een houtarm land als het onze, zoolang voldoende 

benzine te verkrijgen was tegen betrekkelijk lagen prijs, geen termen 

bestonden wagens met houtgas-generatoren uit te rusten, zoo werd 

dit gebruik in hooge mate geremd door onze belasting-wetgeving. 

Een houtgas wagen viel nl . in de belasting klasse van de Diesel

wagens, dat wil dus zeggen dat vanaf 1939 progressief 25% meer 

belasting moest worden betaald. 

Eerst sedert 1 Augustus 1940 is deze extrabelasting afgeschaft 

en nu . . . . zou iedere autobezitter wat gelukkig zijn indien hij zijn 

wagen op houtgas mocht en kon laten loopen. 

De generator, welke bij voorkeur met een mengsel van naald

en loofhout wordt gestookt levert houtgas, hetwelk in hoofdzaak 

(61%) uit onbrandbare en 39% uit brandbare gassen bestaat. De 

brandbare gassen, welke voor 19% uit CO, 17% uit Ha en 3% uit 

C H j bestaan, behooren, alvorens den carburator te kunnen voeden 

gezuiverd te worden van overtollig water alsmede van kooldeeltjes. 

1 kg benzine levert bij verbranding 11.000 cal. 

1 kg hout „ „ „ 7.000 „ 

Practisch gerekend maakt men geen fout indien men aanneemt, 

dat 1 m^ dennenhout evenveel calorieën levert als 270 liter benzine, 

terwijl 1 m^ beukenhout overeenkomt met de calorische waarde 

van 350 hter benzine. 

Voor het mengsel, hetwelk in de houtvesterij „Breda" wordt 

gebruikt, kan men rekenen, dat 1 liter benzine wordt vervangen 

door 2,5 kg hout. 

Het hangt natuurlijk van het aantal P.K. van den motor, alsmede 

het aantal uren, dat hij per dag moet loopen, af hoeveel m* men 

gebruikt, doch voor het geregeld gebruik van een 5 tons vrachtwagen 

dient men te rekenen op ± 50 m^ hout per jaar. 

In verband met de omstandigheden, dat ons land slechts 
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plm. 500,000 m3 hout produceert en slechts het brandhout en de 

afval tot houtgasgenerator blokjes mag worden verwerkt, zoo zal 

voor dit doel in het gµnstigste geval niet meer dan 125.000 m3 

beschikbaar zijn, 

. 125,000 
Deze hoeveelheid zou dan voldoende zijn voor 

50 
- 2500

wagens. 

Gezien echter de sterke vraag naar brandhout, om deels de kolen 

te vervangen, is deze berekening te optimistisch en men zal dan 
ook verstandig doen er op te rekenen, dat niet veel meer dan 

plm. 1500 wagens geheel door onze Nederlandsche bosschen kunnen 

worden gevoed met hout, Het is daarom wijs gezien, dat onder de 

tegenwoordige abnormale omstandigheden een ieder maar niet vrij 

een motor met een houtgasgenerator kan uitrusten doch in dezen 

afhankelijk is van de C, I.V. I., het Centraal Instituut voor In

dustrialisatie. 



WEEFSELCULTUUR 

door 

PROF. DR. J. D E H A A N . 

Het gebruik van het microscoop heeft ons tegelijk met de celleer 

de weefseUeer als onderdeel der biologische wetenschappen ge

schonken, omdat men bij het celmateriaal van het lichaam ver

schillende soorten met min of meer duidelijke kenmerken kon 

onderscheiden, die men als weefsels definieerde; deze bouwen 

op harmonische wijze onze organen op. En daar ons leven de som 

is van de levensfuncties der organen, en het leven der organen 

weer min of meer de resultante is van de levensuitingen hunner 

weefselcellen, spreekt het van zelf, dat kennis van de eigenschappen 

der weefsels voor de levensleer van groote beteekenis is. Nu is de 

studie van de afzonderlijke weefselcellen steeds moeilijk geweest, 

omdat zij in ons lichaam nauw samenhangen en in groote afhanke

lijkheid van elkaar leven. Vragen als deze: Zi jn de onderscheidings

kenmerken der weefselcellen specifiek, zouden die kenmerken zich 

ook buiten het verband van het lichaam handhaven, of zullen ze 

dan verdwijnen? Zouden ook buiten het lichaam de gedurende 

de ontwikkehng geleidelijk in de weefselcellen vastgeroeste eigen

schappen, waardoor ze b.v. alleen nog cellen van dezelfde soort 

leveren, op dezelfde wijze blijven dan wel teruggaan? Zi jn ze 

specifiek, op welk tijdstip gedurende deze embryonale ontwikkehng 

treedt deze differentieering op, en wat zijn daarbij de werkzame 

factoren ? 

Dergelijke vragen kan men alleen beantwoorden, wanneer het 

gelukt weefselcellen buiten het verband met het geheele lichaam 

te kweeken. Voor de studie van de factoren, welke de gewone 
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differentieering der organen bepalen, heeft men met veel succes 

gebruik gemaakt van de methoden der experimenteele embryologie, 

waarover in dezen kring zeker reeds meermalen is gesproken. 

Wat nu de experimenteele ontwikkelingsleer voor de kennis der 

wetten van de orgaandifferentieering beteekent, is mutatis mutandis 

ook de beteekenis van de weefselcultuur voor de bestudeering van 

differentieering en afpaling der weefsels: wil men de oereigen-

schappen ervan leeren kennen, dan moet men ze hun eigen leven 

laten leven. 

Di t tracht men met de weefselcultuur te bereiken volgens een 

methode, die in velerlei opzicht overeenstemming vertoont met 

de methode der kunstmatige doorstrooming der organen, welke 

de physiologie kent. Men brengt orgaanstukjes zooveel mogelijk 

geïsoleerd en zoo klein mogehjk in een voedend milieu; de normale 

bloedsomloop, die in het lichaam de voeding verzorgt, is hier 

verstoord, en moet zoo goed mogelijk worden vervangen. Doel is 

gewoonlijk niet alleen het in leven houden van het uitgeplante 

celmateriaal, maar hefst ook, groei te verkrijgen, dus celvermenig

vuldiging, en het geheel zooveel mogelijk tot normale functie te 

brengen. 

Van vrije cellen, zooals de bloedcellen, was reeds lang bekend, 

dat ze buiten het lichaam in het normale bloedvocht zeer lang in 

leven kunnen blijven. Ook van verschillende geïsoleerde orgaan-

deelen, b.v. beenfragmenten, weet men, dat ze bij lagere tempe

ratuur lang kunnen worden bewaard. 

Vader van de eigenlijke weefselcultuur is HARRISON , die aan

toonde dat zenuwweefsel in aanleg, afkomstig van kikkerlarven, 

zich in een milieu van kikvorschlymphe verder ontwikkelde als 

normale zenuwcellen, die uitloopers kregen, enz. CARREL en zijn 

leerlingen hebben daarna aan het Rockefellerinstituut de methode 

uitgebreid en geperfectioneerd. H i j grondvestte de klassieke me

thode der weefselcultuur. 

Bi j het weergeven van de resultaten, met de weefselcultuur ver-
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kregen, zal ik slechts de groote lijnen aangeven en allerminst volle

digheid nastreven. Bi j het werk, verricht in het Histologisch 

Laboratorium te Groningen, zal iets langer worden stilgestaan, niet 

omdat het zoo belangrijk is, maar omdat men aan eigen werk de 

methode het best kan belichten. 

Techniek der methode. 

Evenals bij het kweeken van bacteriën moet men bij de weefsel

cultuur vasthouden aan enkele vaste regels: men zorge voor vol

doende voedingsstoffen, voor de geregelde verwijdering van stof-

wissehngsproducten, en voor het beveihgen der cultuur tegen 

infectie met microorganismen. Voor het instand houden dezer 

voorwaarden wordt ook in ons hchaam steeds nauwkeurig zorg 

gedragen. 

De klassieke methode (CAEREL ) is de methode van de hangende 

druppel: Een druppel gestold bloedpasma + embryonaal extract + 

een klein fragmentje van het te kweeken weefsel of weefselcom

binatie brengt men samen op een dekglas; dit laatste wordt dan 

omgekeerd geplaatst op een uifgehold objectglas en door paraffine 

of vaseline tegen uitdrogen beveiligd. Men werkt zooveel mogelijk 

steriel, onder dezelfde voorzorgen als in de operatiekamer van 

den chirurg. Plasma + embryonaal extract vormen het voedende 

milieu; plasma is het vaste geraamte; embryonaal extract bevat de 

groeibevorderende stoffen. Bij elke proef wordt een groote serie 

van dergelijke cultures op 37° C . geplaatst in een broedstoof; van 

t i jd tot t i jd wordt de groei microscopisch gecontroleerd. Ook het 

centrum der gekweekte stukjes moet niet verstoken zijn van 

voedingsstoffen en zuurstof, daarom neemt men de stukjes liefst 

niet grooter dan 1 mm, zooveel mogelijk glad afgesneden. Verver-

sching van het milieu is van t i jd tot t i jd noodig, b.v. telkens na 

48 uur; men brengt dan uitgesneden deelen der reeds gegroeide 

cultuur in een versch miheu, zulks ter voorkoming van ophooping 
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van stofwisselingsproducten, en ter aanvulling van voedingsstoffen; 

bovendien kan men zoo de dreigende vervloeiing tegengaan, die 

in het milieu vaak optreedt als gevolg van de fermentwerking van 

het weefsel, tengevolge waarvan de cultuur zijn houvast zou ver

liezen. Elke verversching noemt men een passage, en het aantal 

daarvan kan ten slotte legio worden. 

Ter voorkoming van de lastige passages en om verder een cultuur 

rustig langeren t i jd te kunnen laten groeien, heeft C A E R E L zijn 

fleschjesmethode aangegeven; op den bodem van platte fleschjes 

van specialen vorm brengt men een aantal te kweeken weefsel

fragmentjes in een vast (gestold) milieu; dit b l i j f t onververscht; 

een daarboven staande dunne laag van een vloeibaar milieu, b.v. 

een zoutoplossing met groeistoffen, wordt van ti jd tot t i j d ver-

verscht, terwijl de culturen rustig kunnen doorgroeien; op ongeveer 

hetzelffié principe berust de methode der roller-tubes, waarbij de 

cultiJièn in het vaste milieu zitten tegen den wand van reageer-

-bÜisjes, die in scheeven stand met het vloeibare milieu op den 

bodem langzaam maar voortdurend worden rondgedraaid. Ten 

einde nog beter de voortdurende drainage in het hchaam door 

bloedstroom en lymphestroom te benaderen, heeft men reeds 

vroeger z.n. doorstroomingsmethoden beschreven met voortdurende 

milieuverversching. Deze methoden worden nog niet veel toege

past. I n Groningen wordt reeds jarenlang gewerkt volgens een 

eigen doorstroomingsmethode, die oorspronkelijk werd uitgewerkt 

voor een bepaald geval, n.1. het kweeken van de zwerfcellen van 

het bindweefsel, dus van witte bloedlichaampjes. De methode 

bleek later ook uitnemend geschikt voor het kweeken van alle 

soorten weefsels, die ook voor de methode van den hangenden 

druppel gebruikt worden. 

Bi j onze doorstroomingsmethode bevindt zich het cultuur

materiaal op een meestal vrij groot aantal dekglaasjes i n grootere 

cultuurvaten van verschillenden vorm; in een bepaald soort vat 

met platten bodem kan men de cultuur tijdens de doorstrooming 
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voortdurend microscopisch controieeren. Weefselstukjes bevestigt 

men met een druppel plasma op het dekglas, witte bloedlichaampjes 

kan men erop laten bezinken. De doorstroomingsvloeistof verkrijgt 

men door inspuiting van een konijn met /̂a—1 L , van een physiolo

gische zoutoplossing in de buikholte, welke vloeistof na enkele uren 

weer wordt uitgeheveld; zij is dan eiwithoudend en bevat veel 

witte bloedlichaampjes. Men laat de verzamelde vloeistof een paar 

dagen staan, en giet dan een heldere vloeistof af van de gestolde 

en bezonken witte bloedlichaampjes. Troebelheid wijst op infectie 

en maakt de vloeistof natuurlijk onbruikbaar. De vloeistof be

waart men in de ijskast tot het oogenblik van gebruik. Voor de 

konijnen is het een lichte ingreep, die ze zonder nadeelige gevolgen 

meerdere malen achter elkaar kunnen ondergaan. 

De apparatuur bestaat uit een reservoir, houder van de vloeistof, 

een of meerdere cultuurvaten en een tweede reservoir voor het 

opvangen van de doorstroomde vloeistof. Het eerste vat is hooger 

geplaatst, de drainaige berust dus op hevelwerking en drukverschil. 

De doorstroomingssnelheid wordt met een tweetal, kranen i n de 

beide reservoirs geregeld op b,v, één druppel per minuut. De 

platte microscopische cultuurvaten worden geheel met de vloeistof 

gevuld, de andere hebben slechts een dunne laag op den bodem. 

Men kan de hoogte en den onderhngen afstand der drie deelen 

regelen, doordat deze los van elkaar zijn geplaatst in houders 

op verschuifbare statieven, die men in hoogte kan laten varieeren. 

Korte steriele gummiebuisjes verbinden de drie deelen. 

De geheele apparatuur en de onderzoeker bevinden zich in een 

warme kamer op lichaamstemperatuur, of wel een op 37° verwarmde 

doos omgeeft alleen het cultuurvat; bij gebruik van een microscoop 

is dit laatste tevens drager van het cultuurvat, 

Resultaten bereikt met de weefselcultuur. 

Nadat HARRISON reeds had aangetoond, dat embryonale zenuw-
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cellen in de cultuur hun kenmerken behielden, hebben CARREL en 

zijn medewerkers met behulp der methode grondig de vraag naar 

de specificiteit der weefsels onderzocht. Steeds weer bleek, dat 

deze in vitro hun voornaamste karakteristieke eigenschappen zuiver 

bewaarden. Evenals bij bacteriën gelukte het zelfs reinculturen te 

kweeken van één enkel weefsel uit een aanvankelijk mengelmoes 

bindweefsel, het weefsel dat zich ook in het lichaam het gemakke

lijkst aanpast cn het minst is gedifferentieerd. Ook van epitheel 

kreeg men reinculturen, maar het kweeken van epitheel gedurende 

langeren t i jd wordt bemoeilijkt door de sterk vervloeiende werking, 

die het epitheel op het gestolde plasma uitoefent. In aanvankelijke 

mengculturen van epitheel en bindweefsel wint meestal dit laatste 

den strijd; het overwoekert het epitheel, terwijl het dit laatste om-

groeit; bi j volgende passages krijgt men het dan gemakkelijk in 

reincultuur. Groeien ze naast elkaar in de cultuur, dan herkent 

men beide weefsels als regel gemakkelijk van elkaar aan hun 

karakteristieke groeieigenschappen: het bindweefsel groeit als een 

netwerk van gerekte vertakte cellen straalsgewijs van het weefsel

stukje in de omgeving uit, epitheel daarentegen als een vlies van 

aaneengesloten cellen, meestal met een scherpe rand grenzend aan 

een vervloeiingsruimte. Omgroeit zulk een epitheelvliesje het uit

wendig oppervlak van het weefselstukje, dan kan de cultuur niet 

verder groeien in de vervloeiende omgeving. De groei is deels een 

gevolg van een beweging der cellen naar buiten, deels van cel-

deelingen. De uitbreiding van het weefsel in het plasma heet de 

groeizöne. Men kan een indruk krijgen van de groeibevorderende 

het oppervlak der groeizöne telkens na verschillende tusschen-

poozen. CARREL vond een groeibevorderende werking in het pers-

vocht van embryonen (embryonaal extract), en ook in extracten 

van leucocyten, milt en andere organen, ook in eiwit-ontledings¬

producten. 
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In hetzelfde miheu bleek bij overeenkomstige weefselfragmentjes 

de groeisnelheid een vrij standvastige waarde te hebben. 

Zeer duidelijk blijkt de standvastigheid der weefseleigenschappen 

uit het klassieke beroemde voorbeeld van het fragment van het hart 

van een kippenembryo, in de eerste jaren veelal gebruikt voor het 

verkrijgen van een reincultuur van z.n. fibroblasten = bindweefsel

cellen: deze blijven n.1. over, nadat de specifieke rhytmisch contra-

heerende hartspiercellen geleidelijk uit de cultuur verdwenen zijn. 

In 1 9 1 2 werd van zulk een fragmentje een reincultuur gekweekt; 

het groeivlammetje werd onderhouden in passage na passage, jaar 

na jaar; in 1922 wijdde E B E L I N G , een leerling van GAREEL , aan het 

tienjarig bestaan der cultuur een jubileumartikel, met afbeeldingen 

verlucht, waaruit bleek, dat de fibroblasten dezer cultuur nog steeds 

onveranderd met dezelfde snelheid en met dezelfde eigenschappen 

doorgroeiden. Zoo kon men ook het 20-jarig bestaan herdenken, 

en eerst een paar jaar geleden meldden de dagbladen, dat men 

deze beroemde cultuur had laten uitdoven na een kwarteeuw van 

onveranderden groei, en nadat daarmee ruimschoots was bewezen, 

dat het protoplasma onder ideale omstandigheden niet per se behoeft 

te verouderen en af te sterven, maar het eeuwige leven en de eeuwige 

jeugd bezit, als het milieu maar jong bl i j f t . 

Met dergelijke welhaast romantische resultaten als doelstelling 

kon de weefselcultuur zich echter op den duur niet tevreden stellen. 

In de cultuur handhaafden zich alleen de grondeigenschappen der 

weefsels; het kwam niet tot een verdere ontwikkeling van de ken

merken, als gevolg waarvan zich in het hchaam b.v. het epitheel 

van de huid zoo duidelijk onderscheidt van dat van den darm. Bij 

de met onveranderlijk rhythme zich vermenigvuldigende bindweefsel

cellen kwam het niet tot de afscheiding van hun meest kenmerkende 

product, de bindende draderige collagene tusschenstof. Integendeel, 

de specifieke eigenschappen vervlakken: reeds gedifferentieerd 

hartspierweefsel ging öf verdwijnen, öf keerde terug tot den toestand 

van bindweefsel. Het streven naar groei en reincultuur hield i n de 
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cultuur de neiging tot verder differentieeren terug; het weefsel 
werd kunstmatig jong gehouden. In het levende lichaam worden 
binnen het kader van het bindweefsel een groot aantal celtypen 
onderscheiden. Wel heeft de weefselcultuur volgens de klassieke 
methode werkend er veel toe bijgedragen het inzicht te verhelderen 
inzake de vraag, in hoeverre deze verschillende celtypen in elkaar 
over kunnen gaan, waarop straks nog nader zal worden ingegaan. 
Maar in cultuur gebracht, blijven van al deze vormen op den duur 
meestal slechts één of twee grondtypen over. 

Gelukkig voor de toekomst der weefselcultuur bleek echter, dat 
de neiging tot verdere differentiatie in de cultuur vaak optrad, 
zoodra men niet meer uitsluitend op groeisnelheid werkte. Groei 
en differentiate staan eenigszins antagonistisch tegenover elkaar. 
Door groeibevorderende stoffen weg te laten, kan men in culturen 
bindweefseldraden zien optreden. 

Verder bleken de contrasteerende weefselkenmerken beter uit te 
komen in combinaties van verschillende weefsels dan in reincul
turen. Dit is begrijpelijk, daar ook de orgaanvorming berust op 
het elkaar beïnvloeden en in evenwicht houden der weefsels. 
Terwijl reinculturen slechts een z.n. histioid groeitype vertoonden, 
is bij het kweeken van weefselcombinaties, vooral van grootere 
afmetingen, het resultaat een meer organoide groei. Zoo bleven 
embryonale darmfragmenten in de cultuur vaak geruimen tijd 
rhythmisch contraheeren; het epitheel vervlakte daarbij niet tot een 
onspecifieke membraan, maar bleef hoogprismatisch darmepitheel. 
Zeer bekend zijn de onderzoekingen van Miss H . B . F E L L : het 
gelukte haar een embryonale oogbeker zich te laten ontwikkelen 
tot typische netvliesstructuren; uit het kraakbeenige voorstadium 
van een dijbeen, afkomstig van zeer jonge kippenembryonen, 
ontwikkelde zich in de cultuur het overeenkomstige beenige dijbeen 
onder gewone verbeeningsverschijnselen en kalkafzetting; dit 
dijbeen gelijkt merkwaardiger wijze in zijn vorm tot in details op 
het normale dijbeen van een kuiken; deze vormgeving is dus 
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niet afhankelijk van de regelende invloeden van andere hchaams-

deelen. 

Zooals gezegd is onbeperkte groei zonder differentiatie het gevolg 

van het jong houden van het milieu: een cultuur van desnoods een 

jaar met een groot aantal passages laaft zich nog steeds aan embryo

naal extract van een embryo van b.v. 8 dagen bebroedingsduur. 

Meer in de l i jn van den normalen gang van zaken zal men te werk 

gaan, door met elke passage embryonaal extract toe te voegen van 

een telkens ouder embryo; immers ook in het embryo verandert 

het miheu met den leeftijd. Volgens dit principe kweekend kon onze 

landgenoot GAILLARD aantoonen, dat bindweefselformaties van het 

vliezige schedeldak automatisch verbeenen, terwijl zij volgens de 

klassieke methode bindweefsel blijven. 

Het miheu van het embryo zal geleidelijk o.a. daardoor veranderen, 

dat verschillende organen van inwendige secretie (hypophysis, 

schildklier, bijnier) geleidelijk in functie komen, en hun hormonen 

in de circulatie brengen, welke groei en differentiatie ten zeerste 

beïnvloeden. Deze hormonen zijn ook een bestanddeel van het 

embryonaal extract. Volgens dezen gedachtengang kweekend, kon 

GAILLARD aantoonen, dat de differentieering van bindweefsel tot 

been werd bevorderd door het in de onmiddellijke nabijheid kweeken 

van hypophysenweefsel. Met zijn medewerkers kon hij ook aan

toonen, dat door bepaalde hormonen en orgaanpreparaten de groei

wijze in de cultuur van weefsels der geslachtsorganen, van bloed

vormend weefsel enz., gewijzigd kan worden. Op deze wijze schijnt 

zich dus de weefselcultuur te laten gebruiken als methode om de 

mate van werkzaamheid van orgaanpreparaten te ijken. 

Zoo straks werd opgemerkt dat de differentieele kenmerken der 

weefsels beter zich handhaven en zich laten ontwikkelen i n de 

richting van organoiden groei, als men grootere combinaties van 

weefsels kweekt, dus min of meer in het verband van het a.s. orgaan. 

In deze richting bewegen zich nog niet voltooide onderzoekingen, 

in de laatste jaren in Groningen begonnen met de doorstroomings-
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methode, die uit den aard der zaak beter een voldoende voedsel
voorziening bij grootere orgaanstukken garandeert. Hier volgen 
daaromtrent eenige bijzonderheden: Stukjes darm van een embryo 
van 8 dagen of ouder bleven gedurende een paar weken zich in de 
cultuur als functioneerende darm gedragen met rhythmische peristal
tische contracties. Hier handhaaft zich dus het reeds gedifferentieerd 
spierweefsel. Bij een darmstukje van een jonger embryo b.v. 5—6 
dagen bleven de contracties uit, ook als men langeren tijd kweekte; 
daar was dus op dien leeftijd het spierweefsel nog niet als zoodanig 
gedifferentieerd en differentieerde ook niet in de cultuur. Kweekt 
men echter van zulk een jong embryo een stuk ontnomen aan den 
voordarm (slokdarm-maag), waarbij meestal ook den aanleg van 
beide luchtpijptakken, dan differentieert zich dit complex tot een 
organoid geheel. Aanvankelijk bestaat het bijna geheel uit bind
weefsel om epitheelbuizen heen. Uh het bindweefsel differentieert 
Zich een spierrok van glad spierweefsel, na 2 - 3 dagen kweeken 
ziet men op een bepaalde plaats eerst heel zwakjes en met groote 
tusschenpoozen, maar spoedig sterker, frequenter en met toenemen
de uitbreiding contracties optreden, die ten slotte het karakter 
krijgen van peristaltiek en antiperistaltiek. Onderdeelen als slok
darm, kliermaag, spiermaag en het begin van den dunnen darm zijn 
dan microscopisch zeer goed te onderscheiden; het is een buis
vormig systeem met doorloopende holte. De analogie met het 
normale orgaan gaat zelfs zoover, dat tijdens de peristaltiek een 
vloeibare inhoud (epitheelafscheiding met losgelaten cellen) zich 
door het kanaal beweegt gelijk een voedselmassa, en het afgesloten 
stukje dunne darm geleidelijk ballonvormig uitzet. De aanleg van 
de luchtpijp en zijn vertakkingen vertoonen de organisatie, die 
typisch is voor deze organen: hieruit ontstaat bij het embryo 
strottenhoofd, luchtpijp, bronchi en longweefsel. In de cultuur 
worden beide luchtpijptakken langer en krijgen ballonvormige 
uitbochtingen aan het blinde einde. Verder differentieert zich hier 
in den wand voorloopig geen spierweefsel, zooals bij den directen 
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buurman, de slokdarm, maar komt het tot een versterking van den 
wand met een aantal kraakbeenstukjes, op regelmatige afstanden 
van elkaar. Als men de streek van de onderste kieuwspleten (bij 
een embryo van 4—5 dagen aanwezig) bij het complex neemt, 
teekenen zich reeds na drie dagen in deze (bovenste) gedeelten 
van het complex duidelijk enkele grootere kraakbeenstukken 
steeds duidelijker af (aanleg van de kraakbeenstukken van het 
strottenhoofd). In de meer verwijderde deelen van de cultuur treedt 
echter dit kraakbeen eerst op na ongeveer 8 dagen. 

Verder ontwikkelen zich in de buurt der kieuwbogen herhaaldelijk 
dwarsgestreepte spieren, die bij tusschenpoozen bliksemsnel samen
trekken. 

Men vraagt zich af, welke de oorzaken, de factoren zijn, die 
bewerken, dat in zulk een combinatie van weefsels het komt tot 
een zoo duidelijke differentiatie. Waarschijnlijk zal hier niet één 
primaire factor in het spel zijn, maar wel zijn er aanwijzingen, dat 
hierbij de ontwikkeling van het zenuwweefsel een rol speelt. 

