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In het jaar 1940-41 had de Maatschappij Dihgentia 236 leden
en nog 1 eere-lid, daar Dr. A. H . Borgesius, sedert 1938 eere-hd
in den loop van het jaar is overleden. Ook na zijn dood bleek nog
de groote belangstelling, die de overledene steeds gehad heeft in
Diligentia, door het aanbod van zijn familie om enkele boekwerken
uit zijn bezit te schenken aan Diligentia, welke met dank zijn
aangenomen.
Door de bijzondere omstandigheden zijn dit jaar de werkzaamheden beperkt gebleven tot de gewone lezingen, waarin als sprekers
zijn opgetreden: Prof. Dr. W. H . Arisz, Prof. Dr. H . I . Waterman,
Dr. H . M . de Whd, Prof. Dr. M . W. Woerdeman, Dr. A. H . Aten,
Prof. Dr. J. H . F. Umbgrove, Dr. W. de Groot, P. M . Tutein
Nolthenius, Prof. Dr. J. de Haan, Prof. Dr. M . Minnaert, Dr. J. J.
Raimond en Prof. Dr. J. P. Wibaut.
De geldmiddelen gedoogden niet dit jaar de gewone subsidies
te verkenen,
De maatschappij werd toegelaten tot de werkgemeenschap van
wetenschappelijke organisaties in Nederland, welke toelating door
het bestuur gevraagd was.
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N U T T I G E BACTERIËN
door
PROF. DR. J. S M I T .
Wanneer men spreekt van nuttige bacteriën ligt er, gezien uit
het oogpunt van de algemeene waardeering van bacteriën, in deze
qualificatie een tegenspraak. Het algemeen oordeel over bacteriën
is namelijk niet vriendelijk, want de meeste menschen gaan uit
van de gedachte, dat er verscheidene ziekten zijn, die door bacteriën
verwekt worden.
De bioloog heeft echter het voorrecht de situatie breeder te
kunnen zien. In het bijzonder is dat het geval met den beoefenaar
van de micro-biologie. Deze heeft de gelegenheid op te merken,
dat er heel wat bacteriën zijn, die een zoodanige taak in de huishouding der Natuur vervullen, dat wij hen bijna als onze vrienden
kunnen beschouwen. Ik hoop daarom, dat ik hedenavond mijn
toehoorders ertoe zal kunnen brengen, dat zij aan die bacteriën
als aan vrienden gaan denken.
Als inleiding mogen hier allereerst eenige bijzonderheden over
bacteriën in het algemeen worden besproken, die wel voor het
grootste gedeelte aan U allen bekend zijn, maar die niettemin in
verband met het volgende beter even genoemd kunnen worden.
Bacteriën behooren tot de laagste plantengroepen. Het zijn
eencellige wezentjes, waarvan één eigenschap, die voor allen geldt,
zeer kenmerkend is voor deze organismen. Die eigenschap is, dat
zij zich aheen maar kunnen voeden met in water oplosbare en
opgeloste voedselstoffen. Z i j bezitten nl. geen organen om ander
voedsel op te eten en de afvalproducten, die zij niet voor hun
groei gebruiken kunnen, af te scheiden. De eenige mogelijkheid
voor hen is, dat de opgeloste voedselstoffen door den wand, die

2
hen omgeeft, diffundeeren en dat de afvalproducten langs denzelfden
weg hun lichaam verlaten.
Wij kennen tal van die bacteriën. Zij komen in verschillende
vormen voor als kogelvormig, als staafjes, als spiralen en als klompjes. Velen van hen kunnen met behulp van het microscoop zichtbaar worden gemaakt, anderen weer niet maar in alle gevallen kan
hun aanwezigheid zichtbaar worden gemaakt met behulp van
veranderingen, die zij teweeg brengen in den voedingsbodem,
waarop zij geplaatst zijn. Daar zij nl. de voedselstoffen, die in
zoo'n voedingsbodem voorkomen, niet rechtstreeks kunnen opeten,
heeft de Natuur hen toegerust met het vermogen om deze stoffen
in eerste instantie om te zetten en in water oplosbaar te maken.
In vele gevallen scheiden zij daartoe enzymen af, die deze omzetting
tot stand brengen.
Hiervan kunnen verschihende voorbeelden getoond worden. I n
de eerste plaats zien wij, dat, wanneer een bepaald soort bacterie,
die caseïne op die manier kan omzetten, op een voedingsbodem
van caseïne wordt uitgezet, welke voedingsbodem een troebele
structuur heeft, dat na eenigen tijd daarin heldere plaatsen tot
ontwikkeling komen. Hier is de caseïne omgezet in oplosbare
producten.
Weer andere bacteriën kunnen cellulose omzetten in verschhlende
suikers.
In de tweede plaats kunnen w i j een groot aantal soorten door
middel van het microscoop zichtbaar maken. V A N LEEUWENHOEK
is daar destijds al mede begonnen. H i j heeft een groot aantal zeer
eenvoudige microscopen gemaakt, waarvan echter slechts enkele
exemplaren zijn overgebleven. Een er van wordt te Utrecht bewaard.
Zoo'n microscoop bestond eigenlijk aheen maar uit een klein
glazen bolletje, gemonteerd op een houder, en een pennetje, waarop
het te onderzoeken voorwerp werd bevestigd, en dat met behulp
van twee schroeven op de juiste plaats nabij dit eenvoudige oculair
kon worden gebracht.
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Met behulp van dit microscoop heeft V A N LEEUWENHOEK verscheidene bijzonderheden van bacteriën waargenomen, o.a. de
verschillende hoofdvormen, die hierboven genoemd zijn, maar ook
de bewegingen, die de bacteriën maken.
Maken wij van onder het microscoop vervaardigde foto's sterke
vergrootingen van bacteriënculturen dan onderscheiden wij tal van
bijzonderheden. Zoo zien wij b.v. bij glstcellen, dat de moedercel
een uitstulping krijgt, die zich ontwikkelt tot een dochtercel, welke
zich afscheidt. De cellen zijn niet homogeen maar hebben een
lichaamsholte, omgeven door een wand.
De voortplanting der soort door deehng gaat met groote snelheid.
Hoe klein bacteriën zijn blijkt ons, wanneer wij hooren, dat b.v. in
één gram gistcehen 10—14 mihiard cehen aanwezig zijn.
Sommige bacteriën kunnen zich voortbewegen, anderen niet.
Onder de bewegelijke zien wij soorten, die voorzien zijn van z.g.
zweepdraden, bundels van lange draden, waarmede zij een slaande
beweging maken, die hen vooruit stuwt. Soms zijn die draden
wel vele malen zoo lang als de grootste afmeting van hun lichaam.
Zij kunnen met behulp van dit orgaan snelheden bereiken, die,
gerekend naar verhouding van hun grootte, enorm zijn. Zij kunnen
dus naar voedsel Zoeken door zich voort te bewegen in hun mhieu.
Vele soorten van bacteriën vormen sporen, waarvan het doel is
de instandhouding van de soort onder zoodanige ongunstige omstandigheden, dat de bacteriën zelf dood gaan. Die sporen kunnen
b.v. temperaturen verdragen van meer dan 100 graden Celsius,
ja zelfs tot 120 graden toe, zonder te sterven. Overigens dienen die
sporen ook om het te gronde gaan van de soort door uitdroging
tegen te gaan. Die sporen verdragen nl. uitdroging zonder dood
te gaan. Zoo zien wij hier weer een voorbeeld hoe de Natuur
levende organismen in staat stelt onder overigens zeer ongunstige
omstandigheden de soort in stand te houden.
Het vermenigvuldigen van de bacteriën door splitsing van elke
cel in twee andere moeten wij zien als een reeks van groote ge-
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beurtenissen en daar in de Natuur niets gebeurt of er is gebruik
van energie mede gemoeid, moeten wij dit proces ook zien als een,
dat energie verbruikt. Zoo heel eenvoudig is dit proces niet. Er
valt heel wat aan te puzzelen.
Een deel van het voedsel wordt gebruikt voor den groei, een
ander deel om energie voort te brengen, b.v. voor bewegingen.
Door afbraak van voedselstoffen kan energie vrij komen. Deze
energie kan den vorm hebben van warmte. W i j kunnen daarvan
gemakkelijk voorbeelden waarnemen. Wanneer wij nl. huisvuil op
een hoop bewaren, zal een groot deel van de ontwikkelde warmte,
die wij gewoon zijn toe te schrijven aan een verrottingsproces, maar
in werkelijkheid een gevolg is van de werking der bacteriën, in deze
hoop worden opgezameld. W i j kunnen dan waarnemen, dat de
temperatuur voortdurend stijgt, in dit geval zelfs tot 70 a 90
graden C. I n sommige gevallen zou heel goed een nuttig gebruik
van deze warmte kunnen worden gemaakt.
Een ander voorbeeld van warmte-ontwikkeling door werking
van bacteriën is de bekende hooibroei, waarbij door accumulatie
van de ontwikkelde warmte de temperatuur zoo hoog kan stijgen,
dat het hooi in brand vliegt.
Het vrij komen van energie kan ook uitzending van licht tengevolge hebben. Bij sommige soorten van bacteriën kunnen wij
waarnemen, dat deze hchtuitstraling alleen plaats heeft wanneer
de lucht kan toetreden. De uitstraling houdt onmiddellijk op
wanneer de lucht wordt afgesloten.
Ook kleurstoffen ontwikkelen zich in een bacteriën-cultuur.
Hierin bezitten wij een middel om de soorten te herkennen. Hierbij
hebben we echter niet te doen met energie-ontwikkeling.
Het bewaren van bacteriën geschiedt door ze te kweeken. W i j
kunnen ze nl. steeds in stand houden wanneer wij enkele bacteriën
overbrengen op een sterielen voedingsbodem, waarop zij zich dan
verder voortplanten. Wij hebben ze dan steeds bij de hand wanneer
wij hen noodig hebben.
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Wanneer wij dit alles overzien kunnen wij zeggen, dat het bij
bacteriën altijd gaat om een kwestie van groei en stofwisseling,
gepaard gaande met warmte-ontwikkeling.
Wij komen nu tot deze belangrijke vragen; Wat doen de bacteriën
eigenlijk in de huishouding der Natuur, waarvoor zijn zij nuttig,
zouden wij hen kunnen missen?
Ik durf gerust te zeggen; als er geen bacteriën waren zouden
wij hier niet zitten. Deze bewering heeft een goeden grond maar
haar juistheid moet bewezen worden. Daartoe kan ik uitgaan van
wat eens een bekend dichter heeft gezegd; Er is een tijd van komen
en er is een tijd van gaan. D i t beginsel beheerscht ahes in de levende
natuur. Nemen wij maar eens een eenvoudig voorbeeld. Elk jaar
zien wij bladeren aan de boomen komen en daar later weer afvallen.
Die bladeren zijn ontstaan, gegroeid, gestorven en weer verdwenen.
Zij hebben gehoorzaamd aan de wet van komen en gaan. Overal
in de levende natuur zien wij hetzelfde, nieuwe planten en dieren
worden geboren, groeien op en sterven. Het gaat altijd maar door
en steeds volgt op ontstaan verdwijnen.
Het feit, dat er steeds nieuwe individuen komen sluit in, dat
het oude moet verdwijnen, ja, vohedig moet worden afgebroken.
Het vohedig worden afgebroken is een eisch der Natuur, waaraan
even zoo goed moet worden voldaan als aan de wet van het ontstaan.
Het gaat echter niet alleen om de noodzakelijkheid van de afbraak,
niet aheen om het volledig opruimen van het puin maar ook om
het maken van nieuwe grondstoffen, waaruit het nieuwe kan worden
opgebouwd. Er is immers op de Aarde slechts een bepaalde hoeveelheid van iedere stof, er komt nooit iets bij en daarom moet het
bestaande geheel worden gebruikt.
In dit licht gezien is de taak, die de bacteriën te vervuüen hebben,
duidelijk. De rol der bacteriën is altijd, dat zij eerst de doode stof
aantasten. W i j kunnen daarvan altijd gemakkelijk voorbeelden
vinden, die ons ook laten zien hoe snel de bacteriën hun taak
vervuüen. Daar hebben wij b.v. het opruimen van doode dieren.
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De bacteriën spelen het gemaltkelijk klaar om in drie weken in
ons klimaat een dierenlijkje geheel af te breken, maar in de Tropen,
waar de hoogere temperatuur meewerkt, doen zij het in enkele
dagen. Een voorbeeld, hoe snel sommige bacteriën cellulose weten
af te breken is het, wanneer w i j in Indië een vuiien handdoek in
den grond stoppen. Een etmaal later is deze al zoo ver, dat hij in
kleine stukjes uiteen valt.
De bacteriën doen dus niets anders, dan de doode stof afbreken
en daaruit voedsel bereiden voor de nieuwe individuen. Hoe goed
zij dit werk doen en hoe noodig dit in de eerste plaats is voor het
opruimen van de doode stof, kunnen wij weer zien bij de afgevallen
boombladeren. Waren er geen bacteriën, die zich belasten met de
verwerking, dan zouden die bladeren zich van jaar tot jaar opstapelen en ten slotte alles verstikken. Maar altijd wordt ahes netjes
opgeruimd.
W i j kunnen de bacteriën dus niet missen en hun nut spreekt
duidelijk uit een reeks van verschijnselen i n de Natuur,
De volgende vraag is: hoe doen de bacteriën hun werk?
In beginsel verloopt het afbrekend werk der bacteriën zoodanig,
dat altijd stoffen worden gemaakt, die door andere lagere wezens
of door planten als voedsel kunnen worden gebruikt, I n den regel
tasten zij alleen de doode stof aan. Dat is wehswaar niet het geval
met de ziekten-verwekkende bacteriën maar men moet niet vergeten, dat het verwekken van een ziekte, b.v, bij den mensch, niet
berust op de afbraak van levend organisme maar op andere werkingen. Men zou aan deze bacteriën hoogstens kunnen verwijten, dat zij
hun taak al te ijverig vervullen als zij levende wezens aantasten.
Onder dit hcht bekeken is het kwaad, dat sommige bacteriën doen,
bijna goed. Zelfs de typhus-bacil is dan een brave ziel.
Het opruimen van doode stof geschiedt in de eerste plaats door
afbraak van cellulose en van eiwitstoffen, waarvan als het ware
gehakt wordt gemaakt. Het doel van deze afbraak is oplosbare
stoffen te maken.
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Dat cellulose-ontledende bacteriën ons wei eens schade berokkenen bewijzen de eerste ervaringen, die men opdeed met uit
melkwol vervaardigde stoffen, die werden aangetast door bacteriën.
Daarop heeft de mensch weer wat verzonnen door nl, in de melkwol
stoffen te verwerken, die de bacteriën dooden.
De bacteriën hebben ook andere vijanden dan de mensch. Daar
is in de eerste plaats de bacteriophaag, de bacteriën-eter, een voor
ons nog onzichtbaar organisme, dat zich voedt ten koste van andere
bacteriën. Maar behalve deze soort vijanden, zijn er andere. Ware
dit niet het geval dan zou door de enorme voortplanting van de
bacteriën gaandeweg weer een voorraad levende stof in den vorm
van bacteriën opgehoopt worden ten koste van den voorraad voedselstoffen, maar zoo gaat het niet in de Natuur. De bacteriën worden
op hun beurt opgegeten door hoogere organismen, protozoën genaamd. Deze groeien ten koste van de opgegetenen, maar zij vahen
op hun beurt ten offer aan andere eters van een hoogere soort.
Zoo worden de voedselstoffen als het ware trapsgewijze overgebracht in steeds hooger georganiseerde wezens. Gaan wij dit in de
Natuur na, dan blijkt het, dat langs dezen weg de voedselstoffen
bij de visschen terecht komen. Wanneer wij dus visch eten, nemen
wij daarmede voedselstoffen tot ons, die een langen weg hebben
gevolgd vanaf afvalstoffen van hoogere dieren. Het kan op die
manier gebeuren, dat wij, door visch te eten een deel van ons zelf
opeten.
Men heeft van dit beginsel practisch gebruik gemaakt door
rioolwater te leiden naar vijvers, waarin visch gekweekt wordt,
meest karpers. Het geheele afbraakproces van de met het rioolwater
medegesleepte afvalstoffen verloopt in die vijvers, waarin dan een
wereld van organismen ontstaat, die voor de visschen de maaltijden
bereiden. Deze toepassing verloopt in elk geval zoo gunstig, dat
de onkosten worden gedekt en dat een waardevol voedsel voor de
menschen wordt verkregen.
Een andere toepassing van het werk der bacteriën vinden wij
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in Den Haag, Men is daar op de gedaclite gekomen liet stadsvuil
naar Drente te brengen, waar het tot groote hoopen wordt verzameld, die voortdurend nat worden gehouden. Er ontwikkelt
zich dan in de massa een bacteriën-wereld, die zorgt voor een
vohedige afbraak van de afvalstoffen. Het eindproduct is een zeer
goede meststof, een compostmest, voor planten, die niet veel kost.
Wij zien uit een en ander, dat een geheele reeks van bacteriënsoorten ingeschakeld is in een kringloop van worden, groeien,
afsterven en ontbinding, die de Aarde bewoonbaar maakt. Onder
dit hcht gezien zijn deze bacteriën nuttig en onmisbaar.
Het nut van bacteriën komt ook op een ander gebied uit, nl, bij
het conserveeren van levensmiddelen in de huishouding. Daarbij
moeten wij nu eenige oogenblikken stilstaan en eêns even nagaan,
welke processen daarbij optreden,
In de eerste plaats is er de bereiding van wijn en bier, waarmede
dranken verkregen worden, die eenigen tijd bewaard kunnen
worden zonder te bederven. Van wijn is algemeen bekend, dat
deze vele jaren bewaard kan worden. Sommige soorten worden
pas echt lekker wanneer zij lang bewaard zijn gebleven.
De bereiding van wijn en bier berust op een gistingsproces. D i t
is een afbraakproces en in dit geval in een bepaalde richting, waardoor het druivensap, dat men niet zou kunnen bewaren, houdbaar
wordt. Bij deze gisting worden suikers omgezet in koolzuur en
alcohol. Het koolzuur ontwijkt en is rechtstreeks geschikt voor de
voeding van planten, daar deze het uit de lucht kunnen opnemen.
De alcohol blijft in het gegiste druivensap achter. Wanneer de
gisting een zekeren graad heeft bereikt houdt zij op en dan is de
wijn gereed om bewaard te worden.
De bereiding van bier is een gelijksoortig gistingsproces.
Met deze afbraak van suikers tot koolzuur en alcohol is het
ontbindingsproces nog niet afgeloopen. De alcohol moet nu weer
verder ontleed worden en dit kan in de eerste plaats geschieden
door een verdere gisting, waarbij de alcohol wordt omgezet in
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azijnzuur (azijnbereiding). I n de Natuur komt dezelfde volgorde
van gistingen voor, maar daar wordt het product verder afgebroken
onder vorming van methaangas. Onder inwerking van lucht en
van bepaalde bacteriën wordt hieruit tenslotte koolzuur gevormd
en daarmede is de afbraak voltooid.
Minder eenvoudig is de afbraak van stikstofverbindingen en
eiwitten, die soms een zeer ingewikkelde samenstelling hebben.
Deze afbraak verloopt dikwijls langs groote omwegen maar de
afbraak loopt tenslotte uit op de vorming van ammoniak. Dit is
een voedselstof voor planten, die zij onmiddellijk kunnen gebruiken.
Een bepaalde wijze, waarop sommige voedingsmiddelen kunnen
worden bewaard, is, dat men ze laat verzuren. Melk, die eenigen tijd
aan de lucht blootgesteld is geweest, wordt zuur. I n dezen toestand,
die ontstaan is door de werking van bacteriën, kan men de melk
jaren lang goed houden wanneer men ze onder afsluiting van de
lucht bewaart.
Een nieuwe toepassing van het beginsel dat verzuring een middel
is om bepaalde voedingsmiddelen te conserveeren, vinden wij in
het stoomen van aardappelen. Het bewaren van aardappelen voor
onbepaalden tijd is altijd een moehijk vraagstuk geweest. Tegenwoordig worden zij eerst gestoomd tot zij gaar zijn, vervolgens
gestampt en dan ingekuild. I n den ingekuilden toestand treedt
tengevolge van een bacteriën-werking verzuring in, waardoor het
product zeer lang bewaard kan worden en een prachtig veevoeder
vormt.
Het bewaren van gras, van klaver en van luzerne door het in
te kuilen berust op een gelijksoortige verzuring.
Van oudsher is het maken van zuurkool bekend. I n gewonen
toestand is de kool niet lang houdbaar en zij gaat spoedig door
rotting over in een toestand van bederf, die met veel stank gepaard
gaat. Snijdt men de kool f i j n en doet men haar met een weinig
zout in een vat, dan maken zich bepaalde bacteriën hiervan meester
en brengen zij een bepaald ontbindingsproces tot stand, dat gepaard
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gaat met zuurvorming. W i j zouden de kool niet kunnen conserveeren door haar te koken, want daarmede zouden wij de nuttige
bacteriën, die voor de verzuring kunnen zorgen, dooden.
Het merkwaardige bij dit en andere verzuringsprocessen is,
dat de geheele afbraak in dit stadium stop komt te staan. W i j
hebben dus te doen met een ontbindingsproces, dat niet tot het
einde toe verloopt maar slechts doorgaat totdat een bepaald stadium
is bereikt.
Een zeer belangrijke rol spelen nuttige bacteriën bij de bemesting
van het land. Het brengen van mest in het land om dit vruchtbaar
te maken, is al zeer oud. Toen de kunstmest in gebruik kwam heeft
men gedacht, dat deze de natuurmest wel zou kunnen vervangen
maar we weten nu, dat dit standpunt t.o.v. kunstmest geheel moet
worden herzien. De planten hebben humus noodig en deze wordt
niet door 'kunstmest in den grond gevormd. Daarom is organische
bemesting, die aanleiding geeft tot humusvorming, onontbeerlijk en
onontkoombaar. Bij het gebruik van organische meststoffen brengen
wij bacteriën in den grond, die voor een afbraakproces zorg dragen
als in hierboven beschreven zin.
Verschillende bacteriën bezitten bovendien de eigenschap, dat
zij rechtstreeks stikstof uit de lucht kunnen opnemen. Bacteriën,
die op vlinderbloemige planten leven, kunnen dit juist zeer goed.
Een bekend voorbeeld hiervan is de lupine, die op schrale gronden
wordt uitgezaaid en later ondergeploegd. Niet de lupine zelf neemt
de stikstof uit de lucht op maar dat doen bacteriën, die wij vinden
in knohetjes, welke zich aan het wortelgestel hebben gevormd. Z i j
nemen stikstof uit de lucht op en geven die aan de plant.
In werkelijkheid gaat het om een strijd op leven en dood tusschen
de plant en de bacteriën. Deze zitten in den grond en willen de
plant binnendringen om haar dood te maken, maar de plant verzet
zich en sluit de bacteriën op in de wortels ter plaatse waar zich de
knolletjes vormen. Deze zitten dus vol met bacteriën. I n de meeste
gevahen wint de plant den strijd maar dan is haar wortelgestel
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een bacteriënpakhuis geworden, Blijven nu die knolletjes in den
grond, dan verspreiden de bacteriën zich later en kunnen zij haar
afbrekend werk volbrengen en op die manier voedselstoffen in
den grond brengen.
Het rooten van vlas is een bewerking, die eveneens berust op
een bacteriën-proces. De stengels van de plant bestaan nl, uit een
bundel vezels, die door een bepaalde kleefstof aan elkaar geplakt
zijn. Het vlas wordt in water gelegd en er ontwikkelen zich nu
bacteriën, die deze kleefstof ontbinden. De vezels komen daardoor vrij.
W i j zien dus aan al deze voorbeelden, dat elke bacteriesoort een
beperkte taak heeft, die slechts reikt tot een bepaald stadium in het
afbraakproces. Wanneer die taak volbracht is, wordt zij overgenomen en voortgezet door een andere bacterie-soort. U i t de
voorbeelden van zuurvorming blijkt echter, dat onder zekere omstandigheden een hiaat in het proces kan ontstaan. De voortgang
wordt afgebroken en de verdere ontbinding blijft achterwege, In
den regel is het dan echter öf de kunstmatige ingreep, öf het is
de Natuur zelf, die er een einde aan maakt. Dat zien wij bijvoorbeeld
bij de turf en bij de steenkool. Bij de laatste is het een geologische
gebeurtenis, die het proces afbreekt.
Dergelijke onderbrekingen van een afbraakproces komen slechts
in een heel klein aantal gevallen voor. Daar waar het mogelijk is
profiteert de mensch hiervan door de overgebleven doode stof in
beslag te nemen voor eigen gebruik. Dat zien wij bij de turf en bij
de steenkool, maar wij moeten bedenken, dat geen nieuwe voorraden worden gevormd. Mochten die voorraden ooit uitgeput
raken dan wordt het een vraagstuk wat er dan moet gedaan worden.
W i j levenden behoeven ons daar gelukkig niets van aan te trekken.
Maar de mensch doet nog veel grooter kwaad. De moderne
techniek heeft aanleiding gegeven tot het maken van allerlei voorwerpen van bakehet. D i t is een stof, die door geen enkele bacterie
kan worden aangegrepen. Alles wat van dit materiaal is gemaakt
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en dat wij wegwerpen, zal zich op den duur ophoopen. Nemen w i j
nu in aanmerking, dat b.v. in Amerika de vervaardiging van zulke
onverwoestbare voorwerpen reeds groote afmetingen heeft aangenomen, dan mogen wij wel eens bedenken, dat daaruit eerlang
bezwaren zouden kunnen ontstaan. Niet onwaarschijnlijk is, dat
later hiervan een zekere evenwichtsverstoring in de Natuur te
verwachten is. Op die manier, wanneer wij, zooals nu al het geval is,
zelfs huizen van bakehet bouwen, dwarsboomen wij de Natuur.
Neen dan doen wij beter werk met aanleg van vischvijvers en met
het brengen van het stadsvuil naar Drente.
Een belangrijke toepassing van het werk der afbraakbacteriën
is de biologische rioolwaterzuivering. Een voorbeeld van een der
grootste installaties in ons land levert Amsterdam. Het rioolwater
wordt door een dikke buisleiding in het voormahge IJsselmeer
gebracht. Niet minder dan 125.000 kubieke meters per dag worden
in zee uitgestort. De zee verwerkt het vuil geheel op een gebied
van F/a km middehijn. Buiten dit gebied is het zeewater geheel
zuiver, maar daarbinnen zorgen de bacteriën voor een totale afbraak
van de met het rioolwater medegevoerde afvalstoffen.
Den Haag loost zijn rioolwater in de Noordzee. Ook daar bezorgen de bacteriën de volledige afbraak en de visschen varen daar
wel bij.
Zoo zien wij dus dat tal van bacteriën van essentieele beteekenis
zijn voor het leven op aarde doordat zij de doode stof opruimen en
daaruit voedsel bereiden voor de nieuwe individuen. In dit licht
beschouwd mogen wij spreken van nuttige bacteriën.

DE ALGEMEEN-BIOLOGISCHE
B E T E E K E N I S VAN VITAMINEN
EN HORMONEN
door
PROF. DR. V. J. KONINGSBERGER.
In de moderne voedingsleer nemen vitaminen zulk een belangrijke
plaats in, dat iedereen, vooral in een tijd als deze, erover hoort,
veelal zonder te weten, welke soort stoffen onder dezen term worden
bedoeld. Het zijn chemische verbindingen, die in uiterst geringe
hoeveelheden aan het lichaam moeten worden toegediend, wil dit
normaal functioneeren. Ontbreken een of meer vitaminen aan het
diëet, dan treden ziekteverschijnselen op, die bekend zijn als
avitaminosen. De noodige hoeveelheden vitaminen zijn zoo gering,
dat men het bestaan en de werking van deze stoffen pas i n het
einde der 19e eeuw ontdekt heeft en deze ontdekking staat op
naam van den Nederlander EYKMAN.
Deze medicus bestudeerde in de 90-er jaren de in de tropen
veelvuldig voorkomende en ook op Java endemische beri-beri,
een hevige vorm van polyneuritis, die i n die dagen doorgaans
fataal verliep. EYKMAN, die o.a. veel patiënten in de gevangenis
ter observatie had, zocht de oorzaak der ziekte in het eenzijdig
diëet, dat vrijwel uitsluitend uit rijst bestond. Evenals bij onze
granen en andere grassen is bij rijst het eetbare zaad (endosperm)
omgeven door een harden vruchtwand, waaronder de zaadhuid
ligt. Vlak daaronder, dus als buitenste cellaag van het endosperm,
ligt het zilvervliesje of de aleuronlaag, die in het bizonder eiwitten
bevat; in het overig endosperm zit hoofdzakelijk zetmeel. Bij de
bewerking van het graan voor de bereiding van wit brood wordt.
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met den vruchtwand, ook de aleuronlaag verwijderd; hetzelfde
gebeurt nu bij het zg. polijsten van de rijst, waarvan de markt
eischt, dat deze fraai wit is. Het zilvervliesje wordt dus met de
zemelen (dedek) verwijderd. EYKMAN veronderstelde aanvankelijk,
dat in de rijst een vergiftige stof voorkwam, waartegen het zhvervhesje wellicht een tegengift bevatte. H i j constateerde, dat ook
de op het gevangenisterrein rondloopende hoenders, wier menu
niet van dat der gevangenen verschilde, beri-beri-achtige verschijnselen vertoonden. Zulke zieke dieren werden bijgevoederd
met dedek en in 1897 bewees EYKMAN door het herstel dezer
dieren, dat de oorzaak der ziekte inderdaad lag in het eenzijdige
voedsel: gepolijste rijst.
Enkele jaren later gaf zijn jongere medewerker GRIJNS echter
een andere verklaring, die weldra ook door EYKMAN werd overgenomen: in de gepolijste rijst ontbrak iets, wat het hchaam noodig
heeft en dat bestanddeel zit in het zhvervhesje. Hiermede was niet
aheen de eerste deficientieziekte ontdekt, maar tevens de therapie
en het voorbehoedmiddel tegen beri-beri gevonden: het gebruik
van ongepolijste rijst. De stof uit het zhvervhesje bleek echter
ook in vele andere plantaardige voedingsmiddelen voor te komen,
bijv. in bepaalde boonen, „katjang idjoe" (Phaseolus radiatus), die
tegenwoordig in gekiemden toestand bij de onafscheidelijke gepolijste rijst als middel tegen beri-beri wordt gegeten.
Sedertdien zijn vele pogingen gedaan om de werkzame stof
uit het zhvervhesje te isoleeren. I n 1 9 1 1 verkreeg FUNK een geconcentreerd, maar nog onzuiver preparaat, dat stikstof bevatte.
FUNK meende, dat de gezochte stof een amino-verbinding was,
die aheen maar door het leven {vita) kon worden gevormd; hij
noemde haar daarom vitamine, Intusschen werden er telkens weer
nieuwe vitaminen bekend, die met letters en soms bovendien
met cijfers werden onderscheiden; het klassieke vitamine van
EYKMAN is het vitamine-B^, Pas in 1 9 2 7 verkregen JANSEN

en

DoNATH te Batavia deze stof in zuiveren, kristallijnen toestand;
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zij noemden haar aneurine. Het duurde nog enkele jaren, voordat
de samenstelling ervan gelijktijdig door V A N VEEN (Batavia),
WiNDAUS (Duitschland) en OHDAKE (Japan) geheel werd opgehelderd.
Voorbeelden van andere vitaminen zijn: vhamine-A, waarvan
een tekort afwijkingen in de huid, met name een verharding van
het hoornvhes (xerophthalmie) en nachtblindheid veroorzaakt;
vitamine-Ba, het lacto-flavine, een groei-vhamine; vitamine-C of
ascorbinezuur, waarvan het ontbreken in het voedsel scheurbuik
of scorbuut veroorzaakt; vitamine-D, dat bij éen tekort rhachitis,
de bij kinderen zoo gevreesde Engelsche ziekte, doet ontstaan.
Voor geen van deze stoffen is de naam in feite juist; het zijn
geen aminen, vele bevatten zelfs geen stikstof en hun synthese
is geen monopolie van het leven; verschillende ervan kunnen reeds
synthetisch worden bereid.
Op twee dingen moet nu de aandacht worden gevestigd. I n de
eerste plaats op het feh, dat alle vitaminen slechts in zeer geringe
hoeveelheden voor het lichaam noodig zijn en dat zij in de natuur
ook steeds in lage concentraties voorkomen. Bijna altijd gaat het
om zoo geringe hoeveelheden, dat chemische reagentia niet gevoehg
genoeg zijn om ze aan te toonen; het levend organisme is een veel
gevoehger indicator. Voor het bepalen van het vitaminegehalte
in voedingsstoffen, preparaten enz. gebruikt men dus proefdieren,
die door voorafgaande onthouding van het betrokken vhamine
ziek zijn gemaakt. Daarna wordt bepaald, welke hoeveelheid van
het preparaat voldoende is om het dier te doen herstehen. Die
hoeveelheid vitamine, noodig voor het herstel, wordt dan, al naar
gelang van het proefdier een muis-eenheid, een duif-eenheid enz.
genoemd. Pogingen om tot eenheid te geraken leidden tot het
invoeren van internationale eenheden (I.E.), maar ook deze maat
is gebrekkig, Nauwkeurigheid is pas te krijgen, wanneer het vitamine
chemisch bekend is, zoodat men de hoeveelheid in gewicht kan
uhdrukken (meestal in miljoenste grammen, y). Vanzelfsprekend
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bestaan er tegen deze physiologische bepalingsmethodes groote
bezwaren: zoo duurt elke bepahng zeer lang en deze is niet nauwkeurig; verder moet men voor elk vitamine steeds zieke proefdieren
in voorraad houden, wat kostbaar en omslachtig is, om over ethische
bezwaren niet te spreken.
Voorts moet erop gewezen worden, dat men in den loop der
jaren stoffen heeft leeren kennen, die ook in uiterst kleine doses
soortgelijke belangrijke werkingen uitoefenen als vitaminen, maar
die niet met het voedsel in het lichaam komen, doch door het
lichaam zelf worden gevormd en wel in zg. klieren voor inwendige
secretie. U i t hoofde van de verschillende wijze, waarop deze stoffen
in het lichaam komen, worden zij als hormonen van vitaminen
onderscheiden. Een bekend voorbeeld van een hormoon is het
insuline, gevormd in de eilandjes (insulae) van LANGERHANS in de
pancreas. Blijft de afscheiding van insuline achterwege, dan zijn
de hchaamscellen niet in staat bloedsuiker te verademen; deze
suiker wordt dan met de urine uitgescheiden, vandaar de naam
suikerziekte. Vroeger eindigde deze met een ontijdigen dood, doch
thans kan men den diabeteslijder voor onbepaalden tijd redden
door periodieke inspuitingen toe te dienen met insuhne-preparaten.
Adrenaline, gevormd in de bijnieren, is in zekeren zin een antagonist
van insuline; het werkt bovendien temperatuurregelend, doordat
het een vernauwenden invloed heeft op de periphere bloedvaten.
Voorts kan gewezen worden op de geslachtshormonen, die de zg.
secundaire geslachtskenmerken (o.a. stemhoogte, beharing) beïnvloeden. Zoo zijn er nog een aantal andere hormonen bekend.
Ook bij de bepaling van het hormoongehalte van preparaten
is men tot nu toe op de analyse met behulp van proefdieren aangewezen. Behalve de zoo juist genoemde bezwaren komt daar nog
bij, dat men van te voren bij de proefdieren de betrokken klieren
voor inwendige secretie operatief moet verwijderen.
Van algemeen biologisch standpunt bezien rijst nu de vraag, in
hoeverre de voor den mensch gemaakte scheiding tusschen hormonen
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en vitaminen reden van bestaan heeft. Het hormoon insuline werkt
bij den diabetespatiënt, na toediening van buiten af, als vitamine.
Bij de keuze van proefdieren voor het vitamine-onderzoek is een
zekere voorzichtigheid noodig. Onthoudt men bijv. aan muizen,
ratten of konijnen vitamine-C, dan worden zij volstrekt niet ziek.
Men zou nu hieruit kunnen afleiden, dat zij geen ascorbinezuur
noodig hebben, maar dat blijkt niet waar: evenals de herkauwers
fabriceeren zij het zelf; voor hen is' het dus een hormoon. Slechts
menschen, apen en cavia's kunnen dat niet, zoodat cavia's geschikte
proefdieren zijn.
In de tropen komt, ook in de armste streken, waar hygiëne en
voedingstoestand verre van ideaal zijn, geen rhachitis bij kinderen
voor. N u ontstaat het vitamine-D door ultra-violette bestrahng
uit ergosterine, een vetachtige stof, die zeer verbreid in de natuur
en ook in ons lichaam voorkomt. In de gepigmenteerde, zongeblakerde huid van het tropenkind, dat rondloopt, zooals het geboren
werd, wordt vitamine-D uit ergosterine gevormd; bij het kind uit
gematigde khmaten, welks huid door kleeding tegen den
schaarschen zonneschijn is afgeschermd, gebeurt dat niet.
De grens tusschen vitaminen en hormonen is dus vrij willekeurig,
vooral voor den botanicus, die zich ervan bewust is, dat al deze
stoffen of hun chemische voorloopers uiteindelijk afkomstig zijn
van de groene plant. Want alleen déze is in staat om met behulp
van haar groene kleurstof, het chlorophyl, al dan niet in combinatie
met andere pigmenten, èn de zonnestraling alle voor het leven
noodige stoffen zelf op te bouwen; zij is zg. autotrooph. W i j bespraken al de plantaardige herkomst van de aneurine. De voorlooper van vitamine-A is het in het plantenrijk algemeen voorkomende oranje pigment carotine (o.a. in worteltjes, Daucus carota),
dat in ons hchaam wordt gesplitst in een tweemaal zoo groote
hoeveelheid vitamine-A. Soms is de weg tusschen plant en mensch
ingewikkeld. Zoo wordt tegen rhachitis de vitamine-D-rijke levertraan toegediend. Deze traan wordt bereid uit vischlever; de visch
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krijgt weer zijn vitamine-D uit zijn voedsel; weekdieren. Deze
laatste ontleenen het wéér aan hun voedsel; de kleine, als plancton
in zee zwevende, groene organismen. Het hooge gehalte van
mosselen aan ergosterine wordt in de practijk gebruikt om er door
middel van ultraviolette bestraling (PHILIPS-VAN HOUTEN) vitamineD uit te bereiden.
Bij biologen bestaat een toenemende neiging om vitaminen en
hormonen daarom samen te vatten onder één begrip; ergonen
(„Wirkstoffe") dus stoffen, die door hun werking in minimale
hoeveelheden gekenmerkt zijn. Hiertoe bestaat te meer aanleiding,
sedert is komen vast te staan, dat precies dezelfde stoffen ook in
het leven der plant een hoogst belangrijke — en primair waarschijnlijk eenzelfde — rol spelen als bij mensch en dier. ,
Eigenlijk is dit vraagstuk nog ouder dan dat in de menschelijke
en dierlijke physiologic, maar pas sedert ongeveer 15 jaren werd
de identiteit der vraagstukken herkend. PASTEUR was de eerste,
die erin slaagde gist te kweeken in een voedingsoplossing, die
uitsluitend enkele minerale zouten en een geschikte suiker bevatte.
Deze kweekproeven werden nagedaan door den toen al bejaarden
V O N LIEBIG, die echter negatieve resultaten verkreeg. Er ontstond
hierover tusschen beide geleerden een correspondentie, doch
VON LIEBIG overleed, voordat de zaak was opgehelderd. Zoo bleef
er een controverse bestaan, welke pas in 1901 door WILDIERS werd
verklaard. Wanneer hij den voedingsbodem met weinig gistcehen
entte, kreeg hij het negatieve resultaat van V O N LIEBIG; de cultuur
ontwikkelde zich nauwelijks. Indien hij echter van vrij veel entmateriaal uitging, verkreeg hij een weelderigen groei en dus het
resultaat van PASTEUR, die zelf ook reeds had vermeld, dat de
cultuur des te beter slaagde, naarmate hij met meer materiaal
had geënt. WILDIERS veronderstelde nu, dat er bij enting met veel
cehen een aantal doode cellen tusschen de levende zich zouden
bevinden en dat uit die doode cellen stoffen zouden diffundeeren,
die noodzakelijk zijn voor den groei van de levende. Inderdaad
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toonde hij aan, dat men na enting met één enkele cel een voortreffelijke ontwikkeling krijgt, indien aan het substraat een spoortje
extract van gistcehen werd toegevoegd. I n de meening, dat hier
een door het leven gesynthetiseerde stof, die zelf kookbestendig
bleek, in het spel was, noemde hij deze „bios".
Over het biosvraagstuk ontbrandde een nieuwe strijd, met name
over de vraag, of bios alleen door levende cehen kan worden gevormd. Veel later werd in het laboratorium van LASH M I L L E R
aangetoond, dat bios geen enkelvoudige stof is, maar uit een aantal
componenten bestaat. I n 1928 bewees EASTCOTT, dat één dier
stoffen het meso-inosiet (bios I) is. De isolatie van andere biosfactoren leverde zeer groote moeilijkheden op. Het stond vast,
dat het biosgehalte van gist zelf zoo ontzettend laag is, dat er niet
aan te denken viel om de gezochte componenten hieruit te isoleeren.
KÖGL en TONNIS vonden, dat eigeel relatief een sterke bioswerking
vertoont en trachtten hieruit een volgenden biosfactor te isoleeren.
In 1933 werden uit eenige honderden khogrammen eigeel een
paar milligrammen van een kristallijne stof verkregen, die een zeer
hooge bioswerking bezat en den naam biotine (bios I I ) kreeg. Het
uitgangsmateriaal moest hiertoe ruim 3 miljoen maal geconcentreerd worden. Biotine bleek in een concentratie van 1 op 400.000.000
nog een enorm effect te bezitten op den groei van gist; een concentratie van 0.167 y/1 is reeds voldoende voor een normale
ontwikkeling. Tot nu toe is het, vanwege de geringe hoeveelheid
verkregen kristallijn product, niet mogelijk geweest, de structuur
van biotine geheel op te helderen; het is echter identiek gebleken
met vitamine-H.
Intusschen gaf ruw gistextract een nog sterkere werking te zien
dan toevoeging van meso-inosiet en biotine samen, waaruit bleek, dat
bios nog meer factoren bezit. Inderdaad bleek ook aneurine een sterke
bioswerking te vertoonen (WILLIAMS en ROEHM, 1930), benevens
een als pantotheenzuur aangeduide factor, waarvan de chemische
structuur onlangs werd gevonden (WILLIAMS en MAJOR, 1940).
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De biosfactoren werken intusschen volstrekt niet alleen op den
groei van micro-organismen. K Ö G L en HAAGEN S M I T (1936) ont-

deden de kiemen van erwten van de cotylen, waarin het reservevoedsel zit, en kweekten deze embryo's steriel in donker op een
synthetischen voedingsbodem, waaraan natuurlijk suiker was toegevoegd en die met agar-agar was vast gemaakt. Alle biosfactoren
hadden een grooten invloed op den groei der embryo's; toevoeging
van alle factoren tezamen gaf, bij de controles vergeleken, een
vermeerdering van ongeveer 60% aan drooggewicht in 6 weken!
Hiernaast staat de ontdekking van andere groeistoffen door
F. W. W E N T (1928), waarvan het bestaan reeds i n 1911 door
BoYSEN JENSEN en vooral door PAAL (1919) was vermoed. Het

proefobject bij deze onderzoekingen is het zg. coleoptiel van haverkiemplantjes, dat is een cyhndrisch orgaan, dat de jonge bladeren
omhuh en dat vrij snel { ± 1,5 mm/uur) groeit. Wanneer men
den top van een coleoptiel verwijdert, houdt de groei, die in lagere
zones plaats heeft, op. W E N T plaatste nu zulk een afgesneden
top éénzijdig weer op den stomp, die daarna een kromming uitvoerde. Deze laat zich verklaren, doordat de groei éénzijdig, d.w.Z.
alleen onder het topje, wordt hervat. Uit dien top moet dus iets
in het coleoptiel gekomen zijn, waardoor de groei wordt veroorzaakt.
W E N T plaatste nu vervolgens zulke topjes niet dadelijk op de
coleoptielstompen, maar eerst op plaatjes agar-agar. Wanneer ze
daar 1 a 2 uur op hadden gestaan, werd het plaatje agar-agar i n
kleine, gelijke blokjes verdeeld en deze werden nu éénzijdig op
van te voren gedecapiteerde coleoptielen gezet. Inderdaad trad
er ook nu een van het blokje af gerichte kromming op, waarmede
bewezen was, dat er uit de toppen der coleoptielen een groei veroorzakende stof in de agar-agar was gediffundeerd. WENT toonde
tevens aan, dat de grootte van de kromming binnen zekere grenzen
evenredig is met de hoeveelheid in het blokje aanwezige groeistof.
Die hoeveelheid, die onder gestandariseerde omstandigheden een
kromming veroorzaakt van 10° wordt een Avena-eenhe.id genoemd.
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Eenige jaren later volgde de isolatie van de groeistof door KÖGL,
Mej, ERXLEBEN en HAAGEN SMIT, Ook ditmaal bleek het ondoenlijk

de groeistof uit het haver-coleoptiel te isoleeren; bij het zoeken
naar een ander uitgangsmateriaal bleek, dat urine relatief rijk is
aan groeistof en 2 0 0 gelukte het na 40,000-voudige' concentratie
een kristallijn product te krijgen, dat den naam auxine kreeg; de
chemische structuur ervan werd volkomen opgehelderd. Zuivere
auxine bleek een geweldig hooge activiteit te bezitten; één milligram
auxine is voldoende om 50,000,000 haver-coleoptielen 10° te doen
krommen en bevat dus 50 miljoen Avena-tznhedtn,
m,a,w. één
coleoptiel heeft voor zulk een kromming 0,000,02 y noodig.
Men zal begrijpen, dat het ook hier gaat om zulke kleine hoeveelheden ergonen, dat men wederom is aangewezen op physiologische
methoden om hoeveelheden te bepalen. Voor de biosfactoren
gebruikt men micro-organismen, die zelf niet in staat zijn om den
betrokken biosfactor te synthetiseeren en daar dus erg gevoelig
voor zijn. Zoo is de schimrnel Phycomyces een gevoelig toetsobject
voor aneurine; biotine wordt bepaald met behulp yan een zeker
gistras; in beide gevallen wordt de groeisnelheid na korten tijd
gemeten in cultures, waaraan de biosfactor al dan niet werd toegevoegd 1), Auxine wordt doorgaans bepaald volgens de zooeven
geschetste, door W E N T aangegeven methode, welke sedertdien
voor massa-onderzoek geschikt werd gemaakt. Er bestaan intusschen ook nog andere methoden om auxine te bepalen, maar
deze zijn minder gevoelig.
Vraagt men zich nu af, welke werking beide zoo verschillende
groeistofsoorten, die van het blos-complex en auxine, op het
groeiproces uitoefenen, dan is daarvan het volgende te zeggen.
Wanneer men den groei van een afzonderlijke cel beschouwt, dan
kunnen w i j daarbij met SACHS drie verschillende stadia onder^) Opgemerkt moge worden, dat het gebruik van deze micro-organismen
tot veel vlugger en nauwkeuriger resultaten leidt dan de analyse met proefdieren.
Bovendien vervallen de ethische bezwaren en is de methode veel goedkooper.
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scheiden, dat van de celdeehng, dat van den plasmagroei en dat
van de celstrekking. Bij den groei door celdeehng treedt er feitelijk
nog geen groei op: er heeft een kerndeehng plaats en daarna wordt
de cel door een jongen wand in tweeën gedeeld. Wat hier in zeer
korten tijd ih massa toeneemt is het kernplasma en wij moeten
ronduit erkennen, dat wij van dit geheele proces nog niets weten.
De jonge cel, die pas uit de deehng is ontstaan, neemt dan in
volume toe, totdat zij de grootte heeft bereikt van de cel, waaruit
zij door deehng ontstond. Er kunnen nu twee dingen gebeuren:
de cel kan zich of opnieuw gaan deelen, dus weer overgaan in het
eerste stadium, of zich gaan strekken, dus overgaan in het derde
stadium. Geeft men er zich rekenschap van, wat er intusschen is
gebeurd, dan blijkt, dat in het tweede stadium vrijwel uitsluitend
de massa aan cytoplasma is vermeerderd, vandaar de naam plasmagroei. Gaat een cel daarna ovèr in het strekkingsstadium — een
groeiphase, die alleen bij de plantencel voorkomt en bijna geheel
verantwoordelijk is voor den soms zoo snellen, uitwendig zichtbaren groei — dan kan het volume vele malen grooter worden, in
hoofdzaak, doordat zich uit de vele kleine alveolen één groote
centrale vacuole vormt, terwijl er cellulose in en tegen de primaire
celwanden wordt afgezet. Hierbij neemt dus het volume aan
„goedkoop" materiaal toe: water en cellulose.
Het tweede groeistadium, dat van den plasmagroei, wordt nu
door de biosfactoren geregeld, terwijl de groei door celstrekking
van de groeistoffen van het auxinetype afhankelijk is.
Het is een merkwaardig toeval, dat kort na de moeilijke isolatie
van auxine door KÖGL CS,, eveneens uit urine, een tweede, veel
gemakkelijker te winnen stof werd geïsoleerd, die eveneens een
zeer sterke groeistofwerking heeft. Ongeveer in denzelfden tijd
werd diezelfde stof door DOLK en T H I M A N N uit de schimmel
Rhizopüs suinus gewonnen. Zij bleek een geheel andere chemische
samenstelling te bezitten dan auxine en werd hetero-auxine gedoopt;
reeds spoedig bleek zij identiek met het al bekende en synthetisch
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te bereiden indol-3-a2ijnzuur, dat per mg 25,000,000 Avenaeenheden bleek te bezitten. Deze stof komt, voor zoover wij weten,
echter niet als groeistof bij hoogere planten voor. Toch was de
ontdekking ervan belangrijk, omdat deze stof in den handel verkrijgbaar is en velen in staat stelde over groeistoffen te werken,
voor wie dat anders niet mogelijk geweest zou zijn. Daarbij is
echter al te vaak uit het oog verloren, dat men met een niet-physiologische stof te doen heeft, waarvan de werking wellicht niet
homoloog, doch analoog is aan die van de echte auxine.
Aanvankelijk werd gedacht, dat auxine ook in het groeiproces
van mensch en dier een rol zou spelen, met name bij den pathologischen groei (kanker). D i t bleek echter niet het geval te zijn, wat
achteraf begrijpelijk is, omdat de groei door celstrekking alleen bij
plantencellen voorkomt.
Overigens is het opvallend, dat overal in de levende natuur
dezelfde stoffen i n uiterst lage concentraties, dus als ergonen,
belangrijke functies blijken te vervullen. Van een begrijpen van
die functies is echter nog geen sprake. Hoe ver toch liggen polyneuritisverschijnselen en plasmagroei uit elkaar, terwijl zij toch beiden
van aneurine afhangen! Voor auxine is gebleken, dat deze volstrekt
niet aheen den groei door celstrekking beïnvloedt, maar ook —
afhankelijk van de concentratie — bij één en dezelfde plant kan
leiden tot de vorming van adventiefwortels, vervroegde cambiumwerkzaamheid en verschhlende andere verschijnselen. D i t alles is
volkomen onbegrijpelijk, wanneer men aanneemt, dat de waargenomen, zoo sterk uiteenloopende werkingen rechtstreeks, dus
primair; door de betrokken ergonen worden veroorzaakt.
Vandaar, dat men in de laatste jaren in andere richting heeft
gezocht en wel naar een primair effect op processen of op eigenschappen, waarvan het verdere verloop der levensprocessen in hooge
mate afhankelijk is. Zulk een proces is de stofwisseling en juist in
deze richting zijn hoogst belangwekkende feiten aan het licht
gekomen.
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Volgens moderne opvattingen is de stofwisseling een aaneenschakeling van hydrogenatie-dehydrogenatieprocessen of — i n
andere woorden — oxydo-reductieprocessen. Bij de ademhahng
zou bijv. de waterstof uit het substraat (suikers) langs een reeks
biokatalysatoren (enzymen) worden overgedragen op de zuurstof
uit de lucht. Zulk een enzym is dus zelf ook een oxydo-reductiesysteem, dat waterstof overneemt van een ander — en doorgeeft
aan een volgend enzym. Men weet nu, dat deze waterstoftransporteurs eiwhten zijn, maar het eiwit zelf heeft geen katalytische
werking; daarvoor moet het gekoppeld zijn aan een Zg. werkzame
groep, die hetzij uit een zwaar metaal (ijzer, koper) bestaat, hetzij
uit een organische verbinding. Voor een aantal der besproken
ergonen, met name voor aneurine (LOHMANN) en vitamine-Bg
(lactoflavine; WARBURG en THEORELL) is nu aangetoond, dat zij

zulk een waterstofoverdragende functie vervullen, terwijl dit voor
ascorbinezuur waarschijnlijk is gemaakt (SZENT GYÖRGYI). Bij een
gebrek aan deze stoffen wordt dus de stofwisseling der cel over
andere, abnormale banen geleid en het is niet aheen begrijpelijk,
dat hieruit allerlei stoornissen en afwijkingen kunnen voortkomen,
maar ook, dat er slechts zoo weinig van deze stoffen noodig is.
Immers, terwijl zij telkens van hydrogeneerden
gedehydrogeneerden toestand wisselen, zijn zij aan slechts geringe „slijtage"
onderhevig.
Terwijl deze nieuwste inzichten tevens duiden op een verwonderlijke eenheid i n de biochemie van de stofwisseling van
alles wat leeft, waarschuwt de chemische bouw van een aantal
ergonen tegen generahsatie. Zoo is het uiterst onwaarschijnlijk,
dat vitamine-A en - D en ook auxine een soortgelijke functie zouden
uitoefenen. H u n groote affiniteit tot vetten (lipophihe) leidde tot
de veronderstelhng, dat zij misschien een invloed zouden uitoefenen op de eveneens lipophiele, lipoidrijke grensmembranen
van het protoplasma der levende cel, waardoor de physischchemische eigenschappen van deze laatste zouden veranderen.
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Gedurende de laatste jaren is deze mogelijkheid in het Utrechtsche
laboratorium nader getoetst door een aantal jongere medewerkers
van den spreker. Hierbij moesten groote technische moeilijkheden
worden overwonnen, omdat het protoplasma door den celwand
wordt omgeven, die dus moest worden verwijderd, zonder het
protoplasma te beschadigen. D i t werd bereikt door plasmolyse
(LEVITT en SCARTH); men verkrijgt dan zuiver bolvormige, microscopisch kleine, levende protoplasten, nog omgeven door hun eigen
membraan en gevuld met vacuolevoclit. Een micromethode werd
uitgewerkt, waarbij veranderde physisch-chemische eigenschappen
van het protoplasma werden gemeten aan volumeveranderingen.
Deze onderzoekingen brachten in de eerste plaats aan het licht,
dat ook het protoplasma zelf elastische eigenschappen bezit, die
men tot nu toe alleen aan den celwand heeft toegeschreven. Het is
nu gebleken, dat auxine in lage, physiologische concentraties deze
elastische eigenschappen en daarmede ook de permeabiliteit wijzigt.
Er lijkt dus een mogelijkheid te bestaan, dat het primaire effect
van auxine bestaat in het veranderen van consistentie en permeabihteit van de protoplasmamembraan. Het zal duidelijk zijn, dat zulk
een primaire verandering eveneens tot allerlei secundaire verschijnselen kan leiden en met name de stofwissehng en den groei
zou kunnen beïnvloeden.