In de bovengenoemde culturen van het voordarm-luchtpijp 
complex werd meestal te zamen met de onderste kieuwspleten ook 
de aanleg van het ganglion (zenuwcellencomplex) van de 10e 
hersenzenuw (nervus vagus) uitgeplant, die in het lichaam voordarm 
en ademhalingsorganen innerveert. Van dit ganglion groeien in de 
cultuur zenuwtakken uit in de rest van het weefsel, naar slokdarm 
en luchtpijptakken. En dan blijkt herhaaldelijk, dat juist op de 
plaatsen, waarheen zich zenuwtakjes naar den wand van de luchtpijp 
(takken) begeven, op een gegeven oogenblik de kraakbeenstukjes 
zich af teekenen; dit kan moeilijk zuiver toeval zijn en het heeft 
allen schijn, dat met de ontwikkeling van de specifieke functie 
van het zenuwweefsel (prikkelbaarheid en prikkelgeleiding) de 
plaatselijke differentiatie tot kraakbeen, misschien ook tot spier
weefsel, verband houdt. 

Ook andere „geschikte" deelen van het lichaam, zelfs van het 
volwassen lichaam, kunnen in zulk een doorstroomingscultuur soms 
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heel aardig in leven blijven. Als voorbeeld noem ik hier de proeven 
van Dr. BAKKER in ons Laboratorium te Groningen verricht met 
deelen van den oogbol, en wel met de lens, al of niet gecombineerd 
met de weefsels waarin deze in het oog gevat is, n.l. het z.n. straal
vormig lichaam en de iris of regenboogvlies. De absoluut water
heldere lens wordt gewoonlijk na uitname uit het oog spoedig 
troebel, zelfs liggende in een normaal milieu (bloedplasma). Ge
draineerd in de doorstroomingscultuur bleef zij Zelfs na eenige 
weken kweeken nog absoluut doorschijnend. De epitheelbekleeding 
die den voorkant bedekt, bestond uit nog volkomen normale levende 
cellen; een hier aangebrachte verwonding bleek in de cultuur 
normaal te genezen: daarbij traden in het epitheel celdeelingen op 
en vormde zich een nieuwe kapsel. In de iris bleek het spierweefsel, 
dat de pupilwijdte regelt, nog na weken door contractie of ver
slapping te reageeren op verschillende vergiften. Op deze proeven 
kan ik uit tijdgebrek niet verder ingaan. 

Zoo wil ik hier ook nog slechts terloops noemen andere rich
tingen van onderzoek, waar de weefselcultuur perspectieven geeft, 
en die men ook al heeft ingeslagen: de invloed van ziekteverwek
kende bacteriën op de cultuurcellen en omgekeerd: men heeft ook 
weefselcellen met het virus van virusziekten (mond- en klauwzeer, 

doel is onder anderen na te gaan, hoe in het lichaam de afweer-
stoffen tegen infectieziekten ontstaan. Ook voor het bestudeeren 

van kwaadaardige gezwellen heeft men niet zonder succes de weefsel-

Ten slotte moge ik terugkeeren tot het meer normale oorspronke

lijke gebruik van de weefselcultuur ter afpaling van de specificiteit 

der weefsels, en als voorbeeld nemen de verschillende soorten bind

weefselcellen, die ik straks reeds heb aangehaald. Terwijl n.l. de 

ziet men in het bindweefsel zóó uiteenloopende celtypen zonder 
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regelmaat door elkaar liggen, dat ze moeilijk onder één hoedje zijn 
te vangen. Men kan ze wel indeelen in twee hoofdgroepen, te weten: 
Z.n. aan hun plaats verankerde cellen, b.v. de reeds genoemde 

fibroblasten die vooral behooren bij de steunfunctie, en gevonden 
worden waar veel draderige tusschenstof zich ontwikkelt, en de 
zwerfcellen, behoorend bij de voedende functie, en aanwezig in 

bloed en lymphe, die onderdeelen van het bindweefsel zijn. Maar 
bij elk dier onderdeelen ziet men weer verschillende typen, b.v. bij 
de zwerfcellen behalve de roode bloedlichaampjes allerlei soorten 
witte bloedlichaampjes. Z i jn dit alle verschillende specifieke cel
soorten, of is hierbij de overgang mogelijk b.v. van een fibroblast 
in een zwerfcel en omgekeerd? 

Deze vraag is door bestudeering van den toestand in het lichaam 

niet op te lossen, omdat daar de celsoorten overal naast elkaar 

voorkomen. 
Met de weefselcultuur, en vooral met de doorstroomingsmethode 

kan men de vraag beantwoorden door uit te gaan van alleen bepaalde 
cellen en te zien wat er uitgroeit. Kweekt men een willekeurig bind
weefselstukje, dat eerst alle typen bindweefselcellen bevat, dan 

en blijven alleen in reincultuur over fibroblasten, min of meer 
gemengd met een standaardtype van zwerfcellen, aan de fibro-

Men kan echter de cultuur ook beginnen met alleen zwerfcellen, 
uit bloed of lymphe, en wel liefst witte bloedlichaampjes. D i t gaat 
gemakkelijk op dezelfde wijze, als waarop ook de doorstroomings-
vloeistof werd bereid; na injectie van een zoutoplossing snellen in 
overgroot aantal de verschillende soorten zwerfcellen, in hoofdzaak 
uit de omgevende bloedvaten, naar de ingespoten buikholte, zitten 
dus in de uitgehevelde vloeistof en bezinken in de cultuurvaten op 
de dekglaasjes. Voortdurend de cultuur controleerend ziet men dan, 
dat één hoofdgroep der witte bloedlichaampjes, de z.n. granulocyten 

automatisch geleidelijk verdwijnt en afsterft. Ze vallen uiteen en 



74 

worden opgenomen als voedsel door de andere hoofdgroep zonder 

specifieke korreltjes, de agranulocyten, die, eerst van verschillende 

grootte (kleine lymphocyten, grootere monocyten, en z.n. histio-

cyten), geleidelijk grooter worden en in aantal toenemen. Als de 

cultuur voldoende gereinigd is (dit gebeurt ook in het lichaam in 

ontstoken weefsel), blijken deze ongeordende agranulocyten den 

grondslag te kunnen vormen voor een nieuw geordend bindweefsel 

(fibroblasten) -netwerk in membraanvortn, dus een gewone fibro

blasten reincultuur, gemengd met het overgangstype van groote 

agranulocyten. Hiermee is dus bewezen, dat ook in het lichaam in 

ontstoken weefsel een deel van de uit het bloed afkomstige zwerf-

weefsel (genezen ontsteking). 

Onder bepaalde omstandigheden kan het in deze zoo vereen

voudigde en gereinigde cultuur in tweede instantie weer komen tot 

het opnieuw optreden van verschillende soorten zwerfcellen, 

granulocyten en kleine lymphocyten, zooals in het lichaam in rood 

beenmerg en lymphklieren, waarmee is bewezen, dat alle celsoorten 

in het bindweefsel uit het oertype, de fibroblasten, kunnen ontstaan, 

en dat daarbij een deel specifiek wordt en niet terug kan (b.v. granu

locyten) en een ander deel als niet gespecialiseerde zwerfcel weer 

terug kan keeren tot den oertoestand van het bindweefsel. 

Met deze toepassing van de weefselcultuur wilde ik mijn voor

dracht besluiten. Ik hoop, dat het mij gelukt moge zijn, U een 



DE THEORIE 
VAN H E T UITDIJENDE H E E L A L 

door 

DR. J . J . R A I M O N D JR. 

De theorie van het uitdijend heelal geeft een antwoord op twee 

vragen, die door alle eeuwen heen de achtergrond vormden van al 

het denken en doen van de sterrenkundigen. 

De eerste vraag luidt: 

Is het heelal eindig of oneindig"? 

De theorie van het uitdijend heelal antwoordt: 

Het heelal is eindig, doch onbegrensd, 

We kunnen de vraag en het antwoord ook anders stellen: 

Waar komen we, indien we onafgebroken rechtuit reizen? 

Antwoord: Ge keert terug in het punt van u i t g a n g . . . . 

Deze vraag lokt een volgende uit: Hoe lang zal de reis duren? 

Antwoord: De duur van de reis hangt af van de snelheid waarmee 

het heelal uitdijt. Indien het heelal niet uitdijde zoudt ge, reizende 

met de snelheid van het licht, na verloop van 6 000 000 000 jaren ^) 

weer thuis zijn. Indien echter het heelal uitdijt, verloopt de reis 

minder eenvoudig. Het uitdijen verlengt in ieder geval de duur van 

de reis. Wanneer echter het uitdijen te snel in zijn werk gaat, 

ontstaan de moeilijkheden, welke op bladzijde 83 worden be

schreven. 

1) Dit getal is de „omtrek" van het Einstein-heelal, dat op bladzijde 82 
besproken wordt. 
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De tweede vraag is er een van nog groter allure: 
Hoe begon het heelal en hoe zal het eindigen-^ 

Het antwoord is echter minder groots: We weten het niet! Het 
enige wat we kunnen doen is een ontwikkelingsgang ontwerpen, 
die niet in strijd is met de theorie van het uitdijend heelal. EDDINGTON 
voelt zich het meest aangetrokken tot het volgende beeld: 

In het heelal heerste aanvankelijk evenwicht, een toestand van 
bewegingloosheid en veranderingloosheid. Toen dit evenwicht 
verstoord werd, begon de uitdijing van het heelal; met steeds toe
nemende snelheid ging het uitdijen; met steeds toenemende snelheid 
zal het blijven uitdijen. Eindelijk zal het heelal geweldig groot en 
bijkans leeg zijn, elke spiraalnevel zal van elke andere geïsoleerd 
zijn, omdat dan het heelal zo snel uitdijt, dat lichtsignalen, uitge
zonden door een spiraalnevel, geen enkele andere spiraalnevel kun
nen bereiken. 

Onze beknopte beschouwingen over de theorie van het uitdijende 
heelal beginnen we met een onderzoek naar de betekenis van het 
woord heelal en met een opsomming van de hoofdkenmerken van 
het gedeelte van het heelal, dat we thans kennen. 

Het woord „heelal" wordt in verschillende betekenissen gebezigd; 
toch kan het slechts een betekenis hebben. Het omvat namelijk 
alles wat we nu van de physische wereld kennen, doch ook alles, 
wat we in de toekomst, hoe ver deze ook verwijderd mag zijn, 
van deze wereld zullen leren kennen. Vele onderzoekers begingen 
de slordigheid, dat zij het waargenomen gedeelte van het heelal 

Natuurlijk vormt onze kennis van het waargenomen gedeelte 
van het heelal het uitgangspunt voor elke theorie omtrent de bouw 
van het heelal. Daarom ontwerpen we hier een ruwe schets van het 
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gedeelte van het heelal, dat thans binnen het bereik van onze 

waarnemingen ligt. We zullen daarbij hoofdzakelijk onze aandacht 

schenken aan twee kenmerken, die tot de fundamenten van de 

theorie van het uitdijende heelal gerekend moeten worden. 

Onze kijkers bestrijken de ruimte, die begrepen is binnen een 

bol-oppervlak met een straal van 300 000 000 lichtjaren ; de 

waarnemer is het middelpunt van deze bol. 

De meest opzienbarende ontdekking van deze eeuw is het feit, 

dat de ruimte niet bevolkt blijkt te zijn met afzonderlijke sterren, 

doch met sterrenkolonies. Deze kolonies worden spiraalnevels^) 

genoemd. Tachtig procent ^) van deze spiraalnevels beantwoordt 

aan het volgende signalement: een intensief lichtgevende kern 

waaraan twee spiraalvormig gewonden armen ontspringen, I n en 

nabij de kern ontwaren we geen of weinig structuur; donkere 

vlekken of vlekjes verraden de aanwezigheid van absorberende 

wolken. De armen bestaan uit talrijke sterrengroepen, tussen de 

sterrengroepen bevinden zich uitgebreide wolken f i jn verdeelde, 

al of niet hchtgevende materie. 

Het grootste gedeelte van de materie, waaruit een spiraalnevel 

bestaat, is gegroepeerd binnen het oppervlak van een discus met 

een middellijn van enkele tienduizenden hchtjaren en een grootste 

dikte van vier tot zes duizend lichtjaren. 

Het is zeer waarschijnlijk, dat de sterren, die wij met het oog 

of met behulp van een kijker aan de hemel onderscheiden, een 

spiraalnevel vormen; deze spiraalnevel noemen wij ons melkweg

stelsel. Ons melkwegstelsel is dus een van vele millioenen spiraal-

1) 1 lichtjaar komt overeen met ongeveer 10 000 000 000 km! 
)̂ De moderne naam van de spiraalnevels is: extra-galactische nevels; dit 

wil zeggen: nevels, die niet tot ons melkwegstelsel behoren. De naam extra
galactische nevel heeft het voordeel neutraal te zijn; hij is ook van toepassing 
op nevels, die geen spiraalstructuur vertonen. 

)̂ De overige twintig procent behoren grotendeels tot de groep van de 
ellipsoïdische extra-galactische nevels. In deze nevels is geen spiraalstructuur 
te ontdekken; zij bevatten geen sterren. 
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nevels; de bescheidenheid gebiedt ons te zeggen; een willekeurige 
spiraalnevel te midden van de vele millioenen, die de bevolking 
van het heelal vormen. 

De spiraalnevels staan schots en scheef door elkaar; zij zijn van 
elkaar verwijderd over afstanden, die ongeveer honderd malen zo 
groot zijn als hun middellijnen. 

Met het oog op het volgende steUen we belang in een grootheid, 
die we de gemiddelde dichtheid van het heelal zullen noemen. 
Veronderstel dat de materie niet tot sterren, sterrenhopen of 
wolken gecondenseerd was, maar dat deze materie ontleed was in 
de meest elementaire bouwstenen, de waterstof-atomen en dat 
deze, atoom voor atoom, gelijkmatig over de ruimte verspreid 
werden. Dan zou er één waterstofatoom in een ruimte van 16 hters 
voorkomen. Ziehier het eerste kenmerk van het waarneembare 
gedeelte van het heelal; de gemiddelde dichtheid bedraagt'. 1 waterstof

atoom per 16 liter. 

Het tweede nog belangwekkender gegeven wordt ontleend aan 

spectroscopische waarnemingen. Omdat de spiraalnevels zeer 

zwakke objecten zijn, behoren deze waarnemingen tot de moeilijkste 

en meest tijdrovende, die de sterrenkundige te verrichten heeft. 

Ondanks het gebruik van zeer hchtsterke optische hulpmiddelen, 

zijn belichtingstijden van tientallen uren nodig om een spectrum 

van drie millimeter lengte te verkrijgen — zie figuur 1. 

Tegenover bladzijde 80 zijn de vergrotingen van een zes-tal 

spectra afgebeeld; rechts ziet ge de nevels, links de daarbij 

behorende spectra. In deze spectra zijn slechts twee lijnen duidelijk 

te onderscheiden: de H - en de K- l i j n van het enkelvoudig geïoni

seerde calcium atoom i). Hoe onaanzienlijk de spectra ook mogen 

1) Deze twee lijnen zijn ook de meest opvallende in het spectrum van onze 
zon. Onder de sterren van een spiraalnevel komen de sterren van hetzelfde type 
als onze zon in grote getale voor. De andere typen zijn niet zo rijk vertegen
woordigd; de details van hun spectra verdoezelen elkaar; alleen de H- en K -
lijnen kunnen zich in de warwinkel van lijnen handhaven. 
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zijn, zij laten in een opzicht aan duidelijkheid weinig te wensen 

over. De H - en K-lijnen zijn over aanzienlijke afstanden naar de 

rode kant van het spectrum verschoven. Di t bewijst, dat alle^) 

nevels een van ons af gerichte beweging bezitten ^). De ruimte 

rondom onze spiraalnevels wordt dus geëvacueerd. Doch hiermee 

is slechts een gedeelte van de waarheid verteld. Er bestaat namelijk 

een betrekking tussen de grootte van de ontvluchtingssnelheid en 

de afstand van de nevel. De verst verwijderde nevels vertonen de 

grootste snelheden! De figuur tegenover bladzijde 81 geeft hiervan 

enkele voorbeelden. Het blijkt, dat de ontvluchtingssnelheid recht 

evenredig is met de afstand. Di t wi l zeggen, dat niet alleen de, 

afstanden van onze spiraalnevel tot alle andere spiraalnevels voort

durend groter worden, doch, dat alle afstanden — dus die tussen 

elk tweetal spiraalnevels — toenemen. De spiraalnevels gedragen 

zich als de stofjes van een wolk, die zich over een steeds grotere 

ruimte verspreidt en al ijler en ijler wordt. D i t alles geschiedt in 

een tempo, dat zelfs de meest vooruitstrevende sterrenkundige 

verontrusten kan. In de eerstvolgende 1 300 000 000 jaren worden 

alle afstanden tussen de spiraalnevels verdubbeld! 

Tot zover de feiten, die betrekking hebben op het thans waarge

nomen gedeelte van het heelal. En nu de theorie. 

We zouden kunnen zoeken naar een theorie, die voor dit gedeelte 

van het heelal geldt. Doch de theorie van het uitdijend heelal heeft 

tot uitgangspunt de overweging, dat de thans onderzochte gebieden 

)̂ Er zijn enkele uitzonderingen gevonden onder de meest nabije extra
galactische nevels. Deze bleken een naar de zon toe gerichte snelheid te be
zitten. De zon echter heeft een snelheid van ongeveer 300 km/sec ten opzichte 
van de kern van ons melkwegstelsel. Een berekening, die met deze omstandigheid 
rekening houdt, leert, dat de „uitzonderingen" slechts kleine snelheden be
zitten ten opzichte van de kern van óns melkwegstelsel. 

2) Wij stellen ons hier op het standpunt, dat de verschuivingen van de lijnen 
toegeschreven moeten worden aan het verschijnsel van DOPPLER. Pogingen om 
een andere verklaring voor de verkleuring te vinden zijn tot nu toe mislukt, 



80 

dezelfde kenmerken bezitten als alle overige; dat dus de/hier ge

vonden verschijnselen overal elders zullen worden aangetroffen i). 
In het bijzonder zou dan de betrekking tussen ontvluchtingssnel

heid en afstand ook van kracht zijn voor nevels, die bijvoorbeeld 

3 000 000 000 lichtjaren van ons verwijderd zijn. Zulk een nevel 

zouden we zien vluchten met een snelheid van 426000 km/sec. We 

zouden dan een lichaam of hchamen waarnemen, die zich met 

grotere snelheid bewegen dan het licht ^). Hier komt het betoog 

in strijd met een grondstelling van de relativiteitstheorie ^). De 

algemene relativiteitstheorie van EINSTEIN is echter zo wel

willend zelf een oplossing aan de hand te doen. Het is een radi

cale oplossing. EINSTEIN maakt korte metten met de afstanden, die 

de moeilijkheden veroorzaken. H i j ontwerpt een heelal, waarin 

dergelijke „te grote" afstanden eenvoudig niet voorkomen. Welis

waar legt hij tegelijkertijd ons voorstellingsvermogen een krachts

inspanning op, die het niet kan voortbrengen; doch dit kan geen 

afdoende bezwaar zijn. Niet van ons voorstelhngsvermogen, maar 

van de waarnemingen zal de uiteindelijke beslissing over de juistheid 

van de theorie afhangen. 

De relativiteitstheorie stelt ons het heelal voor als een gekromde, 

in zichzelf gesloten ruimte: een spherisch heelal*). Een dergelijk 

)̂ Wij weigeren te geloven, dat het voor ons waarneembare gedeelte de 
geringste afwijking zou vertonen in vergelijking met het niet waarneembare 
gedeelte. Of — nog anders gezegd — onze spiraalnevel is in geen enkel opzicht 
bevoorrecht boven de andere. 

)̂ De snelheid, waarmee het licht zich voortplant, bedraagt iets minder dan 
300 000 km/sec. 

") De algemene relativiteitstheorie bedient zich van de grondstelling, dat 
lichtsignalen (golfpakketjes), die meer dan 300 000 km/sec afleggen, niet kun
nen worden waargenomen. Een lichaam, dat zich met deze snelheid bewegen zou, 
zou een oneindig grote massa vertonen. 

*) Het analogon van een driedimensiaal sferisch heelal is het tweedimensio
nale boloppervlak. Evenals het boloppervlak — let welt het oppervlak! — ge
kromd is in een ruimte van drie afmetingen, zo is ook het driedimensionale 
sferische heelal gekromd in een ruimte van vier afmetingen. Houdt echter scherp 
voor ogen, dat de vierde afmeting alleen in het geding komt om de kromming 
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E E N RECORD RADIËLE S N E L H E I D . 

Figuur L Eeri vergroting van het negatief van een spectrogram van een extra
galactische nevel in Bootes; de vergroting is zo ver doorgevoerd, dat de korrel van de 
fotografische emulsie waarneembaar is (voor de fotografie van zeer zwakke objecten 
komt alleen grofkorrelig materiaal in aanmerking). 

De onderbreking van het spectrum, aangeduid door de pijl rechts, is de samenvloeiing 
van de H- en de K-lijn van het enkelvoudig geïoniseerde calcium atoom (de onderbre
king links van de H- en de K-lijn is te wijten aan de ongevoeligheid van het fotografisch 
materiaal in dit gebiedje). 

De H- en de K-lijn behoorden zich te bevinden op de plaats, die aangeduid is met een 
pijl links (het vergelijkingsspectrum is dat van helium). 

De verplaatsing van de H- en de K-lijn naar het rood (rechts) -beantwoordt aan een 
radiële snelheid van niet minder dan 39 000 km/sec; dit is een record. 



DE B E T R E K K I N G TUSSEN D E AFSTANDEN E N D E RADIËLE SNELHEDEN 
VAN E X T R A - G A L A C T I S C H E N E V E L S . 

Figuur 2. Links de negatieven van 5 spectrogrammen; de middelste, torpedovormige 
spectra zijn die van de extra-galactische nevels, boven en onder elk spectrum een ver
gelijkingsspectrum van helium. 

Rechts de negatieven van directe fotografieën van de nevels op dezelfde schaal en met 
belichtingstijden, die ongeveer gelijk zijn aan die van de spectra. De horizontale pijlen 
bij de onderste vier spectra duiden de verplaatsingen van de H - en K-lijnen naar het 
rood aan. Onder de spectra zijn de snelheden vermeld, die uit deze verschuivingen volgen. 
Alleen de snelheid van de eerste nevel is negatief; dit wil zeggen, dat de nevel naar ons 
toe beweegt; deze beweging is de afspiegeling van de snelheid van de zon ten opzichte 
van de kern van ons melkwegstelsel. 
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heelal heeft onder andere de volgende eigenschappen: eigenschappen 
die ge U het best kunt voorstellen door te denken aan een bol

oppervlak, bijvoorbeeld aan het aardoppervlak. 

Het spherisch heelal is gekromd. Indien ge meent rechtuit te 
reizen volgt ge inderdaad de kortste, doch gekromde verbindings
l i jn — de geodetische l i jn . 

Het spherisch heelal is gesloten. Indien ge voortdurend „recht
u i t " b l i j f t reizen, keert ge tenslotte tot het punt van uitgang terug. 
Een lichtstraal zal dus na verloop van t i jd tot de lichtbron terug
keren — ge kunt Uw eigen achterhoofd zien! 

Of anders gezegd: 

Het spherisch heelal is eindig doch onbegrensd. Eindig, omdat 

ge — rechtuit reizende — U nimmer verder van Uw punt van 

uitgang kunt begeven dan over een afstand, die gelijk is aan de 

halve omtrek van het heelal. Tegelijkertijd is het spherisch heelal 

onbegrensd, omdat ge nergens een plaats zult vinden waar ge het 

heelal kunt verlaten en „naar buiten" stappen. 

I n de jaren 1915 en 1 9 1 7 kwamen twee spherische heelallen 

gereed. Een van ALBERT EINSTEIN en een, ontworpen door W I L L E M 

tot stand te brengen. Evenmin als de ruimte binnen of buiten het boloppervlak 
tot het boloppervlak behoort, evenmin behoort de ruimte „binnen" en „buiten" 
het sferisch heelal tot dit heelal. De „platte" bewoners van het boloppervlak 
leren alleen die verschijnselen kennen, welke zich in het boloppervlak afspelen, 
met de derde dimensie komen zij door middel van hun waarnemingen nooit 
of te nimmer in aanraking. Een dergelijke overweging geldt ook voor ons: wij 
nemen verschijnselen in het driedimensionale, sferische heelal waar; met de overige 
gedeelten van de vierdimensionale ruimte komen wij niet in verbinding. De 
vierdimensionale ruimte moesten wij in ons betoog betrekken, alleen om 
onze driedimensionale ruimte krom te buigen. 

Ten slotte een waarschuwing aan hen, die de zoeven besproken vierde af
meting zouden willen verwarren met de vierde afmeting, die in de algemene 
relativiteitstheorie voorkomt. Hiermee heeft het bovenstaande niets te maken. 
De relativistische ruimte-tijd-wereld moet op haar beurt ook gekromd ge
dacht worden. Doch aan deze bewerking — het krommen van een vierdimen
sionale ruimte — zullen we ons hier niet wagen. 
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DE SITTER . Beide voldeden aan de eisen van de algemene relativiteits

theorie; toch verschilden ze van elkaar. 

In het heelal van DE SITTER ontbreekt de materie, doch wanneer 

er materie in geweest zou zijn, zou deze bewegen. 

In het heelal van EINSTEIN komt materie voor, doch er heerst 

evenwicht; er is een zekere mate van onveranderlijkheid en be

wegingloosheid. 

Verder hebben beide heelallen — men vergeve mij deze meer

voudsvorm — een eigenschap gemeen: zij Zijn beide standvastig. 

De vraag was: welk van beide modellen komt met het werkelijke 

heelal overeen? 

De Leuvensche abt LEHA ÏTRE gaf op deze vraag het antwoord: 

Met geen van beide! LEMAITRE het het niet bij deze negatieve 

uitspraak, hij gaf ook een nieuwe opvatting: de theorie van het 

uitdijende heelal. Volgens deze theorie kunnen we het spherische 

heelal vergelijken met een ballon van rubber, die wordt opgepomt 

en dientengevolge steeds groter wordt. Teken op de ballon 

stipjes en laat deze de spiraalnevels voorstellen. Dan ziet ge, dat 

het uiteenwijken van de spiraalnevels niet anders is dan een direct 

gevolg van het uitdijen van het heelal^). 

I n het uitdijend heelal is het niet mogelijk dezelfde nevel twee 

malen te zien; dit was wel mogelijk in het niet uitdijende heelal )̂ 

Nu namelijk worden de afstanden in het heelal voortdurend groter, 

en dit gaat zo snel, dat een lichtstraal het niet bij kan benen. 

Het is verleidelijk om, met EDDINGTON, tenslotte nog even te 

denken aan de ontwikkelingsgeschiedenis van het heelal. Men 

)̂ De uitdijing is een verschijnsel op grote schaal; de ruimte, ingenomen door 
een spiraalnevel, blijft, practisch gesproken, onveranderd. Met andere woorden; 
de spiraalnevels zelf worden niet voortdurend ijler; zij worden bijeen ge
houden door de gravitatie, maar zij gaan ten gronde aan andere ouderdoms-
verschijnselen. 

)̂ Zie bladzijde 81; in een spherisch en niet-uitdijend heelal kan een waar
nemer zijn eigen achterhoofd zien; om dezelfde reden kan een waarnemer 
dezelfde nevel in twee tegengestelde richtingen zien. 
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zou zich leunnen voorstellen, dat het heelal begon als een EINSTEIN-

heelal, waarin de dichtheid groter was dan de waarde, die wij 

thans voor deze grootheid vinden. In het EiNSTEiN-heelal heerst 

evenwicht, m a a r . . . . dit evenwicht is labiel. Een geringe verstoring 

is voldoende om in de bewegingloosheid, beweging te veroorzaken. 

Toen — aldus EDDINGTON — begon het heelal uit te dijen. Aan

vankelijk geschiedde dit met kleine snelheid; de lichtstralen konden 

nog naar hartelust tochten om het heelal maken! Maar de uit

dijingssnelheid nam voortdurend toe; dientengevolge luidde op 

gegeven ogenbhk de bel voor „de laatste ronde". De lichtstralen, 

die van een spiraalnevel uitgingen konden net niet meer tot hun 

eigen bron terug keren; gedeelten van het heelal werden voor deze 

lichtstralen geheel onbereikbaar ^). Met andere woorden: er trad een 

toestand in , waarbij het ene gedeelte van het heelal volkomen 

geïsoleerd was van het andere. Hoe sneller het uitdijen verloopt, 

des te meer gebieden worden er van elkaar gescheiden. Er ontstaan 

kloven in het heelal, kloven die voor elk lichtsignaal onoverkomelijk 

zijn. Tenslotte zal elke spiraalnevel van elke andere gescheiden 

zijn loor zo'n kloof. E n . . . . het heelal zal enigszins gelijken 

op hei lege heelal van D E SITTER Hierbij moet worden opge-

1) Veronderstel, dat de omtrek van het heelal 6 000 000 000 lichtjaren 
bedraagt en dat de uitdijingssnelheid zo groot is, dat alle afstanden in 1500 000 OOO 
jaren verdubbelen. Een lichtstraal, die nu vertrekt, zou na 1500 000 000 jaren 
een afstand van 1500 000 000 lichtjaren hebben afgelegd. Wanneer het heelal 
niet uitdijde 2ou de lichtstraal een kwart gedeelte van de omtrek hebben door
lopen. Maar het heelal dijt wel uit; in die 1500 000 000 jaren is de omtrek twee 
maal zo groot geworden, dientengevolge zal de lichtstraal tot de teleurstellende 
ontdekking komen, dat hij niet een vierde doch slechts een achtste gedeelte 
van de omtrek heeft afgelegd. Het is duidelijk, dat de lichtstraal nimmer „ome 
tegenvoeters onder de spiraalnevels" zal bereiken. 

)̂ De beschouwingen, die EDDINGTON over het verleden en de toekomst 
van het heelal geeft, zijn verkregen door extrapolatie, ongeoorloofde extra
polatie. Daarom moet ge deze uitspraken niet in de eerste plaats opvatten als 
voorspellingen, doch meer als een bewijs dat onze opvattingen omtrent de hui
dige stand van zaken in verleden noch in de toekomst tot waanzinnigheden 
leiden. 
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merkt, dat de spiraalnevels zelf practisch gesproken onaangetast 

blijven. Zi j gaan niet tegelijk met de ruimte hun ondergang te

gemoet; zij dragen hun eigen, maar andere kiemen van verval in zich, 

Samenvattend kunnen we zeggen, dat de relativiteitstheorie ons 

een aantrekkelijke verklaring geeft van de zeer merkwaardige 

bewegingsverschijnselen, die we in de wereld van de spiraalnevels 

aantreffen. Het is de vorige generatie van sterrenkundigen en 

natuurkundigen beschoren geweest de eerste te zijn, die werkelijk 

een theorie van het heelal — heelal in de ware zin van het woord — 

heeft opgesteld. We kunnen over dit werk geen oordeel vellen, 

zolang onze waarnemingen tot een gedeelte van het heelal beperkt 

blijven; we kunnen alleen de hoop uitspreken, dat de naaste toe

komst een belangrijke uitbreiding van het feitenmateriaal zal 

brengen en dat deze feiten ons in staat zullen stellen de fundamenten 

van de theorie te verstevigen. Een deel van het waarnemings

programma van de 5,00 cm M t Palomar-spiegel zal ongetwijfeld 

gewijd zijn aan het onderzoek van de spiraalnevels. 

Sta mij toe dit schetsmatige overzicht van de theorie van het 

uitdijende heelal te besluiten met een vrije vertaling van enkele 

zinsneden, die EDDINGTON in zijn boek „ T h e expanding Universe" 

schreef. EDDINGTON stelt zijn lezers voor de zaak ook eens van 

de andere kant te bekijken. Elke verandering is betrekkelijk. Wi j 

zeggen, dat het heelal uitdijt; hierbij veronderstellen wi j stil

zwijgend dat wij zelf niet veranderen. Met evenveel recht zal een reus, 

wiens hchaam één is met de ruimte, zijn afmetingen als standaard 

kiezen. H i j zal van mening zijn, dat de spiraalnevels en de sterren, 

waaruit deze bestaan, kleiner worden. Wanneer hij in het b i j 

zonder let op de aarde en haar merkwaardige bewoners, zal hij 

de volgende beschrijving geven van de laatste megennia van het 

heelal: 

„Zij — de aardbewoners — bewegen zich op het wereldtoneel 

als waren zij acteurs, die een drama opvoeren voor mi j , de kos-
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mische reus, wiens lichaam één is met de ruimte. In de opeenvolgen

de taferelen zie ik de artisten kleiner worden, hun handelingen 

sneller worden. Wanneer de laatste acte begint, gaat het gordijn 

op over een gezelschap dwergen, die in koortsachtige haast hun 

rollen spelen. Steeds kleiner en kleiner, steeds sneller en sneller. 

Een laatste, microscopisch nauwelijks te bespeuren, doch zeer 

intensieve bedrijvigheid, en daarna •••• niets meer!" 



K A T A L Y S E IN DE ANORGANISCHE EN 
IN DE ORGANISCHE NATUUR 

door 

J . P . W I B A U T . 

Bij scheikundige omzettingen is de snelheid der verandering 
van de stoffen van groote beteekenis. Verschillende factoren zijn 
hierop van invloed, zooals de temperatuur en de toevoeging van 
bepaalde stoffen, die niet aan de reactie deelnemen, welke stoffen 

invloed zijn in 1835 door BERZELIUS, een Zweedsch scheikundige, 
ingevoerd; het laatste beteekent letterlijk: losmakende, ontledende 
werking. De invloed, die platina uitoefent op de vorming van 
water uit een mengsel van waterstof en zuurstof, is in 1823 ontdekt 
door DöBEREiNER (1780—1849), die professor in de chemie in 
Jena was en raadgever van Goethe op chemisch gebied. Hij con
strueerde een „Feuerzeug" in een tijd, waarin lucifers onbekend 
waren, welk toestel berust op het volgend principe. Waterstofgas, 
dat wordt ontwikkeld uit zink en zoutzuur, stroomt uit een nauwe 
opening in de lucht, de gasstroom treft een platina sponsje, waardoor 
ontvlamming van het gas intreedt. Met dit vlammetje kon men 

Ongeveer ter zelfder tijd werd door THENARD (1777—1857) de 
ontdekker van het geoxydeerde water of waterstofperoxyde, in 1819 

gevonden, dat de ontleding van dit peroxyde sterk wordt versneld 
door zeer fijn verdeeld platina. Platina werkt als katalysator, de 
snelheid der reactie is evenredig met de hoeveelheid platina. Voegt 
men echter aan de oplossing van waterstof-peroxyde, die platinasol 
bevat, kalium-cyanide toe, dan houdt de gasontwikkeling van 
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zuurstof op, Kalium-cyanide maakt de katalysator onwerkzaam, 

het is een katalysatorvergif, doordat KCN-moleculen of cyaan-ionen 

aan het oppervlak van het platina worden geabsorbeerd. 

Alle katalytische werkingen, waarbij de katalysator een vaste 

stof is, spelen zich af aan het oppervlak van de katalysator. De 

vaste stof moet in een zoodanige vorm zijn gebracht, dat het opper

vlak groot is t.o.v. het gewicht; dus zeer f i j n verdeeld zijn. De 

reageerende stoffen moeten aan het oppervlak der katalysator 

kunnen worden geabsorbeerd. Is dit niet mogelijk, doordat het 

oppervlak bezet is met andere moleculen, die sterker worden 

geabsorbeerd, zooals in het genoemde geval van kalium-cyanide, 

dan kunnen de moleculen der reageerende of ontledende stoffen 

de actieve platinadeeltjes niet bereiken, de reactie bl i j f t dan uit. 

Het belangrijkste gebied voor de toepassing van katalysatoren is 

te vinden bij reacties, die zonder katalysator in 't geheel niet ver

loopen. 

Als eerste voorbeeld wordt de toepassing der katalysatoren in de 

vetindustrie genoemd. Ui t olijfohe of aardnotenolie kan men geen 

harde zeepen bereiden, daar de natriumzouten der oliezuren, die 

door verzeepen met natronloog uit deze oliën ontstaan een olie

achtige consistentie hebben. Voor de zeepindustrie heeft men 

vaste vetten als uitgangsproduct noodig. 

Het is nu mogelijk het oliezuur of de oorspronkelijke olie zelf 

met waterstofgas te laten reageeren, indien men in de op ± 150° 

verhitte olie f i j n verdeeld nikkelpoeder suspendeert en daarna 

waterstofgas inperst. De reactie speelt zich ook hier af aan het 

oppervlak van de nikkeldeeltjes, die als katalysator werken. Zonder 

N i gebeurt er niets, m.a.w. de affiniteit van waterstof t.o.v. de olie 

komt niet tot uiting. 

De oorzaak hiervan kan als volgt worden verduidelijkt. Stellen 

wi j ons voor dat het waterstofmolecule in twee atomen H wordt 

gesplitst; hiervoor is energie (A) noodig, daarna reageeren de 

atomen waterstof met de olie of het ohezuur. Hierbij komt energie 
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vrij in de vorm van warmte. Deze vrijkomende energie is grooter 

dan A. De omzetting van oliezuur en waterstof tot stearinezuur 

verloopt dus onder afname van energie, hetgeen in overeenstemming 

is met de algemeene conditie voor het verloopen van een chemische 

reactie. 

Om echter de splitsing van een waterstofmolecule te bewerk

stelligen moet het molecule op een hooger energieniveau worden 

gebracht. Hiertoe is activeeringsenergie noodig, die door toevoer 

van warmte wordt geleverd. De waterstof moleculen, die aan de 

katalysator (het nikkelpoeder) zijn geadsorbeerd, kunnen tenge

volge van de door de adsorbtie ingetreden deformatie van het 

molecule gemakkelijker worden geactiveerd, d.w.z. de benoodigde 

activeeringsenergie is voor de aan het nikkel geadsorbeerde water

stofmoleculen kleiner dan voor de vrije waterstof moleculen. 

De oliezuurmoleculen worden eveneens aan het nikkelpoeder 

geadsorbeerd en daarbij geactiveerd. Zoo zijn alle voorwaarden 

aanwezig om de reactie te doen verloopen. De geactiveerde waterstof 

moleculen en oliezuurmoleculen vormen stearinezuur, dat veel 

minder aan het nikkeloppervlak wordt geadsorbeerd en zich in de 

omgevende vloeistof verspreidt. Er komen dus opnieuw nikkel

deeltjes met vri j oppervlak ter beschikking en het is dus mogelijk 

met een kleine hoeveelheid nikkel, een groote hoeveelheid olie met 

waterstofgas te laten reageeren. Het gaat zoo lang goed tot het 

nikkeloppervlak tengevolge van bijkomende processen zoodanig 

is veranderd, dat het zijn werkzaamheid verliest. De oorzaak kan 

zijn verontreinigingen in de gebruikte waterstof, bi jv . zwavel

waterstof of andere zwavelverbindingen, die het nikkel door ver

giftiging onwerkzaam maken. 

Het hier geschetste procédé, de zoogenaamde harding van vette 

oliën, dat op groote schaal in de techniek wordt toegepast, zoowel 

voor de zeepfabricage als voor de fabricage van spijsvetten, is door 

NoRHANN gevonden. H i j steunde daarbij op de baanbrekende 

onderzoekingen van SABATIER en SENDERENS ( 1 9 0 0 — 1 9 0 5 ) die de 
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katalytische werkzaamheid van f i j n verdeeld nikkel voor allerlei 

reacties, waaraan moleculaire waterstof deelneemt, hebben ontdekt. 

In de industrie zijn dergelijke katalytische reducties van zeer 

groot belang geworden. 

De aUerbelangrijkste is wel de reductie van elementaire stikstof 

tot ammoniak: Ng + SHg 2NH3. 
De plant heeft voor haar voeding stikstofverbindingen noodig, 

die zij tot zich neemt in de vorm van nitraten, zooals natriumnitraat 

of chihsalpeter of als ammoniumzouten als sulfaat, nitraat enz. De 

voorraden Chihsalpeter zijn beperkt en voor de intensieve landbouw 

in Europa en Amerika onvoldoende. Elementaire stikstof is i n de 

dampkring in onbeperkte hoeveelheden ter beschikking, ongeveer 

80% der lucht bestaat uit stikstof. Ook de in plantaardige en dier

lijke organismen vastgelegde stikstof komt na het afsterven dier 

organismen grootendeels in de natuur als elementaire stikstof terug. 

Slechts enkele planten, van de famihe der vlinderbloemigen, zijn 

in staat de stikstof der lucht te assimileeren door middel van stikstof

bacteriën. Voor de bereiding van kunstmatige stikstofmeststoffen is 

het noodig de elementaire gasvormige stikstof in een verbinding 

om te zetten. De verbinding met waterstof tot ammoniak zou in 

principe het meest gewenscht zijn, daar bij deze vorming van 

ammoniak de vrije energie van het systeem afneemt, zoodat de 

reactie vanzelf zou moeten verloopen, indien er geen weerstanden 

waren te overwinnen. F. HABER , heeft door een systematisch onder

zoek de voorwaarden gevonden, waarbij stikstof en waterstof 

moleculen zich vereenigen tot ammoniak, n.1. tusschen een tempe

ratuur van 500—600° en bij samenpersing van het gasmengsel tot 

200 atm. en toevoeging van actieve katalysatoren. 

De noodzakelijkheid van drukverhooging kon uit thermodyna-

mische overwegingen worden afgeleid, de vraag welke stoffen als 

katalysator geschikt waren, kon alleen door een systematisch onder

zoek worden opgelost. 

De metalen mangaan, ijzer, nikkel en chroom bleken katalytisch 
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werkzaam te zijn doch veel werkzamer zijn uraan en osmium, een 

Zeldzaam metaal uit de platinagroep. Deze zeldzame metalen zijn 

technisch niet bruikbaar, daar ze in slechts kleine hoeveelheden op 

aarde worden gevonden. De techniek gebruikt ijzer en wel ijzer, 

dat door innige menging met bepaalde metaaloxyden als aluminium-

oxyde actiever is gemaakt. Hier ontmoeten wij een bi j technische 

katalyse zeer belangrijke factor n.1. de verbetering van katalytisch 

werkzame stoffen, door bepaalde toevoegingen „promotoren" 

genaamd, welke op zich zelf niet katalytisch werken. Hoewel in 

de promotor-werking wel eenig licht is gekomen, (het aluminium-

oxyde verhindert de samensintering der fijne ijzerdeeltjes tot 

grootere, minder werkzame aggregaten), is er in deze werking nog 

veel geheimzinnigs. 

Bemerkt men, dat bij een wetenschappelijk onderzoek de kataly

tische werking van het katalysatorpraeparaat afneemt, dan schrijft 

men dit toe aan een vergiftiging van de katalysator door veront

reinigingen. Men bereidt dan een versche portie katalysator en zet 

hiermede de proeven voort. Doch geheel anders is het in de techniek. 

Men kan bijv. een hooge-druk retort voor de ammoniakbereiding 

volgens HABER-BOSCH niet na één etmaal werken openmaken om 

de katalysatormassa (ijzer en aluminiumoxyde) te vernieuwen. De 

bedrijfskosten zouden hierdoor veel te hoog worden. De katalytische 

massa moet in continubedrijf maanden achtereen actief blijven, 

zoodat inderdaad zeer groote hoeveelheden uitgangsstoffen door 

de bemiddelende werking van de katalysator in het eindproduct 

kunnen worden omgezet. Het sanienstellen van een katalysator

massa, die een lange levensduur heeft, is een zaak van lang en 

geduldig experimenteeren, waarbij de theorie ons nog slechts 

weinig leiding kan geven. Heeft men een goede katalysator dan 

moet die tijdens het bedrijf voor vergiftiging worden behoed. 

Hiertoe moeten de uitgangsstoffen voor de reactie voor zi j in de 

katalysatorruimte worden toegelaten zeer zuiver zijn. Bi j de ammo

niakbereiding wordt in de meeste gevallen de waterstof bereid door 
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inwerking van stoom op cokes, waarbij ook koolmonoxyde ontstaat 

(HgO + C H2 + CO) dat wordt afgescheiden, zoodat waterstof 

overblijft. Di t waterstofgas bevat echter sporen zwavelverbindingen, 

die de katalysator vergiftigen, zoodat ze verwijderd moeten worden. 

Een doelmatige en goedkoope zuivering der uitgangsstoffen is dik

wijls een der moeilijkste technische opgaven bij een op katalyse 

berustende fabricage. 

Zeer kleine hoeveelheden van een vergif kunnen een groote 

hoeveelheid katalysator onwerkzaam maken. Di t ervaringsfeit was 

langen t i jd onbegrijpelijk, daar toch het overgroote deel der kata

lysator niet door het vergif is aangetast. 

TAYLOR heeft hiervoor een verklaring gegeven, die door tal van 

experimenten in groote trekken is bevestigd. Een katalytisch werk

zame massa van bijv. f i j n verdeeld Pt of Fe of N i heeft niet overal 

dezelfde katalytische eigenschappen. De sterkste werking is slechts 

aanwezig op bepaalde actieve plaatsen van het metaaloppervlak, 

waarschijnlijk omdat zich daar metaalatomen bevinden, wier 

affiniteit niet geheel door de naburige metaalatomen wordt ver

zadigd. Beschouwen wij in dit verband de synthese van ammoniak 

dan worden de stikstof en waterstof moleculen alleen dan geactiveerd 

als zij aan die actieve plaatsen van de contactstof worden geadsor

beerd. Die actieve plaatsen worden echter ook bij voorkeur bezet 

door de vergiften, zoodat de katalyse dan ophoudt, daar het aantal 

actieve plaatsen op het metaaloppervlak betrekkelijk klein is, 

ondanks de groote hoeveelheid katalysator. Om een beeld te ont-

leenen aan de levende natuur zouden wij kunnen zeggen, dat een 

actieve katalysator een zeer f i jn gedifferentieerd orgaan is, dat juist 

daardoor ook zeer kwetsbaar is en alleen zijn werkzaamheid kan 

behouden, als het milieu, waarin het zich bevindt, volkomen is 

aangepast aan de bijzondere eischen, die het orgaan stelt. 

De toepassing der katalytische hydreering, dit zijn reacties met 

waterstofgas, heeft nog tot andere industrieele procede's geleid. 

SABATIER en SENDERENS vonden in het begin dezer eeuw, dat 
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kooloxyde en waterstof bij 300° over een nikkelkatalysator geleid, 

reageeren onder vorming van methaan en waterdamp; 

CO + H 2 ^ C H 4 + H 2 0 . 

Het CO is gemakkelijk te bereiden door onvolledige verbranding 

van koolstof (cokes). Er is echter nog een andere reactie denkbaar, 

die ook SABATIER en SENDERENS voor oogen zweefde, toen zij hun 

proeven begonnen, doch die zij niet konden verwezenlijken; 

CO + 2 Ha ^ CH3OH (methylalcohol). 

Ongeveer 2 0 jaar later vonden onafhankelijk van elkaar PATART 

en MiTTASCH de voorwaarden waaronder deze laatste reactie ver

loopt. Perst men het mengsel van 1 volumedeel kooloxyde en 

2 volumedeelen waterstof samen tot 2 0 0 atm. en verhit het op 

ongeveer 400° in tegenwoordigheid van metaaloxyden als zink-

oxyde en chroomoxyde of liever nog een mengsel dezer beide 

oxyden en andere metaaloxyden dan wordt na afkoeling in zeer 

goede opbrengst methylalcohol verkregen. Methylalcohol is het 

uitgangsproduct voor de bereiding van formaldehyde dat op groote 

schaal voor de fabricage van kunstharsen wordt gebruikt. 

De studie der reacties tusschen koolmonoxyde en waterstof heeft 

nog tot een geheel ander resultaat geleid, dat voor lederen chemicus, 

die voor het eerst deze proeven ziet uitermate verrassend is. Om

streeks 1926 vonden FISCHER en TROPSCH , dat deze gassen bij ge

wonen druk en een temperatuur tusschen 2 5 0 — 3 0 0 ° zoodanig kun

nen reageeren, dat homologen van methaan ontstaan, n.1 . propaan, 

butaan, pentaan, hexaan, heptaan enz. kortom koolwaterstoffen, 

die de bestanddeelen vormen van benzine en petroleum. Hiertoe 

moet het gasmengsel van CO en Hg geleid worden over mengsels 

van f i j n verdeeld cobalt en ijzer met chroomoxyde of zinkoxyde. 

Di t in uitvoering zoo eenvoudige prc^Cédé is het resultaat van 

langdurige systematische proefneminget|. Van een theoretisch stand

punt bezien, is deze reactie, waardoot uit de CO-moleculen door 
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reductie koolstofketens ontstaan/ waarin een groot aantal koolstof-

atomen te zamen zijn gebonden, zeer merkwaardig, In het grens

vlak van de katalysator moeten opeenvolgende reacties plaats 

vinden, waarvan wij weinig weten, doch die wij toch in de ge

wenschte richting kunnen leiden. 

Men kent ook vele katalytische reacties, die in een vloeistof 

verloopen en waarin zoowel de reageerende stoffen als de katalysator 

zich in vloeibare toestand bevinden. Hier is geen sprake van een 

reactie aan een grensvlak. Alles speelt zich af in een homogeen 

miheu. Men noemt dit homogene katalyse. 

Hiervoor geldt dat de reactiesnelheid der reageerende stoffen 

evenredig is met de concentratie van de katalysator. Verdunde zuren 

kunnen bij deze soort reacties als katalysator dienst doen, o.a. b i j de 

hydrolyse van rietsuiker tot glucose en fructose. Onder invloed van 

het verdunde zuur reageert de saccharose met water en sphtst zich 

in twee enkelvoudige suikers. Het waterstofion van het zuur is 

een electrisch positief geladen deeltje, dat in water los gebonden 

is aan eenige watermoleculen, die door een inductiewerking van het 

ion in een geactiveerde toestand worden gebracht en daardoor op 

het suikermolecule inwerken. 

Hydrolytische ontledingen spelen in de levende natuur een 

groote rol. Deze kunnen ook worden bewerkstelligd door stoffen, 

die in het levend organisme zijn gevormd. Zoo komt in gist een 

stof voor, de saccharase, die in staat is rietsuiker op dezelfde wijze 

te splitsen als verdunde zuren dit doen. Het was reeds lang bekend, 

dat in gistcellen en in tal van andere levende cellen stoffen voor

komen, die in staat zijn buiten de cel chemische veranderingen 

te weeg te brengen. Men noemt deze stoffen enzymen ( = in gist) 

of fermenten (afgeleid van fervere = koken). Tot voor kort kende 

men deze enzymen alleen aan hun werking, doch nu is men erin 

geslaagd eenige fermenten in zuivere of bijna zuivere toestand te 

isoleeren. 

Fermenten zijn echter specifieke katalysatoren. Saccharase is 
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lactase komt voor in yoghurt en in het spijsverteringskanaal van 
zuigelingen. Eenerzijds zijn de fermenten veel actievere kataly
satoren dan verdunde zuren daar zij bij gewone temperatuur 
werken en in zeer geringe concentratie, anderzijds vertoonen zij die 
werking alleen t.o.v. een zeer bepaalde stof. 

De meeste chemische veranderingen, die in levende organismen 
hetzij plant of dier, plaats vinden, geschieden onder invloed van 
enzymen. Zoo worden eiwitstoffen of proteïnen, de hoofdbestand-
deelen van het dierlijk organisme, die onontbeerlijk zijn voor het 
leven, ook door enzymen gesplitst. Eiwit moleculen zijn zeer groot, 
de massa ervan is 34000 zelfs 100 000 X zoo groot als de massa 

De hydrolytische splitsing van proteïnen bijv. caseïne, zijde, 
haar of albumine kan v/orden verwezenlijkt door koken met ver
dunde zuren. De proteïnen reageeren dan met het water uit de 
zure oplossing en worden afgebroken tot eenvoudiger bouwsteenen 
n.l. de aminozuren, dit zijn stikstofhoudende verbindingen, waarvan 
er thans 23 bekend zijn als afbraakproducten van eiwitten. 

In het spijsverteringskanaal van zoogdieren en menschen worden 
de proteïnen geplitst door de proteasen, de eiwitsplitsende enzymen, 
die in verschillende groepen worden onderscheiden. In de maag 
komen voor de pepsinasen, die de groote proteïnemoleculen af
breken tot kleinere, de z.g. polypeptiden. Deze worden door de in 
de darm voorkomende tryptasen in aminozuren gesplitst. 

Physiologisch zeer belangrijk is, dat het organisme uit de amino
zuren proteïnen kan opbouwen, hetgeen in het laboratorium nog 
niet is gelukt. Wel is FISCHER gekomen tot polypeptiden met een 
keten van 19 aminozuurresten, doch dergelijke synthetische polypep
tiden zijn nog ver verwijderd van natuurlijke proteïnen. De op
bouw in het organisme geschiedt waarschijnlijk ook door middel 
van enzymen. Men heeft dieren gevoed met voedsel, dat geen 



95 

eiwitstoffen bevatte, doch in plaats hiervan aminozuren; indien 

men zorgt, dat alle noodige aminozuren aanwezig zijn, bl i j f t het 

dier in leven en neemt in gewicht toe. Hieruit blijkt, dat het 

organisme uit de bouwsteenen juist die proteïnen opbouwt, die 

het noodig heeft. 

In het algemeen neemt men aan, dat enzymen niet alleen een 

ontledingsreactie, doch ook de daarbij behoorende opbouwreacde 

kunnen teweeg brengen. Ook in dit opzicht zijn de enzymen te 

vergelijken met anorganische katalysatoren. 