TOLLEN EN HOEPELS
door
PROF. DR. A. D . F O K K E R .
Het is een wonder, hoe wij in onze kinderjaren spelenderwijze
ons vertrouwd maken met de moeilijkste zaken. Een voorbeeld
daarvan vinden wij bij de jonge meesters van de tollen. Gaan wij
met ons verstand nadenken over de vraag waarom dat stukje hout
met zijn taats niet omvalt, dan kunnen w i j het niet vatten. Met
den tol draaien en wervelen onze denkbeelden in een warreling
rond, die ons duizelig maakt. Pas na lange schohng van ons dynamisch voorstehingsvermogen doemt een hcht op, dat ons naar een
ontraadseling van de tol leidt.
Het is de inwendige beweging die de tol, als een onzichtbare
hand, ophoudt. Het is die draaiing, zo snel dat wij ze met het oog
niet meer onderscheiden. Er zijn wel meer voorbeelden, dat een
voorwerp door een verborgen innerlijke beweegkracht tot daden
in staat is, die men nauwelijks vermoedt. Om de houten schijf
van dezen motor hangen wij een ketting, en natuurlijk hangt die
volkomen slap. Wordt de motor aan het draaien gezet, zo snel
dat wij de schalmen van de in zichzelf rondlopende ketting niet
meer afzonderlijk kunnen zien, dan is de ketting niet meer slap.
U kunt hem op een presenteerblad van de houten schijf afthlen, en
hij blijft daarop staan zolang hij genoeg innerlijke beweging heeft.
Hier is een recht staafje, dat aan zijn ondereind draaibaar bevestigd is op een ander stangetje. Natuurlijk valt het naar opzij om.
Hoe zou het zich tegen zijn zwaarte op kunnen houden ? Maar nu
laten wij het steunpunt met behulp van een machientje op en
neer trhlen, sneller en sneller, ten slotte zo snel, dat U het op-en-neer
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gaan niet meer ziet. D i t beven in zijn voet bezielt ten slotte ons
staafje: het gaat recht op staan. De nauwelijks zichtbare beweging
schenkt het vermogen, om op het bevende steunpunt te balanceren.
De dynamische verklaring van deze stabhisatie van den rechten
stand vindt U in de overweging, dat elke stoot van de voet naar
boven gepaard gaat met een kleine draaistoot van de normaal af,
en dat elke trek van de voet naar beneden vergezeld is van een
kleine draaistoot naar de vertikaal toe. Bij deze laatste trekken
bevindt zich het zwaartepunt verder naast het steunpunt dan bij
de stoten omhoog. Daarom hebben de draaistoten naar de vertikaal
meer macht dan die van de vertikaal af, en het overschot kan
dienen, en dient, om de omtrekkende werking van het gewicht
te overwinnen.
Ter inleiding van ons eigenlijke onderwerp heb ik hier eeh stijve
shngerstaaf, die aan het eind een schijf draagt, een tol, welks draaiingsas in het verlengde van de slingerstang gelegen is. Aan de
slingering van dien physischen shnger is aanvankelijk niets bijzonders te ontdekken. Anders wordt het, wanneer ik aan de tolschijf
zekere hoeveelheid draaiing gegeven heb, vóór ik hem loslaat. Het
is duidelijk, dat de shnger nu niet meer door den nulstand recht
onder het ophangpunt door w i l gaan. Geef ik de schijf nog meer
draahng, dan blijft hij er nog verder vandaan. U begrijpt waarom
dat zo moet gebeuren, indien U eraan denkt, dat de kracht, op
den slinger in het steunpunt geoefend, en zijn gewicht een koppel
vormen, dat geen komponent heeft rondom de loodlijn uit het
steunpunt. Indien de slinger met draaiende tolschijf deze loodlijn
zou passeren, zou er op dat ogenblik niettemin een hoeveelheid
draahng om die loodlijn zijn. Dat kan niet gebeuren. Om die
inbreuk op de natuurwet te vermijden, gaat de slinger opzij langs
die loodlijn heen. De totale massa van de shnger met schijf vertoont
daarbij in zekeren zin een hoeveelheid draahng om die loodlijn, en wel
evenveel, maar in tegengestelden zin, als de inwendige hoeveelheid
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draaiing van de tollende schijf. Geef ik aan de tolschijf flink veel
draahng, bij horizontale stand van den slinger, dan zakt de slinger
niet eens veel meer door naar beneden. Met een reeks op en neergaande puntboogjes beweegt de slinger zich, wijd opzij Zwevend,
om het steunpunt heen.
De knikkende beweging in de boogjes noemen wij de nutatie,
de voortgaande rondgang om de loodlijn heen de precessie van
de tol.
Door de shnger in de richting van de precessie vooruit te werpen,
veranderen de nutatieboogjes met hun keerpunten in een slierlijn,
met ongelijke bochten; soms, wanneer het juist zo uitvalt, in een
strakke lijn op onveranderlijke hoogte, eenparig, zonder nutaties.
Werp ik bij het loslaten de shnger i n een richting tegen de precessie
in, dat zie ik de nutaties zich ontwikkelen in lussen om de lijn van
de gemiddelde precessie.
Indien U elk deeltje van de tolschijf afzonderlijk zoudt kunnen
zien, dan zoudt U gewaarworden, dat elk ook zo'n luskringing
beschrijft, In de lage delen van die lussen is de snelheid groter dan
in de hoge, geheel in overeenstemming met wat men verwacht
aangaande de omzetting van arbeidsvermogen van plaats in het
Zwaarteveld in arbeidsvermogen van beweging.
Wat ik U vraag te onthouden is dit, dat de nutaties de rehcten
zijn van de zuivere slingerbeweging zonder draaiing van de tolschijf.
De onvermengde shngerbeweging vertoont een gedurige omzetting
heen en weer, van potentiële i n kinetische energie. Die energiewissehng vinden wij bij onze precederende tolslinger in de nutaties.
Er is een geleidelijke overgang van de gevallen dat de tolslinger
beneden het steunpunt zijn nuterendë precessie vertoont naar de
gevallen dat hij zich boven het niveau van zijn steunpunt beweegt.
Tenslotte kan hij ook rechtop blijven staan, of een precessie om
de loodlijn boven het steunpunt uitvoeren. De precessie gaat steeds
in dezelfde richting om die loodlijn heen. U hebt daareven ingezien,
dat indien de slinger beneden het steunpunt hangt, de precessie,
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van boven gezien, tegengesteld aan de draaiing van de toiscliijf
lopen moet, Brengt U de slinger boven het steunpunt, dan verandert
de richting van de precessie niet, maar, van boven gezien, draait
de tolschijf andersom. Bij staande tolslinger gaan dus de precessie
en de toldraaiing in dezelfde richting.
Hier is een gyroscoop. Indien ik die flink aan het draaien breng,
en zijn ene aseinde aan een koord ophang, dan vertoont h i j , met
horizontale tolas, een eenparige precessie. Zijn nutatie is zeer snel,
en gedempt voordat wij die bemerken. Let op, dat het koord recht
omlaag hangt, zodat niet het zwaartepunt, als in de statica, recht
onder het steunpunt gelegen is. Het hgt er beneden naast. Tracht
ik het steunpunt boven het zwaartepunt te brengen, dan bereik ik
slechts een ingewikkelde slingering. Maar dat is een puzzle voor
een andere gelegenheid.
Hier heb ik een tolletje, dat ik van zijn koord kan laten afrollen.
Dit koord zit aan zijn kop vast met een draaibare bevestiging.
Hangende precedeert de tol om het koord heen. Laat ik het koord
zakken zodat zijn taats op tafel steunt, dan precedeert hij ineens
andersom. Dat is nu juist het verschil in de precessies van de
hangende en van de staande tolshnger. Wij hebben in onze tol zo'n
tolslinger met dh verschil, dat hij niet in een bepaald steunpunt,
in de draahngsas gelegen, wordt vastgehouden, maar dat hij vrij
is om over het steunpunt, waarin hij de tafel raakt, te rollen.
Indien de taats van de tol scherp puntig is, zal het rollen hem
niet veel van de plaats brengen, althans, indien de onderlaag niet
glad is en dus uhglijden belet. Is de onderlaag volkomen glad,
dan gaat het zwaartepunt in een rechte lijn voort, en de tol precedeert
om de loodlijn door het zwaartepunt. Maar indien de onderlaag
het contactpunt vasthoudt, dan kan een spitse taats, ondanks de
draaiing, niet van de plaats komen, en de tol precedeert, alsof hij
daar vast zat. D i t zien we somtijds gebeuren. Maar meestal rolt
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de tol, al is het weinig bij een spitse taats, in een kringetje op den
vloer. De contactpunten op de taats liggen ook op een kringetje.
Wij zullen spreken van de vloerlijn en de taatslijn. De taatslijn rolt
over de vloerlijn.
Bij een stompe taats heeft de taatslijn, (tenzij de tol precies
rechtop staat) een nogal grote diameter. Bij het rollen komt dan
de tol ver van zijn plaats. Vooral wanneer de tol tamelijk scheef
staat, is de diameter van de taatslijn groot. De snelheid waarmede
die langs de vloerlijn rolt is dus groot. De precessiesnelheid varieert
weinig bij een meer of minder scheve stand. Dus moet in een
bepaalde tijd een bepaalde sector van de vloercirkel doorlopen
worden. Die cirkel wordt dus fhnk groot. M i j n tol met de stompe
taats springt dan ook alras van de tafel als ik hem te snel laat draaien.
Er zijn auteurs die beweren dat bij de snelle draaiing de tol wel
glijden moét. N u kan men dat op de proef stehen. Men kan de
taats een afdruk laten maken van wat hij doet, althans van de vloerlijn waarlangs hij gaat. Wij zetten den tol maar op carbonpapier met
de zwarte laag naar onder op een wit vel. Dan drukt de taats zijn
vloerlijn netjes af. Ik laat U zulke lijnen zien. N u hebben wij in
Haarlem een overlangse kerf gemaakt in de taats. Net zoals een
spoorwiel schokt bij het springen over de ruimte tussen twee railstukken, maar om een tegengestelde reden, tikt de taats als hij over
de kerf rolt, eventjes extra op de vloer. De vloerlijn wordt even
onderbroken (door het vacuum van de kerf) en met een scherp
tikje hervat. Hier ziet U zo'n vloerlijn, en de kerf tekent zich Zo
scherp af, dat men aan het rohen zonder glijden niet kan twijfelen.
' De vloerlijn is niet een strakke lijn, men ziet daarin hchte kartelingen. Daarin tekenen zich de nutaties af. Het rollen heeft plaats
wanneer de tol tot een gestadige bewegingswijze is gekomen.
Men mag niet zeggen dat er nooit glijding plaats vindt. Integendeel,
Wanneer men de tol opzet, komt hij neer met een bepaalde draaisnelheid, met een bepaalde helhng, en met bepaalde snelheid van
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zijn zwaartepunt, en de tolas wijst in een richting die een of andere
hoek maakt met het vlak van de parabool die het zwaartepunt bij
zijn vlucht door de lucht beschrijft. Bij de gestadige bewegingswijze waarin de tol rollen kan moeten al deze grootheden bij elkander
passen, er bestaat een betrekking tussen de snelheid van het zwaartepunt, de helling en richting van de tolas, de dikte en vorm van
de taats, de snelheid van draahng. Indien daaraan niet voldaan is,
moet er een aanpassing voltrokken worden, en daarbij glijdt de taats.
Dat ziet U in de vloerlijn, die wat dikker uitgedoezeld is, dat ziet
U vooral aan de sporen die de kerf van de taats aftekent, met scherpe
randen, die niet dwars op de bewegingsrichting, dat is de richting
van de vloerlijn, staan. Soms wil het voorkomen, dat de nutaties zo
heftig zijn, dat de tol aan het huppelen blijft. Ziedaar op het scherm
een sierlijke tekening, door mijn tol aldus huppelende gemaakt.
U ziet het normale verloop van de vloerlijn bij een stompe taats.
Het is een spiraal die zich vernauwt. Naarmate de spiraal nauwer
wordt, richt de tol zich op. Dat kunt U ook aan de vloerlijn zien.
De omtrek van de taatslijn wordt kleiner, naarmate het raakpunt
dichterbij de as hgt, dat is naarmate de tol rechter op staat. De
omtrek van de taatslijn zien wij in de vloerlijn, waarop hij afrolt,
als het stukje tussen twee kerftekens in de vloerlijn. En U ziet,
dat zulke stukjes dichter bij het hart van de vloerlijn korter en
korter worden. Wanneer de tol zich geheel heeft opgericht, gaat
de vloerlijnspiraal over in een dwalende lijn, die de onregelmatige
behingen van de vloer volgt,
Hoe komt het, dat de tol zich opricht ? Langzaam, bij het doorlopen der spiraal, komt de as overeind, Hoe gaat dat in zijn werk?
W i j moeten aan de nutaties denken, en aan de beweging van het
zwaartepunt daarbij. Om een gemiddelde baan heen zal dat schommehngen beschrijven. De gemiddelde baan zou het ook beschrijven
bij een gladde, eenparige precessiebeweging zonder nutaties. De
schommehngen om die gemiddelde baan vereisen bijkomende
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wisselende krachten. Het enige punt waar deze krachten vandaan
kunnen komen is dat, waarin de taats de vloer raakt. Alleen daar
kan de vloer een extra kracht geven. Deze extra krachten werkzaam
bij de nutaties moeten van het steunpunt van de taats naar het
zwaartepunt worden overgebracht. De komponenten in de richting
van de verbindingslijn tussen taatssteunpunt en zwaartepunt
werken zonder meer door het zwaartepunt, maar de komponenten
dwars op die verbindingslijn laten bij de overbrenging naar het
Zwaartepunt nog een krachtenkoppel over. De grootte van zo'n
koppel wordt bepaald door het produkt van de kracht en de lengte
van den arm, dat is de afstand tussen taatssteunpunt en zwaartepunt. De krachten zijn bij de heen-en-weer-schommeling in de
nutaties ongeveer dezelfde. Maar de genoemde afstand is niet altijd
dezelfde. Vooral wanneer de taats stomp is, zal de afstand bij een
hoger stand van de tolas groter zijn dan bij een lager stand. I n den
hogen stand is het koppel van de steunkracht en de traagheidskracht in het zwaartepunt gericht naar een heffing van de tolas.
In den lagen stand is het genoemde koppel gelicht naar een neerdrukken van de tolas. I n den lagen stand is het koppel kleiner dan
in den hogen stand, omdat de arm van het koppel kleiner is. De
slotsom wordt, dat er iets overblijft, bij elke nutatieschommehng,
van een opheffende werking. En die bewerkt, zij het langzaam,
op den duur de opheffing van de tolas. De energie van de nutaties
wordt omgezet in potentiële energie. Door oneffenheden van de
vloer worden opnieuw nutaties aangestoten, en de oprichting gaat
weer een graad hoger.
Uit deze beschouwing volgt, dat naarmate de taats spitser is, de
tol zich langzamer zal oprichten. Dat is ook hetgeen men kan
waarnemen, quahtatief. Quantltatieve metingen zijn moeilijk.
De oprichting moet, volgens deze beschouwing, ook langzamer
geschieden, wanneer op andere wijze dan door scherping van de
taatspunt bewerkt wordt, dat de afstand van taatssteunpunt tot
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zwaartepunt maar weinig varieert. D i t kan gescliieden, wanneer
men het ioopvlak van de taats wegsnijdt, zo dat er niet meer overbhjft dan een smalle riggel, waarover hij rollen kan. Deze cirkelvormige riggel moet loodrecht op de as staan en om de as heen
gecentreerd zijn. De genoemde overweging leidde mij ertoe om
eens met zo'n taats te proberen wat er gebeurt.
De proef leidde tot de ontdekking van een nieuw gedrag van
de tol. Het blijkt, dat de vloerlijn van een tol met zo'n enkele
taatsriggel aanvankelijk een spiraal is, die kleiner wordt. Komt
echter de tolas steiler te staan dan ongeveer 45°, dan worden de
spiraalkringen weer groter en groter, en ten slotte dwaalt de tol
weg. D i t is een typisch gedrag, en telkens weer ziet men dat de tol
met enkelriggelige taats ditzelfde spel vertoont. Eerst rolt hij langs
een spiraal naar binnen, maar als hij zich genoeg heeft opgebeurd
loopt hij weer naar buiten, de vloerlijn ontrolt zich.
Een andere overweging, die nu niet ter zake dient, maakte
mij nieuwsgierig naar wat een tol zou doen met een dubbelriggelige taats. A l naar gelang van de helling van de tolas zou
de taats dan rollen over één riggel, de buitenste, of over beide
riggels, of over de binnenste riggel aheen.
Hier is de vloerlijn. Aanvankelijk is er maar één scherpe
lijn. Dan voegt zich daarbij, als de tol zich opricht, een fijn
lijntje aan de buitenkant van de spiraal. Gaandeweg worden
beide lijntjes even sterk. Later verdwijnt het lijntje aan de
binnenkant van de spiraal, en de dubbele lijn wordt enkel. Nu
begint de tol het gedrag te vertonen, typisch voor een enkelriggelige
taats, de spiraal rolt weer open.
Heel duidelijk is aan de vloerlijn te zien dat het een verschil
maakt, of de tol met zijn taats over één of over twee riggels rolt. In
het laatste geval trekt de spiraal veel sneller dicht. Het verschil
in diamater van twee opvolgende kringen is duidelijk groter wanneer
de taats over de twee riggels tegelijk loopt.
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Tenslotte heb ik hier nog een taats met drie rohiggels, U Imnt
zich een bol voorstehen, en daarop de 40e, 55e en 70e breedtegraadscirkel. Laat de bol aan het oppervlak uitgefreesd worden,
maar zo, dat deze parallelcirkels blijven staan. Zo'n taats bedoel ik.
Wij kunnen de tol opzetten zo, dat hij loopt op de wijdste taatsriggel. Van lieverlee komt hij in een stand, dat hij op twee riggels
loopt, de buitenste twee. Daarna loopt hij op de middelste riggel
alleen. Nog later op de binnenste twee. Tenslotte op de binnenste
alleen, en dan gaat de vloerlijnspiraal open. Opvallend is dat zodra
de taats twee riggels aan de grond krijgt, de spiraal sterker naar
binnen loopt.
Er is ook een plaatje, waarbij de tol, na zich aanvankelijk opgericht te hebben, door wrijving te veel energie verloren heeft, en
weer terugzakt. Dat blijkt hieruit, dat van de verdubbelde vloerlijn
de buitenste minder duidelijk wordt, en verdwijnt.
Thans wil ik overgaan tot een beschouwing van de bewegingswijzen van hoepels. Op één lijn zijn daarmee te stehen de bewegingen van ronde schijven. Lag bij de tollen het zwaartepunt ver
van de taats waarover de tol rolt, bij de hoepels en de schijven
liggen de zwaartepunten in het vlak van de rand, waarover zij
lopen, althans in het geïdealiseerde geval, waarover wij eerst zullen
spreken. Later zullen wij een bewegingswijze van schijven ontmoeten waar goed merkbaar is dat er twee randen zijn.
Er is een grote verscheidenheid van bewegingswijzen. Men kan
een hoepel ver weg laten lopen. Het is ook mogelijk dat hij op de
plaats blijft. Er zijn strakke bewegingswijzen. Er zijn ook uitermate
kronkehge. Om een overzicht te krijgen doet men goed te letten
op drie soorten van draaiingen die, in verschillende en vaak wisselende verhoudingen gemengd, in de bewegingen te onderscheiden
zijn.
Wat ik onder de as van de hoepel verstaan wil, zal zonder veel
uitleg duidelijk zijn: de lijn door het midden loodrecht op het vlak
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van de hoepel. De hoepel steunt met een punt op de vloer. De
middellijn door dat punt noem ik de steundiameter. Door het
steunpunt gaat een raaklijn aan de hoepelomtrek, die altijd in de
vloer ligt. Die noem ik de vloerraaklijn.
De draahngen van de hoepel kunnen nu van drieërlei aard zijn.
Draaien om de hoepelas noem ik rollen. Draaien om de steundiameter noem ik tollen. Draaien om de vloerraaklijn noem ik
kantelen.
In drie uherste gevallen komen deze draaiingen afzonderlijk en
onvermengd voor. Zuiver rollen kan de hoepel, wanneer zijn as
horizontaal en dus zijn vlak zuiver vertikaal staat en de snelheden
van al zijn delen in dat vlak gericht zijn. Het spoor dat hij op de
vloer aftekent, de vloerlijn, zal dan een rechte lijn zijn. Ik moet
hierbij nog opmerken, dat in de zuivere rolhng de draaing om de
hoepelas vergezeld moet zijn door een voortgaande translatiebeweging van die as. Immers, het steunpunt op den grond ligt
altijd stil. — Zuiver tollen zal ik hebben, wanneer de hoepel weer
zuiver rechtop staat, en om de vertikale middellijn door het steunpunt roteert. D i t is niet zo gemakkelijk te verwezenlijken, maar U
kunt het zich voorstellen. Bij de zuivere tohing is er geen vloerlijn
buiten het ene steunpunt. — Tenslotte is het mogelijk dat de hoepel
om de vloerraaklijn eenvoudig plat kantelt.
Van deze drie bewegingswijzen zijn er twee eenparig, namehjk
de zuivere rolhng en de zuivere tohing. De hoogte van het zwaartepunt boven de vloer verandert niet, de hoeksnelheden van de
draaiingen evenmin. Anders is het met de kantehng gesteld. Onvermijdelijk gaat de hoogteverandering van het zwaartepunt met
versnelhng of met vertraging gepaard.
Uit de vermenging van eenparige rolhng en eenparige tolling
kunnen andere eenparige bewegingen ontstaan. Overweegt de
rolhng, dan zien wij een strakke beweging van een scheve hoepel
in een grote kring. Ongeveer op de wijze van het grondvlak van
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deze kegel, die ik om de beschrijvende lijnen van zijn mantel over
het tafelvlak laat rohen. Die beweging wil ik kringrollen noemen.
Eenparig kringrollen is mogelijk, indien er een bepaalde betrekking
bestaat tussen de komponent van rolling, de komponent van
tolling, en de hellingshoek van de hoepel. Bij elke hellingshoek is
er nog een menigte van verhoudingen mogelijk tussen de komponenten van rolling en van tolling. Maakt men daar een tekening
van, dan krijgt men voor elke helling een afzonderlijke hyperbool.
Schrijft men bovendien nog voor dat de hoepel om een cirkelbaan
van bepaalde kromtestraal moet rollen, dan liggen de vereiste
grootten van de komponenten van rolling en van tolling vast.
Men kan ook als vloerlijn een cirkel voorschrijven met een kleine
straal. Dat betekent dat de hoepel niet ver van de plaats mag rollen.
Maar dan lijkt de beweging veel meer op de zuivere tohing om de
steundiameter dan op een rollen. Ja, dat is zo. Dan overweegt
ook verre de komponent van tolling. Deze beweging zal met recht
heten kringtohen.
Tussen kringrollen en kringtohen is een continue overgangsrij
van eenparige bewegingswijzen. Men zal niet kunnen zeggen waar
het kringrollen ophoudt en het kringtohen begint. W h men een
grens trekken daar, waar de vloercirkel evengroot is als de hoepel
zelf ? Dat kan men doen, mits men onthoudt, dat daar geen natuurhjke scheiding is.
Het is niet gemakkelijk een hoepel, of een schijf, zo los te laten,
dat hij zuiver strak eenparig rolt of kringrolt. Probeert U het, dan
zult U meestal zien dat hij hchtelijk heen en weer wiegelt. Er mengt
zich bij de kringrohing een kleine en wisselende komponent van
kanteling, heen en weer. De vloerlijn wordt een slangelijn. W i j
kunnen, als de schijf zwaar genoeg is, gemakkelijk hem zijn vloerlijn
op een papier doen doordrukken. Afwisselend keert de schijf de
ene en de andere zijde naar de vloer en loopt hij in een boog naar
rechts en een boog naar hnks. Zijn de bogen even groot, dan is
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de gemiddelde stand van de schijf rechtop, Recht kantelrollen.
Zijn de bogen naar rechts groter dan die naar links, dan is het
meer een kringkantelrollen, laat ons zeggen scheef kantelrollen.
Deze scheefheid kan zo ver gaan, dat er uhsluitend bogen naar
rechts gaan,, met afwisselende kromming. De vloerlijn zal altijd
besloten liggen tussen twee concentrische cirkels, die beurtelings
geraakt worden. De buitenste cirkel wordt altijd van binnen door
een bolle kant van de vloerlijn geraakt. De binnenste cirkel kan
geraakt worden door een bolle kant, maar ook door een holle kant
van de vloerlijn.
Ieder heeft dit kantelrollen vaak gezien. Wanneer een dubbeltje
wegrolt, dan doet het dit kantelrollende. In de voorwielen van een
automobiel waarvan de assen enige spehng hebben, wordt het
kantelrollen dikwijls zeer hinderlijk merkbaar als zg. „shimmey".
Laat ons een mengeling maken van rohen en kantelen in omgekeerde verhouding: veel kantelen en weinig rollen. Bij de zuivere
kanteling zou men als vloerlijn krijgen precies de afdruk van de
gekantelde schijf. Indien er een beetje rollen bijkomt zal, zoals
men aanstonds voelt, de vloerlijn iets wijder zijn. Het steunpunt
verplaatst zich, en voordat de schijf op de vloer slaat, is het aan
de overzijde van de vloerlijn gekomen. De schijf zal zich tegen dat
steunpunt opheffen, en, met omgekeerde kantelsnelheid opkomende, in de vertikale stand wat rolling hebben. De schijf
kantelt nu naar de andere zijde, en het spel herhaalt zich. Afwisselend kantelt hij diep naar de ene en naar de andere zijde. Ik weet
daar geen betere benaming voor dan waggelzwaaien. Ziet hoe de
schijf dat op de tafel doet. De wenteling om de steundiameter, nul
in de vertikale standen, gaat afwisselend hnksom en rechtsom. De
schijf moet goed pakken op de vloer, want wanneer hij uit de scheve
stand op moet komen is er een aanzienlijke zijdehngse kracht die
hem kan doen uitglijden.
Wij kunnen bij het kantelen de schijf in plaats van een rolling.
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een kleine tolling erbij geven. Men ziet geredelijk in, dat nu de
vloerlijn binnen de cirkel moet verlopen waar de schijf bij zuivere
kanteling op zou vallen. Ook nu loopt het steunpunt snel de bocht
om, en voor hij op de grond valt r\cht de schijf zich weer op. Weer
in de vertikale stand omhooggekomen, tolt de schijf door, en het
spel herhaalt zich opnieuw: de schijf kantelt weer, maar met zijn
ander, zijn achter-aangezicht naar beneden, en richt zich op voor
hij op den vloer valt, en dat gaat zo door. In de vloerlijn rijt zich
boog aan boog, door keerpunten verbonden. Elke boog geeft een
richtingsverandèring van meer dan 180°. Deze bewegingswijze wil
ik boogzwaaien noemen. IJet steunpunt gaat hierbij niet de schijfomtrek rond. In elk keerpunt gaat het terug. De rolling wisselt
in elk keerpunt van teken.
Bij de waggelzwaai overweegt in de mengeling van kantelen
en tohen de kantehng. Wat geschiedt, indien deze verhouding
omgekeerd wordt, en flink wat tolling met een weinig kantelen
wordt gemengd? De menging van de draaiing om steundiameter
en om vloerraaklijn betekent draaiing om een koorde van den
omtrek, die door het steunpunt gaat. K i j k t men na, hoe de vloerlijn
eruit zal moeten zie, dan bemerkt men, dat die weer een in keerpunten aaneengeschakelde r i j boogjes moet zijn. Bij het doorlopen van opeenvolgende boogjes keert de schijf afwisselend zijn
beide gezichten naar de vloer. Hetzelfde stukje van den omtrek, dat
langs een boogje gerold is, rolt langs het volgende boogje weer terug,
althans, wanneer dit boogje ook weer even lang is als het vorige. Dat
zal zo zijn, wanneer de schijf in de keerpunten vertikaal staat, en in
die vertikale stand geen rolling heeft. Natuurlijk zullen wij deze
combinatie van tollen met kantelen noemen kanteltollen. Recht
kanteltohen is het, wanneer de gemiddelde stand van de schijf
vertikaal is. De boogjes in de vloerlijn zijn dan even lang. Scheef
kanteltollen is het, wanneer de boogjes ongelijke lengte
hebben.
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Van de ongelijke boogjes bij de scheve kanteltolling krommen
de lange zich over grotere hoek dan de korte. Bij het rollen langs
de langere boog trekt het steunpunt een groter eind langs de
schijfomtrek in de ene richting, dan het bij de rolling langs de
kortere boog terugtrekt. U kunt zich een geleidelijke overgang
denken: De kanteltolhng wordt schever en schever. Misschien
komt de schijf i n het geheel niet meer vertikaal. Hoe korter het
kleine boogje wordt, over des te geringer hoek buigt dit om.
Eindelijk wordt het kleine boogje nul. De rolhng houdt even halt,
zonder om te keren, en gaat dan weer door langs een nieuwe grote
boog, die in dezelfde richting begint, als de laatste eindigt. De
grote bogen zijn nu niet meer door kleine boogjes gescheiden,
maar ze gaan met lussen in elkander over. De vloerlijn wordt een
grote kring, die uit lussen bestaat, en daarom w i l ik de beweging
die hier verschijnt luskringing noemen. De lussen blijven tussen
twee concentrische cirkels besloten. Zij raken deze cirkels met
hun holle kanten. De rolling over die lussen geschiedt doorlopend,
zij het met wisselende snelheid.
De luskringing is een ontaarding van het scheve kanteltollen.
Deze ontaarding kan nog verder gaan. De open ogen van de lussen
kunnen groter en groter worden, wanneer de schijf nog schever
en lager zakt. Dè binnenste raakcirkel aan de lussen trekt zich
dan samen. Tenslotte tot een enkel punt, waarin de lussen elkander
snijden. Gaat dit nog verder, dan opent zich de binnenste raakcirkel weer, maar nu slingeren de lussen zich daaromheen, dien
cirkel met hun holle kant rakende. Deze beweging duid ik aan
als lustolling. Deze treedt geregeld op wanneer de beweging door
de wrijving uitgeput raakt. Het is dezelfde lustolling waarin, van
een ander uitgangstype, de scheve kantelrollingen overgaan. Wij
spraken er reeds van, dat de vloerlijn ook bij de kantelrolling tussen
twee concentrische cirkels osciheert. Soms met buigpunten, dat
is wanneer de tolling van richting wisselt. Maar die buigpunten
kunnen ook twee aan twee tot elkaar naderen en samensmelten,
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dat is wanneer de tolling telkens even tot nul afneemt, maar niet
meer van teken verandert. Vervolgens kan de kromming steeds
naar één zijde van de vloerlijn gericht zijn. De raakpunten tussen
de vloerlijn en de concentrische raakcirkels kunnen verder dan een
halve cirkelomtrek van elkander verwijderd raken, — dan begint
dat veel op de lustohing de gelijken.
De lustolling is dus gelijkelijk een ontaarding van de scheve
kanteltolling en van de scheve kantelrohing, Rolhng en tohing
zijn door een continue rij van schakels verbonden. Rolling en
tolling, bifigpunten en keerpunten in de vloerlijn, alternering van
tolling en alternering van rolling, het zijn elkanders tegenhangers.
De bewegingswijzen die ik U beschreven heb vinden plaats
wanneer er geen wrijvingsverhezen zijn, I n werkelijkheid zijn die
nooit te vermijden. Vooral bij de scherpe bochten van de waggelzwaai en van de boogzwaai. Tengevolge van die verliezen krijgen
wij overgangen van de bewegingswijzen in elkander, maar altijd
loopt het uit in een lustolling, tenzij in zeldzame gevallen dat de
beweging kantelvrij was en kantelvrij is gebleven.
De lustolling heeft een kantehngskomponent. Het zwaartepunt
van de schijf gaat daarbij op en neer. Naarmate de schijf lager en
lager zakt, gaat dit sneller en sneller. W i j zullen er naar luisteren,
U hoort duidelijk het op en neer slaan van de schijf. Sneller en
sneller gaat dit. De beweging eindigt in een vloerroffel, totdat de
schijf tenslotte dood en plat hgt. Het gerinkel van een gouden
tientje op een marmer tafelblad, wanneer zijn beweging uitsterft,
dat is de vloerroffel. Maar een dubbeltje doet het evengoed. Deze
vloerroffel, met zijn toenemende hoogte van het geluid, is te vergelijken met wat U hoort wanneer een stalen knikker op een harde
onderlaag springt. De opvolgende sprongetjes gaan minder en
minder hoog, de tijden voor op en neer komen nemen tot heel
klein af, en U hoort de opvolgende tikjes tenslotte als toon. Niet
anders is het bij de vloerroffel. Ook hier gaat het zwaartepunt op
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en neer, over steeds kortere afstand. Wat het zwaartepunt telkens
weer omhoog beurt is echter niet de veerkracht bij een botsing,
maar de samengestelde middelpuntvliedende werking in de overblijvende tolling en rolling.
Een overgang van bewegingswijzen in elkander kunnen we ook
opmerken bij de dikke schijf met twee randen, een overgang die
niet te wijten is aan energieverlies, maar aan het feit, dat het zwaartepunt niet ligt in het vlak van de rand waarover hij rolt. Indien
de schijf op zijn kant staat, kan hij kleine schommelingen uitvoeren,
voor hij omkantelt. Om beurten helt hij links over en rechts. Aan
deze mogelijkheid beantwoordt, hetgeen wij bij scheve kanteltollingen kunnen zien aan de vloerlijn, namelijk dat de scheefheid
afwisselend dan de ene, dan de andere schijfkant gedurende langer
tijd de vloer doet zien. Een voorbeeld ziet U in dit plaatje.
Ik wil mij veroorloven U als dessert een kalkstenen ei te presenteren. Het zal voor U gaan staan. Ik zet het niet neer op de bekende
manier van Columbus, maar ik leg het neer en laat het snel in de
rondte draaien. Na enig tobben richt het ei zich op en danst verder
een keurig ballet. Desgelijks doet een excentrisch bezwaarde bol.
U ziet hoe die met zijn zware helft omlaag hgt, en om dien evenwichtsstand kan schommelen. Maar wanneer ik hem aan het
draaien breng stijgt de duizehng hem naar het hoofd. H i j warrelt
en hobbelt wat in het rond, totdat hij zijn zware helft naar boven
beurt en, gelukkig in zijn topzwaarte, een zelfde ballet rondtolt
als het ei. U kunt het zelfde met Uw eigen zegelring proberen.
Die zal met de zware steen omhoog gaan tollen. De klankklok van
een fietsbel leg ik met een snehe draaing op zijn bohe kant. H i j
richt zich op en keert zich om.
Ik wil U laten voelen, waarom de tohing met het zwaartepunt
beneden labiel is, en die met het zwaartepunt boven stabiel. Aan deze
twee bollen vergelijk ik de bewegingen. De bol met het zwaartepunt
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beneden wijst bij zijn kringrolling met zijn bovenpool naar buiten
den kring. De andere wijst met zijn bovenpool naar binnen. De
precessiesnelheid hangt in eerste instantie maar weinig van de
helling van de bolas af. De omtrek van de rolcirkel, zowel op de
bol als op de vloer, neemt toe als de bolas schever komt te staan.
Indien dus, met onveranderde draaisnelheid van de rolhng, de as
schever komt, zal de middelpuntvliedende kracht op het Zwaartepunt groter worden. Dat leidt er toe, dat in de kringrolling van
de bol met het zwaartepunt beneden, de as nog verder omgedrukt
wordt, In de kringrolling van de bol met het zwaartepunt boven
zal de as weer worden opgebeurd. Daarom is deze beweging stabiel,
de andere labiel.
Bij de vrije rolling van de tol beurt hij zijn zwaartepunt zo hoog
mogelijk, een exempel voor ons allen! Ik heb gezegd.

H E T B E D E R F V A N OLIËN, V E T T E N E N
VETHOUDENDEPRODUCTEN
door
D R . H . A . BOEKENOOGEN.
Onder bederf verstaan w i j veranderingen in voedingsmiddelen,
die zicti over iiet algemeen kenbaar maken in geur en smaak. Van
oudsher heeft men getracht deze veranderingen tijdelijk tegen te
gaan om die producten te kunnen bewaren. Hoorde dit werk
oorspronkelijk tot het terrein van de huisvrouw, langzamerhand
heeft zich een levensmiddelenindustrie ontwikkeld, welke den
empirischen werkwijzen een wetenschappelijken ondergrond heeft
gegeven.
Toch kan men lang niet alle veranderingen in geur en smaak als
bederf aanrekenen, aangezien zij dikwijls gewenst en bewust voortgebracht worden. Men denke aan het oud worden van wijn, het
rijpen van kaas, de bereiding van zuurkool, het adellijk worden
van wild. D i t laatste kan men reeds tot een beginnend bederfverschijnsel rekenen, waaruit meteen blijkt, dat een enigermate
bedorven voedingsmiddel nog in het geheel niet schadelijk behoeft
te zijn voor de gezondheid, al leiden dergelijke processen — bij
den één eerder, bij den ander later — tot een psychologische afkeer,
welke als waarschuwingsmiddel dienst doet. Zo is het dan ook
geenszins catastrophaal, wanneer hier en daar — door noodzaak
gedwongen — levensmiddelen genuttigd worden, waar de fine
fleur een beetje af is. Zo krijgen wij door de veranderde levensomstandigheden gedurende de laatste 100 jaren ook in de stad de
groenten en de melk e.d. lang zo vers niet als op het land, waar
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men nog een eigen moestuin bij tiuis, of een koe. of geit op stal
heeft.
De vetten vormen een belangrijk bestanddeel van onze voeding.
Deze bestaat enerzijds uit 3 groepen van stoffen, de koolhydraten,
eiwitten en vetten, die ons de nodige energie voor de levensverrichtingen leveren, en anderzijds uit andere groepen van stoffen, zoals water, minerale zouten en vitaminen, wier calorische waarde
ZO gering is, dat zij niet als energieleverancier meedoen, maar die
niettemin toch onmisbaar zijn voor een regelmatige functionering
van het lichaam.
Een normale voeding bestaat per dag voor een volwassen persoon
uit ongeveer 2500 g water, 420 g koolhydraten, 80 g eiwitten en
100 g vetten. Binnen dit normale rantsoen zijn alle mogelijke
variaties denkbaar, omdat deze groepen onderling min of meer
verwisselbaar zijn, mits men steeds boven een zeker minimum
blijft. Zo is naar mijn mening het hier genoemde rantsoen van
ongeveer 100 g vet in doorsnee voor ons, Hollanders, noodzakelijk,
al kunnen wij ook tijdelijk met minder toe. In het algemeen vindt
men in koude en vochtige landstreken een hoger vetgebruik dan
in warmere khmaten. Daarnaast kent men ook den factor, dat bij
toenemenden welstand het vetverbruik pleegt te stijgen, maar het
is toch onjuist om dit betrekkelijke hoge vetverbruik in Holland in
normale tijden als een zuivere luxe te beschouwen en te veroordelen; het is in overeenstemming met het Hollandse klimaat.
De globale verdeling van het vet over de verschülende bestanddelen van ons dagelijks rantsoen in normale tijden vindt men in
tabel 1 samengesteld. W i j vinden onder Z 1930 en Z 1935 de gegevens van 2 verschillende gezinnen in de Zaanstreek, terwijl de
kolom N 1938 ontleend is aan de cijfers van het totale vetverbruik
in ons land gedurende het jaar 1938. Men ziet hieruit, dat het
leeuwendeel (45 a 60%) geleverd wordt door boter, vet, margarine
en slaolie, die met vet vlees, melk, room en kaas tot de vetleveranciers bij uitnemendheid behoren. Toch valt het op, dat nog onge-
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veer 1 5 % van ons vetrantsoen in het brood, beschuit, versnaperingen e.d. gevonden wordt. Dat deze in de derde Icolom niet tot
uiting Icomen, is gelegen in het feit, dat deze stoffen bij die berekening niet in aanmerking genomen zijn.
T A B E L 1.

Boter, margarine, slaohe, vet . .
Vlees en spek . . . . . . . . .
Melk, room en kaas . . . . . .
Brood en b e s c h u i t . . . . . . .
Versnaperingen; koek, chocolade,
noten e.d.
. . . . . . . . .
Eieren
Overige artikelen
. . . . . . .

Z 1930

Z 1935

N 1938

50%
15%
20%

60%
16%

48%
30%
20%
—

5%
6%
2%
2%

11%
4%
5%
—
4%

—

De verdehng van het vet in ons voedselrantsoen.
Wat betreft onze wensen in zake de kwahteit van het vet, dat
wij nuttigen, zijn wij in de loop der jaren meer en meer verwend.
Wanneer wij ons de verhalen herinneren van de Kozakken, die ons
moesten helpen bevrijden van het Franse juk, waarvan men verhaalde, dat zij hun vetrantsoen met kaarsenvet aanvulden, dan
staat de hedendaagse Nederlander daar ver van af. Maar evenzo
zal degene, die zich de fles levertraan van 30-40 jaar geleden herinnert, een vooruitgang in vergelijking met de fles Jecovitol van
onze dagen, niet kunnen loochenen. Daarom plegen thans reeds
geringe veranderingen in smaak een vet voor ons ongenietbaar te
maken, terwijl in wezen het bederf helemaal zo erg nog niet is.
Oliën en vetten zijn verbindingen van één molecuul glycerine
en drie moleculen vetzuur. D i t vetzuur is — in tegenstelling met
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glycerine — geen enkelvoudige chemische verbinding, maar een
mengsel van verschillende vetzuren. Deze vetzuren delen wij in twee
verschhlende klassen i n : de verzadigde en de onverzadigde. Van
de verzadigde komen palmitine- en stearinezuur het meest voor:
zij zijn tamelijk bestendig tegen chemische invloeden. Daarnaast
vinden wij van de onverzadigde groep olie- en hnolzuur het meest
in de natuur, welke verbindingen gemakkelijk door de zuurstof
uit de lucht worden geoxydeerd. I n f i g . 1 en 2 is de samenstelhng
van de vetzuren van enkele veel voorkomende oliën en vetten
grafisch voorgesteld.
Onze voedingsmiddelen bevatten zeer verschihende hoeveelheden vet, waarover tabel 2 nader uitsluitsel geeft.
T A B E L 2.
Slaohe
Dierlijk vet (rauw). . .
Boter, margarine . . .
Slagroom . . . . . . .
Paling
Walnoten . . . . . . .
Kaas (volvet) . . . . .
Rundvlees (gemiddeld) .
Ei
Beschuit, koek, koekjes .
Melkbrood

100%
90%
84%
40%
40%
40%
30%
25%
11%
10%
4%

Het vetgehalte van enkele belangrijke voedingsmiddelen.
In al deze gevallen kan het vet aan bederf onderhevig zijn, hetgeen zich op verschillende manieren pleegt te openbaren. Men heeft
er allerlei namen aan gegeven, zoals sterk worden, rans zijn, talkachtig, vissig of zepig smaken, wat ons evenwel weinig van de
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werkelijke oorzaken en gevolgen zegt. Hier zal eerst nagegaan
worden, wat er werkelijk bij iiet bederf van oliën en vetten kan
gebeuren.
De eerste verandering, die de vetten kunnen ondergaan, is de
bovengenoemde splitsing in glycerine en vetzuur. Ofschoon men
dit oorspronkelijk als hèt verschijnsel van de ransheid heeft aangenomen, is dit toch niet juist, omdat de meeste vetzuren smakeloos
te noemen zijn. Alleen bij boter kan hierdoor vrij boterzuur ontstaan, dat een penetrante, onaangename geur heeft, In andere
vetten komt dit zuur echter niet voor.
Ingrijpender zijn de veranderingen, die het vetzuurmolecuul als
zodanig aantasten. W i j kennen thans speciaal twee richtingen,
waarin zulk een afbraak van het vetzuurmolecuul zich voltrekt, In
de eerste plaats worden de onverzadigde vetzuren, natuurlijk in
hun chemische verbinding met glycerine, onder bepaalde omstandigheden door de zuurstof aangetast en afgebroken, Hoe deze aantasting precies in zijn werk gaat, is nog niet in ahe onderdelen opgehelderd, maar wij kunnen er ons toch een voorstelling van
maken. Deze onverzadigde vetzuren hebben nl, in het midden van
het molecuul — vetzuren zijn langgerekte moleculen — z.g. dubbele
bindingen, dat zijn plaatsen, waar gemakkelijk stoffen als zuurstof
worden geaddeerd. Wanneer deze zuurstof zich aan die plaats aangelegd heeft, gaat de inwerking verder en heeft het molecuul de
neiging om op die plaats door te breken. Hierbij kan een sterk
riekende verbinding ontstaan, het heptanaal, hetwelk een geoefend
proever in een oplossing van 0,001% en nog minder, duidelijk
waarneemt. Hiermede beginnen zich tegelijkertijd de moehijkheden, die aan deze onderzoekingen vastzitten, te openbaren.
Want terwijl wij met onze hedendaagse methoden tamelijk goed
dat eerste aanleggen van zuurstof aan het oliemolecuul ook in
geringe hoeveelheden kunnen meten, hebben wij daarentegen geen
zuiver scheikundige hulpmiddelen om dergelijke geringe concentraties van dit heptanaal te bepalen. W i j moeten ons dus op onze
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geur en smaak verlaten, welke echter in wetenschappelijken zin
weinig betrouwbaar en vooral weinig specifiek zijn,
Naast dh aangrijpen van de onverzadigde vetzuren kent de natuur
ook de mogelijkheid om de verzadigde vetzuren aan te tasten en
om te zetten. Sommige van deze verzadigde vetzuren, speciaal
het laurinezuur, kunnen door bepaalde schimmels zodanig ontleed
worden, dat daarbij een verbinding ontstaat, het methyl-nonylketon, met een sterke, niet-onaangename, parfumachtige geur.
Daarom heeft men de naam „parfumranzigheid" gegeven aan de
ontleding, waarbij dit keton ontstaat. D i t laurinezuur komt slechts
in weinige vetten voor, enerzijds in botervet, anderzijds in cocosvet, het vet uit de coprah. D i t verschijnsel treedt dus nooit op in
slaolie of met slaolie bereide producten, zoals mayonnaise en salata,
maar wel in sommige bak- en braadvetten, waarin cocosvet werkt is.
De weg, welke de afbraak door oxydatie van de ohemoleculen
volgt, is dus afhankelijk van de aanwezigheid van onverzadigde
vetzuren en van laurinezuur. De eerste komen in alle oliën en
vetten voor, het laatste alleen in cocos- en botervet.
Wanneer vinden nu dergelijke ontledingen plaats? Aangezien
de oxydatie van laurinezuur zich onder invloed van schimmels
voltrekt, moet er een geschikte voedingsbodem voor microörganismen zijn. N u is zuivere olie of vet geen geschikt substraat, waarop
een organisme leven kan, omdat ook dergelijke microörganismen
koolhydraten en eiwitten nodig hebben, al is hun voeding dan soms
ook uiterst eenzijdig ingesteld. Maar vethoudende levensmiddelen
zijn in dit opzicht belangrijker. Zo bijv, boter, dat naast 84%
botervet voor de rest een waterige oplossing met enig eiwit bevat,
welke daarin als uiterst fijne druppeltjes is geëmulgeerd. Ook
margarine heeft globaal eenzelfde samenstelling, zodat bij deze
dus — in tegenstelling met een fles slaolie of een pakje braadvet —
de voorwaarden voor schimmelgroei wel degelijk aanwezig zijn.
Hiermede moet bij de bereiding rekening gehouden worden.
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Toch komt in verband met het veel meer algemeen voorkomen
van onverzadigde vetzuren, de oxydatie daarvan meer voor en is
de strijd hiertegen aanmerkelijk belangrijker, Oliën en vetten, die
rustig aan lucht staan, nemen meer of minder begerig zuurstof op,
waardoor geurdragers ontstaan met ahe gevolgen van dien. Daarbij
spelen de volgende factoren een rol.
Om te beginnen de physische factoren: temperatuur en hcht.
Zoals elke reactie door temperatuursverhoging versneld wordt, is
dat ook bij deze ontleding het geval. Daarbij komt nog, dat gebleken
is, dat niet alleen de reactie sneller verloopt, maar bij hoger temperatuur ook nog aanleiding geeft tot een onaangenamer nevenverloop, d,w,Z, dat er sterker riekende verbindingen optreden.
Ook wat hierbij precies gebeurt, is nog niet volledig bekend.
En evenzeer versnelt licht niet alleen de reactie, maar geeft ook
al onaangenamer riekende ontledingsproducten. Zo is een fles
slaohe, die slechts enige uren in het zonhcht staat, reeds apert
rans van smaak. Het zonlicht bestaat nu uit licht van verschillende
kleuren, die elk voor zich een verschillende reactie uitoefenen.
Zodoende is men in Amerika tot de conclusie gekomen, dat groen
glas de schadelijke golflengten absorbeerde, zodat men in groene
flessen ohe langer goed zou kunnen houden. Maar anderer ervaringen stemmen daarmede niet overeen, aangezien zij de meest
schadelijke golflengten juist in het violette deel van het spectrum
aanwezig achten, zodat men donkerbruine flessen zou moeten
prefereren, In verband hiermede is het begrijpelijk, dat men in
Amerika in de kleinhandel olie veelal in blik verkoopt, terwijl
hetzelfde effect bereikt werd met een fles van carton, die ik eens
in Zwitserland tegenkwam.
Maar naast deze zuiver physische factoren van buitenaf, zijn er
ook inwendige, chemische in dit geval, Oxydatiereacties worden
geleid door katalysatoren: zij worden bevorderd door prooxydantia
en geremd door antioxydantia, In de biochemie heeft men de laatste
decennia een veel duidelijker beeld gekregen van wat er zich bij de
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oxydaties en reducties in de natuur afspeelt, thans blijkt er een
grote overeenkomst te bestaan tussen deze en de oxydatiereacties,
die bij het vetbederf te voorschijn komen.
Als prooxydantia zijn sporen van verschillende metalen, zoals
koper en ijzer uiterst werkzaam. Zo vormt ijzer een onmisbaar
bestanddeel in de kleurstof der rode bloedhchaampjes, die de zuurstofopneming van het bloed regelen. Zo kunnen ook sporen ijzer
in aanraking met olie de oxydatie daarvan sterk versnehen en aldus
een funeste werking uitoefenen. En deze sporen behoeven maar
gering te zijn; een orde van grootte van 1 op 10 millioen is reeds
ruimschoots voldoende. Dergelijke kleine concentraties kunnen
gemakkelijk voorkomen, want enerzijds komt in ahe natuurproducten ijzer voor en alle oliën en vetten zijn natuurproducten.
Melk bevat als zodanig sporen ijzer, terwijl gedurende het transport
en de bewerking tot boter licht sporen ijzer uit vaatwerk en dergelijke kunnen worden opgenomen. Dat dit niet denkbeeldig is,
leert ons een recente proefreeks met een ander metaal, nl. koper,
waarbij bleek, dat melk, welke alleen maar door een koperen trechter
in de melkbus gegoten was, duidelijk in kopergehalte was toegenomen. Zo kunnen ook de plantaardige oliën en vetten, die uit
natuurproducten, zaden, gewonnen worden, als zodanig reeds
ijzer bevatten, maar meer nog gedurende de bewerking in oliefabriek en raffinaderij zijn er kansen te over, waardoor bij niet
voldoende aandacht ijzer in de olie zou kunnen geraken.
Daarom wordt er bij de raffinage van olie tot slaolie of voor de
margarinebereiding nauwkeurig opgelet, dat de olie vrij van sporen
ijzer blijft. Maar ook bij de vethoudende producten zelf moet erop
gelet worden. Zo geeft het feit, dat het ei natuurlijk alles, wat voor
het leven noodzakelijk is, en dus ook een zekere hoeveelheid ijzer
bevat, den scheikundige de opdracht, dat in producten, die ei en
olie bevatten, zoals mayonnaise en slasaus, dit ijzer verwijderd of
onwerkzaam gemaakt wordt.
Een andere oxydatiebevorderaar is merkwaardigerwijze het
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oxydatieproduct zelf, Deze olie-oxydatie is dan ook een z,g. autokatalytische reactie, waarbij eerst, zolang er nog geen oxydatieproduct gevormd is, de reactiesnelheid laag of wel nul blijft, totdat
op een zeker moment de reactie zichtbaar begint te verlopen en
door de katalytische werking van zijn eigen ontledingsproducten
steeds sneller gaat. De eerste periode, waarin dus geen merkbare
reactie plaats vindt, noemt men de inductieperiode. Deze kan
zeer verschihend zijn en wisselt van seconden tot uren en dagen.
Vele proeven over het bederf van vetten hebben van deze inductieperiode gebruik gemaakt door te bepalen, hoe lang het duurde
aleer een vet waarneembaar ransig werd. Hoewel dit aan de éne
kant ook heel goed is, maakt de moeilijke grens van waarneembaarheid het wenselijker een meer chemisch criterium te stellen, '
Als derde groep van prooxydantia worden de natuurlijke oxydatieenzymen genoemd, die in de natuur bij aherlei oxydatleprocessen
een rol spelen, maar omtrent wier chemische constitutie nog Zeer
weinig bekend is.
N u wij de werking van deze prooxydantia hebben leren kennen,
hgt het voor de hand zich af te vragen, wat wij moeten doen om
vetten tegen dh bederf te beschermen. De wegen zijn verschillend:
de pxydatiebevorderende stoffen kunnen verwijderd of onwerkzaam gemaakt worden, maar ook kunnen stoffen toegevoegd worden, die de oxydatie op zich zelf belemmeren, de antioxydantia.
Men heeft reeds verschillende stoffen gevonden, die als zodanig
werkzaam zijn, maar toch is hiermede de oplossing van het vraagstuk van het bederf van oliën nog niet definitief gevonden, aangezien weer vele van dergelijke stoffen ook in kleine concentraties
zelf enige smaak hebben en dus het smaakprobleem van het geheel
beïnvloeden.
Ook de natuur kent zelf dergelijke verbindingen en maakt daarvan gebruik. Zo is het een opmerkelijk feit, dat in de plant, en zelfs
nadat de ohe of het vet eruit gewonnen is, deze veel moeilijker
ontleedt dan nadat dezelve met mensenhand geraffineerd, let wel
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veredeld Is, De ruwe olie, zoals deze in de oliefabriek door persen
uit zaad gewonnen wordt, is als zodanig niet voor de consumptie
geschikt. Eerst na een bewerking komt zij in die reukeloze en smakeloze toestand, zoals men die als slaolie of braadvet kent. Omdat
die ruwe olie nu veel minder gemakkelijk oxydeert dan het geraffineerde product, neemt men aan, dat de eerste een antioxydans
bevat, dat door raffinage verwijderd wordt. Over de constitutie
van deèe stof weet men echter nog niets.
Nu het chemisme van het bederf enigermate bekend is, valt
het gemakkelijker de doeltreffendheid van verschillende maatregelen voor de vethoudende voedingsmiddelen te beoordelen. Zo
bevat melk, naast vet ook eiwit, melksuiker en andere stoffen, zodat het bederf van melk niet altijd in het vet zijn oorzaak behoeft te
vinden. Melk is een goede voedingsbodem voor allerhand bacteriën, maar ook het feit, dat het vet als zeer kleine bohetjes in de
waterige phase verdeeld is en dus een geweldig aanrakingsoppervlak biedt, maakt, dat er op verschillende wijzen ontleding kan
optreden. De vetsplitsing in glycerine en vetzuur geschiedt onder
invloed van enzymen, lipasen genaamd, waarbij het boterzuur
kan ontstaan.
Maar ook bij melk komt meer algemeen de oxydatie voor, welke
door alle mogelijke factoren gestimuleerd kan worden. Zo kan het
zonlicht een verderfelijken invloed uitoefenen, maar evenzo kunnen
sporen koper of ijzer afkomstig van gereedschappen verwoestend
werken. Dat echter deze ongunstige omstandigheden niet steeds
maar dadelijk hun funeste werk doen, is gelegen in de aanwezigheid van natuurlijke antioxydantia in melk.
Er is echter nog een andere bewerking van den laatsten tijd, die
niet in ahe opzichten gunstig te noemen is, nl, de bestrahng met
ultraviolette stralen ter ontwikkeling van het gehalte aan vitamine-D.
Want aangezien dergelijke stralen tevens een versnellende invloed
op de oxydatie van het melkvet hebben, is in dit opzicht die be-
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straling helemaal niet zo wenselijk. Men zoekt nog steeds naar een
gulden middenweg.
Dan speelt er nog een heel andere kwestie bij de houdbaarheid
en het bederf van melk een grote, zij het dan ook weer matig gekende rol, en dit is de voedering, want soort en kwaliteit van het
veevoeder is op de houdbaarheid van het melkvet van groot belang. Ten eerste kunnen bepaalde plantjes tussen het gras van de
weide zich in de melk bemerkbaar maken, maar ook het toegevoegde
veevoeder kan belangrijk zijn. De zoveel geroemde lijnkoek geeft
bij een te rijkelijke voedering een slappe boter, die ook gemakkelijk oxydeert. Ook de levertraan, die uit gezondheidsoogpunt aan
het vee toegediend wordt, heeft een slechtere houdbaarheid van
het vet ten gevolge.
Nu wordt melk steeds snel geconsumeerd, zodat het probleem
van het vetbederf, dat toch gewoonlijk enigen tijd in beslag neemt,
hier nog niet zo overheersend is, maar voor de boter, welke uit melk
bereid wordt, is het gewichtiger. Zo worden aan de apparatuur van
de moderne boterfabriek hoge eisen gesteld, opdat er geen metaalsporen in geraken. Men gebruikt daarom tegenwoordig naast zwaar
vertinde en aluminiumapparaten beter die van speciale, roestvrije
staallegeringen, die zeer bestendig zijn tegen aantasting.
Een ongunstige omstandigheid vormt ook het feit, dat er bij de
bereiding een zekere hoeveelheid lucht in de boter meegekneed
wordt, welke lucht natuurlijk ook een gerede aanleiding tot oxydatie
geeft.
Maar een artikel als boter moet ook beschermd worden tegen de
aantasting door microörganismen. Daarom is een hoge trap van
hygiëne bij de boterfabricage van het begin af een vereiste, temeer
daar een sterihseren van boter uh den aard der zaak niet mogelijk
is, omdat zowel de smaak als de fijne emulsiestructuur eronder
lijden zou. Het zoutgehahe van de boter is echter een factor, die
bacteriegroei enigszins belemmert. Toch is dit zoutgehahe voor
margarine, zelfs bij een tot het uiterste doorgevoerde hygiënische
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bereiding, in de practijk nog niet voldoende, weshalve de warenwet de toevoeging van enig conserveermiddel toestaat om die
schimmels, die de ketonranzigheid kunnen veroorzaken, in bedwang
te houden.
Ten slotte is de verpakking, waaraan verschihende eisen gesteld
moeten worden, ook van belang. Niet aheen moet het verpakkingsmateriaal natuurlijk steriel zijn, daarnaast is de lichtdoorlaatbaarheid
een factor, terwijl er tegenwoordig ook nog stoffen aan worden toegevoegd, die als antioxydans werken om zo de oppervlakte, die in
aanraking met de verpakking komt, te beschermen.
Uit het voorgaande wordt ook de bedoehng duidelijk van de
raad om boter bewaarbaar te maken door deze te smelten en dan
in glazen flessen te doen. Door het smelten vloeh het water in de
boter samen, terwijl het hchtere botervet boven drijft. Is het botervet helder, dan zijn de eiwitten mede volledig uitgezakt, zodat het
zuivere botervet helder afgeschonken kan worden. Nu is er geen
bacteriële werking meer mogelijk, zodat inderdaad een belangrijke
factor voor het rans worden uitgeschakeld is. Maar het vet zelf blijft
onderhevig aan oxydatie en kan dus nog evenzeer ontleden, eventueel
onder invloed van koper- of ijzerzouten, die er door de bewerking
gemakkelijk in kunnen geraken. Daarenboven — en dit wordt heel
dikwijls vergeten — bewaart men geen boter meer, maar botervet!
Bij reuzel daarentegen ligt het geval weer wat anders, omdat dh
maar een gering percentage vocht en eiwit bevat. Hierdoor is
bacteriewerking wel weer goed mogelijk met alle gevolgen van
dien. Alleen omdat de reuzelvetzuren geen laurinezuur bevatten,
kan hier de bacteriële omzetting tot methylketonen, zoals wij deze
bij boter en margarine hebben leren kennen, niet plaats grijpen.
In de vemen en koelhuizen tracht men het bederf tegen te gaan
door opslag in de koude of bevriezing bij temperaturen tot — 20° C.
Hierdoor worden de reacties uitermate sterk vertraagd. Ook worden
gassen als stikstof en kooldioxyde toegepast om oxydatie onmogelijk
te maken.