Het is aan NORTHROP in 1934 gelukt verschillende eiwitsplitsende 

enzymen o.a. een pepsinase en een tryptase in zuivere toestand als 

kristallijne verbinding te isoleeren. Deze enzymen behooren zelve 

tot de groep der proteïnen, het mol. gew. is ongeveer 35000 . 

Men heeft hier dus het merkwaardige feit, dat een bepaald eiwit 

katalytisch de ontleding van andere eiwitten bevordert. Het is 

echter nog niet bekend, met welke atoomgroepeering de specifieke 

werking van deze enzymen samenhangt en hoe we ons die ont

ledende werking moeten voorstellen. 

Alle enzymen bezitten colloïdale eigenschappen. Bij de enzyma

tische werkingen is de oppervlakte-laag der kolloïdale enzyme

deeltjes van groote beteekenis, de stoffen, die onder invloed der 

enzymen worden veranderd, worden eerst aan het kolloidale enzyme

deeltje geadsorbeerd. Zoo is het begrijpelijk, dat de werkzaamheid 

van enzymen te niet kan worden gedaan door geringe hoeveelheid 

van vergif, evenals dit bij platina en ijzer katalysatoren kan gebeuren, 

Cyaanwaterstofzuur is bijv, een vergif voor verschillende enzymen. 

Ook kan de werkzaamheid van de enzymen door kleine hoeveelheden 

van andere stoffen worden verhoogd, dit is te vergelijken met de 

promotorwerking bij de anorganische katalysatoren. Zoo zien wij dat 

er tusschen de anorganische katalysatoren, waarover ik in het begin 

dezer voordracht heb gesproken en de veel meer samengestelde en 

specifieke katalysatoren, waarvan het levende organisme zich 

bedient, de enzymen, analogieën bestaan. 
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Alle enzymwerkingen zijn aan nauwe temperatuursgrenzen 
gebonden. Voor de enzymen in warmbloedige dieren ligt de op
timale werkzaamheid bij ± 37° voor plantaardige enzymen bi j 

± 20°. Door verhitting op 100' worden alle enzymen blijvend 
onwerkzaam, d.w.z. dat de werkzaamheid niet terugkeert bij 
temperatuursverlaging. De bijzondere structuur waar het blijkbaar 
op aan komt, is door de verhitting op 100° irreversibel veranderd. 
Ook een anorganische katalysator wordt onwerkzaam door hooge 
verhitting, alleen ligt de temperatuur waarbij dit gebeurt veel 
hooger dan 100°. 

In de laatste jaren is voor enkele belangrijke enzymen de chemi
sche structuur grootendeels opgehelderd, zoodat men weet welke 
atoomgroepeering de specifieke werking veroorzaakt. Deze vondsten 
staan in nauw verband met ontdekkingen op het gebied der vita
minen. Onder vitaminen verstaat men organische verbindingen, 
die met het voedsel door ons organisme worden opgenomen en 
wel in zoo kleine hoeveelheden, dat zij niet voor de levering van 
energie of voor de opbouw van het materiaal der cellen kunnen 
dienen. De vitaminen zijn onmisbaar voor het instandhouden en 
het normaal functioneeren van het dierlijk organisme. Deze werk
zaamheid doet denken aan een enzymatische. Reeds is bij sommige 
enzymen een nauw verband met bepaalde vitaminen gebleken, 
n.l. tusschen het gele ademhalingsferment van WARBURG en het 
vitamine of lactoflavine. Het vitamine B3 behoort tot de in 
water oplosbare vitaminen der B groep, waartoe ook behoort het 
vitamine B „ dat door onze landgenooten GRIJNS en E Y K H A N in 
rijst-zemelen werd aangetoond en dat het organisme beschermt 
tegen beri-beri. Het B^ vitamine is het eerst in zuivere gekristalli
seerde vorm verkregen door onze landgenooten JANSEN en 

DONATH. 

Het Ba vitamine of lactoflavine heeft zijn naam te danken aan 
de gele kleur en het voorkomen in de wei van melk. De structuur 
van lactoflavine is door analyse en synthese vastgesteld. 
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In vele levende cellen komt een ferment voor, het zoojuist 

vervult bij oxydatieprocessen in de levende cel. Het kan o.a. uit 
gist worden geïsoleerd. Dit ferment bestaat uit twee componenten, 
n.l. een fosforzure ester van het lactoflavine en een proteïne. De 
structuur der eerste component is bekend en door synthese vast
gelegd. De structuur van het proteïne is slechts in groote trekken 
bekend. De fosforzure ester van het lactoflavine werkt niet als 
ferment wel als deze gebonden is aan een bepaald proteïne. 

kleurde vorm (leukoferment) overgaat. Deze reductie geschiedt^in 
de levende cel door middel van een ander ferment het z.g. „co-
ferment van WARBURG" dat het vermogen heeft waterstof te ont
trekken aan een stof, die dit kan afgeven, de z.g. „waterstofdonator" 
(D . 2H), en die waterstof over te dragen op het gele ferment, 
dat daardoor in een leukoverbinding overgaat. Deze leukover-
binding kan door de lucht worden geoxydeerd, waarbij het gele 

beginnen. Het resultaat is dat uit de stof (D . 2H) die door de 
lucht niet rechtstreeks geoxydeerd kan worden, 2 waterstofatomen 
als water worden afgesplitst. Hierdoor is de katalytische werking van 
het waterstofoverdragende ferment opgehelderd. De actieve groep 

paalde plaatsen gemakkelijk 2H-atomen kunnen worden^ opge
nomen, die door oxydatie aan de lucht worden afgesplitst. Deze 
kleurstof werkt op deze wijze bemiddelend bij dit oxydatieproces. 

deze kleurstof heeft gekozen en wat de functie is van de andere 
atoomgroepen uit het lactoflavine blijft voorloopig onverklaard. 

actieve deel van het ferment, het lactoflavine; het compkx"is\c 
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vergelijken met een metaalkatalysator op een inactieve drager als 

kool of aluminiumoxyde. 

De structuur van het genoemde co-ferment van WARBURG is 

ook opgehelderd. Nauw verwant hiermede is de co-zymase (VON 
E U L E R ) , een der gistingsenzymen. De co-zymase bezit de functie 

waterstofatomen over te dragen en heeft een mol. gew. van ± 700. 
I n de cel is dit molecule waarschijnlijk als adsorbtieverbinding aan 

een proteïne gebonden. De werkzame groep is een pyridinederivaat, 

het amide van nicotinezuur. Het nicotinezuur heeft zijn naam te 

danken aan het feit, dat het door oxydatie van nicotine, het alkaloïde 

uit de tabak, kan ontstaan. Een zoutachtige verbinding van dit 

nicotinezuuramide kan gemakkelijk worden gereduceerd. Ui t het 

reductieproduct wordt door inwerking der zuurstof uit de lucht 

het nicotinezuuramide teruggevormd. Di t reductieproduct heeft 

een kenmerkend spectrum in het ultraviolet, dat verschilt van het 

spectrum van de niet gereduceerde verbinding. 

Onderwerpt men nu de co-zymase aan reductie, dan is de ver

andering, die in het ultraviolet spectrum optreedt volkomen analoog 

aan hetgeen bij de modelproef met het nicotinezuuramide wordt 

waargenomen. Daarom neemt men aan, dat deze nicotine-zuuramid-

groep de werkzame groep is in de co-zymase en het waterstof-

overdragende co-ferment van WARBURG. 
U ziet dat wi j door deze meesterlijke onderzoekingen inzicht 

hebben gekregen in de werking van enkele der biochemische 

katalysatoren, die fermenten of enzymen worden genoemd. I n het 

voorgaande is verband gebracht tusschen enzymen en vitaminen. 

Wellicht is ook de werking van hormonen met die der enzymen 

te vergelijken. Onder hormonen verstaat men organische ver

bindingen, die door inwendige klieren worden afgescheiden en m 

de bloedbaan worden gebracht en die bepaalde functies in het 

organisme regelen en bevorderen. 

Zoo scheidt de pankreasklier het insuline af een stof, die de 

stofwisseling der koolhydraten in het organisme regelt. Bij suiker-
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ziekte is deze stofwisseling gestoord. Door inspuiten met insuline 

wordt niet de oorzaak der ziekte weggenomen, doch wel de schade

lijke symptonen. Het insuhne is in een hooge graad van zuiverheid 

geïsoleerd. De zuiverste praeparaten zijn door Mej . Dr . E

DiNGEMANSE en Prof. Dr. E . LAQUEUR verkregen. We weten dat 

het insuline tot de groep der eiwitstoffen behoort en bij splitsing 

aminozuren van bekende structuur geeft. Wi j weten echter i n het 

geheel niet, welke groep in het insulinemolecule de specifieke 

werking veroorzaakt. 

Zoo zijn wij uitgaande van eenvoudige gevallen van anorganische 

katalyse, van de platina-ontsteker van DÖBEREINER en de katalysa

toren der grootindustrie, aangeland bij de geheimzinnige kataly

tische processen, die zich in de levende ceUen afspelen en die aan 

de levensprocessen ten grondslag hggen. De studie van deze bioche

mische katalysatoren, die zeer gespecialiseerd zijn en blijkbaar 

geheel aangepast aan de behoefte van het levend organisme is uit 

den aard der zaak nog veel moeilijker dan de studie van katalyse 

bij eenvoudige gasreacties. 

Ik hoop U een indruk te hebben gegeven van de groote vor

deringen, die op het gebied der enzymereacties zijn gemaakt. 

Tenslotte nog een enkel woord over negatieve katalyse. Tot 

nu toe hebben wij gesproken over katalysatoren als stoffen, die 

een reactie bevorderen of in gang zetten. Men kent echter ook 

gevallen waarbij toevoeging van een kleine hoeveelheid stof een 

reactie verhindert of vertraagt. Dergelijke stoffen kan men als 

negatieve katalysatoren beschouwen. Frappante voorbeelden zijn 

gevonden door MOUREU en DUFRAISSE. Z i j vonden dat allerlei 

oxydatie-reacties vertraagd of verhinderd worden door toevoeging 

van pyrrogallol, hydrochinon en andere meerwaardige phenolen, 

Z .g. anti-oxygenen. 

Van dergelijke anti-oxygenen maakt men gebruik in de rubber

industrie. Caoutchouc wordt op den duur door inwerking van 

de zuurstof der lucht hard en brokkelig. Is een kleine hoeveelheid 
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hydrochinon toegevoegd, dan is het materiaal langer houdbaar. In 

de levende organismen zijn sommige oxydaties gewenscht, andere 

daarentegen moeten zoo lang mogelijk uitblijven. ZoU men nu 

niet mogen onderstellen dat in de processen, die in plantaardige 

of dierlijke cellen optreden, ongewenschte oxydaties verhinderd 

worden door de regelende werking van negatieve katalysatoren? 

Ook hier zijn van nader onderzoek verrassende resultaten te 

verwachten. 



Inleiding. 

OORZAKEN VAN IJSTIJDEN 

door 

PROF. DR. J. H. F. UMBGROVE. 

"We are apt to think that our 

present conditions are normal hut 

that is far from being the case." 

(COLEMAN, 1939, p. 449), 

Men hoort wel eens zeggen: ,,niets zoo veranderlijk als een 

vrouw", doch geologen kennen bovendien de leus: niets zoo ver

anderlijk als de aarde, Ik laat in het midden in hoe verre dat eerste 
gezegde een kern van waarheid bevat, doch wel kan ik verzekeren, 

dat de geologische "slogan" volkomen gerechtvaardigd is. Bij

voorbeeld: Gebergten hebben bestaan in landen waar thans trooste

looze vlakten zich uitstrekken. Omhooggetornd zijn onze heden

daagsche gebergten uit gebieden, die gedurende langen tijd onder 

zee lagen en waar eeuw na eeuw de afbraakproducten van het land 
zich opstapelden. Herhaaldelijk overstroomde de zee de continenten. 

Gedurende aeonen in de geschiedenis der aarde ontwikkelde zich 

het Leven met al zijn boeiende problemen. En geologisch ge

sproken pas zeer kort ziet de aarde er zóó uit als wij haar thans 

kunnen bestudeeren. Eén tik van de geologische klok terug lag 

een deel van ons land bedolven onder een enorme ijsmassa die 

zich tot over de Britsche eilanden, tot in de Vel uwe en tot over 

Noord Duitschland uitstrekte. Een ijskap zooals thans Groenland 

en Antarctica bedekken. De onmiskenbare sporen van groote ijsbe-
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dekking in Zuid-Afrika, Australië, Zuid-Amerika en nog elders zijn 

uit een vroeger verleden (het Boven-Palaeozoicum) bekend en 

wederom van nóg vroegere tijden (vóór het Cambrium) toen nog 

geen plant het land had veroverd en toen in zee nog slechts onge

wervelde organismen leefden (zie f ig . 1—4). Op menige plaats 

in Europa en Amerika komen gesteenten voor die slechts begrepen 

kunnen worden indien men veronderstelt dat zij zijn ontstaan onder 

analoge omstandigheden van warmte en droogte als thans in de 

Sahara heerschen. Daarentegen treft men in het barre khmaat 

van Spitsbergen en Groenland de resten aan van een weelderigen 

plantengroei uit lang vervlogen tijden. Zóó veranderlijk is de aarde. 

Een van de boeiende problemen is de verandering van het 

klimaat, waar ik zoo juist reeds eenige voorbeelden van gaf. Geo

logen, astronomen, meteorologen, palaeontologen hebben er zich 

in verdiept en het aantal hypothesen, dat gegeven is om de klimato

logische problemen van de geschiedenis der aarde te verklaren is 

zoo talrijk en heterogeen, dat D A L Y omtrent de Pleistocene ijstijden 

eenvoudig zegt: wij kennen de oorzaak niet. Maar iets weten wij 

toch zoo langzamerhand, dank zij de steeds toenemende hoeveel

heid gegevens, dank zij de minitieuze studies en lichtende denk

beelden door menig onderzoeker naar voren gebracht. Ik wi l 

trachten U in de chaotische hoeveelheid gegevens en gedachten 

eenige groote lijnen uit te stippelen, die naar mij voorkomt de meest 

opvallende zijn. Ik hoop duidelijk te kunnen maken wat wij bij 

onzen hedendaagschen stand van kennis zoo ongeveer wel weten en 

tenslotte zal ik niet nalaten aan te wijzen wat wij beslist nog niet 

zeker weten. 

Periodiciteit van het klimaat. 

Wanneer men de tijden waarin groote landijsmassa's bestonden, 

evenals de tijden die gekenmerkt zijn door een mild klimaat tot 

hooge breedte-graden noteert op hun juiste plaats der geologische 
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Fig. L 

Tegenwoordige ijsbedekking. 

Fig. 2. 

Maximale uitbreiding van het ijs in het Pleistoceen, 
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tijdschaal vertoont zich meteen een merkwaardig verschijnsel n.1. 
een groote periodiciteit in het klimaat^). 

Het begin der Pleistocene ijstijden volgt ongeveer 2 5 0 milhoen 
jaren na den aanvang der Jong-Palaeozoische glaciatie. Gaat men 
een gelijk bedrag terug in de geschiedenis dan treft men, aan het 
einde van het Precambrium, d.i. ongeveer 5 0 0 millioen jaren 
geleden, wederom de sporen aan van uitgestrekte glaciatie. Blijkens 
door HOLMES gepubhceerde gegevens (1937, p. 217) is deze periodi
citeit nog eenige malen terug te vervolgen zij het ook dat de gegevens 
nog schaars en de tijdsbepalingen niet voldoende talrijk en nauw
keurig zijn om van een volkomen regelmaat te kunnen spreken. 
Slechts van één glaciale serie is de tijdsduur ongeveer aan te geven 
nl . de jong-palaeozoische, die nagenoeg 2 5 a 3 0 millioen jaren 
geduurd moet hebben. 

Indien de serie ijstijden, die in het Pleistoceen d.i . ongeveer 
1 miUioen jaren geleden begonnen, op een verschijnsel berusten, 
dat dezelfde oorzaak heeft als de jong-pklaeozoische bevinden wi j 
ons dus in een interstadium van gedeeltelijke deglaciatie, dat door 
nog vele glaciale en interglaciale stadia gevolgd kan worden, alvorens 
weer een periode aanbreekt die analoog genoemd zou kunnen 
worden aan een toestand als er van Boven-Perm tot Pleistoceen 
heerschte. 

Zulk een t i jd tusschen twee glaciaties in — dus b.v. van Cam

brium tot Boven-Carboon en van Boven-Perm tot Pleistoceen — 

is gekenmerkt door het ontbreken van sterk uitgesproken klimaat

zones. Vanzelfsprekend is de vorm van de aarde steeds oorzaak 

geweest dat de polaire gebieden de koudere en de equatoriale 

zóne het warmste gebied zijn geweest en de scheve stand van de 

omwentelingsas der aarde is ook steeds oorzaak geweest van min 

of meer duidelijk uitgesproken jaargetijdenwissehng. I n de juist 

)̂ Het Pleistoceen is op de schaal van bijgaande graphiek, fig. 7, slechts 
weer te geven ongeveer door de dikte van de bovenste lijn. 
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Fig. 3. 

Sporen van ijsbedekking in het jong-Palaeozoicum. 

Fig. 4. 

IJstijdresten van uiteenioopenden ouderdom uit Precambrischen tijd. 
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genoemde tijden zijn echter kennelijk de verschillen zoo gering 

geweest, dat sommige auteurs van een uniform klimaat voor nage

noeg de geheele aarde willen spreken. 

Voorzoover de gegevens een dergelijke gevolgtrekking toe

laten, mag men zeggen dat in die lange tijden het khmaat mild 

was tot veel korter bij de polen dan thans. Daar op wijzen b.v. 

de rijke plantenassociaties uit het Tertiair en Mesozoicum 

van hooge nooderlijke en zuidelijke breedten, zooals eenzerzijds 

tot Groenland, waar thans hoogstens het beeld van de toendra 

heerscht en tot Grahamland anderzijds. Daarop duiden ook 

de veel noordelijker en zuidelijker breedtegraden bereikt door 

rifbouwende koralen. Terwijl die thans slechts in warme zeeën 

aangetroffen worden, vormden zij uitgestrekte riffen in het 

Tertiair van Noord Amerika en in het Boven K r i j t tot 

Maastricht zelfs tot Denemarken toe. 

De gevolgen van zulk een gelijkmatige klimaatsverdeeling 

uiten zich ook in een minder intensieve circulatie in de 

atmospheer en in zee, zoowel in horizontalen als i n verticalen 

zin. I n een dergelijken warmen t i jd zou het niet te vervvofideren 

zijn indien de zones op aarde, die gepredestineerd zijn tot 

ariede degradatie, breeder zijn geweest dan thans. Wanneer 

wij bedenken hoe belangrijk de invloed der verdeeling van 

land en zee op de verspreiding van ariede gebieden ook in 

tegenwoordigen t i jd is zullen wij bezwaarlijk iets onverklaar

baars kunnen zien in de verspreiding der woestijngebieden in 

vroegere tijden. 

Van bepaalde tijden kennen wij verschijnselen die duiden 

op een differentiatie van het khmaat, die niet zóó uitge

sproken was als in de groote glaciale perioden. Aldus willen 

sommige auteurs de glaciale sporen (z.g. tilheten) inter

preteeren die bekend zijn uit Eoceen van Noord Amerika 

en Antarctica, Jura van Californië (fig. 5), het Boven Siluur 

en Devoon van Zuid Afrika en Alaska, het Ordovicium van 
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Fig. 5. 

Tillieten van Eocenen en Mesozoischen ouderdom. 

oIoRDOViCIUM O U D - P A L A E O Z O I C U M 

Fig. 6. 

Tillieten uit het oud-Palaeozoicum. 
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Europa en Noord-Amerika (fig. 6) en misschien van nog eenige 

andere plaatsen en tijden (Trias van centraal Afrika ?) i ) . 

Niemand wil in deze vondsten de resten zien van landijsmassa's, 

integendeel slechts de sporen van min of meer locale gebergte- of 

piedmontgletschers. Het is een open vraag of een bepaalde com

binatie van locale omstandigheden niet te allen tijde hier of daar 

het ontstaan van gletschers veroorzaakt heeft. Doch er is reden te 

veronderstellen dat die vondsten uit Eoceen, Jura, Devoon, Boven 

Siluur en Ordovicium de aanduiding van een periodiciteit in het 

khmaat zijn die als een minder intensieve te onderscheiden is naast 

de periode van ongeveer 250 millioen jaren. Aldus kunnen wij een 

schematische klimaatcurve voor de laatste 500 milhoen jaren teekenen, 

die er ongeveer zoo zal moeten uitzien als in de linkerhelft van f ig . 7 

weergegeven is ^). 

Een nagenoeg wereldwijd tot in polaire breedtegraden reikend 

mild klimaat heeft gedurende zoo lange perioden in de geschiedenis 

der aarde geheerscht, dat men dit de normalen toestand van onze 

aarde mag noenieü; terwijl de glaciale tijden en de kleinere koude-

aanduidingen die wij noemden slechts de „abnormale" en be

trekkelijke kortdurende afwijkingen vertegenwoordigen. 

Het Probleem. 

Vergeten wij niet, dat wij thans in een klimatologisch abnormalen 

t i jd leven, zij het ook in een interstadium van mildere glaciatie of 

gedeeltelijke deglaciatie. 

Di t is een belangrijk punt voor het probleem der khmaats-

veranderingen in de geschiedenis der aarde. Tal van auteurs hebben 

het probleem aldus gesteld, dat zij twee verschillende puzzles 

)̂ De kaartjes zijn samengesteld naar publicatie's van ANTEVS, BACKLUND, 
BROOKS, COLEMAN, NORIN, TEICHERT e.a. 

)̂ Speciaal de juiste plaats van de kleinere toppen is nog onzeker. 
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willen verklaren, Eén probleem zien zij in de koude tijden, een 

tweede probleem in de warme klimaten. Uitgaande van onze 

hedendaagsche situatie zoeken zij eenerzijds naar de oorzaak van 

glaciaties, anderzijds naar de oorzaak van een zoodanige ver

andering van onze khmaten dat er een nagenoeg wereldwijd 

uniform milde klimaatstoestand over de aarde ontstaat. Een derge

lijke probleemstelUng is echter niet juist, omdat zij onze tegen

woordige situatie als de normale en iedere andere situatie als 

abnormaal beschouwt. Zonder twijfel hebben b,v. ook KOPPEN 

en WEGENER bij de afbakening van hun khmaatzónes in het geolo

gisch verleden het uitzonderlijke van den huldigen toestand uit het 

oog verloren, waar zij voor alle formaties trachtten khmaatzónes 

conform die van onzen t i jd te construeeren. Klimaataanduidingen 

in het verleden die afwijken van de hedendaagsche ligging dier 

Zónes, trachten zij dan door hypothetische verschuivingen van 

polen en continenten in het reine te brengen d,w,z, de afwijkende 

gegevens worden zóó gerangschikt, dat weer aan het aktualiteits-

beginsel voldaan wordt, I n de plaats van de periodiciteit der 

abnormale klimaten wordt aldus een continu, niet-periodiek 

proces te voorschijn getooverd. 

Daarentegen is het probleem naar mijn meening anders te 

stellen. W i j moeten breken met het foutieve uitgangspunt van 

een verkeerd toegepast aktualiteitsbeginsel en dan luidt het eenige 

probleem; wat veroorzaakt de abnormale d,i, koude periodieke 

afwijkingen in de khmatologische geschiedenis der aarde? Het 

probleem is vierledig, want de volgende punten moeten verklaard 

worden: le de groote periodiciteit van ongeveer 250 millioen jaren 

en de kleinere koude afwijkingen die er tusschen voorkomen; 

2e eerst het betrekkelijk snel aangroeien van een ijskap, later het 

snelle afsmelten van de ijsmassa; 3e het optreden van in

terglaciale stadia; 4e de bepaalde geographische plaats waar 

een ijskap ontstaat. 
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Verband tusschen periodiciteit en physisch-geographische factoren. 

Menig onderzoeker heeft getracht verband te leggen tusschen 

de veranderingen van het klimaat en andere gebeurtenissen, die 

zich op en in de aarde hebben afgespeeld. Pleistocene ijstijden 

treden op na de intensieve plooiing van een gebied waaruit de 

ketens van Alpen tot Himalaya omhooggerezen zijn; de jong-

palaeozoische glaciaties vallen in een periode waarin de enorm 

uitgestrekte variscische gebergten omhoog tornden en zoo vallen 

de glaciale verschijnselen vóór of nog in het begin van het Cam

brium samen met de z.g. huronische gebergtevorming. De conti

nenten steken in die tijden relatief hoog boven de oceanen uit. 

Men ziet dus de glaciaties optreden in tijden dat er veel land en 

weinig epicontinentale zeegebieden zijn. De tusschen gelegen tijden 

zijn daarentegen gekenmerkt zoowel door betrekkelijke rust der 

plooiende krachten, lage ligging der continenten waarover de 

zeeën zich ver uitstrekken, als door een mild klimaat tot op hooge 

breedte. 

Wi j kennen echter nog andere tijden van intensieve plooiing 

met daarop volgende gebergtevorming b.v. de caledonische, de 

oud- en jong-kimmerische (nevadische) en laramische. Zooals 

wi j hiervoor reeds vermeldden is het mogelijk dat eenige minder 

belangrijke manifestaties van gletschers met deze tijden verband 

houden. Als zoodanig zijn de tillieten uit het Ordovicium, Siluur 

en Devoon in verband gebracht met de caledonische, die uit de 

Jura met de jong-kimmerische en die uit het Eoceen van Noord-

Amerika met de laramische. Inderdaad hebben de variscische- en 

de alpiene plooiingszónes een veel grooter uitgestrektheid dan de 

caledonische, kimmerische en laramische. Ofschoon het ondoenlijk 

is om voor die verschillende tijden eenigermate volledige en be

trouwbare palaeogeographische kaarten te ontwerpen, is de alge

meene conclusie echter zeker gerechtvaardigd; le dat de periodi

citeit van 250 millioen jaren, die uit de groote glaciaties volgt, ook 
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Het verband tusschen periodieke abnormale klimaten en gebergtevorming. 
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in de gebergtevorming tot uiting komt; 2e dat er bovendien een 
periodiciteit van kleinere amplitude te herkennen zou zijn in de 
minder sterke afwijkingen van het normale khmaat in Ordovicium, 
Siluur, Devoon, (Trias?), Jura en Eoceen, die verband zou kunnen 
houden met tijden van gebergtevorming, die dan ook inderdaad 
van minder geographische beteekenis zijn geweest dan de onder le 
genoemde. Een en ander is weergegeven in bijgaande schematische 
graphiek (fig. 7) en was reeds eerder duidelijk voorgesteld in een 
suggestieve figuur door SCHUCHERT, evenzoo door DACQUÉ (1915, 
p. 432, f ig . 76 en p. 449, f ig . 78) en meer schematisch door BROOKS 
(1926, p. 206, f ig . 23 en pag. 235). 

De diepere oorzaak der periodiciteit. 

Vergelijken wij plooiingstijden met bewegingen van het zee

niveau, dan blijkt er een zeer opvallend verband tusscheni die 

heterogene verschijnselen te bestaan. Bovendien blijkt er v?en 

verband te bestaan tusschen plooiingsphasen en bepaalde magma-

tische verschijnselen. Een periodiek wisselende toe- en afname van 

samendrukkende krachten in de aardkorst, zooals die b.v. tot uiting 

komt in de opeenvolgende stadia eerst van samenplooiende en 

daarna van opheffende gebergtevormende bewegingen houdt 

eveneens met dit alles verband. Kortom alles wijst er op, dat 

deze zoo uiteenloopende groepen van verschijnselen uitingen zijn 

van een gemeenschappelijke diepere oorzaak. „Dieper" in figuur

lijken en in letterlijken zin, want processen in de aarde worden er 

voor aansprakelijk gesteld. Het is hier niet de plaats om in te gaan 

op een zoo moeilijk en ingewikkeld geophysisch probleem, dat nog 

tal van onzekere en onbekende factoren telt. Ik wi l hier alleen 

vermelden dat JOLY, HOLMES, BUCHER en zeer onlangs GRIGGS 

pogingen tot verklaring hebben gegeven die sterk uiteenloopen, 

doch die alle één punt gemeen hebben, nl . het zoeken naar de 

oorzaak in periodieke toestandsveranderingen van het substratum 
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(1940, p. 9). Met deze vage aanduiding moeten wij ons voorloopig 

tevreden stellen. Zooveel moet echter thans gezegd worden, dat 

de periodieke processen in de aarde misschien ook thermische 

cyclen zijn d.w.z. dat zij gepaard gaan met perioden van grootere 

warmteontwikkehng, die gescheiden zijn door tijden van een 

afname der temperatuur. Deze laatste tijden zijn het waarin 

plooiing en gebergtevorming plaats vindt. Is het toeval dat juist 

deze tijden ook zouden samenvallen met de abnormale d.i. 

„koude" klimaten? 

Wij behoeven in het geheel niet te denken, dat een afkoeling 

der atmospheer geheel op rekening van die endogene processen 

moet komen. Want vooreerst zijn er de genoemde veranderingen 

in het physiographisch aspect der aarde (gebergten, terugtrekken 

der epicontinenteele zeeën, enz.), die van grooten invloed op de 

atmospheer zijn en vervolgens is er nog een ander belangrijk punt. 

Indien nl . slechts een geringe temperatuursverlaging der atmospheer 

ontstaat is er een andere factor die dit eenmaal ingetreden effect 

aanmerkelijk versterkt. 

De sterke toename resp, afname van een ijskap. 

BROOKS heeft duidelijk gemaakt dat wanneer zich eenmaal een 

ijskap van geringe afmeting gevormd heeft, het afkoelende effect 

van het ijs op de atmospheer boven en langs den rand van de 

ijskap een belangrijke factor is. D i t veroorzaakt nl. dat de ijsmassa 

zal aangroeien tot buiten de grenzen die wij zonder dat effect 

zouden constateeren, dus tot buiten die polaire gebieden waar 

een wereldwijde daling der temperatuur een plaatselijke ijsmassa 

zou doen ontstaan. Daarentegen neemt de temperatuur van pool 

naar equator toe en daardoor zal op een gegeven moment een 

evenwichtsstadium bereikt worden tusschen deze beide elkaar 

tegenwerkende factoren. Ofschoon ik voor een uitvoerige bespreking 

van dit probleem naar het werk van BROOKS moet verwijzen, w i l ik 
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niet nalaten van zijn resultaten te vermelden. Indien een dergelijke 

ijskap een bepaalde afmeting gekregen heeft zal de aangroei sneller 

en sneller toenemen omdat het oppervlak van de ijskap toeneemt 

met het kwadraat van zijn straal, terwijl het tegenovergestelde 

effect nl . de temparatuurtoename van pool naar equator een ge

leidelijke is, proportioneel aan den afstand (normale horizontale 

gradient). Waarnemingen in koude gebieden verricht schijnen te 

STRAAL VAN DE IJSKAP IN BBEEDTE.GRADEN 

Fig. 8. 

Het zelfversterkende effect aan den rand van een ijskap (naar BROOKS). 

hebben aangetoond dat dit bij benadering juist is, d.w.z. dat het 

afkoelende effect van een ijsmassa inderdaad ongeveer proportioneel 

aan de oppervlak toeneemt totdat een oppervlakte met een straal 

van ongeveer 10 graden bereikt is. Bij een grooter oppervlak 

houden de buitenste gebieden op hun vollen invloed uit te oefenen, 

zoodat wel nog het totale afkoelende effect b l i j f t toenemen, doch 

het effect per vierkante kilometer uitgedrukt begint af te nemen. 

Fig. 8 (naar BROOKS, p. 37) verduidelijkt een en ander. 

Indien dus de wintertemperatuur in de poolzee slechts 0.6° F 

(zh 0.35° C) beneden het vriespunt van zeewater daalt, dan zal — 

zoo concludeert BROOKS — een ijskap ontstaan, die snel zal aan

groeien tot ongeveer 78° breedte en daarna langzaam tot ongeveer 65° 
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(gesteld dat geen invloed van land of warme zeestroomingen dit 

proces tegenwerken) en de uiteindelijke daling der wintertempa-

ratuur veroorzaakt door de kleine begindaling van 0,6° F zal een 

bedrag van 45°' F (25° C) bereiken. 

Deze beschouwingen gelden even goed voor de vorming van 

een ijsbedekking op zee als voor een ijskap op het land. Di t zelf-

versterkende effect van een ijskap acht BROOKS ZÓÓ belangrijk, 

dat hij er meteen het eerste hoofdstuk van zijn boek aan wijdt . 

Het geeft waarschijnlijk bovendien een verklaring van de zeer 

snellen groei en later afname der Pleistocene ijsdekken in bepaalde 

stadia, zooals dat inderdaad bekend is, (Zie b,v, D A L Y , p . 55, 

f ig . 31). 

Zooveel schijnt dus wel duidelijk, dat wanneer eenmaal een 

factor in het spel komt, die verlaging der gemiddelde jaartem

peratuur veroorzaakt, het verschijnsel versterkt wordt van het 

oogenblik, dat zich een ijsdek gevormd heeft (zelfversterking). 

Interglaciale stadia. 

Met dit alles b l i j f t het optreden van warme interglaciale stadia 

die één grooten t i jd van glaciatie splitsen in meerdere ijstijden nog 

onverklaard. Zoo geeft de Pleistocene glaciatie tot nu toe vier 

ijstijden te zien met drie interglaciale stadia en onzen hedendaagschen 

Z.g. postglacialen t i jd (misschien een euphemistische uitdrukking!). 

Voor dit gedeelte van het probleem der klimaten zijn o,a. de 

onderzoekingen van MILANKOVITCH en van SPITALER van belang. 

Eerstgenoemde berekende het verloop der straling van de zon 

voor de laatste 600000 jaren. De hoeveelheid warmte die de ver

schiUende zónes der aarde van de zon krijgen is afhankelijk van 

een drietal veranderlijke factoren, nl , de verandering in de heUing 

der echptica, verandering in de excentriciteit van de aardbaan en 

verplaatsing van het perihelium. De stand der ecliptica is verant

woordelijk voor de jaargetijdenwisseling. Hoe grooter de hoek 
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tusschen equator en ecliptica des te grooter het verschil in jaar

getijden. MILANKOVITCH gaat uit van de veronderstelling dat de 

hoek varieert van 22° tot 24Va° in 49400 jaren. 

De baan van de aarde om de zon is een ellips met de zon in een 

der brandpunten. De afstand tusschen dit brandpunt en het centrum 

van de ellips wordt eccentriciteit genoemd en deze varieert van O tot 

ongeveer 0.07 in ongeveer 100000 jaren. De derde factor is de 

periodieke verandering van 21000 jaren in de verplaatsing van het 

perihelium, de z.g. precessie der equinoxen. 

Een samenvallen van de maximale bedragen dezer drie factoren 

zou een minimum straling tengevolge hebben. Op dezen grondslag 

berekende en construeerde Milankovitch een stralingscurve voor 

de zon, die tal van kleine en een aantal hoogere toppen vertoont. 

De interpretatie dezer curve zou naar de meening' van -„enige 

auteurs, speciaal KOPPEN en SOERGEL, een merkwaardige overeen

stemming aan het licht brengen met de gevolgtrekkingen omtrent 

glaciale en interglaciale stadia waartoe geologen op grond van 

hun terreinstudies reeds gekomen waren. 

Een aantal omstandigheden dwingen echter om niet direct 

zóó enthousiast te worden, dat men dit gedeelte van het probleem 

als definitief verklaard moet beschouwen. Vooral omdat de stralings

curven van SPITALER zooveel afwijken van de door MILANKOVITCH 

gepubliceerde, dat men slechts van een globale overeenkomst kan 

spreken. 

Intusschen hebben ook SIMPSON en BROOKS zich met deze kwestie 

bezig gehouden. 

BROOKS heeft aan de hand van waarnemingen over het aantal 

zonnevlekken tusschen 1870 en 1911 een duidelijk verband aan

getoond tusschen deze en de temperatuur en druk in de atmos

pheer. Sedert 1870 is zoowel de gemiddelde jaartemperatuur als 

de druk gestegen in Noord Azië, Europa, IJsland en een gedeelte 

van Noord Amerika. N u is het opvallend, dat na het zonnevlek-

maximum van 1870 (afgezien van een elfjarige periode) een ge-
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leidelijke afname van het aantal zonnevlekken geconstateerd is 

e n . . . . ook de gletschers trekken algemeen terug sedert het begin 

van de twintigste eeuw. 

Samenvattend zal men slechts kunnen zeggen, dat misschien, 

zelfs waarschijnlijk de glaciale en interglaciale tijden hun verklaring 

vinden in de veranderingen der zonnestraling welke afhankelijk is 

van een aantal hierboven genoemde factoren, doch dat een juiste 

interpretatie van den invloed van die factoren, zoo ook een zuivere 

constructie en interpretatie der stralingscurve, nog een taak voor 

de toekomst is. 

Intusschen zijn natuurlijk de besproken factoren, wier invloed 

op de straling door MILANKOVITCH en SPITALER in hun curven tot 

uitdrukking gebracht is, even zoo goed vóór den aanvang van het 

Pleistoceen werkzaam geweest. Dat zij echter slechts in bepaalde 

tijden aanleiding tot het ontstaan van ijstijden hebben gegeven, 

bewijst op zich zelf reeds, dat er naast de factoren die in de stralings

curven verwerkt zijn, nog andere oorzaken moeten zijn die allereerst 

glaciatie mogelijk maken; de oorzaken van de periodiek optredende 

abnormale klimaten, die wi j hiervoor reeds besproken hebben. 

De geographische plaats van een ijskap. 

Als laatste onderdeel van het probleem noemde ik de bepaalde 

plaats waar ijskappen zich zullen vormen indien eenmaal de moge

lijkheid van glaciatie gegeven is. 

De verdeeling van temperatuur, luchtdruk en waterdamp op 

aarde, onder invloed der verspreiding van zee, land en gebergten 

en daarmede verband houdende atmospherische en oceanische 

circulatie blijken van uitermate veel belang te zijn. 

Zoo schijnt het ook begrijpelijk waarom de pleistocene ijskappen 

hun grootste uitbreiding hadden in het noordelijk halfrond, ja 

zelfs heeft BROOKS getracht duidelijk te maken waarom ze daar 

moesten ontstaan waar ze inderdaad aanwezig waren. 
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Daartoe moeten wij nog eenmaal terugkomen op den invloed 

der zonnestraling. Ik vermeldde hoe BROOKS aangetoond heeft, 

dat een afname van het aantal zonnevlekken sedert 1870 kennelijk 

gepaard gaat met een toename der gemiddelde jaartemperatuur en 

een toename van druk over Noord Amerika, IJsland, Europa en 

Noord Azië. Bij de redelijke veronderstelling dat een toename van 

het aantal zonnevlekken het omgekeerde effect zal hebben en met 

de waargenomen gegevens als basis heeft BROOKS twee kaartjes 

geconstrueerd waar de verdeeling van temperatuur en druk op 

ingeteekend zijn bij een hypothetische toename der zonnevlekken 

tot een gemiddelde van 200. (Dit „relatieve getal" beteekent, dat 

ongeveer een tweehonderdvijftigste gedeelte der zichtbare opper

vlakte der zon bedekt is met zonnevlekken. Voor het zonvlek-

maximum in 1870 was dit getal 139, van 1904—1911 was het 

gemiddelde 32). 

Fig. 9 toont een daUng der temperatuur van meer dan 5° F 

( ± 3° C) zelfs tot 15° F ( ± 8° C) over Canada, Noord Europa en 

Siberië en een toename in de gebieden ten Zuiden daarvan. Fig. 10 

geeft een gebied van lagen druk over de continenten aan en hooger 

druk over de oceanen. Het geheel doet denken aan een toestand 

die mogelijk aldus bestaan kan hebben bij het begin van een 

Pleistocenen ijstijd. 

Een dergelijk resultaat geeft vertrouwen dat wij even zoo goed 

de merkwaardige verspreiding der resten van de jongpalaeozoische 

ijstijden en nog oudere glaciaties zouden kunnen verklaren, indien 

wij slechts over betrouwbare palaeogeographische beelden voor die 

lang vervlogen tijden konden beschikken. (De palaeogeographische 

kaartjes voor Carboon en Perm loopen echter zeer sterk uiteen, 

hetgeen bij de fragmentaire kennis van die tijden ook niet anders 

te verwachten is). SCHUCHERT heeft een en ander reeds duidelijk 

uiteengezet in 1926. 
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Fig. 9. 

Invloed op de temperatuur verdeeling bij een toename van het aantal zonne-
vleklcen tot het relatieve getal 200. 

Fig. 10. 

Invloed op de drukverdeeling bij een toename van het aantal zonnevlekken 
tot het relatieve getal 200. 
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SspsTkin^ Vüïi kosuiischQti invloed 

Ten tweede male zijn wij terecht gekomen op den invloed van 
kosmische verschijnselen. HUNTINGTON en VISHER zijn in hun 

„solar-cyclonic hypothesis" zoover gegaan, dat zij een groot 
aantal zonnevlekken aanzien voor den eenigen primairen factor die in 
staat is ijstijden te veroorzaken. Hun hypothese heeft echter twee 
bezwaren. Vooreerst is een bepaalde zonvlekperiodiciteit van zoo-
danigen aard als wij zoeken om de abnormale klimaten der aarde 

volgens hebben wij gewezen op het verband tusschen abnormale 
klimaten en endogene processen der aarde (gebergtevorming, mag-
niatische cyclen, enz.). Men zou dus duidelijk moeten maken 

begrijpen is zoodat plooiingsphasen, gebergtevorming, regressies, 

enz. optreden. 

tusschen het verschijnen van zonnevlekken en het veelvuldiger 
optreden van tektonische aardbevingen, een verband dat naar hun 

zou zijn. Ten laatste willen zij de hypothetische groote periodiciteit 
in het optreden van zonnevlekken afleiden uit een wederom hypo
thetische beïnvloeding der zon door veranderende standen van 

in kosmische verschijnselen zoowel een rechtstreekschen invloed op 
het klimaat als een niet-rechtstreeksche beïnvloeding van endogene 
gebeurtenissen der aarde en wil aldus het verband tusschen beide 
duidelijk maken. Hun gedachtengang is in het schema fig. 11 
verwerkt. Daarbij zijn echter ook de invloed der zelfversterking 
van een ijskap en de invloed der physisch-geographische factoren, 
die de bepaalde localiseering van ijskappen veroorzaken aangeduid, 
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Intusschen is ook deze beperking van den kosmischen invloed waar

schijnlijk nog te ruim. Reeds JOLY achtte het niet onmogelijk dat 

de periodiciteit der endogene processen een stimulans ondervindt 

van kosmische veranderingen. Het is echter een principieel ver

schillende zienswijze of men deze zóó beperkt dan wel de predo-

mineerende rol er aan toe schrijft, welke de „solar cyclonic" hypo

these er aan geeft. En zelfs zóó beperkt is die kosmische invloed 

een volkomen hypothetische factor. De eenige periodiciteit met 

zeer lange periode, die astronomen kennen, is de rotatie van het 

melkwegstelsel. De omloopstijd van onzen spiraalnevel bedraagt 

nl. ongeveer 200 millioen jaren. Deze overeenkomst van cijfers 

is zeker merkwaardig, doch op het oogenblik is niet in te zien 

hoe men een verband zou kunnen leggen tusschen deze astrono

mische periode en de gebeurtenissen in het inwendige der aarde 

en in de atmospheer. 

Conclusies. 

Aan het einde gekomen van dit zeer beknopte overzicht mogen 

de resultaten kort samengevat worden. De Canadeesche geoloog 

COLEMAN, die uit eigen aanschouwing en onderzoek zoo vele feiten 

kent, maakte aan het einde van zijn boek „Ice Ages" de opmerking, 

dat hij zich niet competent acht een hypothese te geven, die beter 

zou kunnen zijn dan een der vele reeds bestaande hypotheseti 

waarvan hij intusschen de gebreken had aangewezen. Toch laat 

hij er als slot op volgen (p. 282): „Naar mijn meening is niet één 

enkele oorzaak, zooals die in een van de vele theorlën voorgesteld 

wordt, in staat een goede verklaring te geven. Een oplossing van 

het ingewikkelde probleem moet tenslotte komen van een samen

werking van zoowel algemeene als locale oorzaken. De een of 

andere combinatie van astronomische, geologische en atmospheri

sche verhoudingen schijnt noodig te zijn om zulke catastrophale 

gebeurtenissen als de ijstijden in de geschiedenis der aarde te 

voorschijn te roepen." 
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Di t bescheiden slot van COLEMAN'S werk geeft echter naar mijn 
meening het eenige juiste standpunt weer. Het probleem is zonder 
twijfel gecompliceerd. Ik heb getracht de verschillende factoren 
aan te wijzen en mijn betoog komt in het kort op het volgende 
neer (zie fig. 11 en 12). 

Een nagenoeg wereldwijd mild klimaat is gedurende zoo lange 

aarde te beschouwen is. Afwijkingen van dit normale klimaat, 
groote glaciaties tengevolge hebbende, treden op met een periodi
citeit van ongeveer 250 millioen jaren. Zij houden verband met de 
groote precambrische, jong-palaeozoische en pleistocene gebergte
vorming, die zich over enorme afstanden uitstrekte. Minder sterke 

kleinere periodiciteit. Deze treden op in tijden van gebergtevorming, 
die van minder geographische beteekenis zijn geweest. Tijden van 
gebergtevorming houden nauw verband met verschillende andere 
groepen van verschijnselen (regressies, veranderingen van druk in 
de aardkorst, magmatische processen), die gezamenlijk duiden op 

dieper in de aarde. Deze endogene processen zijn misschien boven
dien thermische cyclen en misschien valt aldus een afname van 
temperatuur juist in de tijden van gebergtevorming, regressie en 
glaciatie. Wanneer de veranderingen in het physiografisch aspect 
der aarde (alsmede misschien de endogene afkoeling) locale ijs
kappen veroorzaken kunnen, zullen deze door de zelfversterking die 

en plotseling vrij steric aangroeien. D̂ e bepaalde localiseering van 

ijskappen toont hun gebonden zijn aan physisch-geographische 
factoren (verspreiding van land en zee, gebergten, cycloonroutes, 
enz.). Aan den anderen kant blijkt er een niet te miskennen invloed 
van factoren die van buiten de aarde inwerken. Vooreerst is het 
mogelijk dat een toename van het aantal zonnevlekken in de atmos-
pheer tot uiting komt in afname van temperatuur en druk boven 
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Fig. 11 en 12. 

Schematische voorstellingen der twee mogelijke verklaringen van abnormale 
geologische klimaten. 
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bepaalde continentale gebieden. Vervolgens is waarschijnlijk de 

oorzaak van de onderverdeeling der glaciaties in ijstijden en inter-

glaciale stadia buiten de aarde gelegen en af te leiden uit ver

anderingen in de helling der ecliptica, excentriciteit der aardbaan 

De aldus verkregen resultaten zouden op tweeërlei wijze samen-

De eene mogelijkheid is, dat de periodiciteit der abnormale 

klimaten haar oorzaak vindt in endogene processen der aarde. Hun 

effect groeit plotseling sterk aan door de zelfversterking van een 

ijsveld. Bovendien veroorzaakt de invloed van kosmische verschijn-

effect en 2e geven deze de verklaring van de interglaciale stadia. 

Niet uitgesloten is dat de endogene processen in de aarde een 

De andere mogelijkheid is dat een hypothetisch periodiek ver

schijnsel buiten de aarde zoowel rechtstreeks oorzaak is van de 

abnormale klimaten als de oorzaak voor het in werking treden van 

endogene processen der aarde, die aldus met de abnormale klimaten 

slechts correlaties in t i jd bezitten en hoogstens een invloed van 

secundaire beteekenis uitoefenen. Inderdaad is van één kosmisch 

verschijnsel, nl . de rotatie van het melkwegstelsel, een periodici

teit bekend van een orde van grootte (200 X 10" jaren) als de 

abnormale klimaten der aarde te zien geven. Doch het is op 

het oogenblik niet duidelijk hoe men een verband zou kunnen 

leggen tusschen deze astronomische periode en de gebeurtenissen 

in het inwendige der aarde en in de atmospheer. 

fig. 11 en 12, schijnt thansde oplossing van het probleem t̂ e Schuilen. 

Het gaat er dus om of de directe oorzaak van het begin der perio

dieke temperatuursverlaging buiten de aarde zetelt of in en op de 

aarde. Doch daarmede komen wij dan ook aan het einde en ofschoon 

ieder geneigd zal zijn één van beide verklaringen voor de meest 
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waarschijnlijke te houden zal men moeten bekennen dat wij de 

primaire oorzaak van de periodiciteit die wij zoeken niet, of optimis

tischer uitgedrukt nog niet met zekerheid kunnen aanwijzen. In 

zooverre heeft D A L Y dus gelijk. Intusschen hoop ik te hebben 

aangetoond, dat wij toch iets over het optreden van abnormale 

klimaten weten, al zal een onaanvechtbaar en volkomen sluitend 

betoog voor de toekomst bewaard moeten blijven. 
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NIEUWE LICHTBRONNEN 

door 

DR. W. D E G R O O T . 

Inleiding — Het zonnespectrum. 

Het is bekend, dat men met behulp van een prisma het zonlicht 
in zijn bestanddeelen kan ontleden en dat elk bestanddeel een 
aparte kleurindruk (rood, oranje, geel, groen, blauw, violet) in 
ons oog teweegbrengt. In fig. 1 zien wij het aldus verkregen 
„spectrum" van het zonlicht (het zonnespectrum). Wij merken 

KH D 

.45 
Fig. 1. 

. 5 .55 

Zonnespectrum, schematisch naar een foto. De dikke lijnen H en K ziin ab-
sorptiehjnen van calcium, D (eigenlijk dubbel) is de natriumlijn. De cijfers 

geven de golflengten aan, rechts rood, links violet. 

in het zonnespectrum eenige bijzonderheden op, nl. een aantal 
zwarte lijnen. Dit zijn de zoogenaamde lijnen van FRAUNHOFER, 
die hun ontstaan te danken hebben aan de aanwezigheid van 
metaaldampen in de buitenste laag van de zonneatmosfeer, waardoor 

• bepaalde bestanddeelen van het zonlicht weggenomen (geabsor¬
beerd) worden. Zoo zijn de breede lijnen H en K te danken aan 
de aanwezigheid van calciumdamp, de lijn D aan de absorptie 
door natriumdamp. 
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Bij het spectrum van f ig . 1 ziet men getallen staan, die varieeren 

van 0,4 (violet) tot 0,7 (food). Ieder bestanddeel van het spectrum 

is gekarakteriseerd door zoo'n getal, de golflengte. Wij kunnen 

deze golflengte-schaal vergelijken met die van ons radiotoestel, 

met dit verschil, dat daar de golflengten in meters worden gemeten, 

terwijl de golflengten van het licht slechts eenige tiende deelen 

van microns lang zijn (1 micron = 1 ̂  = 1/1000 mm). 

Zooals uit het Spectrum blijkt, is de fotografische plaat ook 

gevoelig voor stralen met een golflengte kleiner dan 0,4 [x (ultra

violette stralen) en bovendien bevat het zonnespectrum stralen 

met een golflengte grooter dan 0,7 (ultraroode of infraroode 

stralen), die de hier gebezigde fotografische plaat niet heeft opge-

teekend. Voor beide is ons oog ongevoelig, of althans zeer weinig 

gevoehg. 

Er zijn verschillende methoden bekend om infraroode en ultra

violette stralert aan te toonen. Het infrarood kunnen wij reeds 

zonder instrument waarnemen, namelijk wanneer wij de hand 

bij een warm stralend voorwerp (kachel, strijkbout) houden. Het 

ultraviolet kan men op andere wijze gemakkelijk aantoonen, namelijk 

met een fluoresceerende stof, dat is een stof, die de eigenschap 

heeft het ultraviolette licht te absorbeeren en in plaats daarvan 

zichtbaar licht uit te zenden. 

Proef 1. Een kwiklamp met een ballon van zwart nikkel-

oxydglas wordt ontstoken. Het licht van deze lamp is ri jk aan 

ultraviolette stralen (0,37 [x). Het zwarte glas houdt het zicht

bare licht tegen. Een scherm van zink-cadmiumsulfide (met 

een gering bijmengsel van zilver) licht prachtig oranje. 

Wat ons als lichtgebruikers interesseert. 

Wanneer wi j nu de zon gaan vervangen door een kunstmatige 

lichtbron, dan is de hoofdzaak, dat wij bij het kunsthcht goed 

moeten kunnen zien. Wi j vragen dus, hoe ons oog op het licht 
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reageert, hoe scherp en hoe snel wij kunnen waarnemen, of wij 

niet verblind of vermoeid worden, of het licht een aangename 

indruk maakt, of contrasten in helderheid en kleuren goed worden 

weergegeven. Daarnaast is er een tweede belangrijk punt, dat is de 

economie van de lichtbron. Ui t een natuurkundig oogpunt is het 

beter met de economie te beginnen. 

De economie van het licht. 