57
Het bovenstaande moge een indruk gegeven hebben van wat er
bij het bederven van oliën, vetten en vethoudende levensmiddelen
gebeurt. Het is ook hier weer een opvallend feit, zoals bij zovele
natuurwetenschappelijke vraagstukken, welk een machtige rol het
kleine speelt. Men denke maar aan de epidemieën, die pathogene
bacteriën kunnen verwekken, aan de plaats, die de vitaminen in de
voeding innemen, aan de functie van hormonen. Zo zijn het ook
bij het bederf van vetten kleine oorzaken, die de gang beïnvloeden,
sporen van katalysatoren, die de oxydatie inleiden en versnehen,
microörganismen, die de vetten aantasten en tot riekende bestanddelen ontleden.
Maar ook het bederf zelf is kwantitatief immers maar een uiterst
geringe omzetting: het zijn de minuscule hoeveelheden van gevormde reuk- en smaakstoffen, veel minder dan een procent van
het geheel uitmakend, die het nietig gevolg zijn van het bederf,
dat bederf, de schrik van huisvrouw, winkelier en fabrikant, dat
nietige proces, dat niettemin geweldige hoeveelheden van dit voor
de menscheid zo belangrijke voedingsmiddel voor haar geheel
onbruikbaar weet te maken.
Koog aan de Zaan, November 1941.
Laboratorium der N . V . Oliefabrieken T. DuYvis Jz.

D E E L E C T R I S C H E BOUW
VAN D E M A T E R I E
door
PROF. DR. J. A. PRINS.
Electriciteit is tegenwoordig een huis-, tuin- en keulcen-artikel
geworden. We krijgen 2e, evenals gas en waterleiding, aan huis
geleverd onder een zekere spanning, meest 220 volt. Wanneer
we dan de electrische stroom gebruiken voor het drijven van een
motor, bv. in een stofzuiger, dan berust dit op de zg. magnetische
werking, die nog al ingewikkeld is en dan ook betrekkelijk laat
ontdekt is, nl. ruim een eeuw geleden.
Wij kunnen gelukkig bij deze voordracht volstaan met een veel
eenvoudiger werking, de zg. electrostatische aantrekking en afstoting.
Deze is voor onze stadselectriciteit gemakkelijk te demonstreren
met een „electroscoop" en was den ouden Grieken reeds bekend
als aantrekking van gewreven barnsteen op lichte voorwerpen. Aan
de Griekse naam voor barnsteen [fjXexXQov)
is ook de naam „electriciteit" te danken. U weet verder, dat vöoral in de achttiende eeuw de
electrostatische verschijnselen intensief bestudeerd werden en tot tal
van amusante experimenten aanleiding gaven. Het mag nu zeker
merkwaardig heten, dat de eenvoudige electrostatische kracht de
oerkracht blijkt te zijn, die de bouw en de samenhang van de
materie voor haast 100% beheerst, zoals we thans zullen zien.
Wrijven we, om te beginnen, het traditionele kattenvel en de lakstaaf, dan zien we, dat ze tegengestelde electrische ladingen aannemen en dat voor deze ladingen de wet van COULOMB geldt:
Tegengestelde ladingen trekken elkaar aan, gelijksoortige stoten
elkaar af met een kracht evenredig met de grootte der ladingen
en omgekeerd evenredig met het kwadraat van hun afstand. U i t

59
deze wet kunnen we ook de aantrekking verklaren, die b.v. een
negatief geladen lakstaaf op een neutraal voorwerp, bv. een papiersnippertje, uitoefent. I n eerste instantie, wordt nl. in het neutrale
voorwerp de negatieve electriciteit van de lakstaaf weggestoten,
de positieve aangetrokken. Dit heet influentie. Hierdoor wordt nu
in tweede instantie het voorwerp aangetrokken, omdat de ongelijknamige lading dichter bij de lakstaaf is dan de gelijknamige.
We leren nu de plaatcondensator kennen (fig. 1). We laden
één geïsoleerde plaat ervan met een lakstaaf. De andere, die aan
de aarde ligt, neemt dan door influentie de tegengestelde lading
aan. Dan , trekken we de condensatorplaten iets verder uit elkaar
en constateren aan de electroscoop, dat hierdoor het spariningsverschh tussen de platen stijgt. Werpt men nu een wattenpluisje
tussen de platen, dan wordt dit eerst door één plaat aangetrokken,
kleeft ertegen, totdat het langzaam lading ervan overgenomen
heeft, wordt dan afgestoten en vhegt naar de andere plaat enz.
Hiermee is tevens een beeld verkregen van de electrische stroom.
Meestal zijn hierbij trouwens de deeltjes, die van de ene plaat
naar de andere gaan, reeds uit zichzelf geladen.
Dat bij het bovengenoemde uiteentrekken van de condensator
het electrische spanningsverschil stijgt, kan men afleiden uit een
beschouwing van de arbeid. W i j accepteren thans het feit, en
vinden er een gedeeltelijke verklaring in van de door ons gebruikte
wrijvingselectriciteit. Nemen we nl. aan, dat twee voorwerpen bij
innig contact een gering potentiaalverschil van enkele volts aannemen (wat we op pag. 65 zullen verklaren), dan volgt uit het bovenstaande, dat dit vanzelf bij het uiteentrekken tot een spanningsverschh van duizenden volts stijgt, althans bij isolatoren.
We gaan nu weer een stap verder en zullen zien, dat de electriciteit, evenals de materie zelve, niet oneindig klein verdeeld kan
worden, maar dat er bepaalde „electriciteitsatomen" zijn, waarvan
alle ladingen hele veelvouden zijn. Daartoe hoeven we slechts
Zeer kleine ladingen zeer nauwkeurig te meten. D i t kan bv. ge-
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schieden met een zg. Millikan-condensator, waarvan fig. 2 een
voorstelling geeft: In een condensator met horizontale platen
bevindt zich parffineolie, waarin fijne glasbolletjes zweven. Door
spanning op de platen te zetten kan men aan sommige bohetjes
een opwaartse, aan andere een tegengestelde snelheid geven.
Ofschoon alle bolletjes even groot zijn, lopen de snelheden sterk
uiteen. De ladingen zijn dus verschhlend. Ze kunnen stuk voor
stuk bepaald worden door te meten: ten eerste de valsnelheid

Fig. 1. Krachtveld van een plaatcondensator, gedemonstreerd met
een pluisje.

Fig. 2. Millikan-condensator met
glasbolletjes (voor „parelverf") in
olie en ca. 1000 volt.

zonder veld, ten tweede de spanning, die nodig is om een deeltje
juist te doen zweven. Op practicum doet men deze proef met nog
kleinere deeltjes, nl. de waterdruppeltjes, waaruit sigarettenrook
bestaat. Hiervoor vindt men dan ladingen, die bv. het 3-voud,
4-voud, 5-voud van éénzelfde bedrag zijn. D h bedrag, het
„electriciteitsatoom", noemt men meest de elementaire lading:
e = 4,80/101" electrostatische eenheden = 16,0/102» ampèresecunden.
We zullen een soortgelijke proef nu in nog kleinere afmetingen
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doen, waarbij de zich bewegende bolletjes de afzonderlijke atomen
van een opgeloste stof zijn. We nemen bv, een loodzout in gedestilleerd water tussen twee electroden, waaraan een spanning van
6 volt ligt. Na enige tijd zet zich op de negatieve electrode een
harig neerslag van lood af. We kunnen aannemen, dat het lood
dus in oplossing aanwezig was als positief geladen atomen, die we
ionen noemen. Ook uit deze proeven blijkt de lading der ionen
altijd een betrekkelijk laag veelvoud van de elementaire lading
te zijn, bij lood bv. het tweevoud. Men zegt daarom, dat lood
tweewaardige positieve ionen vormt. Zilver vormt eenwaardige
positieve ionen, chloor eenwaardige negatieve ionen enz.
Wat gebeurt er nu eigenlijk, wanneer zich uit twee neutrale

0=

ELECTRON

Fig. 3. Ionisatie als abstracte ladings-overdracht (A) of als overdracht van een concreet
electron (B).

atomen, bv. lood en zuurstof, twee tegengesteld geladen ionen
vormen (fig. 3A) ? Men kan denken, dat er van het ene atoom op
het andere niets anders overgaat dan het abstracte begrip „lading",
zoals bv. bij gireren van twee cent alleen het abstracte begrip
„bezit" overgaat. Maar er is nog een andere mogelijkheid, overeenkomende met het nemen van twee concrete centen uit één beurs
en deponeren van deze in een andere beurs. Deze laatste voorstelling nu blijkt hier van kracht te zijn; Bij het ontstaan van een
ionenpaar gaat iedere elementaire lading over in de vorm van een
concreet voorwerp, electron genaamd (fig, 3B). De onafscheidbare
attributen van een electron zijn;
Afmeting: verwaarloosbaar klein,
Massa: 1/1840 van het waterstofatoom,
Lading: één negatieve elementaire lading.
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Met vrije electronen laat zich heel goed experimenteren, vooral in
, hoogvacuum. De radiolampen zijn een voorbeeld hiervan. De
tijd veroorlooft ons niet er thans op in te gaan. We beschouwen
slechts de wijze, waarop de electronen in de atomen gebonden voorkomen.
Hiervoor blijken zeer eenvoudige wetten te gelden; In het i n wendige van elk atoom bevindt zich een positief geladen, zware
atoomkern. Hierom heen cirkelen volgens de wetten van de mechanica de electronen, evenveel in aantal als de kern positieve
elementaire ladingen draagt. Het geheel lijkt dus op een zonnestelsel, behalve dat de aantrekkende kracht van de zon op de
planeten gevormd wordt door de algemene zwaartekracht, terwijl
de aantrekkende kracht van de kern op de electronen de electrostatische kracht volgens COULOMB is. Bovendien is er nog een
wezenlijk verschh tussen de mechanica in zo kleine afmetingen en
in grotere afmetingen; Bij de beweging van ieder hcht voorwerpje
hoort een golflengte, die een zeker geheel aantal malen op de
baan begrepen moet zijn. A l naarmate dit eenmaal, tweemaal enz.
is, heeft men in een atoom voor de electronen een zg. eenkwantige baan, tweekwantige baan enz. Tussengelegen banen zijn
niet mogelijk. De tweekwantige baan kan voorkomen als ehips
en als cirkel, onderscheiden als 2s- en 2p-baan. Evenzo zijn er
drie driekwantige baanvormen enz. Fig. 4 stelt deze baanmogelijkheden voor.
Thans kunnen we ertoe overgaan, alle eigenschappen der verschhlende atoomsoorten uit dit beeld, voor een groot deel dus
uit de wet van COULOMB, te verklaren. Zoals bekend is, kan men
de ruim 90 bekende atoomsoorten of elementen rangschikken
volgens opkhmmend atoomgewicht en vindt men daarbij, dat
bepaalde chemische eigenschappen periodiek terugkeren. D i t
periodieke systeem verklaren we als volgt;
Bij het lichtste element, waterstof, is er één electron, dat door
de Coulombkracht van een enkelvoudig geladen kern in zijn baan
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gehouden wordt. Ahe eigenschappen van dh waterstofmodel van
BOHR lainnen we berekenen, in volkomen overeenstemming met
het experiment. Een belangrijke grootheid is bv. de afmeting van

Baan type

Fig. 4.

Is 2s 2p 3s 3p 3d

4s

1 H

1

2 He

2

3 Li
4 Be

2
2

2 —

5 B

2

2

1

—

6 C

2

2

2

—

7 N
8 O

2

2

3

—

2 4

—

9 F

2
2

—

10 Ne

2

2
2

1 — —

5
6

—
—

11 Na

2

2 6

1

12 M g

2

2

6

2

—

13 A l

2

2

6

2

1 — —

14 Si
15 P

2

2

6

2

2 — —

2

2

6

2

3 — —

16 S

2

2

6

2

4 — —

17 Cl
18 Ar

2

2

6

2

2

6

2
2

5 — —
6 — —

19 K

2

2

6

2

6 —

1

Links; Electronenbanen in het waterstofmodel van BOHR.
Rechts; Electronenbezettingen bij de eerste 19 elementen.

de eerste baan, waarvan de straal ongeveer 0,5/10** cm ofwel 0,5
Angstrom blijkt te zijn, en de ionisatiespanning ervan (13,5 V.)
Gaan we nu over tot het volgende element, helium, dan is de
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kernlading tweemaal zo groot. Hierdoor is de aantrekking op de
electronen groter geworden. Hun baanafmeting is dus kleiner geworden en hun ionisatiespanning hoger. M . a. w. het kost meer
arbeid om een electron uit het atoom te verwijderen. Hiermee
is een resultaat van grote betekenis gewonnen: Terwijl waterstof
nog betrekkelijk gemakkelijk zijn electron verliest en dus een
positief ion vormt, is dh met hehum niet meer het geval. Het
is chemisch daardoor meer „inert", het is een zg. edelgas.
Gaan we nu echter nog een stap verder, naar lithium met kernlading 3, dan wordt het weer anders. De eenkwantige baan is nl.
met twee electronen vol bezet, zodat het derde electron in de veel
grotere tweekwantige 2s-baan plaats moet nemen. Hierdoor is
ook de ionisatiespanning weer gering, zelfs geringer dan bij waterstof: Lithium vormt zeer gemakkelijk éénwaardige positieve ionen.
Evenzo kan het volgende element, beryllium, tweewaardige ionen
vormen, maar door de toenemende kernlading zal de neiging tot
het vormen van ionen in de nu volgende reeks der elementen weer
afnemen, tegelijk dat de waardigheid toeneemt. Daar de 2p-baan
6 electronen kan opnemen (waarom, laten we hier in het midden),
zal eerst bij kernlading 10, het element neon, weer een edelgas
voor den dag komen. Het volgend element Na is weer een „alkahmetaal", evenals L i , ,enz. Evenzo later K na Ar enz.
Beschouwen we nu de elementen vlak voor een edelgas, bv. F
en Cl. Dezé hebben de tweekwantige schil op één 2p-plaats na vol.
In die open plaats kan zo'n element een extra-electron opnemen,
waardoor een éénwaardig negatief ion gevormd wordt. Deze reeks
elementen noemt men halogenen, De daaraan voorafgaande elementen O, S, enz. kunnen evenzo tweewaardig negatieve ionen
vormen. Bij het opnemen van de extra-electronen wordt de betrokken buitenste schil van het atoom vol gemaakt. Men mene
echter niet, dat per slot van rekening dh proces gebeurt, „omdat
de natuur hever volle schhlen ziet." De ware reden is wederom
de Coulomb-kracht. Immers doordat het extra-electron in een
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laagkwantige baan kan plaats nemen, komt het zo dicht bij de kern,
dat de attractie daarvan boven de afstoting door de andere electronen
overweegt, Is de buitenste schil reeds geheel vol, zoals bij een
edelgas, dan kan dit niet meer,
We zijn nu zover; Plaatst men een neutraal Na-atoom naast een
neutraal Cl-atoom, dan gaat spontaan één electron van het Na
op het Cl over. Hierdoor krijgen we voor het eerst een inzicht
in de bovengenoemde contact-electriciteit: Spontaan gaat van de
ene stof bij wrijven een aantal electronen over op andere stof, die
door zijn toevallige atoombouw een grotere attractie op de electronen uitoefent. De zo ontstaande spanningsverschhlen zijn van
de orde van het verschil der beide betrokken ionisatiespanningen,
dus van de orde van enkele volts, Hoe hieruit de veel hogere waargenomen waarden ontstaan, zagen we reeds op pag, 59.
Ten tweede kunnen we nu begrijpen, door welke krachten een
NaCl-kristal samengehouden wordt. Immers de bouwstenen zijn
Na-f en Cl—, welke elkaar electrostatisch aantrekken. Aan de
hand van dit voorbeeld kunnen we zeggen, dat we begrijpen:
le. het zich vormen van ionen bij sommige elementen, 2e, het
vormen van zg. ionenkristallen uit deze bouwstenen.
Moeilijker lijkt het te verklaren, dat ook de edelgasatomen een
kristaltrahe kunnen vormen. Het is dan ook geen wonder, dat dit
eerst bij lage temperatuur gebeurt, waarbij ook zwakke attractie
tot zijn recht komt, omdat de storende warmtebeweging der atomen
gering is. Van welke aard is nu echter deze zwakke attractie ? Het
antwoord is: wederom van electrostatische oorsprong. Beschouw
nl, twee neutrale edelgasatomen naast elkaar, I n een willekeurige
ervan staan de electronen niet sth, ze zitten dientengevolge dan
weer meer aan de ene, dan weer meer aan de andere kant. Het
atoom, in zijn geheel steeds neutraal, heeft dus voortdurend
fluctuerende positieve en negatieve kanten. Op een zeker moment
nu, dat de linkerzijde negatief is, zal in een hnks gelegen ander
atoom door influentie (dus ten gevolge van de wet van COULOMB)
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aan de nabijgelegen kant van dat atoom een tegengestelde positieve
lading ontstaan. Dit leidt tot aantrekking. Het gaat i n . de grond
van de zaak op dezelfde wijze als waarop een door wisselstroom
bekrachtigde electromagneet een stuk week ijzer aantrekt.
Van weer geheel andere aard, maar eveneens van electrostatische
oorsprong, zijn de krachten tussen atoomsoorten met onvolledig
bezette schillen, bv. koolstof. We moeten dit geval kortheidshalve
(en ook omdat de behandehng moeilijk is) achterwege laten en

IJstraKe.

Fig. 5.
HoO-molecuul.

Waterpatroon.