Straling, ook lichtstraling, vertegenwoordigt energie. Wij kunnen 

ons dit gemakkelijk voorstellen door ons te herinneren, dat in 

tropische streken soms het zonhcl^t wordt opgevangen op groote 

holle spiegels, in het brandpunt waarvan een kleine stoomketel is 

geplaatst, die in staat is machines (zooals pompen of landbouw

werktuigen) te drijven. Leveren alle deelen van het zonnespectrum 

evenveel energie? Dit leert de volgende figuur (fig. 2): daarbij is 

het spectrum verdeeld in intervallen, ieder van 0,1 /u. Boven ieder 

interval is een rechthoek geteekend, waarvan de inhoud gelijk is 

aan de energie, die in dat gedeelte van het spectrum wordt uitge

straald. In het infrarood neemt de grootte der rechthoekige vakjes 

I I I M I i r r r 
•3 -4 -S -6 •/ 

Fig. 2. 

Verdeeling van de energie in het spectrum van de zon (in intervallen van 0,1 jn). 
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geleidelijk, in het ultraviolet vri j plotseling af. Ontbrak de aard

atmosfeer en was het verschijnsel der lijnen van FRAUNHOFER er 

niet, dan zou het spectrum van de zon vermoedelijk zeer veel 

gelijken op dat van een zwart lichaam van 6 0 0 0 ° absolute tem

peratuur. 

De absolute temperatuur wordt uit de Celsiustemperatuur verkregen door 
daarbij 273 op te tellen. Zoo is 1000° Celsius gelijk aan 1273° absolute tempe
ratuur, ook wel genoemd ° Keivin of ° K . 

Onder een zwart lichaam verstaat men een lichaam, dat alle opvallende 
stralen absorbeert. 

Niet alle stralingen werken even sterk op het oog. Wi j zagen 

reeds, dat het oog voor sommige stralingen ongevoelig is, maar 

ook binnen het zichtbare spectrum wisselt de gevoehgheid, zooals 

de volgende proef laat zien; 

Proef 2 . Op een zwarte ondergrond zijn drie vakjes bedekt 

met drie verschillende fluoresceerende stoffen, die nu worden 

bestraald met het ultraviolette licht van de zwarte kwiklamp 

(proef 1), waarbij ze blauw, groen en rood fluorescentielicht 

uitzenden. Door metingen is bekend, dat de door de stoffen 

geabsorbeerde ultraviolette stralen bijna geheel in zichtbaar 

licht worden omgezet. Wi j mogen dus aannemen, dat de drie 

vakjes evenveel lichtenergie uitstralen. Desalniettemin ziet 

men het groene vakje veel helderder dan de beide andere, 

waaruit de geringe gevoeligheid van ons oog blijkt voor 

rood en blauw, vergeleken met groen. 

Door nauwkeurige metingen heeft men de zichtbaarheid van 

de verschillende golflengten met elkaar vergeleken. I n f ig . 3 is 

het zonnespectrum van f ig . 2 nog eens geteekend en bovendien 

in juiste verhouding aangegeven, hoe het oog het licht in de 

gebieden 0 , 4 — 0 , 5 , 0 ,5—0,6 en 0,6—0,7 fi waardeert. Daarbij is 

de zichtbaarheid voor groen licht van een golflengte van 0,55 /£ 
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(waarvoor ons oog het meest gevoelig is) gelijk 1 gesteld, In f ig , 4 

is hetzelfde nog eens herhaald voor een in vacuum stralend zwart 

lichaam, en wel bij temperaturen van 3000, 6000 en 10000 °K. 

Daarbij zijn de golflengte-gebiedjes zoo klein genomen, dat vloeien

de lijnen ontstaan. Het oppervlak, dat gearceerd is aangegeven, 

gedeeld door het oppervlak onder de dun getrokken energiever-

deelingskromme, geeft dan het visueele effect der strahng aan. 

Gewoonlijk drukt men de straling, zooals die door het oog 

wordt gewaardeerd, in een andere maat, de Lumen uit, terwijl 

de totale, per tijdseenheid uitgestraalde, energie meestal in watts 

\ 
i 

•3 •4S •$ -r HJ 15 p 

Fig. 3. 
Als fig. 2, maar met aanduiding van de wijze, waarop de energie door liet oog 

wordt gewaardeerd. 

wordt gemeten. Het lichtrendement, gemeten in lumens per watt 

(L /W) , krijgen wij door het zooeven genoemde visueele nuttig 

effect, uitgedrukt in procenten, met 6,25 te vermenigvuldigen. 

Een rendement van 625 L / W komt dus overeen met 100% visueel 

nuttig effect. Het is het hoogste rendement, dat kan worden ver

kregen. Men zou het kuniien realiseeren, als het mogelijk was, 

een hchtbron te construeeren, die de opgenomen energie geheel 

in de vorm van hcht van de golflengte 0,55 /jl ZOU uitstralen en 

geen verhezen door warmtegeleiding of door andere oorzaken, zou 

vertoonen. 
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.5 lb 15n 

Fig. 4. 

Energieverdeeling en waardeeringskromme voor het zwarte lichaam bij drie 
verschillende temperaturen. 
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De definitie van de lumen zou men als volgt kunnen geven: Een volkomen 
zwart bolletje met een straal van 0,56 cm (en dus een dwarsdoorsnede van 
precies 1 cm )̂ straalt, wanneer het op de temperatuur van smeltend platina is 
gebracht, 756 lumen uit. De hchtsterkte is dan juist 60 kaars. Dit is de zooge
naamde nieuwe kaars, bij internationale afspraak ingevoerd met ingang van 
1 Januari 1940. Vroeger gebruikte men de zoogenaamde internationale of wel 
de Hefnerkaars, waarbij 1 nieuwe k. = 1,09 H.K. = 0,98 I .K . 

Wij beschouwen nu nog eens het zwarte lichaam bij verschillende 

temperaturen. Het visueele nuttig effect kan men berekenen. Het 

resultaat zien wij in onderstaande tabel: 

T ( ° K ) 2000 3000 4000 5000 6000 800O 10000 

% 0,2 3 8 12 13,5 13 10 

L / W 1,2 19 50 75 85 82 62 

Wij zien, dat het nuttig effect bij 6000 °K door een grootste 

waarde heen gaat. Bij 3000 °K bijvoorbeeld is de strahng nog te 

rood, bij 10000 °K te blauw. Dat het optimum ligt b i j 6000° kan 

men zoo opvatten, dat ons oog goed bij het zonhcht is aangepast. 

De gloeilamp. 

Wanneer wij nu een gloeilamp wilden maken, dan zouden wij 

daarin gaarne de gloeidraad een temperatuur in de buurt van 

6000 °K willen geven. Helaas kennen wij geen vast lichaam, dat 

deze temperatuur uithoudt. Een van de moeilijkst smeltbare licha

men is koolstof (grafiet). Het smeltpunt ligt tusschèn 4000 en 

5000 °K en uit dit oogpunt was kool als materiaal yoor gloeidraden 

een goede keuze. Helaas verdampt kool zeer snel. De dampdruk is 

vermoedelijk reeds 1 atm. (kookpunt of sublimatiepunt) bij een 

temperatuur, die iets beneden 4500 °K ligt. Veel gunstiger in dit 

opzicht is het metaal wolfraam, dat weliswaar reeds bij 3655 °K 

smelt, maar eerst bij 5900 °K kookt. Bij een bepaalde temperatuur 

verdampt wolfraam dan ook 1000 maal zoo langzaam als grafiet 

bij dezelfde temperatuur. Bovendien straalt wolfraam vergeleken 
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met een zwart lichaam van gelijke temperatuur in het infrarood 

weinig uit, hetgeen het nuttig effect ten goede komt. 

Om de verdamping nog verder tegen te gaan brengt men de 

wolfraamdraad in een gasatmosfeer (mengsel van argon en stikstof); 

dan ontstaat de zoogenaamde gasgevulde lamp. De temperatuur 

van de gloeidraad kan nu veel hooger zijn dan zonder gasvulling. 

Voor de (weinig meer gebruikte) wolfraam-vacuumlamp is de 

draad-temperatuur ongeveer 2400 °K het rendement 8—10 L / W . 

Voor de gasgevulde lamp is de draadtemperatuur 2700—3000 °K. 

Een nadeel van de gasvulling is het extra verlies door warmte

geleiding. Di t wordt echter betrekkelijk gering wanneer men de 

draad spiraliseert. Tegenwoordig windt men de gespiraliseerde 

draad nog eens tot een spiraal op (Philips' biarlita). Hieronder 

volgen eenige waarden van het rendement van op deze wijze ge

construeerde gloeilampen, waarbij met watts natuurlijk bedoeld 

is de totale in de lamp verbruikte energie. 

Lichtstroom (deka L.) 40 100 300 

220 V 10,8 13,2 14,6 

110 V 12,5 14,9 16,2 

Men ziet, dat het rendement toeneemt, naarmate het vermogen 

van de lamp grooter en de spanning kleiner is. De reden hiervan is, 

dat bij toenemend vermogen of, bij gelijkblijvend vermogen bij 

lagere spanning, de gloeidraad dikker is, waardoor, in verband 

met de dimensioneering van de spiraal, het verlies door afgifte 

van warmte aan het gas relatief kleiner wordt. 

Teneinde de warmteverliezen en de verdamping nog verder 

tegen te gaan, is men bij wijze van proef wel eens overgegaan tot 

het vervangen van het argon-stikstofmengsel door het zwaardere 

edelgas krypton. Het rendement stijgt hierdoor met ongeveer 5%. 

Voorloopig is krypton echter zeer duur. Eén kubieke meter lucht 

bevat 10 liter argon, maar slechts 0,01 liter krypton en men 
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beschikt tot heden niet over goedkoope methoden om dit zeld
zame gas in voldoend groote hoeveelheden uit de lucht af te 
scheiden. 

Gasontladingslampen, 

Bij het bespreken van de gloeilampen namen wij de zon als 

voorbeeld. Bij de verhchting door electrische ontladingen in gassen 

zouden wij eveneens op voorbeelden uit de natuur kunnen wijzen, 

namelijk de bliksem en het noorderhcht. De bliksem is een ontlading 

in de lagere deelen van de dampkring. Het noorderlicht ontstaat 

in hoogere luchtlagen tengevolge van stroomen electrische deeltjes 

(electronen), die van de zon uitgaan. 

In het laboratorium heeft men sinds de uitvinding van electriseer-

machines en luchtpompen electrische ontladingen speciaal in 

verdunde gassen bestudeerd. De technische gasontladingslichtbron 

is voortgekomen uit de zoogenaamde buizen van GEISSLER, die met 

een inductieklos van RUHMKORFF werden bedreven. Een belangrijke 

stap in de ontwikkehng was de gloeikathode van WEHNELT (oxyd-

kathode), die het mogelijk maakt, dat electriciteit in de vorm van 

electronen uit de toevoerdraden in het gas overgaat, zonder dat 

hiervoor een hooge spanning noodig is. 

I n een electrische ontlading in een verdund gas bewegen zich de 

uiterst hchte electronen van de negatieve naar de positieve pool. 

Het gedrag van een electron in een verdund gas is zeer merk

waardig. Wanneer het electron een klein potentiaalverschil heeft 

doorloopen en daarbij een zekere energie heeft verkregen en dan 

met een gasatoom botst, wordt het teruggekaatst (evenals een 

fietskogel tegen een biljartbal). Het verliest daarbij slechts een 

onbeteekenend klein gedeelte van zijn energie, zoodat het 

ondanks vele botsingen in staat is voortdurend meer energie 

te verzamelen en dus een steeds grootere snelheid te krijgen. Is 

eenmaal een groote snelheid verkregen, dan wordt het gedrag 
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van het electron geheel anders. D i t leert de volgende belangrijke 

proef van FRANCK en HERTZ (1914) . 

Proef 3 . I n een ballon (fig. 5), die gevuld is met een 

mengsel van neon en kvïikdamp, bevinden zich een gloei

kathode en een rooster, waarvan de potentiaal ten opzichte 

van de kathode kan worden geregeld tusschen O en 50 volt. 

De afstand tusschen rooster en kathode is zoo klein, dat op 

Fig. 5. 

Schema van de proef , van FRANCK en HERTZ. De ballon is gevuld met neon 
en kwikdamp. F is de voltmeter, waarop de spanning, waardoor de electronen 

uit de gloeikathode worden versneld, wordt afgelezen. 

deze korte weg een electron weinig kans heeft met een gas

atoom te botsen. De electronen verlaten dus het rooster met 

een snelheid, die beantwoordt aan het doorloopen potentiaal

verschil. Wi j zien nu, dat bij verhooging van de spanning 

plotseling hcht optreedt, zoodra een bepaalde spanning wordt 

overschreden. Voor kwik bedraagt deze minimumspanning 

ca. 8 volt. Bij veel hoogere spanning (ca. 20 volt) wordt pas 

de minimumspanning voor neon bereikt. Door een geringe 

variatie van de spanning, bijv. tusschen 18 en 21 volt, kan 

men naar willekeur het (blauwe) kwiklicht of het (roode) 

neonhcht laten verschijnen. 
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Het minimum potentiaalverschil, dat een electron moet door
loopen om een atoom tot lichten te brengen noemt men ook wel 
aanslagspanning. Men zegt, dat het atoom door de botsing „ i n een 

is gebracht". Voor iedere atoomsoort kent men een groot aantal 
van dergelijke aangeslagen toestanden. De volgende figuur (fig. 6) 

zien bijvoorbeeld, dat het eerste niveau, gerekend van de grond
toestand af, is gelegen op een hoogte van 2,1 volt. 

De lijn, die het 2,1 volt niveau met de grondtoestand verbindt, 
beduidt, dat het natriumatoom uit de 2,1 volt toestand (feitelijk 

3.2 • 
m 

-2.1 

0.589 

Fig. 6. 

zijn er twee toestanden zeer dicht bij elkaar) naar de grondtoestand 

en wel als geel hcht van de gohlengte 0,589 of 0,5896 /u. 

zonden licht en het verschil in hoogte van de energietoestanden, 
waartusschen de overgang plaats heeft, een zoodanig verband 
dat de golflengte kleiner is naarmate de energiesprong grooter is 
en wel zoo, dat de formule hiervoor luidt: 

energieverschil (volts) X golflengte (f,) = 1,24. 

Zoo vindt men in het schema van fig. 6 nog een verdere toestand 
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bij 3,2 volt. Deze nu kan overgaan in de toestand van 2,1 volt, 

waarbij de golflengte bedraagt 1,24 : 1,1 = 1,14 jj,. Het is dus een 

infraroode straling. 

Laten wij nu zien, wat er gebeurt, als door een edelgas, waaraan 

een weinig natriumdamp is toegevoegd, een electrische stroom 

gaat. Een willekeurig electron wordt versneld, totdat zijn snelheid 

groot genoeg is om natrium aan te slaan (doorloopen potentiaal

verschil iets grooter dan 2,1 volt). Bij de aanslag verliest het electron 

zijn energie. Het natriumatoom bl i j f t in de aangeslagen toestand 

achter en zendt daarna een quantum geel licht uit. Het electron 

kan nu opnieuw worden versneld en het spelletje herhaalt zich. 

Wi j zien hieruit, dat wanneer het electron maar gelegenheid heeft, 

langzaam energie te verzamelen en voldoende kans heeft om met 

een natriumatoom te botsen, bijna al de beschikbare energie in 

zichtbaar geel hcht wordt omgezet. Aangezien verder de zicht

baarheid van de gele straling 76% bedraagt, is onder deze om

standigheden het rendement 76 X 6,25 = 475 L / W . Inderdaad 

heeft men in het laboratorium een dergelijk nuttig effect kunnen 

verwezenlijken, althans 90 a 95% er van. Echter, de natuur heeft 

ons hier een weinig de voet dwars gezet. Natrium heeft namelijk 

bij kamertemperatuur een dampspanning van minder dan 1 biUi-

oenste atmosfeer. Di t is te weinig om het electron in een ontladings

buis voldoende kans te geven met een natriumatoom te botsen. 

Eerst bij drukken van 1/100.000 atmosfeer wordt dit mogelijk. 

Deze druk wordt pas bereikt bij een temperatuur van 270° C. Wij 

moeten dus de ontladingsbuis verwarmen en daarvoor is zooveel 

extra energie noodig, dat het genoemde hooge rendement volkomen 

illusoir wordt. Men zou kunnen probeeren, met behulp van een 

uitstekende warmteïsolatie, door de 5 a 10% niet in licht om

gezette energie de buis op temperatuur te doen houden. Zelfs 

wanneer dit gelukte zou men nog een zeer onpractische lichtbron 

hebben, omdat alleen bij een zeer wijde buis en een zeer zwakke 

stroom de voorwaarden voor een zoo gunstig mogelijke omzetting 
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van energie in zichtbaar natriumhcht vervuld zijn, zoodat men 

om een voldoende hoeveelheid hcht te produceeren een zeer om

vangrijke lamp zou moeten maken. I n de practijk kiest men dus 

de condities bewust ongunstiger (nauwe buis, groote stroomdicht

heid) teneinde te bewerken, dat meer energie in een klein volume 

wordt verbruikt en een grooter deel daarvan in warmte wordt 

omgezet. De ontwikkelde warmte dient dan om het natrium op 

temperatuur te houden, waarbij altijd nog, teneinde dit zoo econo

misch mogelijk te doen geschieden, van een warmteïsoleerend 

omhulsel (vacuumglas) wordt gebruik gemaakt. Om chemische 

aantasting van de buiswand door het heete natrium tegen te gaan, 

wordt deze uit een bijzondere glassoort gemaakt of met een be

schermend laagje van zulk natriumbestendig glas bedekt. 

De groote stroomdichtheid heeft tengevolge dat een groot aantal 

natriumatomen in de aangeslagen (2,1 V) toestand aanwezig zijn. 

Di t wordt nog bevorderd door de sterke absorptie van de gele 

natriumstraling door de natriumdamp in de buis. Evenals namelijk 

door uitzending van een lichtquantum een atoom naar de grond

toestand terugkeert, wordt omgekeerd door absorptie een atoom 

uit de grondtoestand in de aangeslagen toestand gebracht. Wanneer 

nu deze aangeslagen atomen met electronen van voldoende energie 

botsen, worden zij in een hoogere toestand, bijvoorbeeld in de 

3,2 V toestand gebracht, hetgeen uitstraling van infraroode straling 

(1,14^), door terugkeer naar de 2,1 V toestand, ten gevolge heeft. 

Deze infraroode straling is echter onzichtbaar en moet dus als een 

verhes worden beschouwd. 

Proef 4. Een natriumlamp wordt ontstoken. Eerst straalt 

het ontsteekgas neon met rood licht, dat geleidelijk door het 

gele natriumhcht wordt verdrongen. Gekleurde stoffen schijnen 

in het natriumhcht éénkleurig (geel). Een rhodamine-praeparaat 

(Philips' signalon) fluoresceert bij het natriumhcht rood. 

Bij de practische natriumlamp is de energie-balans als volgt. 
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Per 100 watt verbruikte energie gaat er ca. 20 W in het voor

schakelapparaat (transformator en smoorspoel) verloren, en wordt 

ongeveer 13 W als geel natriumhcht uitgestraald, 4 W als infraroode 

straling, 1 W als andere zichtbare en ultraviolette strahng, terwijl 

62 W als warmte aan het lamplichaam wordt afgegeven. Het nuttig 

effect is 0,13 X 475 = 60 L / W . Di t geldt voor de grootere typen. 

Voor de kleinere typen daalt het rendement tot ca. 40 L / W , alles 

per totaal verbruikte energie. 

Eén nadeel heeft het natriumhcht, namelijk dat het éénkleurig 

(monochromatisch) is. Overigens heeft men buiten van de een

kleurigheid weinig last, zoodat het natriumhcht zich goed leent 

voor wegverlichting, Hiertoe dragen in niet geringe mate een aantal 

gunstige eigenschappen b i j . De gezichtsscherpte en de waarnemings

snelheid zijn grooter dan bij wit hcht van gelijke helderheid. Ook is 

het contrast bij de verhchtingssterkte, die bij wegverhchting toe

gepast wordt, grooter dan bij wit hcht (donkere voorwerpen op 

lichte ondergrond lijken zwarter). Verder is het licht niet onaan

genaam om in te kijken, waartoe de groote uitgebreidheid van de 

lichtbron bijdraagt. Een beter zicht bij nevel moet op rekening 

van de tegelijk met de natriumlamp in zwang gekomen betere 

afscherming van de lichtbron worden gebracht. 

Dat geel licht beter door mist zou heen dringen dan anders 

gekleurd hcht, is niet juist. Alleen als het zicht vele kilometers be

draagt, is er een verschil tusschen de golflengten, wat doordrin

gingsvermogen betreft, dat leert de roode kleur der ondergaande zon. 

Kwiklampen. 

Wij gaan thans over tot een tweede groep van gasontladings

lampen, de kwiklampen. Kwik is een metaal met een hooge damp

spanning. Bij kamertemperatuur bedraagt deze reeds ca. 1/100.000 

atm. W i j zagen, dat deze dampdruk voldoende is om metaaldampen 

tot hchten te brengen in een ondadingsbuis met edelgasvulling. 
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Men zon dus kunnen meenen, dat men in kwik een ideale substantie 

had om in een wijde ontladingsbuis met lage stroomdichtheid 

met een hoog nuttig effect hcht te produceeren. 

K Di t is echter niet het geval, hetgeen direct duidelijk wordt als 

wij het schema der aangeslagen toestanden van kwik bekijken dat 

in f ig . 7, naast dat van natrium is afgebeeld. De laagste toestand, 

die door lichtuitstrahng in de grondtoestand kan overgaan, is 

gelegen bij 4,9 volt, daarna volgt er een bij 6,7 volt. 

Bij deze overgangen behooren golflengten van resp. 0,25 fi en 

0,185 /u, Zi) zijn ver in het ultraviolet gelegen. Een ontlading in 

kwikdamp van lage druk in een wijde buis kan tot 60% der ver

bruikte energie met een golflengte van 0,254 /x uitstralen en 

misschien nog 30% met een golflengte van 0,185 /i, terwijl slechts 

1 a 2% als zichtbare straling wordt uitgezonden. Inderdaad is 

dus een zeer hoog stralingsrendement te verwezenlijken, maar de 

verkregen straling is voor het oog onwaarneembaar. 

Proef 5. Dat de ultraviolette straling van een lage druk 

kwikbuisje aanzienlijk is, blijkt direct, als wi j een geschikte 

fluoresceerende stof in de straling brengen. Zoo'n stof is 

willemiet (ZnaSiO^ met enkele % MuaSiOJ. De wand van 

de ontladingsbuis is voor dit doel uit kwarts gemaakt. 

De zichtbare stralen, die kwikdamp leveren kan, behooren bij 

overgangen van niveaux bij 7,7 en 8,8 volt naar de reeds genoemde 

bij 6,7 en 4,9 volt. Zi j omvatten een gele, een groene en een blauw-

violette straling. Willen wij meer zichtbare straling uit een kwik

lamp halen, dan moeten wij de dampdruk en de stroomdichtheid 

vergrooten. Evenals de gele natriumstrahng in natriumdamp wordt 

namelijk de ultraviolette kwikstraling in de kwikdamp zelf geab

sorbeerd. De kwikatomen worden daardoor gedwongen in de aan

geslagen toestand te blijven en uit die toestand opnieuw aange

slagen. Een hooge stroomdichtheid bevordert dit proces. Een hooge 

dampdruk heeft vooral bij nauwe buisdiameter bovendien het 
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voordeel, dat het potentiaalverval langs de buis groot is. Het is 

op die manier mogelijk met betrekkelijk geringe stroomsterkten 
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Fig. 7. 
De belangrijljste energieniveaux van natrium en liwik. Reclits boven is een 
„meetlat" geteekend, met behulp waarvan men de golflengte, behoorende bij 
een overgang, kan uitmeten. De onderkant van de meter is op gelijke hoogte 
met het 6,7 F-niveau gebracht en men ziet op de rechtsche schaal {fi), dat nu 
bij 8,8 V een golflengte van ca. 0,58 /.i behoort. Het aan de meter geteekende 
uitsteeksel stelt de relatieve gevoeligheid van het oog voor de verschillende 

golflengten voor. 

aanzienlijke energieën in een kleine ontladingsruimte te verwerken. 

De technische kwiklamp is voortgekomen uit onderzoekingen 
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van KücH en RESCHINSKY (1906), die ontladingen in kwikdamp 
tot 3 atm. onderzochten. Het resultaat was allereerst de kwarts
kwiklamp, die voor medische doeleinden werd gebruikt (kunst
matige hoogtezon). Daarbij vond de ontlading plaats tusschen elec
troden van vloeibaar kwik. Om de lamp te ontsteken moest ze 
gekanteld worden. Ook is een glazen kwiklamp met kwik-electroden 
als verlichtingslamp in gebruik geweest (CooPER-HEWITT). Deze 
lamp had een lagere temperatuur en dus slechts een matige damp
druk. Later leerde men resistente glassoorten vervaardigen, die 
een temperatuur van 600-700° uithielden. Ook werden de kwik
electroden vervangen door oxydkathoden en de hoeveelheid kwik 
werd gedoseerd, zoodat de druk niet boven een bepaalde waarde 
kon stijgen. De aldus geconstrueerde kwiklampen hadden een 
vermogen van 150-500 watt, Gaat men tot hoogere drukken dan 
1 atm. over, dan is het mogelijk dezelfde energie in een veel kleiner 
volume te dissipeeren. Daardoor wordt de temperatuur van de 
buiswand hooger. Aangezien zelfs de zoogenaamde harde glas
soorten bij de in aanmerking komende temperaturen week worden, 
neemt men als materiaal voor·, de buiswand zijn toevlucht tot 
kwarts.  

Proef 6. Demonstratie van een lampje van 75 W, afmeting 
40 X 10 mm. De druk van de kwikdamp is ongeveer 10 atm. 
Het is zonder bezwaar mogelijk de wand voldoende dik te 
maken, zoodat mede ten gevolge van de geringe diameter het 
gevaar van springen is uitgesloten. 

In een dergelijke lichtbron wordt per 100 watt opgenomen 
energie 12 W als zichtbare straling uitgestraald en 25 W als onzicht
bare straling ( ultraviolet en infrarood); in de vóórschakelapparatuur 
verdwijnt 10 W, terwijl de rest (53%) als warmte aan de lamp 
wordt afgegeven en gebruikt wordt om de kwikdamp op de ver
eischte temperatuur te houden. 

De eigenschappen van het kwiklicht zijn in sommige opzichten 
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gunstiger dan die van het natriumhcht, in andere ongunstiger. 