Fig. 6. IJstralie en waterpatroon, beide
met tetraëdercoördinatie. In het ijstrahe
moet de getekende dubbele laag er nog
eens omgekeerd opgelegd gedacht worden.

whlen nog slechts één geval behandelen van de onderhnge aantrekking tussen samengestelde moleculen. We nemen daarvoor
water, H2O.
Eerst dient de bouw van het HaO-molecuul verklaard te worden.
Hiertoe denken we het opgebouwd uit een O-ion en twee H ionen. De laatste zijn onder alle ionen daardoor merkwaardig,
dat Ze haast geen afmeting hebben. Immers het zijn naakte kernen.
Deze kunnen nu een eindje in de electronenwolk van het O-ion
dringen en nemen daarbij een positie i n , min of meer aan dezelfde
kant van de O-kern, maar natuurlijk niet vlak naast elkaar (fig. 5).
Daarmee is een zeer bruikbaar model van het HgO-molecuul
verkregen, dat op de naam van BERNAL en FOWLER staat. Het

bezit vier electrische polen; twee positieve, waar de H-ionen dicht
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onder de oppervlakte schuilen, en twee negatieve, wier verbindingslijn die der positieve loodrecht kruist, zodat de vier polen gezamenlijk ongeveer de configuratie van een regelmatige tetraëder vormen.
Nu is het bekend, dat tegengestelde polen elkaar aantrekken.
Eén watermolecuul zal zich nu met vier en niet meer dan vier
buren kunnen verenigen door aan elk zijner polen een tegengestelde aan te zuigen. Inderdaad blijkt de kristalstructuur van ijs
beheerst te worden door deze „tetraëder-coördinatie" der H j O moleculen (fig. 6). We kunnen deze structuur gemakkelijk nabootsen
door bolletjes met twee uitsteeksels en twee gaatjes in tetraëderconfiguratie (fig. 5) aan elkaar te plakken door elk uitsteeksel in
een gaatje te plaatsen. Zo komt noodgedrongen de ijsstructuur tot
stand. De ijsstructuur onderscheidt zich van andere structuren
vooral door een grote ijlheid. D i t geeft de mogelijkheid om bij
smelten iets dichter in elkaar te gaan, waardoor het inkrimpen
van water bij smelten, in tegenstelling met haast alle andere stoffen, een verklaring vindt (fig. 6). Evenzo gelukt het de meeste
andere abnormale eigenschappen van water te verklaren.
Men ziet dus, hoe ook tamelijk gecompliceerde eigenschappen
in de natuur op de vrij eenvoudige universele electrostatische
werkingen teruggebracht kunnen worden. Het zou echter onjuist
zijn niet te vermelden, dat ook enige andere principes (mechanica,
quantumtheorie) daarbij een rol spelen. Met dat voorbehoud
kunnen we dan er nog aan toevoegen, dat ook de inwendige
eigenschappen der atoomkernen, waarop thans vrijwel uitsluitend
de aandacht der physici gericht is, voor een deel op dezelfde electrostatische kracht berusten. De tijd veroorlooft ons echter niet
daarop in te gaan.

OVER D E L O C A L I S A T I E E N D E N A T U U R
DER ONTWIKKELINGSPROCESSEN
dooi'
J. BOEKE.
Onder de verschillende takken der exacte wetenschappen is het
wel de ontwikkehngsgeschiedenis, die ons in de meest grootsche,
meest magistrale lijnen de eenheid in de levende natum- en het
mysterie van het leven zelf teekent. De ontwikkeling van het
levende wezen uit het ei is toch het alles overtreffende wonder
der natuur, en steeds weer heeft men in den loop der tijden getracht,
de wetten, die deze ontwikkehng beheerschen en dat wat dit ahes
ons omtrent het levensvraagstuk i n de natuur kan leeren, na te
gaan. „Jedes Sein, zegt HAECKEL, wird nur durch sein Werden
erkannt." En er is niets, wat zoozeer ons telkens weer in volle en
eerbiedige bewondering doet nederbuigen voor de majesteit van
het leven om ons heen als het gadeslaan van de ontwikkeling van
de bevruchte, schijnbaar zoo eenvoudig gebouwde, ongedifferentieerde, vaak microscopisch kleine eicel, een klompje levende stof
van vaak niet meer dan een tiende van een mm grootte, tot het
Zoo wonderbaar harmonisch en samengesteld gebouwde individu,
waarin al de eigenschappen van de soort zich in volmaakte orde
hebben ontplooid. Men gevoelt, dat men bij het bestudeeren
hiervan den vinger legt op een der diepste geheimen der natuur;
door na te gaan, hoe iets wordt, begrijpt men hoe het is.
Want niet alleen leeren w i j op deze wijze de ontwikkeling van
bepaalde dier- of plantvormen kennen, doch ook de voorgeschiedenis, de langzame ontwikkeling van ' de soort in de duizende
eeuwen, die achter ons liggen, de geheele ontwikkehng van het
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leven op aarde doemt daarbij voor ons op in steeds vaster, steeds
scherper omlijnden vorm. Ook het evolutie-proces van de verschillende levensvormen wordt ons begrijpelijker gemaakt door
het leeren kennen van den ontwikkehngsgang der nu levende
dieren.
Dank zij de groote verbeteringen van de microscopische techniek
heeft men in de laatste 70 jaar een helder inzicht verkregen in de
ontw.geschiedenis van tal van diervormen en zoo heeft men vaak
tot in de fijnste bijzonderheden den verwonderlijk mooien ontwikkehngsgang der verschhlende organen, die het dierlijk hchaam
opbouwen, en van den zoo doelmatigen en harmonischen bouw der
volgroeide wezens stap voor stap, ja vaak bijna van uur tot uur,
kunnen nagaan. En het bleek nu hierbij in de eerste plaats hoe
langer hoe meer, dat voor de verschihende diervormen de ontwikkeling in groote trekken het zelfde verloop had en dat hoe
dichter de volwassen dieren, wat hunne kenmerken betreft, bij
elkander stonden, des te meer de ontwikkehngsgang voor die dieren
parallel hep. En daardoor bleek tevens duidelijk, hoe juist in de
ontw.geschiedenis de bewijzen opgesloten liggen voor den samenhang en de verwantschap der dieren onderling, voor de idee der
evolutie, voor het ontstaan der soorten uit elkaar, uit dichter bij
elkander staande of gelijkvormige voorvaderen door langzame
verandering, aanpassing, mutatie. Kortom, wij zien bij het bestudeeren van de ontwikkehngsgeschiedenis van een of ander
dier niet alleen hoe de verschillende organen van het lichaam zich
vormen, doch wij zien zich hierbij een beeld ontrollen van het
leven in vroeger tijden en van den ontwikkelingsgang van de soort,
In de schijnbaar zoo ongedifferentieerde eicel sluimert de herinnering aan de geheele. voorgeschiedenis van het leven op aarde,
sluimeren de krachten, die in de duizende eeuwen, die achter ons
liggen, dat microscopisch kleine klompje levende stof hebben
gemaakt tot wat het is.
Maar er is meer. Het is gemakkelijk in te zien, dat men door een
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dergelijke nauwkeurige beschrijving van het ontwikkelingsproces
en het vergelijken van den ontwikkelingsgang van de verschhlende
dieren onderling wel een beeld zich verschaft van het hoe dezer
ontwikkeling, maar nooit van het waarom, nooit van de wetten,
die den ontwikkelingsgang beheerschen, van de factoren, die
daarbij werkzaam zijn en hem regelen. Hier moet het experiment
te hulp komen om door bepaalde factoren uit te schakelen of andere
factoren in te voeren, daarna nauwkeurig te kunnen nagaan, wat
daardoor in den ontwikkehngsgang veranderd is. Hoe vormt zich
uit het klompje levende stof van de eicel het embryo met al zijn
verschillende eigenschappen? Staat daarbij elk onderdeel van het
embryo op zich zelf of werken de verschillende deelen er van op
elkaar in ? Is in de eicel alles, wat zich daaruit vormt, al gepraeformeerd of wordt er bij de ontwikkeling iets geheel nieuws gevormd ?
Hoe werkt daarbij de omgeving, waarin het ei tot ontwikkehng
komt, op die ontwikkeling in? Wat is de aard der ontwikkehngsprocessen ?
Dat de differentiatie door inwendige oorzaken en factoren tot
stand komt, is gemakkelijk in te zien. In denzelfden vijver, dus
onder volmaakt dezelfde omstandigheden, ontwikkelt het kikvorschei zich tot een kikvorsch, het visschen-ei tot een visch, elk ei tot
een dier van de soort, waartoe het eitje behoorde. Het zijn de
krachten, die in de eicel zelf sluimeren, die de ontwikkeling beheerschen. Maar is, zooals men vroeger dacht, alles al in die eicel
gepraeformeerd ? De eerste deelingen zijn steeds zuiver vastgelegd.
U i t de 2 deelen der eerste klieving ontwikkelt zich de rechter helft
en de linker helft van het lichaam, uit de beide volgende deelingen
de voorste en achterste helft dier beide deelen. Als Roux, die het
eerst een dergelijk experiment uitvoerde, de eene helft van een in
tweeën gedeeld kikvorsch-ei aanprikte, zoodat het als doode massa
aan de andere helft bleef hangen, ontwikkelde het levende deel
van het ei zich tot een half embryo. Maar toch bleek, dat die eene
helft van het ei den aanleg van alle eigenschappen bezat, die noodig
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waren voor den opbouw van het geheele dier, want als hij de twee
halve eicellen geheel van elkaar losmaakte, zoodat zij zich als vrije
klompjes levende stof konden ontwikkelen, dan werd uit elke helft
een normaal gebouwd geheel embryo geboren. Bij verschillende
dieren gelukte het zelfs van een in vieren of in achten gedeeld ei
de verschillende deelstukken van elkaar los te maken, en elk zulk
een achtste deel ontwikkelde zich nog tot een normale, hoewel veel
kleinere larve. I n verband met elkaar gebleven, vormde dus elk
partje slechts een gepraeformeerd deel van het hchaam, doch elk
partje bezat blijkbaar den aanleg (men noemde dit de praesumptieve
potentie) van alle eigenschappen en was nog in staat om het geheele
hchaam uit zich te vormen. Als deelstukken van het geheel werkten
zij dus in heel bepaalde verhouding op elkaar in. Dat dit van het
geheel als zoodanig afhankelijk was, bleek daaruit, dat als men
eicellen, waarin men de stoffen, waaruit zij waren opgebouwd, door
de eieren krachtig te centrifugeeren, door elkaar schudde en schijnbaar het ei tot een verwarden chaos maakte, zich daarna rustig het
ontwikkelen, er een volkomen normaal diertje tot ontwikkeling
kwam. Ahes kwam bij de verdere ontwikkeling weer geheel en al
terecht, en het geheel der eigenschappen, die in de bevruchte eicel
in aanleg voorhanden waren, werd bij de ontwikkeling ook nu,
nu het geheele ei als het ware dooreen was geschud, in normale
volgorde tot ontplooiing gebracht. En zoo gelukte het ook bij
enkele soorten, wier eieren zich tot dit experiment leenden, twee
eicehen tot vereeniging te brengen en ze dan tezamen tot ontwikkehng te brengen. Men zou zoo denken, dat er dan een volkomen misvormd gedrocht zich zou ontwikkelen, indien er al iets
van terecht kwam. Doch de twee samengesmolten eicellen ontwikkelden zich tot één geheel, een normaal gebouwd diertje, alleen
van gigantische afmetingen. De grootte van het diertje alleen was
verdubbeld. Het komt dus op het geheel als zoodanig aan. Ahes
ontwikkelt zich onder den invloed van het geheel. Maar dat aan
den anderen kant de aanleg van de eigenschappen, die het ont-
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wikkelde lichaam zal vertoonen, al vroeg kan worden vastgelegd,
blijkt wel hieruit, dat de latere geslachtscellen, die dus in de volwassen geslachtsrijpe periode, na bevrucht te zijn, het nieuwe
individu uit zich moeten vormen, vaak al bij het allereerste begin
van de ontwikkehng worden apart gezet en apart gehouden. Indien
men die apart gezette deeltjes voorzichtig wegneemt of doodt,
ontwikkelt het verdere ei zich tot een volkomen normale larve,
doch zonder eenig spoor van geslachtscehen. De aanleg hiervan
was met de vernietiging van die bepaalde deelen volkomen teloor
gegaan. Er bestaat dus in de bevruchte eicel een bepaalde praeformatie, dat wat er zich uit ontwikkelt, is reeds in aanleg gepraeformeerd voorhanden, doch alleen als het een deel van het geheel
uitmaakt. Doch een volkomen epigenese, zooals men zich dat
vroeger voorstelde, een absoluut vormen van iets nieuws, iets,
wat er nog niet geweest was, bestaat er niet, en bij de eerste
ontwikkeling wordt alles als het ware al vastgelegd.
Groei is in de eerste ontwikkehngsphasen nog niet noodig. Het
ei wordt dan nog niet grooter, maar als het zich in zoovele cellen
gekhefd heeft, dat deze de normale grootte van die van het volwassen dier verkregen hebben en de natuur er als het ware mede
kan werken, dan zien wij hoe deze cellen zich gaan bewegen, langs
elkaar schuiven, zich naar binnen stulpen, en den aanleg van het
deel van het organisme, dat zij moeten vormen, op de juiste plaats
brengen. Door bepaalde cellen met een of andere onschadelijke
kleurstof te merken, die dan gedurende langen tijd ook bij den
verderen groei in de daaruh ontstane cellen zichtbaar blijft, is dit
met groote nauwkeurigheid na te gaan, en het is verwonderlijk
om te zien, hoe blijkbaar alles al in zulk een vroeg ontwikkelingsstadium is vastgelegd, en hoe in zekeren zin bewust de schijnbaar
zoo gelijkvormige bouwsteenen, die de deelen van het organisme
zuhen gaan vormen, op de juiste plaats worden gebracht, waarna
de verdere 'differentiatie dezer organen kan beginnen. Zoo worden
bij het vogel-ei volgens VERA DANTSCHAKOFF de vóór in het
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lichaam, vóór de kopaanleg apart gezette latere geslachtscellen
langs de bloedvaten, als die zich hebben gevormd, naar de plaats
gevoerd, waar de geslachtskher tot ontwikkeling komt, en bij het
menschelijk embryo geschiedt dit langs gedeelten van den darm
en van het zoogenaamde mesenterium dat die darm met de plaats,
waar de geslachtskher tot ontwikkeling komt, verbindt. Wat de
oorzaak dezer verschuivingen is, is moeilijk uit te maken, doch
men ziet ze steeds in regelmatige opeenvolging tot stand komen,
ook als men bijv. door druk op het ei terwijl het zich klieft de
oorspronkelijk daardoor gevormde deeltjes zich geheel anders heeft
doen rangschikken. Ook hier dus weer het geheel, dat de samenstellende deelen beheerscht en rangschikt, tot een normale ontwikkeling kan plaats grijpen.
Zoo zien wij dat reeds bij het begin van de ontwikkehng de
samenstellende deelen van het lichaam niet op zich zelf staan en
een zoogenaamd „zelfstandige ontwikkehng" doormaken, doch
dat zij onder eikaars invloed staan en het geheel de deelen beheerscht. Dit is vooral in het begin het geval; als de organen reeds
een begin van differentiatie hebben verkregen, kan deze ook zonder
invloed van de andere organen zelfstandig verder gaan. D i t bewijzen
transplantatieproeven, waarbij bijv. het kraakbeenstukje, dat zich in
het hchaam tot een femur zou hebben ontwikkeld, als „weefselkweek" buiten het hchaam in voedende vloeistof gebracht, zich
tot een normaal gevormd femur blijkt te gaan ontwikkelen, zonder
den invloed van de omliggende spieren, bloedvaten enz., waarvan
men vroeger meende, dat zij de ontwikkeling dwongen in een
bepaalde richting te gaan.
Maar vooral in de eerste phasen van de ontwikkehng staan de
organen onder eikaars invloed. Het beste is dit te ihustreeren aan
een bepaald voorbeeld, nl. aan de ontwikkeling van het oog en
de lens.
Bij de ontwikkehng van het oog groeit aan beide zijden van de
hersenen een blaasvormige uitstulping uit, de zoogenaamde
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oogblaas, waaruit zich het netvlies en het beschermende pigment
vormt (dus het gezichtsgedeelte van het volgroeide oog). Op de
plaats, waar nu deze oogblazen bij het naar beide zijden uitgroeien
in het bereik van de huid van den kop komen en die huid aanraken,
vormt zich in die huid een verdikking, die tot een kogelvormig
glashelder orgaantje uitgroeh, de ooglens. Wordt nu deze verdikking van de huid gevormd ten gevolge van den prikkel, door de
er naar toe groeiende oogblaas op die huid uitgeoefend ? Of is de
plaats van de opperhuid, waar later de ooglens zich uit vormen zal,
reeds als het ware voorbeschikt? Om dit na te gaan, werd bij zeer
jonge kikvorschlarven het stukje van de opperhuid, dat juist boven
de oogblaas lag, door LEWIS weggesneden en vervangen door een
even groot stukje van den buik van dezelfde larve; een dergelijk
stukje groeit heel spoedig vast, en ziet, zoodra de oogblaas bij hare
verdere ontwikkeling tegen dit stukje aandrong, ontwikkelde zich
daaruit een normale ooglens. Ook dit stukje huid, dat onder normale
omstandigheden dus nooit tot een ooglens uhgroeit, bezat dus
blijkbaar het vermogen om onder den invloed van den prikkel, die
van de oogblaas uitging, zich tot een ooglens om te vormen. D i t
prikkelingsproces, waarbij dus alleen de stoot wordt gegeven tot
ontwikkeling in een bepaalde richting, noemt men „inductie", en
wij zuhen zien, van hoe fundamenteel belang deze inductie voor
de geheele ontwikkehng is. Maar om tot de ooglens terug te keeren,
daar men bij deze proef nog de tegenwerping kon maken, dat dit
ingelaschte stukje huid onder precies dezelfde omstandigheden zich
bevond van spanning, bloedverzorging enz. als het oorspronkelijke
stukje huid, maakte LEWIS de huid boven de oogblaas los, verschoof
de oogblaas een weinig, en maakte daarna de wond weer dicht. Er
vormde zich nu op de plaats, waar nu de oogblaas tegen de huid
aandrong, een ooglens. Het bleek dus wel degelijk de prikkel te
zijn die door de groeiende oogblaas op het daarover heen gespannen
weefsel van de huid werd uitgeoefend die de weefsel-elementen
daar ter plaatse dwong tot die veranderingen, De oogblaas werkte
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hierbij als wat men noemt een „determinator". Maar toch is ten
slotte de zaak niet zoo eenvoudig, als men uit dit voorbeeld zou
meenen. Want als men de oogblaas geheel en al wegneemt en men
daarna het stukje huid weer terugklapt, zoodat het weer vastgroeit,
dan ontwikkelt zich in sommige gevallen ook zonder een oogblaas
daaruit een echte lens. Dat gebeurt dan nu zonder prikkel van de
oogblaas, maar uit zichzelf op de voor de normale ontwikkeling
van de lens bestemde plaats („praesumptief vermogen"). Zoo zag
WOERDEMAN bij zijn proeven, dat als hij bij zeer jonge larven,
waarbij van een mondopening nog geen sprake was, het stukje
huid, waarin zich later de mond zou vormen, in den buikwand
verplaatste, zich daar ter plaatse, onafhankelijk van den darmwand,
die daaronder lag, in die huid een mondje met lippen en hoorntandjes vormde. I n dat stukje huid lag dus al het vermogen opgesloten, om later tot een mondje uit te groeien (praesumptief vermogen).
Doch hoezeer de cellen van het embryo door de plaats, waar
zij zich bevinden en den toestand van de omliggende weefselelementen tot een ontwikkeling in een bepaalde richting worden
gedwongen, zoodat dus de omgevende weefsels als een „determinator" werken, blijkt uit de merkwaardige proeven van COLUCCI
en WOLFF. Verwijdert men bij jonge salamander-larven de ooglens,
wat heel gemakkelijk gaat, zonder dat daarbij de verdere weefsels
van het oogje worden beschadigd, dan herstelt zich het oogje weer,
de wond in het hoornvlies groeit dicht, en er vormt zich een nieuwe
lens op precies dezelfde plaats en in denzelfden vorm als de oorspronkelijke ooglens, doch nu uit de rand van de iris, uit een gedeelte
van het oog derhalve, dat onder normale omstandigheden nooit tot
de vorming van een ooglens gebezigd wordt. Toch wordt nu
daaruit — en het kan wel niet anders of dit geschiedt onder den
invloed van het milieu, waarin zich het weefsel van de iris bevindt — een volkomen normaal gebouwde lens, kogelrond en
glashelder doorzichtig, gevormd.
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Hoe die inductie werkt, kan blijken uit het volgende voorbeeld,
dat ons ook het begrip van „organisatoren" leert kennen, dat bij
de ontwikkeling zulk een uiterst belangrijke rol speelt. Plant men,
zooals SPEMANN deed, bij een zeer jonge larve van een kikvorsch
of salamander een stukje van de rughuid in den buikwand in en
omgekeerd, dan vormt zich om dat stukje rughuid in den buikwand
een nieuwe embryonaalaanleg met ruggemerg enz. Het ingeplante
stukje rug, dat in de normale ontwikkeling zich tot ruggemerg of
hersenen met omgeving, dus tot een hoog gedifferentieerd gedeelte
van het embryo zou hebben ontwikkeld, werkt als „organisator".
Een in de rughuid van het embryo ingeplant stukje van den buikwand daarentegen volgt de ontwikkeling van de omgeving, het
groeit dus mee als een stukje van den rug; het wordt „georganiseerd". I n het einbryo werken bepaalde deelen, die belangrijke,
hoog georganiseerde en gedifferentieerde deelen van het embryo
vormen, als organisator. Merkwaardig hierbij is, dat zulk een als
organisator werkend stukje ook zonder zich zelf tot een deel te
ontwikkelen, alleen door zijn nabijheid als een organisator kan
werken, en wel, zooals wij nog hebben na te gaan, door de stoffen
die het afscheidt. Schuift men bijv. een dergelijk stukje rughuid,
dat als organisator werkt, bij een andere zeer jonge larve onder de
buikhuid, dan beïnvloedt het den ontwikkelingsgang van dat deel
van de huid in dezelfde mate als boven beschreven werd, zoodat
zich daar in den buikwand een nieuwe embryonaal-aanleg met
ruggemerg enz. vormt, zonder dat het ingeschoven stukje zelf
aan die ontwikkehng deelneemt. Het blijft rustig liggen zonder
verandering. Alleen de omgeving, waarin het stukje weefsel, dat
als organisator, als inductor werkt, gebracht werd, wordt „geïnduceerd". Het volgt het bevel, door den inductor (het organisatiecentrum) gegeven, op.
Dat werkelijk de omgeving door zulk een inductor wordt beïnvloed, werd bijv. door VOGT aangetoond door bepaalde cellen
in de levende kiem te kleuren en dan naderhand dit gekleurde.
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en dus gemerkte stukje in een ander eitje over te planten. Gedurende langen tijd blijft dan de kleur in de cellen en ook in de
door deeling uit die cellen voortgekomen nieuwe elementen bewaard,
en 200 kan men dan de ingeplante cellen en hunne nakomelingen
van de overige elementen van de omgeving onderscheiden. Ook
de ongekleurde cellen uit de omgeving van het ingeplante stukje
bleken dan aan de door het gekleurde weefsel van den inductor
(den organisator) geïnduceerde, beïnvloede ontwikkeling deel te
nemen.
Door deze en dergelijke proeven krijgt het ontwikkelingsproces
een geheel ander aanzien. Men leert den invloed van de omgeving
op de groeiende elementen kennen en analyseeren, en men kan
nu dit proces van inductie op allerlei plaatsen en bij allerlei groeiprocessen in het embryonale lichaam aantoonen. Wij komen daarop
straks nog nader terug, als wij dit proces van inductie nog wat
nader trachten te analyseeren.
Doch eerst moeten wij nog aan een voorbeeld duidelijk maken,
wat de inductie en wat de organisatie beteekent. Men moet hierbij
deze twee begrippen scherp van elkaar onderscheiden. De inductie
is alleen „het geven van een bevel." De inductie geeft alleen den
stoot tot de ontwikkeling in een bepaalde richting, maar de ingeslagen richting, dat wat ten slotte zich door die inductie gaat
ontwikkelen en vormen, zich gaat organiseeren, hangt af van den
aard van de cellen en van de levende stof, die geïnduceerd wordt.
Men spreekt dan van een „reactiesysteem", dat door den inductor
geprikkeld wordt. Hoe meer bij den voortgang van de ontwikkeling
het reactiesysteem in de een of andere richting al gedifferentieerd
wordt of is, des te meer zal dan de ingebrachte inductor aheen die
reeds bestaande differentiatie kunnen aanzetten, en niet iets geheel
nieuws kunnen doen ontstaan. Vandaar dat al deze en dergelijke
proeven bij zeer jonge eieren, nog in het begin der ontwikkehng,
moeten worden verricht.
Hoezeer de inductie aheen maar een bevel inhoudt en de indi-
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vidualiteit der geïnduceerde elementen zich daarbij doet gelden,
kan ons het volgende voorbeeld leeren; bij de staartlooze amphibien
(kikvorsch, pad) vormt zich in de larve, het donderpadje, een
mondje met hoorntandjes en daaronder twee zuignappen, bij de
gestaarte amphibien (salamander, axolotl, triton) vormt zich daarentegen een week mondje zonder hoorntandjes, en er vormen zich
geen zuignappen, maar aan weerszijden van den kop twee kleine
balanceerknoppen. Beide larven zijn dus in dit opzicht scherp van
elkaar te onderscheiden. SPEMANN nam nu de volgende proef. Bij
een zeer jonge larve van den kikvorsch werd een stukje van de
rugstreek, dat zich onder normale omstandigheden tot een gedeelte
van het ruggemerg zou hebben ontwikkeld (zoogenaamde praesumptieve medullairplaat), doch dat nog niet als zoodanig ontwikkeld
was, overgeplant in de mondstreek van een zeer jonge axolotl-larve,
daar waar zich later de mond zou hebben ontwikkeld (de zoogenaamde praesumptieve mondstreek), maar die ook hier nog niet
als zoodanig ontwikkeld was. De zijstreek van de kop werd hierbij
vrijgelaten (daar waar zich later de balanceerknopjes zouden ontwikkelen). Het in de mondstreek overgeplante rugstukje volgde
gehoorzaam het inductie-bevel van de omgeving, waarin het nu
was geplaatst en die als determinator werkte, op, en werd tot mond.
Maar de daaruit gevormde mond vertoonde alle kenmerken van
de mond van de kikvorschlarve, waaruit het stukje stamde, met
hoorntandjes, hoornlippen en daaronder gevormde zuignappen.
Aan den intact gelaten zijkant van de kop van de axolotl-larve kwam
een duidelijk balanceerknopje te voorschijn. Zoo volgde het ingeplante stukje gehoorzaam het levensbevel van de omgeving (inductie)
op, en werd tot mond. Maar het behield zijn eigen levenskarakter en
werd tot een mond, zooals die zich vormt in een kikvorsch-larve
of in de larve van een pad. Het behield ook in de vreemde omgeving
de eigen individuahteit, die het als een deel van een kikvorsch-kiem
bezat, doch het gehoorzaamde aan het inductie-bevel.
Maar wat is nu eigenlijk die inductie ? Men denkt hierbij direct
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aan de scheikundige werkingen, die wij overal in het hchaam aan
de groeiprocessen en aan de processen van differentiatie, die zich
in het embryo afspelen, ten grondslag ziet liggen, en zoo heeft men
zich telkens weer afgevraagd, of ook deze inductie-werkingen, die
overal in het embryonale gebeuren een rol spelen, niet ten slotte
door scheikundige werkingen, door uitgescheiden stoffen, hormonen enz. zouden kunnen worden veroorzaakt. En zoo vond men
dan ook werkelijk, dat bij verschillende van deze embryonale inductieprocessen de werking ook bleek op te treden, als bijv. de
elementen van den „inductor" fijngewreven en dus gedood werden,
of als door koken of bevriezen het leven er aan ontnomen werd, of
als zij gedroogd en daarna weer opgeweckt werden, kortom, als het
aheen de scheikundige stoffen, die zij bevatten, kunnen zijn, die
nog hun induceerende werking zouden kunnen uitoefenen. Zoo
kon men bijv. aantoonen (WOERDEMAN), dat in de oogblaas, die
zooals wij zagen, de huid daarboven aanzette tot het vormen van
een lens, juist in die periode van hare ontwikkeling een bepaalde
scheikundige stof, het glycogeen, in groote hoeveelheid gevormd
werd. En zoo bleken ook bijv. de zoo krachtig groeiende kankercellen, die scheikundig door de aanwezigheid van heel bepaalde
stoffen gekenmerkt zijn, als een klein stukje er van onder de oppervlaktelaag van een zeer jong embryo werd geschoven, zelf ook wel
degelijk als inductor te werken. En wij denken dan bij de vraag,
of de inductie niet door scheikundige stoffen kan worden veroorzaakt, direct aan de groeistoffen, de auxinen bij de planten van
WENT, waarover ik U in een der vorige voordrachten heb gesproken in verband met groeiproblemen. Zoo zouden wij beter den
samenhang kunnen begrijpen tusschen de processen der ontwikkeling en de groeiprocessen, die wij ook als een keten van reeksen
processen in het hchaam hebben leeren opvatten, en waarbij ook
steeds de samenwerking van allerlei elementen in scheikundigen zin
en de harmonie van het hchaam op den voorgrond trad, doch een
locale, harmonische groei werd verkregen.
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Is de inductie aan sclieikundige werkingen te wijten ? Juist
hierover is in de laatste jaren veel gewerkt, omdat het 200 voor de
hand lag, haar hieraan toe te schrijven. Een van de belangrijke
stoffen, waarop in de eerste plaats de aandacht werd gevestigd,
zooals wij reeds zagen, was het glycogeen, een koolhydraat, dat
vooral in den lever wordt opgehoopt en een belangrijke rol speelt
in de stofwisseling van het lichaam. En ziet, WOERDEMAN kon aantoonen, dat daar waar krachtige inductie plaats greep, glycogeen
eerst in de cellen werd opgehoopt en dan tijdens de inductiewerking
verdween, (glycogeen-stofwisseling dus), zoo bijv. in de oogblaas,
waarvan wij de inductie konden vaststehen, in de sterk verschuivende cellen van de zoogenaamde oermondlip, die ook sterk induceerend
werken enz. Men extraheerde uit weefselstukjes, waarvan men had
nagegaan, dat zij sterk induceerend werkten, ook als zij fijngewreven
of gedroogd werden, een „inductiestof", die hierbij zou werken.
Maar nader onderzoek toonde aan, dat dit toch niet zoo grif kon
worden aangenomen. Glycogeen of de „inductiestof", in agar-agar
gesuspendeerd en zoo in de larven gebracht, werkte niet induceerend, en ook andere scheikundige stoffen, die daarop werden
onderzocht (WOERDEMAN) gaven dan weer wel dan weer eens niet
inductie, ook kankerachtige stoffen, uit kankerweefsel geëxtraheerd,
gaven geen inductie, kortom er rezen bij het onderzoek der doode
stoffen zoovele moeilijkheden, dat het denkbeeld moest worden
opgegeven, althans de opvattingen moesten worden gewijzigd. Een
bepaalde „inductiestof" was niet aan te toonen. En ook bleek bij
nader onderzoek het inductieproces meer gecompliceerd te zijn,
dan men oorspronkelijk had gedacht. Of een weefselstukje al of
niet als inductor werkte, bleek meer dan men eerst had gemeend,
afhankelijk te zijn van de nabijheid van „organisatorische" gedeelten van de larve, waarin het weefselstukje werd gebracht. Men
leerde de zoogenaamde „randvelden" kennen, d.w.z. dat als een
weefselstukje werd gebracht dicht bij een organisatorisch weefsel,
het gemakkelijker induceerde, dan wanneer het verder verwijderd
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bleef. Het zoogenaamde reactiesysteem was van grooten invloed
op het proces van inductie, en zoo vroeg men zich af, of wel de
inductie geheel en al uitging van den „inductor" en of niet de larve,
waarin werd geïnduceerd, mede voor den uitslag van het experiment
aansprakelijk was. Het is mogelijk, dat bijv. bij het inbrengen van
een dooden inductor, of een bepaalde scheikundige stof, uit een
inductor geïsoleerd, in het reactiesysteem, dus in het weefsel, dat
geïnduceerd zou worden, allerlei scheikundige processen en veranderingen worden ingezet, die leiden tot een zekere differentiatie
die het reactiesysteem anders niet zou hebben vertoond. Z i j zullen
daarbij tot een normale verdere ontwikkeling niet kunnen leiden,
omdat de harmonische samenwerking tusschen reactiesysteem en
ingebrachten inductor ontbreekt (WOERDEMAN).
Kortom, zooals bij zoovele processen in het levende lichaam,
bleek de inductie bij nader onderzoek lang niet zoo eenvoudig te
zijn, als men in het eerst had gedacht, en het onderzoek zal nog
jaren moeten worden voortgezet, alvorens men zuivere resultaten
kan boeken. Maar voor de vraag, die ons bezig houdt, doet dit er
niet toe. Men is het er wel over eens, dat aan de verschijnselen
der inductie een uiterst belangrijke rol i n het embryonale leven
moet worden toegeschreven, ja dat eigenlijk alle verschijnselen der
ontwikkehng aan induceerende processen kunnen worden toegeschreven. Juist daardoor krijgt men een goed begrip van die harmonische samenwerking van alle deelen van het lichaam bij de
ontwikkeling, van het overheerschen van het geheel over de samenstellende deelen, en zoo kan men ook de bewegingen, die de cehen
daarbij uitvoeren, beter begrijpen, en ook den invloed van verwijderde organen of deelen van het hchaam op bepaalde ontwikkehngsprocessen. D i t kan langs scheikundigen weg geschieden, waarbij
de scheikundig werkende stoffen, aan welke men dezen invloed,
deze inductiewerking moet toeschrijven, langs de bloedbaan door
het lichaam worden gevoerd om dan hun induceerende werking
op heel bepaalde organen uh te oefenen. Zoo werkt de hypophysis
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cerebri, onder aan de tiersenen liangend, in op de ontwikkeling
van de gesiaclitsorganen en op het beenderenstelsel, en andere
klieren werken gedurende de ontwikkeling op ver verwijderde
deelen van het hchaam in. Zoo is men, zoo als WOERDEMAN zegt,
in den laatsten tijd volkomen vertrouwd geraakt met de voorstelling, dat verschihende in tijd op elkander volgende ontwikkehngsprocessen causaal met elkander verbonden zijn, met dien verstande, dat het eene orgaan als „inductor" werkzaam is voor een
iets later zich ontwikkelend orgaan. De chemische stoffen, die dan
daarbij inwerken (bijv. volgens de Engelsche onderzoekers vooral
sterolen) kunnen dan de bepaalde organen zoo beïnvloeden, dat
daarin dan weer nieuwe stoffen worden gevormd, die de ontwikkehng en de differentiatie in gang zetten en houden. En zoo kan men
zich goed voorstellen, hoe op den keten der ontwikkelingsprocessen,
die zooals wij zagen, niet mag worden verbroken, alle organen van
het zich ontwikkelende lichaam inwerken, i n harmonische samenwerking en toenemende differentiatie.
Zulk een proces van inductie en beïnvloeding van de verschillende
organen gedurende de ontwikkeling op elkaar kan op zich zelf al
een dergelijke keten vormen. Het zij mij vergund, dh nog aan een
voorbeeld duidelijk te maken, dat ik aan een voortreffelijk onderzoek
van Dr. DUYVENÉ DE W I T ontleen.