Daar in de kwikstrahng drie golflengten sterk naar voren komen 

(0,436, 0,564 en 0,577/9 n) is het licht niet meer monochromatisch 

en kan men kleuren onderscheiden. Ofschoon de ontlading bij 10 atm. 

ook nog roode stralen bevat, is toch het gehalte aan rood gering. 

Men tracht hieraan tegemoet te komen door een combinatie van 

kwik- en gloeilamplicht zg. menglicht. De gezichtsscherpte van 

kwiklicht doet voor die bij natriumhcht niet onder, echter is de 

contrastrijkheid bij lage verlichtingssterkten geringer en de kans 

op verblinding door de kleinheid van de hchtbron grooter. 

Bij de ontwikkeling van de kwikontlading voor drukken grooter dan 

1 atm. heeft men zich spoedig ook op hoogere drukken dan 10 atm. 

toegelegd. Daarbij is de benoodigde temperatuur zoo hoog en de 

per eenheid van volume ontwikkelde energie zoo groot, dat men 

de kwartsbuis aan de buitenzijde met water moet koelen (BOL, 

1935). Men komt aldus tot een buisje van 1 a 2 mm inwendige 

en 3 a 6 mm uitwendige diameter, dat per cm van de ontlading 

500 a 1000 W kan opnemen bij een druk van 80 a 100 atm.; voor 

gewone verlichtingsdoeleinden kwam deze lichtbron tot heden toe 

niet in aanmerking. Men kan ze echter voor allerlei speciale 

doeleinden gebruiken, zooals voor fotografische verhchting, als 

Hchtbron voor kinoprojectie en als medische bestralingslamp. 

Proef 7. Demonstratie van een 2 K W watergekoelde 
super hooge druk kwiklamp voor verlichting van vliegvelden, 
met circuleerend koelwater en radiatorkoeling. In combinatie 
met een cylindrische paraboolspiegel voldoet deze lichtbron 
zeer goed. Door de hooge druk is het spectrum sterk gewijzigd. 
Het bevat een sterke „continue ondergrond" en een aan
zienlijk percentage aan roode stralen, zoodat de kleurweergave 
zeer behoorlijk is. 

Bij de laatst beschreven kwiklamp wordt bijna 70% van de 

energie als straling uitgezonden in zichtbaar, ultraviolet en infra-
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rood tezamen, Het rendement kan tot 65 L/W bedragen, dus 
evenveel als van de grootste natriumlampen. 

Toepassing van fluorescentie. 

Wij hebben gezien, dat ultraviolette stralen in staat zijn om 
daarvoor geschikte stoffen tot fluorescentie te brengen, waarbij 
de geabsorbeerde onzichtbare straling in zichtbare straling wordt 
omgezet. Men is nu op de gedachte gekomen om te trachten de 
aanzienlijke hoeveelheid ultraviolette stralen, die de kwikontladingen 

uitzenden op deze wijze productief te maken. Welke stoffen men 
hiervoor gebruiken zal, hangt af van de aard van het ultra
violette licht, waarmee men te maken heeft. De gedemonstreerde 
75 W-lamp zendt voornamelijk stralen met golflengte 0,32 en 

0,37 µ uit. 

Proef 8. Bij het licht. van een kwiklamp van 75 W met 
een ballon van ·üikkèioxyde-houdend glas, dat de zichtbare 
stralen onderdrukt, maar vooral de straling met golf lengte 
0,31 µ doorlaat, fluoresceeren krachtig sulfiden van zink en 
cadmium en hunne mengkristallen, vooral wanneer aan deze 
stoffen een spool' koper of zilver is toegevoegd. De kleur 
varieert met het cadmiumgehalte en is bovendien afhankelijk 
van de aard van het toegevoegde metaal. 

Proef 9. Bedekt men de binnenzijde van een gewone 
glazen ballon, die een kwarts-kwikbuisje ömgeeft, met een 
mengsel van zulke sulfiden, dan mengt het fluorescentielicht 
zich met het kwiklicht. Men kan op deze wijze de kleurweer

gave aanmerkelijk verbeteren. Een aanzienlijke rendementsver
betering treedt niet op, omdat door de poederlaag een deel van 
het .zichtbare licht wordt onderschept. 

Bij de kwikontlading van lage druk zijn het vooral de stralen 
van golflengte 0,254 /t, die in groote hoeveelheid worden geprodu-
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ceerd. Daar deze niet door glas worden doorgelaten, moet men 

de fluoresceerende stoffen op de binnenzijde van de buiswand 

aanbrengen. 

Proef lo. Geschikte stoffen om de strahng van golflengte 

0,254 jj, door fluorescentie in zichtbaar licht om te zetten, 

zijn het reeds genoemde willemiet (Zn-sihcaat), gemengde 

silicaten van zink en beryllium en cadmiumboraat (al deze 

stoffen moeten enkele procenten mangaan als mengkristal 

toegevoegd bevatten), en verder de wolframaten van calcium 

en magnesium. Schermpjes, die met deze stoffen bedekt zijn, 

lichten bij een kwartskwikbuisje (proef 5) elk in hUn eigen 

kleur. 

Door de groote keuze aan stoffen kan men de kleur van het 

licht binnen wijde grenzen varieeren en deze bijv. gelijk maken 

aan die van het daghcht of van gloeilamplicht. Ook is het mogelijk 

om van deze tinten af te wijken en met nieuwe kleureigenschappen 

te experimenteeren. Op deze wijze ontstaan hchtbronnen met een 

behoorlijk rendement (40 L / W ) , die ook voor binnenverhchting in 

aanmerking komen. 

Proef 11. Demonstratie van twee fluorescentiebuizen 

(kleuren daglicht en warm wit) . 

Men moet er echter op bedacht zijn, dat niet alleen de kleur van 

de lamp aangenaam moet zijn, maar dat de gebruiker ook als eisch 

mag stellen, dat de kleurweergave van door de lamp te verlichten 

voorwerpen (stoffen, meubelen, spijzen, gelaatskleur, schilderijen) 

bevredigend moet zijn. Het juiste mengen van de verschillende 

fluoresceerende stoffen, voor het verkrijgen van het gewenschte 

kleureffect, is daarom een zeer subtiel procédé, dat met groote 

zorg moet geschieden, nadat zorgvuldige metingen in het labora

torium zijn voorafgegaan. 



SYNTHETISCHE BENZINE 

door 

PROF. DR. H . I . W A T E R M A N . 

Zoodra men zich bezig houdt met het vraagstuk der productie 

van synthetische motorbrandstoffen, waartoe ook de bereiding 

van synthetische benzine behoort, denkt men in de eerste plaats 

aan mogelijke tekorten in de productie der ruwe aardolie, zooals 

men deze op tal van plaatsen op de wereld verkrijgt. 

De ruwe aardolie levert bij destillatie en verdere verwerking 

de benzine, alsmede lampolie (kerosine), gasolie en dieselolie, 

stookolie, smeerolie, paraffine, vaseline, asfalt en verschillende 

andere producten. Daarnaast levert ook de verwerking van aardgas 

niet onbelangrijke hoeveelheden benzine, evenals men bij de ver

werking der oliën, die bij de droge destillatie van bitumineuse 

leisteen ontstaan, nog benzine produceert. De bitumineuse leisteen 

wordt o.a. in landen als Schotland en Estland gewonnen en verwerkt. 

Voor de fabricage van benzine ligt echter de klemtoon op de 

winning van ruwe aardolie. Door de ontwikkeling van het krakings-

proces slaagde men er in het percentage der benzineopbrengst uit 

de ruwe aardolie belangrijk te verhoogen. Hierbij werden de hoogere 

fracties tot hchtere, waaronder benzine en gassen, afgebroken. I n 

de laatste jaren gelukte het uit deze krakingsgassen weer waarde

volle benzine te winnen. 

Bij de benzinefabricage gaat het om twee zaken: ten eerste 

de hoeveelheid en ten tweede de hoedanigheid. Hoewel, zooals 

zooeven reeds werd opgemerkt, het percentage der ui t ruwe 

aardolie te verkrijgen benzine, dank zij het krakingsproces en 

de hiermede verwante proeessen, steeds steeg, bleef de hoeveel-
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heid winbare benzine toch in eerste instantie afhankelijk van de 

productie aan ruwe aardohe. 

Kort na den wereldoorlog, in de jaren 1919 en 1920, bestond bij 

een groot aantal technici en oeconomen, in het bijzonder ook bij 

vele. geologen, de meening, dat de consumptie aan benzine dermate 

zou stijgen en de ondergrondsche wereldvoorraden aan ruwe aard

olie dusdanig zouden slinken, dat men voor een groot tekort aan 

benzine zou komen te staan. Ik herinner mij nog een persoonlijke 

uitlating van een vooraanstaand geoloog, die in die jaren meende, 

dat het niet lang meer zou duren of de benzine zou een artikel 

worden, dat men in de apotheek koopt. Deze meening was voor

namelijk gebaseerd op de verwachting, dat men weinig nieuwe 

aardolievelden meer zou ontdekken en dat de bestaande door 

krachtige exploitatie spoedig in productie zouden dalen. De reserves 

zouden uitgeput zijn. De wereldproductiecijfers ^) waren voor 

de jaren 1921, 1922 en 1923 als volgt: 

1921 1922 1923 

Wereldproductie 102 (100%) 114 (100%) 134 millioen 

(100%) 

Vereen. Staten 62% 65% 73% 
Mexico 25% 2 1 % 15% 
Rusland 4% 4% 4% 
Perzië (Iran) 1.9% 2.2% 2.4% 
Ned. O. Indië 2.2% 2.0% 1.5% 
Rumenië 1.1% 1.2% 1.1% 

Verder kan erop gewezen worden, dat de productie van een 

land als Venezuela nog in 1921 en 1922 beneden de 0.3% bleef. 

Van eene productie door landen als Irak en het eiland Bahrein 

was toen nog geen sprake. De meening, dat er eene schaarschte 

zou komen door het uitgeput raken der velden in de allernaaste 

1) Journal Inst. Petr. Technologists, 10, 683 (1924). 
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toekomst, heb ik niet gedeeld. Integendeel; er kan namelijk gecon

stateerd worden, dat de wereldproductie in jaren van welvaart, 

sterk toeneemt. In 1935 was de wereldproductie van 134 millioen 

ton in 1923, gestegen tot 226 millioen ton en in 1936 tot 247 

millioen ton Ze was dus in 13 jaren bijna verdubbeld. Verder is 

het merkwaardig, dat sommige landen in productie belangrijk 

gedaald zijn, andere zeer aanzienlijk gestegen, weer andere landen, 

die in 1923 nog niet produceerden, zijn reeds tot belangrijke pro

ductiepercentages gekomen. Mexico, dat in 1921 nog 25% van de 

wereldproductie leverde, was in 1936 gedaald tot 2.4%. Venezuela 

steeg van eenige tienden percenten in 1921 tot meer dan 9% in 1936. 

Rusland was van 4 op 11% geklommen, Irak produceerde in 1936 

reeds 4 millioen ton, zijnde 1.7% der wereldproductie en het 

eiland Bahrein produceerde toen ruim 600.000 ton. 

Wi j kunnen er zeker van zijn, dat de vermindering tot op één 

tiende der vroegere productie in Mexico zeker niet uitsluitend, 

of voor een belangrijk gedeelte, het gevolg is van uitputting der 

velden. We constateeren eene belangrijke stijging der productie 

van Rusland^). Het voorbeeld van Venezuela, dat in productie, 

in een betrekkelijk klein aantal jaren, vertienvoudigde tot bijna 10% 

van de wereldproductie in 1935 en dat van Irak en Bahrein, die 

in een luttel aantal jaren tot aanzienlijke productie kwamen, hebben 

wel bewezen, dat er van eene uitputting en van een opraken der 

wereldreserves geen sprake is. 

Toch bl i j f t het steeds mogehjk, dat het verbruik aan benzine 

nog zóó sterk zal stijgen, dat de ohereserves van de wereld te klein 

zouden zijn, om de sterke consumptiestijging te kunnen bijhouden. 

M i j n conclusie, dat de ondergrondsche bekende en onbekende 

)̂ Deze en de hieronder volgende statistische gegevens zijn ontleend aan 
de jaarverslagen der Kon. Nederlandsche Mij. tot Expl. van Petr. bronnen in 
Ned. Indië. 

)̂ U . DRIEBERGEN, Aardolie in de Sovjet-Unie. De Ingenieur, 55, P. 12 
(1940). In dit artikel wordt de toekomst der aardolieproductie in de Sovjet-
Unie optimistisch beoordeeld. 
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wereldvoorraden aan ruwe olie voldoende zullen zijn, heeft dan ook 

natuurlijk alleen betrekking op de naaste toekomst, bijvoorbeeld 

op de eerste tientallen jaren. 

De drang om óver te gaan tot de productie van synthetische 

benzine zou dan ook niet groot geweest zijn, ware het niet, dat de 

verstoringen in de oeconomische verhoudingen in den vorigen 

wereldoorlog de scheikundigen in de landen van geringe aardolie

productie, er als het ware toe dwongen om te probeeren de schaarsch

te aan motorbrandstof op te heffen door het vinden van methoden 

ter bereiding van synthetische benzine. 

Reeds was door het werk van HABER en BOSCH in Duitschland 

de bereiding van synthetische ammoniak daar te lande en later i n 

andere landen, een schitterende technische prestatie geworden. 

Thans vindt men in de meeste industriëel ontwikkelde landen 

steeds één of meer fabrieken, waar de synthetische stikstofmest

stoffen volgens het HABER-BOSCH- of volgens hiermede verwante 

processen worden vervaardigd. Ook in Nederland ontbreken deze 

fabrieken niet. 

Door deze fabricage werd de technische wereld vertrouwd met 

het werken onder hoogen druk en het lag dan ook voor de hand, 

dat de scheikundigen bij het bestudeeren van de te volgen wegen 

voor de vervaardiging van synthetische benzine, in de eerste plaats 

aan de katalytische hydrogeneering onder hoogen waterstofdruk 

zouden denken. De synthese van methanol door katalytische 

hydrogeneering onder hoogen druk van koolmonoxyde 

CO - f 2H2 -> CH3OH 

was inmiddels gereahseerd. Het was te begrijpen, dat men direct 

na den vorigen wereldoorlog zeer getroffen was door het verschil 

in prijs tusschen vaste brandstoffen, zooals steenkolen en bruin

kolen eenerzijds en vloeibare brandstof, zooals benzine anderzijds. 

De prijs per gewichtseenheid der vloeibare brandstof was be

langrijk hooger. Daarbij kwam nog dat in landen, zooals Duitsch-
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land, men juist over groote voorraden vaste brandstof beschikte, 

zoodat het voor de hand lag, om te trachten steenkolen of bruinkolen 

door hydrogeneering om te zetten in vloeibare koolwaterstofmengsels. 

Meer dan twintig jaren geleden is dit experimenteel aan 

Dr. FRIEDRICH BERGIUS gelukt en wel door hydrogeneeren van 

steenkolen met waterstof onder hoogen druk. Chemisch komt dit 

hierop neer, dat men bij hooge temperatuur b.v. 450°—500° C, 

steenkolen behandelt met een overmaat waterstof, waardoor de 

zuurstof als water wordt uitgedreven en het waterstofpercentage 

van de rest wordt opgevoerd, zoodat koolwaterstoffen worden 

gevormd. Zien wij af van de aschbestanddeelen, dan kunnen wij 

dus zeggen, dat het mogelijk is, steenkolen door waterstof onder 

hoogen druk om te zetten in een mengsel van koolwaterstoffen. 

Aldus was de bereiding van synthetische benzine gelukt door de 

gepoederde steenkolen, meestal onder gebruikmaking van een 

vloeibaar verdeelmiddel, te hydrogeneeren. 

In het algemeen kunnen wij zeggen, dat wi j hier te maken 

hadden met eene niet katalytische hydrogeneering onder hoogen 

druk van steenkolen onder vorming van koolwaterstofmengsels, 

waaruit door destillatie o.m. benzine werd verkregen. BERGIOS 

werkte namelijk niet met katalysatoren, hoogstens met toevoeging 

van stoffen als ijzeroxyde voor het binden van zwavel. 

Wij moeten groote waardeering hebben voor het werk van 

BERGIUS. Evenals HABER en BOSCH, had ook hij groote technische 

moeilijkheden te overwinnen voor het op groote schaal doorvoeren 

van zijne kolenhydrogeneering. Een bezwaar was ongetwijfeld, dat 

het chemisme van deze kolen- en bruinkolen-hydrogeneering inge

wikkeld was. De hydrogeneering onder hoogen druk met waterstof, 

zonder toegevoegden katalysator, moest aan eene nadere studie wor

den onderworpen. In samenwerking met Dr. I r . J. N . J. PERQUIN 

heb ik deze studie ter hand genomen en ik herinner mij met dank

baarheid den hierbij door BERGIUS verleenden steun. BERGIUS zag in, 

dat de nadere studie van het door hem gevonden proces van belang 
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kon zijn voor de verdere ontwikkeling en verbetering ervan. Alras 

bleek bij onze studie, dat het berginiseeren beter destructieve 

hydrogeneering genoemd kan worden. Aldus kon men zware 

aardolie-residuen geheel omzetten in mengsels van lichtere kool

waterstoffen. Het gelukte ons plantaardige en dierlijke oliën en 

vetten, cellulose en celluloserijke grondstoffen (b.v, sfagnum), 

wassen en harsen practisch kwantitatief om te zetten in koolwater

stofmengsels. Zelfs uit eiwitten gelukt de koolwaterstofbereiding, 

zooals later aan THÖENES bleek. 

Intusschen hadden BERGIUS en met hem tal van andere onder

zoekers zich steeds op het standpunt gesteld, dat katalysatoren 

voor het berginiseeren van weinig practisch nut zouden zi jn; de 

katalysator zou ongetwijfeld door de zwavelverbindingen der kolen 

of door andere verontreinigingen snel vergiftigd worden en hierdoor 

zijne werkzaamheid verliezen. Di t was inderdaad zoo voor vele der 

toen bekende en gebruikelijke katalysatoren. 

Het bleek echter in de onderzoekingslaboratoria der I .G. , dat 

er ook groepen van katalysatoren zwavelresistent waren. Aldus 

kwam dit concern een tiental jaren geleden tot een nieuw procédé, 

dat wel als basis had de destructieve hydrogeneering (het bergini

seeren), maar waarbij tevens katalysatoren werden gebruikt, waar

door het proces veel sneller en beter verliep. Omstreeks 1930 werd 

deze katalytische (destructieve) hydrogeneering onder hoogen druk 

algemeen bekend. In tal van mededeehngen van Dr. M . PIER 

der I .G. vindt men in de hteratuur de vele toepassingen van dit 

procédé beschreven. De bereiding van synthetische benzine door 

katalytische hydrogeneering onder hoogen druk van steenkolen of 

bruinkolen, is een belangrijk proces geworden in die landen, waar men 

zich onafhankelijk wilde maken van invoer van olie van buiten, i n het 

bijzonder, indien de eigen productie van ruwe aardolie gering was. 

Di t proces heeft o.m. in Duitschland en Engeland toepassing 

gevonden. Men verkrijgt aldus benzine van behoorlijk octaangetal 

b.v. 77. Het proces heeft evenals het HABER-BoscH-proces doen 
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zien, dat men niet meer volkomen afhankelijk is van de vindplaatsen 

der ruwe grondstoffen, resp. Chihsalpeter en ruwe aardolie der 

natuur, maar dat men de producten ook synthetisch maken kan. 

Daarenboven heeft de ontwikkeling van deze processen de tech

nische wereld vertrouwd gemaakt met de katalytische hydroge

neering onder hoogen druk in het algemeen, zoodat men als het 

ware vanzelf kwam tot het toepassen op allerlei andere gevallen, 

waarbij oeconomische successen niet uitbleven. Ik wijs vooral op 

dit laatste, omdat men dikwijls uitsluitend het oog gericht hield 

op het feit, dat de kosten der synthetische benzine in het algemeen 

wat hooger waren dan die, welke, langs anderen weg, uit de ruwe 

aardolie werd verkregen. 

Het succes van het „katalytische berginiseeren" ter bereiding 

van synthetische benzine mag ons niet verleiden om geen andere 

wegen ter bereiding van synthetische benzine te zoeken. Zooals 

ik reeds opmerkte, is men, wat keuze der grondstof betreft, niet 

beperkt tot steenkolen en bruinkolen. Vele andere organische 

stoffen zijn hiertoe bruikbaar. M t n is bovendien niet uitsluitend 

aangewezen op het hooge druk-procesj men kan ook zoeken naar 

procédé's werkend bij lageren of zelfs bij gewonen druk. In dit 

opzicht noem ik het proces van FRANZ FISCHER en H . TROPSCH, 

waarbij watergas, of althans een mengsel van koolmonoxyde en 

waterstof als grondstof wordt gebruikt. D i t procédé is van lateren 

datum dan dat van BERGIUS, al was het reeds vóór dien aan den 

Franschen scheikundige P. SABATIER bekend, dat men methaan 

door reductie van CO kon bereiden. 

CO + 3H2 -> CH4 + H2O. 

Tegenover het berginiseeren had deze methode het nadeel, dat 

men eerst watergas, dus ook koolmonoxyde moet bereiden, d.w.z. 

eerst zuurstof vastlegt, om daarna met waterstof deze zuurstof weer 

tot water om te zetten. 

Het is de verdienste van FISCHER en TROPSCH, dat zij hebben 
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ingezien, dat men hoogere koolwaterstoffen en dus ook benzine 

kan bereiden door reductie van CO met waterstof Zij formuleeren 

deze synthese aldus: 

nCO - f 2 nHa -> {CK^„ + nH .p + 44 n K.Cal. 

Terwijl de methaansynthese uit koolmonoxyde door reductie met 

waterstof, b.v. met nikkel als katalysator, bij 2 3 0 ° — 2 5 0 ° C vlot 

verloopt, gelukt het hoogere koolwaterstoffen bij lagere temperatuur 

te bereiden met katalysatoren van het nikkel- en kobalttype. Dit 

gaat zelfs bij temperaturen, die lager dan 200° C liggen. FISCHER 

geeft hiervoor het temperatuurgebied: 170°—190° C op. 

Hier hebben wij dus een synthese, die in staat stelt uit een 

mengsel van koolmonoxyde en waterstof, onder invloed van kata

lysatoren, benzine te winnen bij betrekkelijk lage temperatuur 

« 200° C) en bij gewonen druk of wel bij,eenige atpiosferen druk. 

Het is dus een proces van lagen druk. Het sterk exotherme karakter 

vereischt een goede koeling, resp. regehng van de temperatuur. De 

aard der toegepaste katalysatoren, (behalve nikkel en kobalt, wordt 

ook ijzer genoemd) vereischt echter een zorgvuldige reiniging der 

gassen. Het karakter der grondstof (koolmonoxyde en waterstof) 

maakt het proces van universeele toepassing. Ook dit procédé 

heeft zijn plaats naast de katalytische destructieve hydrogeneering 

weten te verwerven. Het wordt vooral in Duitschland, maar ook in 

andere landen toegepast. Daar bij de gewone uitvoeringswijze 

vooral koolwaterstoffen met rechte ketei^ ontstaan, al ontbreken 

de vertakte moleculen niet geheel, is het- octaangetal der benzine 

laag (b.v. 55 a 60) . De benzine bevat naast verzadigde, ook onver

zadigde koolwaterstoffen (mono-olefinen). 

Zooals ik reeds eerder opmerkte, hebben mijn medewerker 

Dr . PERQUIN en ik, ons bezig gehouden met een studie betreffende 

het chemisme der hydreeringsprocessen. Di t onderzoek, dat na de 

1) F R . FISCHER, Kohlenwasserstoffsynthese auf dem Gebiete der Kohlen-
forschung, Ber. 71, Dl. A., 56-67 (1938). 
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technische toepassing dezer processen in de industrie, Icrachtiger 

is voortgezet, heeft ons een dieper inzicht verschaft in de plaats

vindende omzettingen. In het bijzonder is dit het geval geweest, 

nadat door samenwerking met Dr. I r . J. C . VLUGTER en Dr. Ir . 

H . A. VAN WESTEN diagrammen ontwikkeld zijn, die ons in staat 

stellen de omzettingen van koolwaterstofmengsels gemakkelijk te 

kunnen vervolgen (zie blz. 157 en f i g . I ) . D i t geldt niet alleen 

voor de omzettingen, waarbij moleculevergrooting of molecule

verkleining optreedt, maar ook voor die, waarbij ringvorming of 

ringopening plaats vindt. 

In samenwerking met Dr. I r . J. J . LEENDERTSE zijn ook diagram

men ontworpen, die ons in staat stellen den vertakkingsgraad van 

koolwaterstoffen te bestudeeren (zie blz. 157 en f i g . I I ) . Bij de 

technische hydrogeneering vindt namelijk, zooals we hiervoor reeds 

uiteenzetten, dikwijls destructie, in andere gevallen molecule

vergrooting (polymerisatie, additie of alkyleering) plaats, in andere 

gevallen ringvorming of ringopening. In weer andere gevallen 

treedt er vertakking op. Di t alles geldt natuurlijk niet alleen voor 

de eigenlijke benzine-synthese, maar in het algemeen voor de kool

waterstoffen-synthese, dus ook voor de bereiding der hoogere frac

ties (zooals lampolie, dieselohe, smeerohe, vaste paraffine, enz.). 

Wij weten, dat vertakte verzadigde koolwaterstoffen gunstig 

op de eigenschappen van benzine werken. Di t geldt in het bij¬

Zonder voor stoffen als het iso-octaan, 2.4.4. trimethylpentaan, 

dat bij definitie het octaangetal 100 heeft, terwijl n-heptaan eveneens 

bij definitie de waarde O bezit. Hoe hooger het octaangetal der 

benzine, des te beter, des te hooger kan men de compressie op

voeren. Doch niet alleen het octaangetal zelf is van belang, ook 

de mengwaarde en het gedrag bij toevoeging van loodtetraaethyl, 

een der meest bekende antiklopmiddelen. De vermeerderde kennis 

van het chemisme der technische processen ter bereiding van 

synthetische benzine en andere fracties, is naast de vermeerderde 

kennis van de zuivere koolwaterstoffen, aanleiding geworden tot 
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het ontwikkelen van geheel nieuwe processen ter bereiding van 

synthetische benzine. Een der belangrijkste is hiervan ongetwijfeld 

— . - M E A M MOLECULAIR WEIGHT 

Fig. I I . 

de katalytische polymerisatie van isobuteen met zwavelzuur of 

met katalysatoren op fosforzuurbasis, welke ons het iso-octeen 

levert, waaruit men door hydrogeneering iso-octaan bereidt. 
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C----,,.C-C-C-C=C 

Polymerisatie 1 1 
C C 

C C 

1 +H2 1 
C-C-C=C-C--,,.C-C-C-C-C

1 1 1 1 
C C C C 

2.4.4-trimethylpentaan, 

en 

Door directe additie van olefinen (b.v. buteen) aan vertakte 
alkanen b.v. isobutaan, het z.g. alkyleeren, kan men direct de 
vertakte verzadigde koolwaterstof bereiden. 
C4Ha C4H10 ..,-.. C8H18 (iso-octaan). 

Zooals ik reeds zeide, brengt de vermeerderde kennis betréffende 
de samenstelling der koolwaterstofmengsels en der zuivere stof ons 
vanzelf tot de uitvoering van dergelijke nieuwe synthetische benzine
fabricage-methoden. In Amedka is hieraan de naam van IPATIEV en 
zijne medewerkers verbonden. In het bijzonder bij butaan en 
pentaan gelukt het, om hij betrekkelijk lage temperatuur, onder 
invloed van katalysatoren, zooals AlCLd met HCl, de moleculen te 
isomeriseeren en aldus de vertakte koolwaterstoffen in handen te 
krijgen. Het belang hiervan voor de benzinesynthese is in verband 
met het voorafgaande duidelijk. 

Meet• en meer legt men zich dan ook toe op de synthese van de, 
voor de benzine, meest waardevolle bestanddeelen, In dit verband 
noem ik ook de synthese van het neohexaan (2.2. dimethylhutaan) 
een stof, die weliswaar in octaangetal bij het 2.4.4 trirnethylpentaan 
ten achter staat, (94 tegen 100), maar die zich onderscheidt door 
grootere vluchtigheid en een hooge mengingswaarde. Het is een 
stof, die zeer gevoelig is voor de toevoeging van loodtetraaethyl, 
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waardoor men het octaangetal sterk kan opvoeren (ook in meng
sels) 1). 

Zoo ziet men, dat de bereiding van synthetische benzine zich 

meer en mèer beweegt in de richting van de bereiding van gede

finieerde koolwaterstofmengsels van hooge andklopwaarde. Er 

zijn inmiddels nog vele andere wegen om tot de bereiding van 

synthetische motorbrandstoffen te komen. Terwijl reeds lang 

bekend was, dat methaan in tegenwoordigheid van katalysatoren 

bij verhitting in koolstof en waterstof uiteenvalt, is het aan FRANZ 

FISCHER CS, in 1928 gelukt, om methaan bij gewonen druk bij 

hooge temperatuur (b,v, 1100° C en hooger) bij afwezigheid van 

katalysatoren om te zetten in benzol, acetyleen, aethyleen en teer. 

De contacttijd is gering. Zoo verkregen FISCHER en PICHLER bij 

atmosferischen druk 50 g benzeen per m^ ingevoerd methaan. 

Hiervoor werd gedurende 0,016 sec, op 1300° C verhit. Bij 1100° C 

was bij een contacttijd van ca. 2 sec. de benzolopbrengst 33 g bij 

FISCHER'S proeven. 

Analoge proeven zijn door mijn medewerker TULLENERS ver

richt bij de verhitting van aethyleen zonder katalysator, waarbij 

zeer hooge opbrengsten aan benzol werden verkregen 2). Korten 

t i jd geleden is het aan mijn medewerkers Ir . W. J. HESSELS en 

Dr. D . W. VAN KREVELEN '') gelukt de niet katalytische benzol

winning uit methaan te versnellen door gebruik te maken van z.g. 

inductoren. Als zoodanig kunnen aethaan, propaan, butaan en vele 

andere koolwaterstoffen dienst doen. De bij de ontleding van laatst-

genoenide koolwaterstoffen ontstane koolwaterstofradicalen werken 

als promotor voor de pyrolyse van methaan. Aldus gelukt het met 

)̂ Zie b.v. Cliem. Met. Eng. 47, 217, April 1940. 
)̂ H . I . WATEEMAN en A. J . TULLENERS, Die Bildung von Benzin und 

Teer ausgehend von Aethylen durch Erhitzung bei gewöhiilichem Drucke 
und ohne Hinzufügung von Katalysator; Brennstoffchemie 11, 337 (1930). 

)̂ W . J. HESSELS, D . W . VAN KREVELEN en H . I . WATERMAN, Induced 
pyrolysis of methane. Trans, of the Journ. Soc. Chem. Ind. 58, 323-327, No
vember 1939; D. W . VAN KBEVELEN, Proefschrift, Delft 1939, 
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behulp van een toevoeging dezer „inductoren" om methaan om te 

zetten in aethyleen, acetyleen, benzol en naphtaline bij temperaturen 

en contact-tijden waarbij methaan alléén (dus zonder inductor) 

niet ontleedt. 

Steeds meer wordt men er zich van bewust, dat de kennis der 

hydrogeneering, déhydrogeneering, kraking, polymerisatie, dépo-

lymerisatie, additie i) (alkyleering), ringopening en ringvorming 

Waardevolle mengsels. De isomerisatie is hierbij niet gelimiteerd 

tot vertakken van rechte ketens, maar geldt ook voor het omzetten 

van 5-ringen in 6-ringen, hetgeen in bepaalde gevallen van be-

Bezien we de koolwaterstofmengsels van diverse structuur respec

tievelijk in het specifieke refractie-moleculair gewicht-diagram en 

n"—1 1 

n M - 2 ' d d 
Zie fig. I . 

Zie fig. I I . 

m.g. m.g. 

dan valt het op, dat het mogelijk gebleken is ons in alle richtingen 

in deze diagrammen te bewegen. Als extreem voorbeeld noem ik 

hier de katalytische polymerisatie van het aethyleen, die via lagere 

olefinen van het benzinegebied voert tot de hoogere, tot die, van 

het smeeroliekarakter, terwijl het zelfs mogelijk is zeer groote 

moleculen van geschatte moleculair gewichten van 100.000 en 

1) Eigenlijk is de hydrogeneering een bijzonder geval van de additie (al
kyleering). 
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meer te maken. Als secundaire reactie kan ringvorming optreden; 

ook kunnen de polymeren meer of minder vertakt zijn i). 

U zult uit het besprokene de overtuiging hebben gekregen, dat 

de bereiding van synthetische benzine een interessant probleem is, 

dat technisch reeds vrij ver is opgelost. Studie hiervan brengt ons 

druk en katalysatoren en wij komen dan in een gebied van ver-

steeds meer zullen blijven boeien. 

StSeri?atS"Lc.\fav. chim. 59, egy'cigéO). ^ ^ ^ 



DE STRALING DER STERREN 

door 

Prof. Dr. M. M I N N A E R T . 

Eigenlijk is alles, wat wij van de sterren weten, afgeleid uit het 
onderzoek hunner straling. Bij de behandeling van mijn onderwerp 
zal ik mij dus moeten beperken tot de grote lijnen; ik zal het niet 

lijkheid van sommige sterren; ik wil alleen de algemene trekken 
bespreken van dat wonderbare verschijnsel in zijn grootse een
voud: de straling ener ster. Iedere ster moeten wij ons voorstellen 
als de zon. Voortdurend en aanhoudend komt een geweldige 
energiestroom vanuit het inwendige naar buiten; op wonderbaar
lijke wijze is deze ontstaan in het meest verborgen hart van de 
ster. Hij doorloopt enorme ruimten gloeiend gas, wordt van atoom 
tot atoom overgereikt, terwijl geleidelijk de temperatuur daalt; 
eindelijk bemerkt de straling hoe de materie ijler en ijler wordt, zij 
bereikt de buitenste lagen van de ster en is voor het eerst vrij! 
Dan onderneemt zij de reis door het grondeloze heelal, een reis 
van jaren, van eeuwen. In steeds wijdere kringen vervult zij de 
ruimte; en tenslotte is er een oneindig klein fragment van die 
straling, dat de aarde bereikt, en daarvan weer valt er een nietig-
heidje op het objektief van een kijker; met de uiterste zuinigheid 
wordt het verzameld tot een klein bibberend lichtstipje van enkele 
honderdste millimeter, dat zich aftekent op de plaat of op het 
netvlies van den waarnemer. Ik stel U voor, de weg die de stra
ling heeft afgelegd, in omgekeerde richting te volgen, te beginnen 
dus met het direkt waarneembare oppervlak van de ster, en daarna 
door te dringen in haar diepste diepten. 
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Fig. 2. Een der heetste sterren (ca. 100.000°). 

Bedoeld is één der twee sterren nabij het centrum van de plaat; zij is omgeven door een 

gasnevel, die in haar ontzaglijk sterke ultraviolette straling oplicht (,,Krab-nevel"). 

-Naar RIT.CHEY, Mt. Wilson Contr. 2, 292, 1910.
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Aan het oppervlak van de ster is het, dat de straling haar laatste 

modellering heeft gekregen, en de eigenschappen van het opper

vlak zijn het, die wij in de eerste plaats uit het onderzoek der ster-

strahng moeten afleiden. De klassieke oplossing van deze vraag 

wordt gevonden door een onderstelling te maken, die op het eerste 

gehoor allerzonderlingst khnkt: wi j nemen aan, dat dit schitterende, 

verblindend helle steroppervlak met grote benadering straalt als 

een ideaal zwart lickaam. Dat deze uitspraak ons paradoxaal toe

schijnt komt, doordat wi j bij zulk een lage temperatuur leven; onze 

zintuigen bemerken niet, dat een stuk steenkool bij kamertempe

ratuur voortdurend stromen infrarode straling uitzendt. Wordt 

die steenkool warm, dan gaat zij weldra gloeien; de infrarode 

straling neemt toe, maar wordt weldra verre overvleugeld door 

de snel opkomende visuele strahng; de zwarte steenkool is nu 

witgloeiend. Een „zwart" lichaam is dus eenvoudig een lichaam, 

dat alle invallende straling opslorpt; maar er is geen enkele reden, 

waarom het niet tegelijk zelf zou uitstralen, als zijn temperatuur 

maar hoog genoeg is. 

Zi jn er nu redenen om te verwachten, dat de sterren inderdaad 

als zwarte lichamen zullen stralen? Di t kunnen wij verwachten, 

eenvoudig omdat zij Zo ontzaglijk groot zijn. Elke gaszuil, hoe dan 

ook samengesteld, gedraagt zich als een zwart lichaam, wanneer 

zij maar voldoende lang is en overal dezelfde temperatuur heeft. 

U begrijpt onmiddellijk, dat alle straling, die op deze zuil valt, 

eindigen moet met opgeslorpt te worden; hoe gering de absorptie 

ook zi j , als de lichtweg maar lang genoeg is wordt de straling ten 

slotte toch uitgedoofd. Om nu duidelijk te maken, dat een oneindig 

lange gaszuil ook straalt als een zwart lichaam, mag ik U wellicht 

de volgende eenvoudige proef laten zien. Hier staan verscheidene 

aquaria van toenemende grootte, gevuld met dezelfde hchtver-

strooiende oplossing. De korreltjes van deze oplossing gloeien 

natuurlijk niet, maar zij worden van boven verhcht en stralen naar 

alle kanten licht uit, zodat ik ze enigszins met gloeiende atomen 
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mag vergelijken. U ziet nu, dat de helderheid van het licht, dat uit 

de verstrooiende vloeistof naar U toe straalt, groter wordt naarmate 

de laag dikker is, maar weldra tot een grenswaarde nadert. I n het 

geval van een gloeiende gaszuil is deze grenshelderheid de straling^ 

van het zwarte hchaam. 

Dat wij zo gaarne de sterren als zwarte hchamen willen opvatten, 

hangt samen met het feit, dat wi j alle stralingseigenschappen van 

zwarte lichamen zo nauwkeurig en volledig kennen; wi j kunnen 

ze theoretisch afleiden en wij bevinden, dat onze redeneringen door 

de meting bevestigd worden. Twee dezer eigenschappen zijn nu 

van het grootste belang: 

A. De totale straling van elke cm^ bedraagt a (voor alle 

kleuren tezamen). 

B. Wanneer men de straling tot een spektrum ontleedt, is de 

verdeling van de straling over dit spektrum kenmerkend voor de 

temperatuur van, het zwarte lichaam. 

Op deze beginselen berust nu de welbekende temperatuur-

meting van de zon. Volgens methode A meten wij de totale straling 

van de zon, volgens methode B onderzoeken wij de verdeling der 

straling over de kleuren. Beide methoden leveren ongeveer het

zelfde resultaat: het oppervlak der zon heeft een temperatuur van 

6000°. 

Wanneer wij nu beproeven dezelfde methode op de sterren toe 

te passen, ontmoeten wij al direkt het bezwaar, dat hun strahng 

zo ontzaglijk veel geringer is; de helderste ster van de hemel, 

Sirius, zendt ons slechts het achtmilhoenste van hetgeen de zon 

ons toestraah. Maar daarnaast is er een veel principiëler moeilijk

heid: wij kunnen methode .4 niet toepassen, omdat w i j niet precies 

weten hoe groot de sterren zijn, en dus niet de straling per cm^ 

kunnen berekenen; er b l i j f t dus alleen methode B, D e praktische 

toepassing dezer methode kan ik U laten zien door de straling van 

een gloeilamp op te vangen op een thermozuil en op een fotocel; 

ruw gezegd is de thermozuil vooral gevoelig voor het infrarood. 
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de fotocel voor het geel. Elk dezer instrumenten is verbonden met 

een galvanometer, en de uitslag van dit instrument geeft U dus 

een denkbeeld van de hoeveelheid infrarode straling en van de 

hoeveelheid gele straling, die door de lamp wordt uitgezonden. 

Naarmate ik nu de spanning van de lamp hoger maak, ziet U dat 

de fotocel, die eerst verreweg de kleinste uitslag gaf, al spoedig 

evenveel straling aanwijst als de thermozuil en weldra zelfs meer. 

De verhouding der aanwijzingen van de twee instrumenten geeft 

ons dus een gemakkelijke maat voor de kleur der lamp en dus ook 

voor haar temperatuur. Bij het onderzoek van de sterstraling volgt 

men in beginsel een dergelijke werkwijze; de twee stralingmetende 

instrumenten kunnen zijn; het oog en de fotografische plaat; een 

blauwgevoelige plaat en een geelgevoelige plaat; twee fotocellen 

met verschillend gevoeligheidsgebied, enz. Op deze wijze kunnen 

wij voor elke ster snel en eenvoudig de temperatuur bepalen; 

wij vinden temperaturen tussen 1000° en 100.000°. De koudste 

sterren zijn ontdekt door fotografische opnamen op infrarood-

gevoehge platen (fig. 1); deze platen zijn betrekkelijk weinig ge

voelig en de gewone sterren geven daar nauwelijks een beeld op. 

Hier en daar echter verschijnt een helder stipje, dat op de gewone 

fotografische platen geheel ontbreekt; dit is een infrarode ster. De 

heetste sterren zijn die, welke zich bevinden in het midden van 

planetaire nevels; hun straling ligt bijna geheel in het verre ultra

violet. Bij visuele waarnemingen zijn zij nauwelijks te zien, maar 

zij tekenen zich duidehjk af op de fotografische platen (fig. 2). 

W i j moeten echter een ogenbhk halt houden om ons af te vragen 

of de zaak wel geheel en al in orde is. Een nauwkeurig onderzoek 

bewijst, dat de temperatuur van de zon, met methode A bepaald, 

niet geheel klopt met die, verkregen volgens methode B. AUes 

wijst erop, dat ze zon wel bij benadering als een zwart lichaam 

straalt, maar niet precies; blijkbaar omdat haar dampkring in de 

diepe lagen, tot dewelke onze blik doordringt, reeds merkbaar i n 

temperatuur toeneemt. De invloed daarvan is b i j de zon blijkbaar 
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gering, maar hij zou bij andere sterren veel groter kunnen zijn; 
en daar is geen controle mogelijk door de methoden A en B te ver
gelijken. Het is dus nodig te berekenen, hoe een gaslaag straalt, 
die niet zwart is, en dit maakt het probleem ineens zeer veel moei
lijker. Toch gelukt de berekening, mits wij weten waaraan de on
doorzichtigheid te danken is van elk elementje van het gas. De 
typische ondoorzichtigheid van de gassen, welke wij bij steratmo
sferen aantreffen, is te wijten aan hun hoge temperatuur. Veel 
atomen zijn dan bijna geioniseerd; nog een stootje en hun elektronen 
lopen weg. Juist deze bijna geïoniseerde atomen zijn het, die in 
hoofdzaak de straling opslorpen of uitstralen. Bij sterren boven 
de 10.000° is het de waterstof, die de ondoorzichtigheid veroor
zaakt, en bij zeer hete sterren boven de 20.000° het helium. Door 

van ondoorzichtigheid, kunnen wij nu berekenen in hoeverre de 
straling der sterren van die van het zwarte lichaam afwijkt. Het 
blijkt, dat werkelijk bij bepaalde temperaturen aanzienlijke ver
schillen voorkomen; de sterren van 10.000° bijv. hebben een zo 
zonderlinge verdeling van de straling over de verschillende kleuren, 
dat men met twee meetinstrumenten, het ene in het blauw en het 
andere in het groen metende, hun kleurtemperatuur op 20.000° 
zou bepalen! Allerlei tegenstrijdigheden tussen de resultaten van 
verschillende onderzoekers worden ineens opgelost, wanneer men 
de afwijkingen der sterstraling ten opzichte van de zwarte straling 
in rekening brengt. 

Bij sterren van lagere temperatuur zoals de zon heeft men kort ge
leden de voornaamste oorzaak van de ondoorzichtigheid ontdekt: het 
zijn de negatieve waterstof-ionen, verbindingen dus van een waterstof
atoom met een elektron. Hoewel zij slechts uiterst schaars in de damp
kring der zon voorkomen, oefenen zij een sterke absorptie uit. 
Eigenlijk moeten wij zeggen, dat het die stof is, welke de continue 
achtergrond van het zonnespektrum uitstraalt, en dat wij thans voor 
't eerst de oorsprong van dit achtergrondslicht beginnen te begrijpen. 
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Intussen is deze gehele berekening toch altijd een ietwat pre

caire zaak. Het zal U niet verwonderen, dat er gezocht is naar een 

kunstgreep om al deze gevaren te ontgaan en rechtstreeks de tem

peratuur van het oppervlak der sterren te vinden. Een zeer een

voudige manier om dit doel te bereiken is het onderzoek van de 

straling van de uiterste rand van de ster. Di t gaat alleen goed bij 

de zon, omdat wij die zo duidelijk als een scherp begrensde schijf 

kunnen zien. Vlak bij die rand loopt onze blik over enorme afstanden 

door een gaslaag van praktisch constante temperatuur; er is dus 

alle reden om te verwachten, dat wij hier de echte zwarte strahng 

zullen aantreffen van het meest oppervlakkige oppervlak, en wel 

onafhankelijk van de bijzondere wijze, waarop de ondoorzichtig

heid ontstaat. Een dergelijk onderzoek, te Utrecht uitgevoerd, 

leidde tot een temperatuur van ongeveer 5200°. 

W i j willen thans verder opklimmen langs de weg van de straling 

om het inwendige van de ster te onderzoeken. De drukking, tem

peratuur, de dichtheid stijgen geweldig; eindelijk is het centrum 

der ster bereikt, het laboratorium waar de straling ontstaat. Voor 

drie kenmerkende sterren zijn in het volgende tabelletje de omstan

digheden nabij het centrum aangegeven. 

Dichtheid Temperatuur 
Energieproductie 

per gram 

de Zon 76 19 miljoen graad 2 erg/sec 

Sirius 41 26 „ „ 30 „ 

Y Cygni 6,5 32 ,, ,, 1200 „ 

Hoe ontstaat nu de sterstraling ? Wat houdt de sterren in werking ? 

Men zou kunnen denken, dat zij opbranden, zoals steenkool in 
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een fornuis. Denk U de zon voor de helft uit zuivere kool be
staande, de andere helft uit zuivere zuurstof, en dan het vuurtje 
zo aangewakkerd, dat de normale zonnestraling teweeggebracht 
wordt. Dan zou de zon in 3000 jaar geheel opgebrand zij. Wi j 

hebben natuurlijk enorm veel meer straling nodig, millioen maal 
meer. Geen gewone brandstof kan dat leveren; daarenboven zijn 
er in het binnenste der sterren geen atomen meer, die zijn alle door 
de uiterst hoge temperatuur ontbonden in hun kernen en in hun 
electronen. Er is maar één soort brandstof, die ons de nodige 
energievoorraad leveren kan: de kernen der waterstofatomen. Vier 
dezer kernen kunnen zich verbinden tot een heliumkern, en daar
bij komt er een hoeveelheid energie vrij, zo groot, dat men het 

stoffen. Dit is iets wat wij bij gewone scheikundige reactiê s nooit 
waarnemen, omdat de vrijkomende straling dan veel te gering is. 
Bedenk echter dat één gram waterstofkernen evenveel energie 
levert als tien ton steenkool. Zo kan men zich voorstellen, dat 1/140 
van de massa in de vorm van straling verdwijnt. Met een ietwat 
gewaagde beeldspraak zou men kunnen zeggen: „waterstof is de 
brandstof, helium is de as, straling is de rook". 

In de laatste tijd heeft men de gedragingen der atoomkernen 
nauwkeurig gevolgd in het laboratorium, o.a. met behulp van de 
Wilson-camera. Van een goede astrophysische theorie moeten wij 
eisen, dat zij alleen die eigenschappen van de atoomkernen gebruikt, 
welke in het laboratorium gecontroleerd zijn. Het blijkt nu, dat de 
verbinding van vier waterstofkernen (en twee electronen) tot een 

zij slechts langs een omweg tot stand kan komen. Twee wegen zijn 
hiertoe mogelijk, en vermoedelijk ook niet meer dan twee. Zij zijn 
hieronder aangegeven. 
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H e ' + He* = Be' 
Be' + e- = L i ' 
L i ' + HI = 2 He* 

H I + H I = + e+ 

De koolstofcyclus. 

C12 4. HI = N « 

C I S 4 . H I = N " 

+ H I = G12 + He*. 

Bij deze processen ontstaan achtereenvolgens uit zich verbin-

gewichten door een cijfertje aangegeven zijn. Van veie elementen 
onderscheiden we verschillende isotopen, die wij in de natuur 
slechts als mengsels aantreffen; zij zijn echter als even zovele 
onderscheiden elementen te beschouwen, en de kernphysica leert 
ons hoe ieder van hen zich gedraagt. Bij de tweede reactie-weg 
valt op te merken, dat de koolstof, die het proces aan den gang 
brengt, na afloop weer teruggevonden wordt; zij speelt dus de rol 

heid van dergelijke verbindingen tussen twee atoomkernen, die 
immers beide positief geladen zijn; hun onderlinge afstoting kan 
slechts overwonnen worden, wanneer zij met grote kinetische 
energie op elkaar aanvliegen. Zijn zij eenmaal heel dicht bij elkaar, 
dan gaat de wet van Coulomb niet meer door en de afstoting gaat 
over in een aantrekking. Zo begrijpt men, dat de reactiesnelheid 
voor deze kernprocessen in hoge mate van de temperatuur zal 
afhangen: vandaar dat de energieproductie met de 18e macht van 
de temperatuur toeneemt! 

Ook begrijpt men, dat het indringen der waterstofkernen alleen 

dragen. Kernen van zware elementen kunnen zelfs in het inwendige 
der sterren niet opgebouwd worden. 

Stellen wij ons nu voor, dat wij uitgaan van een ster, die uit 
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honderdduizenden graden begint de deutonen-reactie al te werken; 
bij 15.000.000° wordt de koolstofcyclus ingeschakeld, en die krijgt 
bij 20.000.000° een overwegend belang. Het blijkt, dat de berekende 
temperatüur voor het centrum der sterren vrijwel kwantitatief 
klopt met de waargenomen energie-productie. Door de grote in
vloed van de temperatuur op de kernreacties begrijpt men, dat 
de betrekkelijk geringe verschillen van de centrale temperatuur 
zulke aanzienlijke verschillen in de sterstraling teweeg brengen 
(vgl. de tabel op blz. 169). Geleidelijk verbruikt de ster nu haar 
waterstofvoorraad, zij wordt daarbij iets heter, iets groter, iets 
helderder. Vermoedelijk neemt op deze wijze de temperatuur van 
de zon voldoende toe om de temperatuur der aarde één graad te 
doen stijgen per 100.000.000 jaar. Eindelijk is alle waterstof ver
bruikt; vermoedelijk krimpt de ster dan snel ineen tot een „witte 
dwerg": een hemellichaam van de afmeting van een planeet, met 
een soortelijk gewicht van de orde 100.000 (ten opzichte van water). 
De straling van zulk een witte dwerg is zeer gering, hij zal nog ge
ruime tijd kunnen „voortsmeulen". 

Terwijl de sterstraling ontstaat, vormen zich tegelijkertijd uit 

boven verklaard is, zijn de temperaturen der sterren niet voldoende 
om de opbouw der atomen zwaarder dan zuurstof uit te voeren. 
Het is een zeer interessante vraag, hoe de zwaardere elementen 
ontstaan kunnen zijn. Wij moeten wel besluiten, dat zij ouder zijn 
dan de sterren zelf. Uit de uitdijende beweging van de spiraal
nevels, waarvan de snelheid goed meetbaar is, moeten wij besluiten 
dat deze stelsels 2.000.000.000 jaar geleden begonnen zijn uit 
elkaar te gaan; vóór die tijd was dus de materie van het gehele 
ons bekende heelal in een betrekkelijk klein volume verenigd. 
Het is denkbaar, dat er toen temperaturen hebben geheerst, 
hoger dan die, welke wij thans in het centrum der sterren 
aantreffen, wellicht wel duizend maal zo hoog. Daarbij moet zich 
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een evenwicht tussen de kernen der verschillende elementen heb

ben ingesteld; toen later de temperatuur snel afnam, is het even

wicht „bevroren". De atomen der zwaardere elementen zouden 

aldus relicten zijn, die ons aan deze vóórgeschiedenis van het 

heelal herinneren. 

Laat mij thans toe, deze enkele beschouwingen over het ont

staan der sterstraling samen te vatten. Zij ontstaat vanzelf, zodra 

er een grote hoeveelheid waterstofhoudende materie bij elkaar is. 

Geen afzonderlijk mechanisme is daarvoor nodig; de onderlinge 

aantrekking der materiedeeltjes veroorzaakt samenpersing, hoge 

temperaturen en ontbinding der atomen; automatisch komen de 

kernreacties in werking, en deze brengen de energie voort. Ten 

opzichte van de oneindigheid der tijden is deze vurige uitstraling 

te beschouwen als een lied van jeugd, dat de pas ontstane werelden 

aanheffen, maar dat straks uitdempt en verstilt. Verder onderzoek 

Zal moeten uitmaken, of dit wonderlijke verschijnsel nog wel ooit 

daarna terugkeert. 