Het wijfje van de bitterhng, een klein vischje, dat ook bij ons in
het zoete water veel voorkomt, vormt, als het geslachtsrijp is, voor
het leggen der eieren een zoogenaamde legbuis, waardoor de rijpe
eieren tusschen de schelpen van den eendenmossel worden gelegd.
Hier ontwikkelen zij zich dan verder. Elk jaar vormt zich in de
lente de legbuis weer opnieuw, en gaat als de eieren gelegd zijn,
weer verdwijnen. Het uitgroeien van deze legbuis wordt in gang
gezet door de aanwezigheid in het omgevende water van een bepaalde stof, een hormoon, het „luteine", dat ook bij de vrouw
wordt gevormd in het ovarium (door het corpus luteum), of andere
vrouwelijke of mannelijke geslachts-hormonen.
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De vorming en uitgroeiing van de legbuis wordt nu ook in gang
gezet door prikkelstoffen, door het mannetje in den paartijd uitgescheiden (progesteron, androsteron, enz.), waardoor in het ovarium
veranderingen optreden (vorming van corpora lutea) en de legbuis
gaat groeien. Als men dit groeiproces gaat analyseeren, zooals
DUYVENÉ DE W I T deed, dan blijkt het niet zoo eenvoudig te zijn,

Fig. 1.
Schema van de ketting-reactie, door het brengen van een steroïde hormoon
in het aquariumwater bij het bittervoorentje teweeg gebracht: hypophyse, —
ovarium, — corpus luteum, — legbuis.
Daaronder de curven, die de secretie-snelheid aangeven.
De pijltjes geven de richting van de verketting aan.

al werken sommige dier prikkelstoffen direct op het ovarium in. Het
blijkt dan i n de meeste gevallen een keten-proces te zijn, dat verduidelijkt wordt door bijgaande figuur, aan DUYVENÉ DE W I T en
BRETSCHNEIDER ontleend. De prikkelstof (bijv. androsteron) wordt
in het water uitgescheiden en door de kieuwen opgenomen en in
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de bloedbaan door het lichaam gevoerd. De in het bloed circuleerende prikkelstof werkt dan op de hypophyse (als men de hypophyse
heeft weggenomen, groeit de legbuis niet uit), zelfs wehicht eerst
nog op een deel van de hersenen (de hypothalamus) en van daaruit
op de hypophyse. Hierdoor vormt de hypophyse een nieuw hormoon (de zoogenaamde significator), dat op het ovarium inwerkt,
en daarin de vorming van corpora lutea veroorzaakt (luteinisatiehormoon). Door de corpora lutea van het ovarium wordt dan weder
een ander hormoon gevormd en in het bloed uitgescheiden (het
oviductine), en dit hormoon werkt in op de legbuis en veroorzaakt,
dat de legbuis gaat uitgroeien (de effector). Op deze uitgroeiing
komt het ten slotte aan, want eerst daardoor kunnen de rijpe eieren
in den eendenmossel worden gelegd. Een typische ketting-reactie
dus, die op het verkrijgen van één uiteindelijk resultaat is gericht.
Zoo kunnen wij nu.ook de verschillende verschijnselen van den
embryonalen groei verklaren, en zoo leert ons dus het verschijnsel
der inductie, en zoo leeren ons in het algemeen de experimenten,
dat in het zich ontwikkelende embryo de weefselelementen nooit
op zichzelf staan, maar dat zij allen onder den invloed van elkander
en daardoor ten slotte onder den invloed van het geheel, van het
individu zelf, staan. En juist door deze harmonische samenwerking,
in haar diepste wezen even onverklaarbaar als het leven zelf, wordt
het nieuwe individu, het zich nieuw vormende organisme, in al zijn
samengesteldheid als één harmonisch geheel uit de eicel opgebouwd.

VERMOEIDHEID VAN M E T A L E N
door
W. F. B R A N D S M A .
Bij het ontwerpen van constructies en machines speelt de keuze
van het te gebruiken materiaal een zeer groote rol. Het materiaal
moet immers weerstand bieden aan de krachten die optreden,
zoodra een constructie opgebouwd of een machine in gang
wordt gezet. Deze krachten veroorzaken spanningen in het materiaal
die een bepaalde waarde niet mogen overschrijden, omdat het
materiaal slechts een bepaalde weerstand tegen deze spanningen
kan bieden. Deze bepaalde waarde, de toelaatbare spanning, dient
dus bekend te zijn alvorens men kan berekenen of een constructie
of machine voldoende sterk zal zijn om de belastingen, die in het
gebruik optreden, te kunnen verdragen.
Het bepalen van de toelaatbare spanning gebeurde vroeger door
de sterkte van het materiaal, zooals deze gevonden werd uit de
trekproef, te deelen door een empirisch gevonden factor. Deze
factor was afhankelijk van verschhlende belastingsgevallen. Voor
een rustende, d.w.z. niet veranderende belasting rekende men
met een factor drie; bij een wisselende belasting rekende men met
een factor vijf. Deze methode kan in eenvoudige gevallen nog wel
dienst doen, doch voor de tegenwoordige techniek, waarbij het
gewicht tot het uiterste beperkt dient te worden, wenscht men de
toelaatbare spanning nauwkeurig te kennen.
Omdat de belasting van een onderdeel zeer verschillend kan
zijn, we kennen immers trek-, druk-, buig- en torsiebelastingen,
zullen ook de toelaatbare spanningen voor deze belastingsgevallen
verschillend zijn. Om de stof te beperken zullen we vanavond in
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den regel spreken over de trek- en drukspanningen, omdat dit de
eenvoudigste gevallen zijn.
W i l men de toelaatbare spanning van een materiaal bepalen,
dan begint men met een trekproef d.w.z. men rekt in een trekbank
een proefstaaf, totdat deze breekt en bepaalt de tijdens dit rekken
optredende krachten. De hoogste belasting die hierbij optreedt,
gedeeld door het oppervlak van de oorspronkelijke doorsnede, de
trekvastheid, zal in een constructie of machine nooit kunnen worden
overschreden, omdat hierbij het onderdeel zal breken. De toelaatbare spanning zal dus zeker beneden deze waarde moeten hggen.
Echter wordt een constructie of machine eveneens onbruikbaar,
indien een onderdeel een blijvende vervorming ondergaat, al treedt
hierbij dan ook geen breuk op. I n de techniek gebruikt men in den
regel de strekgrens, dit is de spanning, waarbij de blijvende rek
0.2% bedraagt, als toelaatbare spanning. De strekgrens bedraagt
bij staal ongeveer de helft van de trekvastheid.
Men zal steeds een zekere marge moeten aannemen tusschen de
experimenteel gevonden strekgrens en de toelaatbare spanning,
omdat in de eerste plaats de regelmatigheid van een bepaalde
staalsoort nooit zoo groot is, dat er geen verschillen in eigenschappen zouden bestaan en in de tweede plaats, omdat bij de
mechanische eigenschappen de bij de beproeving gevonden waarden
afhangen van den vorm der proefstukken en van de wijze van beproeving. Men neemt i n den regel ongeveer één derde gedeelte als
veiligheidsmarge, zoodat men de toelaatbare spanning bij rustende
belasting aanneemt op twee derde van de strekgrens of bij staal
op één derde van de trekvastheid.
Het tot nu toe besprokene staat geheel los van de berekening
van de materiaalspanningen, die i n een bepaalde constructie of
machine zuhen ontstaan. De tak der wetenschap, die zich hiermede
bemoeit, is de toegepaste mechanica. De materiaal-deskundige
neemt aan, dat de spanningsberekening juist is. De werktuigkundige,
die deze berekening uitvoert, zal in vele gevallen niet in staat zijn
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de spanningen volkomen exact te bepalen en dus ook zijn toevlucht
nemen tot het invoeren van een veihgheidsmarge; deze is dan evenwel onafhankelijk van de bovengenoemde marge die uitsluitend
van het materiaal zelf afhangt. De vraag, welken invloed de vorm
van het werkstuk, in het bijzonder een overgang van dikker naar dunner materiaal, een afronding, groeven, zooals bij schroefdraad, gleuven zooals bij spieën enz. heeft, zal hier dus niet worden besproken.
Indien men de berekening van de onderdeelen van machines
die aan een voortdurend veranderende spanning onderworpen zijn
baseert op de bovengenoemde toelaatbare spanning, die dus uit de
strekgrens wordt afgeleid, zal het resultaat zijn, dat de onderdeelen
na korteren of langeren tijd zullen bezwijken. De breuk heeft in
dit geval een totaal ander uiterlijk dan een breuk, die ontstaat
door een te hoog opgevoerde belasting.
Een dergelijke breuk noemt men een vermoeidheidsbreuk; het
metaal verandert door de veranderende belasting zoodanig van
structuur, dat het geen weerstand meer bieden kan aan spanningen,
die het onder normale omstandigheden zonder vormverandering
en zonder breuk kan verdragen. D i t vermoeidheidsverschijnsel is
voor het eerst grondig bestudeerd door WÖHLER in 1852—1858.
De aanleiding tot dit onderzoek is geweest het veelvuldig optreden
van deze merkwaardige breuken in de assen van goederenwagens.
Het kenmerkende van deze breuken ligt vooral daarin, dat de
breuk zonder eenige vervorming is ontstaan zelfs in staal of in
een ander metaal dat bij de trekproef alvorens te breken een zeer groote
verlenging en een duidelijke insnoering geeft. De beide breukdeelen kan men tegen elkaar passen zooals bij de breuk van een
bros materiaal zooals porcelein, glas, gietijzer. Bovendien zijn aan
het breukvlak dikwijls twee gedeelten te onderscheiden, het eene,
het vermoeiingsbreukvlak is glad, fijn korrelig, glinsterend en
dikwijls voorzien van ringen, die op een langzaam voortgewoekerde
breuk wijzen; het andere, het restbreukvlak, is ruw, mat en heeft
het uiterlijk van een plotseling ontstane breuk.
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Men treft bij deze breuken zeer dikwijls gevallen aan, waarbij
uit de vorm van het breukvlak te zien is, dat de breuk begonnen is
bij een scherpe overgang zooals spiegleuven, schroefdraden, overgangen, enz. We zullen zien, dat ook de groeven, die bij de bewerking ontstaan, dikwijls het begin van een vermoeiingsscheur zijn.
WÖHLER heeft aan de hand van een zeer groot aantal proeven
aangetoond, dat deze breuken bij een van teeken wisselende spanning, die slechts weinig beneden de strekgrens ligt, bij een betrekkelijk gering aantal belastingsvariaties ontstaan, terwijl dit
aantal grooter wordt naarmate de gekozen spanning lager ligt.
Graphisch uitgezet in een diagram, waarin op de abcis het aantal
belastingsvariaties en op de ordinaat de spanning is uitgezet,
vormen de experimenteel bepaalde punten een vloeiende lijn, die
men de Wöhler-kromme noemt. De vraag, welke voor den constructeur van het allerhoogste belang is, is deze: Loopt de Wöhlerkromme bij groote aantallen horizontaal, met andere woorden is
er een spanningsvariatie die het materiaal een oneindig aantal
malen kan verdragen? Om deze vraag te beantwoorden zet men
tegenwoordig dezelfde punten uit in een dubbel-logarithmisch
diagram. Bij staal blijkt de Wöhlerkrommer in dit diagram een
rechte lijn te zijn, die bij een bepaald aantal belastingsvariaties
met een knik overgaat in een horizontale lijn. De wisselspanning
door deze lijn aangegeven kan dus oneindig lang worden gehandhaafd, zonder dat de proefstaaf zal breken, het is een vermoeidheidsgrens.
Bij staal ligt deze knik bij 1 of 2 millioen soms wel bij 6 of 7
mhlioen belastingsvariaties. Ter bepahng van de vermoeidheidsgrens gaat men daarom tot 10 millioen. Bij de non-ferro metalen
ligt dit aantal nog hooger en is soms zelfs nog niet bekend. Men
dient in dergelijke gevallen het aantal belastingsvariaties op te geven.
Zooals reeds werd opgemerkt, zijn er verschihende belastings-
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gevallen. We zullen dus vermoeidheidsgrenzen vinden voor wisselende spanningen, die optreden bij het afwisselend op trek en druk
belasten, bij een heen en weergaande buiging of wringing. Voor
deze drie gevahen vindt men drie vermoeidheidsgrenzen, die de
maximale spanning aangeven, welke bij afwisselend belasten, dus
evenveel naar de eene zijde als naar de andere zijde, toelaatbaar
zijn. Men noemt deze grenzen wel de wisselvastheid.
Een ander geval treedt op, indien men een proefstaaf of machineonderdeel afwisselend eenzijdig belast en weder ontlast. I n dit
geval varieert dus de spanning tusschen nul en een maximum
en krijgt men dus belastingssprongen. Een voorbeeld hiervan is een
bufferveer, die uitsluitend bij het indrukken wordt belast en dus
afwisselend belast en onbelast is. Deze veer wordt nooit op trek
belast. Indien men op analoge wijze als boven beschreven voor
zoo'n geval de vermoeidheidsgrenzen bepaalt, vindt men dat de
proefstaaf een belangrijk hoogere spanning dan in het geval van de
wisselende belasting kan verdragen. Deze vermoeidheidsgrens, die
eveneens uit een Wöhler-diagram wordt afgeleid, noemt men de
sprongvastheid. Deze sprongvastheid ligt hooger dan de wisselvastheid.
Tenslotte bestaat de mogelijkheid, dat de belasting varieert
tusschen twee whlekeurige waarden. Een voorbeeld is een klepveer,
dit is een veer die een klep gesloten houdt door deze op een zitting
te drukken. Wordt nu de klep geopend, dan wordt de veer sterker
samengedrukt en neemt de spanning toe. In dit geval is in den
regel de kracht die de klep in den ruststand aandrukt gegeven en
dient men dus te weten of de spanning in de uiterste stand, dus
bij vohedig geopende klep, niet boven de vermoeidheidsgrens komt
en de veer op den duur zou gaan breken..
Om deze gevallen nu op eenzelfde basis te beoordeelen, gaat
men in den regel uit van de gemiddelde spanning, dus de spanning
die midden tusschen de hoogste en de laagste belasting in ligt.
Op deze gemiddelde spanning wordt dan een wisselende spanning,
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de rimpelspanning genaamd, gesuperponeerd gedacht die een
waarde heeft gelijk aan het verschil van de hoogste en laagste
spanning. De hoogste spanning is dan de gemiddelde spanning
vermeerderd met de rimpelspanning; de laagste spanning is de
gemiddelde spanning verminderd met de rimpelspanning. Een
vermoeidheidsgrens wordt dus gegeven door de waarden van de
gemiddelde en van de rimpelspanning.
De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in een
vermoeidheidsdiagram, waarvan dat van SMITH de voorkeur
verdient, omdat het zoo duidelijk aangeeft binnen welke zone men
moet blijven om geen breuk van het materiaal te krijgen.
Toch treedt hierbij weer een complicatie op, waardoor men de
vermoeidheidsgrenzen, die men in het diagram kan aflezen, niet
direct als toelaatbare spanning kan gebruiken. Reeds eerder werd
opgemerkt, dat een vermoeidheidsbreuk dikwijls begint bij een
scherpe overgang of kerf. De spanningsconcentratie, welke hierbij
optreedt, kan aanleiding zijn tot het begin van breuk. Als gevolg
hiervan vindt men lagere vermoeidheidsgrenzen naarmate het
oppervlak ruwer is bewerkt dus in volgorde: gepolijst, geslepen,
gefreesd, gedraaid of geschaafd. Indien men een vermoeidheidsdiagram bepaalt, gaat men uit van gepolijste proefstaven. I n de
techniek zal men echter de machineonderdeelen slechts zelden
polijsten, zoodat de toelaatbare spanning in verband met de afwerking van het oppervlak lager zal liggen dan de vermoeidheidsgrens.
Men houdt hier rekening mee door het invoeren van een kerffactor, waarmee men de uit het diagram afgelezen vermoeidheidsgrenzen en in het bijzonder de rimpelspanning vermenigvuldigt
om de toelaatbare spanning te vinden. Deze factor is afhankelijk
van den aard der bewerking en is voor een gepolijst oppervlak één.
Verder hangt deze grootheid af van de aard van het materiaal.
Bij staal vindt men bij hoogere vermoeidheidsgrenzen, een
lagere kerffactor, met andere woorden een sterker staal is gevoeliger
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voor kerven dan een eenvoudiger staal. Bij gietijzer liggen door
de aanwezigheid van graphietlamellen de vermoeidheidsgrenzen
laag; echter is door dezelfde lamellen de kerffactor bij dit metaal
gelijk aan één. De kerven die men bij de bewerking maakt, zijn niet
zoo scherp en zoo diep als die, welke het gietijzer van nature
bezit.
Een geheel andere invloed, waarmede tot nu toe nog geen rekening is gehouden, is de corrosie die bij een metaal, dat aan wisselende
spanningen onderworpen is, veel grootere afmetingen aanneemt
dan bij een metaal, dat slechts onder een statische belasting staat.
Ook hier is een klein putje de oorzaak van een beginscheur, die
snel verder woekert en tot breuk leidt. Het essentieele, dat vermoeidheidsproeven in een corrodeerend milieu kenmerkt, is dat er geen
vermoeidheidsgrenzen zijn en dat breuk kan optreden ook wanneer
een stalen proefstaaf reeds veel meer dan 10 millioen belastingsvariaties heeft ondergaan. I n zoo'n geval kan men dus slechts een
beperkte levensduur verwachten.
Het vermoeiingsonderzoek omvat nog talrijke andere gevallen,
die echter geen principieel nieuwe gezichtspunten openen. Zoo
zijn er tal van proeven genomen met gecombineerde spanningen,
bijv. gecombineerde buig- en torsiespanningen, zooals deze voorkomen in assen van drijfwerken, waarbij de riem aan de riemschijf
trekt en daardoor op de as een buigkracht uitoefent, terwijl de
krachtoverbrenging torsiespanningen in de as geeft. Ook zijn er
reeds veel onderzoekingen gedaan over de vermoeidheidsverschijnselen bij hooge temperatuur.
Geheel onvermeld is nog gebleven de invloed die de vorm van
de proefstaaf op de uitkomsten heeft. Het is bij de vermoeidheidsgrenzen evenals bij de andere mechanische eigenschappen zoo dat
men in tegenstelling met physische en chemische eigenschappen
de vorm van het proefstuk niet mag verwaarloozen. De vorm van
de proefstaven dient arbitrair vastgelegd te worden, anders zullen
de uitkomsten verschillen. Ook hierin ligt weer een moeilijkheid.
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want de constructeur, die de maciiineonderdeelen berelcent, zal
hiermee ter dege rekening moeten houden.
Tot nu toe is het onderwerp der vermoeiing uitsluitend van den
technischen kant bekeken en hebben we nagegaan welke gegevens
men aan den constructeur kan verschaffen opdat deze de voor hem
onmisbare toelaatbare spanning kan vinden. Daarnaast is het
onderzoek thans ook zeer intens bezig met de physische zijde van
het vraagstuk. Wat gebeurt er in het metaal, dat de eigenschappen
zoodanig doet veranderen, dat door dynamische belastingen een
veel geringere weerstand tegen de optredende krachten in het
metaal aanwezig blijkt te zijn dan wanneer het metaal statisch
wordt belast.
Indien met een preparaat van een metaal maakt, dat door vermoehng gebroken is en een ander, dat bij een trekproef is bezweken,
vindt men in beide gevallen de bekende glijlijnen die wijzen op
een plastische deformatie van het metaalkristal. I n beide gevallen
is er dus deformatie-arbeid geleverd. Dat dit het geval is bij de
gewone trekproef is logisch, daar hier een kracht over een bepaalde
afstand werkt en dus arbeid verricht.
Bij een wisselende belasting treedt een mechanische hysteresis
op, die men constateeren kan door het opteekenen van een spanningrekdiagram. De opgaande kromme ligt iets bol, de teruggaande
iets hol. Bij een kleine belasting blijft men geheel in het elastisch
gebied en komt men in het punt van uitgang terug. De bij deze
hysteresis opgenomen arbeid komt als wamte vrij. Bij grootere
belasting krijgt men echter, dat het materiaal, indien men het
eenigen tijd in belasten toestand houdt, iets na blijft rekken, dit is
kruipen en ook dat het na ontlasten een kleine rek heeft overgehouden, die echter na eenigen tijd weer teruggaat, dit is de elastische
nawerking. Beide factoren maken dat men na een vohedigen kringloop niet geheel in hetzelfde punt terugkeert, maar dat er eenige
blijvende deformatie is.
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Wordt de kringloop nu herhaald, vóórdat de elastische
nawerking is beëindigd, dan zal éen nieuwe blijvende deformatie optreden. Daar echter het metaal door een deformatie
wordt verstevigd, is deze nieuwe deformatie iets kleiner dan
de vorige. Zoo voortgaande kan de hysteresis lus langzamerhand overgaan in een volledig elastische. In dit geval hebben
er dus plastische deformaties in het metaal plaats gevonden en
zijn er glijlijnen ontstaan, die op een gepolijst oppervlak te
zien zijn. Het metaal zal echter niet breken, omdat in dit
laatste stadium weer ahe opgenomen energie als warmte kan
worden afgevoerd.
Voert men echter een beproeving uit bij een zoodanige
belastingswissehng, dat de glijlijnen reeds in een te groote
hoeveelheid aanwezig zijn en dt samenhang van het metaal
reeds te veel is verbroken dan zal, niettegenstaande de versteviging,
de plastische deformatie steeds verder voortschrijden en tenslotte zal er op de plaats van de hoogste spanning een scheur
ontstaan. Deze wordt grooter en grooter, waardoor het vermoeiingsbreukvlak ontstaat en tenslotte breekt de rest van de doorsnede
plotseling door.
De hierboven geschetste verklaring is voor een goed deel door
het Röntgenonderzoek van de oppervlakte van het vermoeide
materiaal bevestigd. D i t w i l niet zeggen dat het onderzoek beëindigd is, want vooral de glijding, waarvan de beteekenis voor
de vermoeidheid zooals uit het bovenstaande is gebleken, zoo
bijzonder groot is, is nog geenszins volkomen opgehelderd. De
glijlijnen ontstaan bij veel lagere spanningen dan men uit physische
overwegingen zou verwachten, dus is er een mogelijkheid, dat we
door een verder onderzoek' in staat zullen zijn wegen te vinden
om de groote afstand die bestaat tusschen de experimenteele en
theoretische sterkte te verkleinen en daardoor te komen tot materialen
die beter bestand zijn tegen belastingsvariaties. Het gevolg hiervan
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zal zijn, dat er mogelijkheden voor nog lichtere constructies en
machines worden geschapen. Deze hchtere bouw is vooral van
belang in de verkeerstechniek, treinen, auto's en vooral vliegtuigen, want bij deze machines wordt het gewicht en daardoor
de rentabiliteit grootendeels gegeven door de grootte van de toelaatbare spanning.

ONTWIKKELINGSFACTOREN EN
LETALE GENEN
door
M . J. SIRKS.
In de eerste jeugd van het experimenteele erfelijkheidsonderzoek,
in de jaren na 1900 toen het mendehsme geboren werd, leerden
we de erfelijke factoren of genen kennen, die door de beide samengesmolten voortplantingscellen meegebracht, in de bevruchte eicel
aanwezig zijn. Voor iedere uitwendig waarneembare eigenschap
mogen we zulk een erfelijke eenheid verantwoordelijk stellen.
De beide factoren, die van moederszijde en van vaderskant afkomstig zijn en op dezelfde eigenschap betrekking hebben (twee
„allelomorphe genen") blijven ;n iedere cel van het individu bij
elkaar, maar ze worden door dit individu over twee verschillende
voortplantingscellen verdeeld. Zijn ze gelijk aan elkaar, dan heet
het betrokken individu „homozygoot"; zijn ze ongelijk, dan
„heterozygoot". Indien de beide factoren, die een paar vormen,
ongelijk zijn (het individu dus „heterozygoot"), dan kan het
gebeuren, dat de werking van een van beiden alleen tot uiting
komt, (de „dominante" factor) en de invloed van de andere (de
„recessieve") niet merkbaar is. We kunnen die factoren door
een letter voorstellen: de heterozygote heeft dan de formule Aa,
de homozygoot-dominante AA en de homozygoot-recessieve aa.
Een heterozygote vormt dan twee typen van voortplantingscellen,
nl. A en a, en de nakomelingschap van een paar heterozygoten
bestaat dus uit de vier combinatiemogelijkheden:
1 A A + 2 Aa -f 1 aa, of een homozygoot-dominante tegen twee
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heterozygoten tegen een
volgende schema:

homozygoot-recessieven, volgens het

Mannelijke
voortplantingscellen
A

a

A

AA

Aa

a

Aa

aa

Vrouwelijke
voortplantingscellen:

In die jaren kwam de voorstellingswijze op den voorgrond, dat
ieder gen een afzonderlijk iets zou zijn, dat dus het heele genenbezit van de cel als een blokkendoos met houten blokjes zou mogen
beschouwd worden. Ieder blokje zou, volgens die opvatting, een
eigen taak hebben; het stuurde tijdens de ontwikkehng van het
organisme recht op zijn doel af, het stoorde zich daarbij niet of
althans heel weinig aan zijn medeleden van de genenbevolking, die
de kern van de bevruchte eicel bewoont.
Die eenigszins primitieve voorstelling is ook voor een eerste
oriëntatie betreffende de genentheorie het beste geschikt, ze is
als begin het gemakkelijkst te verwerken. Ze komt in de eerste
hoofdstukken van boeken, waarin het „mendehsme", de door
MENDEL ontdekte grondslagen der erfelijkheidsleer, behandeld
wordt, tot uiting en ze heeft haar waarde als inleidende wijze om
genetisch te leeren denken. Maar ze is primitief, en zelfs onjuist.
De kruisingsproeven, waardoor de genetica als experimenteele
wetenschap werd gefundeerd, waren inderdaad van dien aard,
dat deze manier van voorstehen aanvaardbaar leek; ze hadden
meestal betrekking op kleuren van bloemen of van haar, op scherpomschreven vormen, op het al of niet voorkomen van morpholo-
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gische kenmerken, Vandaar dat ook de grondslag voor die morphologische kenmerken morphologisch werd gedacht en de eerste
ontwikkehng der genetica in morphologische richting liep, zoodat
de morphologische vraagstukken van de ligging der genen in de
celkern, op den voorgrond stonden.
Maar sedert een vijftiental jaren is de genetica begonnen, het
vraagstuk van den erfelijken grondslag anders te zien, I n de eerste
plaats whde zij het verschijnsel der erfelijkheid als een physiologisch proces gaan beschouwen; ze vroeg zich af hoè nu die bewuste
genen werken, langs welken weg ze hun einddoel, het tot stand
brengen van een waarneembare eigenschap, bereiken. En aan
den anderen kant drong zich ook de vraag naar voren of en zoo ja
in hoeverre de ontwikkelingsgang van het organisme, de lange
keten van celdeelings- en differentiatieprocessen tusschen de
bevruchte eicel en het volwassen organisme, door erfelijke factoren
beheerscht wordt, Daardoor is de ontwikkehngsgenetica ontstaan
en door haar werk is ons gebleken, dat de genen die de bevruchte
eicel bewonen, heelemaal niet zoo individualistisch getint zijn,
dat ze met elkaar een levensgemeenschap vormen, waarvan de
leden elkaar noodig hebben, om ieder de hem opgedragen taak
naar behooren te kunnen vervullen, We zijn niet meer tevreden
met het vaststehen van een gen voor een bepaalde eigenschap; we
willen weten hoe dat gen werkt, waf zijn rol is in den opbouw
van het organisme.
Aantrekkelijk materiaal voor het onderzoek naar de samenwerking tusschen genen bij het tot stand brengen van het uiterlijk,
het „phaenotype" van een individu vinden we in de kleurpatronen
van vlinders. Vlindersoorten met de mooiste vleugelteekeningen
zijn overbekend, zwarte, roode, gele, blauwe, witte vlekken vormen
samen een bekoorlijk geheel. Vlinderpatronen komen tot stand
door een vaste verdeeling van scherp-omschreven velden, die
met verschhlende schubben bekleed zijn. Deze verschillen tusschen
schubben zijn quahtatief of quantitatief chemisch, in vorm of in
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structuur; de begrenzing der velden kenmerkt deze als smalle of
breede banden, dwars of schuin of evenwijdig aan de vleugeladeren;
punten, streepen of vlekken in bepaalde rangschikking of geïsoleerd.
Binnen hetzelfde geslacht vertoonen de soorten meestal een parallel
beeld, dat op hetzelfde grondtype gebouwd schijnt. Teekening
en kleur zijn daarbij volkomen onafhankelijk van elkaar; hetzelfde
patroon van banden, vlekken en punten is nu eens in zwart, rood
en geel, dan weer in zwart, blauw en wit voorhanden. Het bleek
nu aan GOLDSCHMIDT, dat het patroon in ongekleurde teekening
reeds in de jonge, nog onvolgroeide vleugels in de pop waargenomen kon worden: op bepaalde plekken waren de schubben nog
zachte, met bloed gevulde zakjes, op andere reeds door chitineafzettlng verhard. De verschhlende velden van het patroon onderscheiden zich dus door de snelheid, waarmee de schubben zich
ontwikkelen en differentiëeren. En hierin werd een opvallende
regelmaat gevonden: op de latere roode en oranje gebieden waren
de schubben het eerste rijp, op de witte en gele wat langzamer en
in de zwarte plekken bleven ze nog lang onvolwassen. De reactiesnelheid van de schubbenontwikkeling loopt dus voor afzonderlijke
velden zeer uiteen.
Dwars door deze ontwikkelingsreeks der schubben, waardoor
deze in rijping en in het stadium, waarin ze geschikt zijn om kleurstoffen op te nemen, groepsgewijs verschillen, loopt een tweede
reeks van scheikundige processen, die tot de vorming der roode,
gele en zwarte kleurstoffen leiden. Ureum, guanine, tyrosine als
grondstoffen voor de vorming van de gekleurde carotinen en
melaninen zijn stofwisselingsproducten, die, op bepaalde momenten
ter beschikking gesteld worden, en wanneer dan op dat oogenblik
de vleugelschub door zijn colloïdalen toestand in staat is de daardoor gevormde kleurstof op te nemen, terwijl andere schubben
nog te jong of reeds te oud zijn, dan wordt door het samenspel
van deze beide reacties de kleuring van een veld mogelijk gemaakt.
Schematisch kunnen we ons dit met GOLDSCHMIDT als volgt vóór-

99
stellen (figuur 1): Drie kleurstofvormende processen verloopen
met ongelijke snelheid: I zeer vlug, I I langzamer en I I I het langzaamst. Op het oogenbhk dat kleurstof I (rood en oranje) beschikbaar is, hebben alleen de schubben M-^ hun toestand van opnamemogelijkheid bereikt, zoodat zij deze kleur krijgen; hun geschiktheid tot opname is voorbij, wanneer kleurstof I I (wit en geel)
klaar is, maar dan zijn de schubben M j daarvoor geschikt, die
dan ook w h en geel gekleurd worden; kleurstof I I I (zwart) komt

Fig. 1.

te laat om de schubben
en
te kleuren, maar vindt de laatstrijpende schubben Mg bereid tot opname. Iedere schub bevindt
zich dus korten tijd in een „sensibele periode", waarin ze gevoehg
is om de op dat moment beschikbare kleurstof op te nemen.
De veronderstelling, waarvan GOLDSCHMIDT uitgaat, is deze,
dat de erfelijke factoren of genen bepaalde stoffen produceeren,
die in de stofwisseling van de cel ingrijpen en daardoor de ontwikkeling van de cel en de vorming van haar onderdeelen en
kenmerken beheerschen. D i t vraagstuk van de door genen gepro-
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duceerde stoffen is voor experimenteel onderzoek uitstekend
toegankelijk; het voert ons binnen in het grensgebied tusschen de
genetica en de biochemie. Het spreekt wel vanzelf, dat de werking
van zulke „genenstoffen" in de eerste plaats binnen de cel, waarin
de genen gelegen zijn, intracellulair dus, verwacht kan worden.
Zulk een intracellulaire werking van het gen is in de meeste gevallen niet gemakkelijk voor onderzoek toegankelijk, omdat de
werking in de cel geen vergelijking toelaat met deelen van dezelfde
cel, waar het gen niet aanwezig is. Een bijzonder mooi object is
echter door HAMHERLING gevonden in het zeewier Acetabularia,
dat uit slechts één cel met één celkern bestaat, maar toch een
grootte van eenige centimeters bereiken kan. Het is parasolvormig,
met een scherm, een lange steel en aan de knop onderaan eenige
wortelachtige uitloopers. De bouw van het scherm is karakteristiek
verschillend voor de beide soorten A. mediterranea en A. Wettsteini;
bij de eerste is dit in 75 afdeelingen verdeeld, bij de tweede in
15 afdeelingen. De celkern, waarin volgens onze opvattingen de
genen gelocallseerd zijn, ligt aan den voet van den steel bij de
worteluitloopers. Het bleek nu mogelijk deze ééncelhge wieren
dwars, midden door den steel, door te snijden en de beide helften
weer op elkaar te planten, waardoor individuen verkregen konden
worden, die het basale kern- en genen-bevattende deel van A.
mediterranea vereenigen met het bovenste, schermdragende gedeehe van A. Wettsteini of omgekeerd. Een mediterranea-top,
waarvan het scherm weggenomen is, op een Wettsteini-onderstuk
vormt nu een nieuw scherm, maar dit draagt alle kenmerken van
het Wettsteini-scherm; een Wettsteini-top zonder scherm op een
mediterranea-basis produceert door regeneratie een nieuw scherm,
dat de eigenschappen van het mediterranea-scherm draagt. De conclusie ligt voor de hand: de genen, die in de celkern bij de basis
liggen, vormen genenstoffen, die binnen de cel, intracellulair dus,
getransporteerd worden, en aan den top den vorm van het
scherm volkomen beheerschen.
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Een dergelijk vervoer van stoffen, die door genen gevormd
worden, behoeft niet binnen de cel beperkt te blijven; ze kunnen
ook in den bloedstroom opgenomen worden, door het hchaam
getransporteerd en op andere plaatsen hun werking uitoefenen.
Zoo is bij de meelmot, Ephestia kühniella, een gen bekend, dat
een aantal eigenschappen van het dier beheerscht. Aanwezigheid
van dat gen (a+ genoemd) veroorzaakt een roode kleur van de
larvenhuid en van de larvenoogen, een zwarte kleur in de oogen
van de vhnders, een bruine kleur in de hersens en in de testes
(mannelijke geslachtsklieren) van de vlinders, een vlugge ontwikkelingssnelheid en een groote levensvatbaarheid der dieren;
is dit gen niet aanwezig (a), dan zijn oogen, huid, hersens en testes
ongekleurd, de ontwikkelingssnelheid vertraagd en de levensvatbaarheid gering. Het is nu door het werk van K Ü H N en zijn leerlingen mogelijk gebleken in aa-dieren, die dus uit kracht van hun
eigen erfelijken aanleg deze kleuren niet toonen, toch deze organen
te doen kleuren, nl. door het overplanten van bepaalde weefsels
uit dieren, die het a+-gen wel bezitten; deze a+a+-weefsels scheiden
dan een stof af, die in den bloedstroom van de op zich zelf ongekleurde aa-dieren opgenomen wordt en op geheel andere plaatsen
in het hchaam de kleurstof doen ontstaan. Gebeurt dit overplanten
vroeg genoeg, d.w.z. in het voorlaatste larvenstadium, dan worden
ook de larvale huid en de larvale oogen nog gekleurd; geschiedt
het later, dan alleen de organen van de volwassen vhnder.
Deze werking heeft zeer snel plaats: wordt een a+-larventestis
in een aa-pop van negen dagen oud overgeplant en na 24 uur er
weer uitgenomen, dan wordt reeds zwartkleuring van de oogen
der aa-vlinder bereikt; een verblijf van 16 uur kleurt de, van nature
kleurlooze oogen koffiebruin. Zulk een testis kan tot tien keer toe
ingeplant en weer weggenomen worden in telkens een andere pop
van het kleurlooze type, maai' haar werking blijft behouden. Zelfs
is het mogelijk de ongekleurde organen van aa-dieren te kleuren
door het inplanten van bevroren en weer ontdooide testis uit een
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dier van het geldeurde type, evenals door het inspuiten van alcoholof aceton-extracties uit zulke gekleurde testes. Het lijkt dus wel
bewezen, dat hier werkelijk door het a+-gen een stof geproduceerd
wordt, die in de bloedsomloop van genetisch ongekleurde dieren
gebracht, ook daar het proces van kleurstofvorming te voorschijn
roept.
Door de productie van deze genenstof door a+-Ephestia-dieren
kan ook het verschijnsel van „predeterminatie" verklaard worden.
Daaronder verstaan we de nawerking van den erfelijken aanleg
van de moeder via de door dit dier gevormde eicellen op de nakomehngschap: de recessieve aa-larven, die uit de paring van een
vrouwelijk a+a-dier met een aa-mannetje ontstaan, toonen nog
pigmentvorming in de oogen, die wel langzamerhand verdwijnt,
maar toch als nawerking van den a+-factor, die in de moeder
aanwezig was, kan gelden. Een dergelijke nawerking kan ook
kunstmatig verkregen worden: vrouwelijke aa-dieren, die de kleurfactor dus niet bezitten, maar waarin weefsel van het gekleurde
type is overgeplant, stapelen de daardoor gevormde genenstof in
hun eicellen op en brengen dan na paring met mannelijke dieren
van het kleurlooze type, toch nakomelingen voort, die eenigen tijd
lang als larven een gekleurde huid en gekleurde oogen hebben.
De werking van zulke genenstoffen kan ook langs indirecten weg
verloopen, wanneer de genenstof zelf alleen de vorming van een
bepaald orgaan, bijv. een hormoonklier bewerkt en als secundair
proces het door deze hormoonkher gevormde hormoon weder
bepaalde groeiverschijnselen te voorschijn roept. D i t is het geval
bij dwergvormigen: dwergmuizen verschillen van normale muizen
in één enkel gen, de dwergen bereiken een gewicht, dat slechts een
vijfde van het normale is. Men kan nu zulke dwergmuizen op
een bepaald stadium van hun leven „genezen", door ze in te
spuiten met een aftreksel van de zoogenaamde hypophyse (een
bij de hersenen gelegen klier met interne secretie) van normale
dieren; hun groeicurve wordt hersteld, hun ontwikkelingsstoring
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opgeheven, zoodat zij op hun beurt de normale grootte bereiken
kunnen (figuur 2). Inspuiting met een hypophysenextract van
dwergmuizen brengt in den groei der behandelde dieren geen
verandering. Groeiprocessen hangen in hooge mate van de werking
van zulke, door genen beheerschte, klieren met interne secretie af:
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Fig. 2.
dwerggroei en reuzengroei bij den mensch zijn evenzeer als erfelijk
bekend en berusten eveneens op een enkel gen.
Deze beïnvloeding der ontwikkeling door bepaalde genen kan
ook betrekking hebben op den groei van bepaalde deelen; de
buhdog, een hondenras, dat in erfelijke factoren van andere hondenrassen verschilt, toont groeistoringen van het skelet, in het bijzonder
van den schedel en de wervelkolom, dashonden beschikken niet
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over de genen, die den normalen lengtegroei van de pooten beheerschen.
Klieren met interne secretie, waarvan de werking door genen
geleid wordt, zijn ook bekend bij insecten. De vhegensoort Drosophha bezit een „verpoppingsklier", die in de buurt van de larvenhersens gelegen is. I n een erfelijken stam, die in één gen van het
normale type der soort verschilt, ontbreekt de verpoppingsklier,
of ze functioneert althans slecht, zoodat de dieren van dit afwijkende
type niet of slechts met moeite verpoppen; het overplanten van
kheren uit normale dieren in larven van het abnormale ras, herstelt
hun verpoppingsvermogen en hun leven loopt daarna volkomen
regelmatig.
Daarmee hebben we nu het tweede gebied der ontwikkehngsgenetica bereikt, die immers niet alleen de vraag omvat, hoe de
werking der genen door het lichaam heen verspreid wordt, maar
óók in hoeverre bepaalde genen in den normalen ontwikkelingsgang
van het organisme een rol spelen, of eventueel, indien zij ongunstige
allelomorphen van de normale ontwikkelingsgenen zijn, storend
ingrijpen. Bijzonder belangwekkend materiaal voor het onderzoek
van dergelijke verschijnselen is te vinden in de muizenstammen,
die indertijd door twee Amerikaansche onderzoekers ontdekt zijn
en ter hunner eer de „blazenmuizen van Bagg en Little" genoemd
worden. Het type van deze muizen is erfelijk; hun aanleg als van
één mendelenden factor afhankelijk recessief tegenover den normalen dominanten factor te beschouwen. Dat w i l dus zeggen, dat
heterozygoten voor dit factorenpaar „normaal-blazenvormend"
steeds bij onderlinge paring 25% homozygote blazenvormende
nakomehngen produceeren. Als volwassen dieren zijn deze blazenmuizen gekenmerkt door allerlei abnormaliteiten van oogen en
pootenI de oogafwijkingen kunnen eenzijdig of tweezijdig en in
uiteenloopende graden voorkomen, van een geringe vermindering
der opening tusschen beide oogleden tot volkomen door gestold
bloed en zelfs door de huid bedekte oogen; de pootmisvormingen
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treden aan één of meer pooten op, uiten zich als zoogenaamde
klompvoeten, of door teveel vingers of teenen, of door vergroehngen
daartusschen. Zulke lichaamsafwijkingen zijn natuurlijk niet
primair; ze zijn toe te schrijven aan storingen in de ontwikkeling
dezer organen.
Zorgvuldig embryologisch onderzoek door BONNEVIE gaf hier
een uiterst verrassend resultaat; als primaire oorzaak werd vastgelegd een abnormaal sterke afscheiding van vocht uit de vierde
hersenholte, die in het verlengde merg gelegen is. Deze vierde
hersenholte is tijdelijk, ook bij normale muizen niet volkomen
gesloten; een opening laat dan teneinde de druk in de vloeistof
te regelen, wat vocht naar buiten treden. Maar bij de blazenmuizen
is deze vochtmassa ongekend groot en bij jonge embryo's van 7 mm
lengte hoopt die overtollige vloeistof zich op in de nekstreek onder
de huid, zoodat hier met helder vocht gevulde blazen zichtbaar
worden. I n een later stadium gaan die blazen zich langs vast voorgeschreven wegen verplaatsen en op scherp omschreven plekken
secundaire blazen vormen; ze verdwijnen dan van de plaats, waar
ze eerst gelegen waren, maar hebben intusschen daar het normale
ontwikkelingsverloop min of meer gestoord. Ze verschuiven van
de nekstreek langs kop en rug. Aan den kop verschuiven ze naar
beide kanten, langs de ondiepe gleuven van de sterk gewelfde
middenhersenen naar de streek van oogen en neus. Langs den rug
houden ze eerst in de schouderstreek stand, vanwaar ze de beide
voorpooten bereiken, om dan in de richting van het achterlijf te
verschuiven, aan den rug te blijven hggen of van hier uit langs de
achterpooten of de staart verder te kruipen. De blazen zelf zijn
met de heldere hersenvloeistof gevuld; blijven ze ergens lang liggen,
dan wordt door de toenemende vloeistofmassa de druk op de
onderliggende weefsels zoo groot, dat hier bloed naar buiten komt
en zich met de doorzichtige inhoud van de blazen zelf vermengt.
Overal, waar deze blazen, zij het tijdelijk, verblijf houden, storen
zij de normale ontwikkeling der weefsels en der organen; de vorming
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der teenen wordt er door beïnvloed; deze kunnen samengroeien
of vertakt worden; de lieele bouw van de voet kan door. die blazen
in wanorde gebracht zijn. Bijzonder sterk storend grijpt hun aanwezigheid in de ontwikkeling van het oog i n : de eerste stadia zijn
volkomen normaal, en ook verder verloopt de vorming van netvlies
en lens naar wensch. Maar door de aanwezigheid van zulke blazen
rondom de oogbeker wordt de opperhuid opgelicht, en zelfs indien
deze na het verdwijnen der blazen weer normaal wordt, dan is
toch intusschen de tijd voorbij gegaan, waarin de opperhuid aan
een normale vorming van hoornvlies en oogleden moet meewerken,
wat tot aherlei storingen aanleiding geeft. En indien de blaas niet
verschuift, maar onder de opperhuid verankerd blijft liggen, dan
vult ze zich met stollend bloed en het geheele oog wordt van de
buitenwereld afgesloten.
Zoo is een schijnbaar onsamenhangend complex van afwijkingen
in den bouw van pooten en oogen tot éénzelfde oorzaak teruggebracht: een te groote afscheiding van hersenvloeistof uit de vierde
hersenholte en deze primaire oorzaak berust weer op één enkelen
erfelijken factor.
Het leven van een dergelijke „blazenmuis", die zooveel lichamelijke nadeelen te wijten heeft aan één enkel van zijn genen, is niet
te benijden, maar het dier is althans nog te leven in staat. Zulk
een beschadiging door de werking van slechts één gen kan nog veel
verder gaan; de homozygote combinatie, die van twee gelijke genen
dus, kan tengevolge hebben, dat het betrokken individu, dier of
plant, niet levensvatbaar is, soms dus reeds in embryonalen staat
sterft, in andere gevallen wel levend ter wereld komt, maar een
voortijdig einde vindt, lang voordat het volwassen zou worden.
Letale genen heeten dan die voor het leven fatale erfelijke factoren;
ze gedragen zich in hun erfelijkheid volkomen als gewone genen, die
hchaamskenmerken te voorschijn roepen, maar in homozygoten
toestand werken ze doodelijk. Treedt de dood in tijdens het embryonale stadium, dan zijn ze echt letaal; wordt het individu levend
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geboren, maar sterft het spoedig daarna, dan sub-letaal. Op zichzelf
is de doodelijkc ) werking van letale genen niet zoo dadelijk met
zekerheid te constateeren; een aantal andere invloeden, die met den
erfelijken aanleg niets te maken hebben, kunnen evengoed de
levensvatbaarheid van het organisme verminderen, of geheel te niet
doen, en zeker mag niet ieder sterfgeval onder embryos of onder
pasgeborenen aan zulke letale of subletale genen worden toegeschreven.
Een groot aantal sterfgevahen vóór den volwassen leeftijd kan,
maar behoeft volstrekt niet altijd te berusten op de werking van
letale genen; deze mogen alleen als oorzaak beschouwd worden,
wanneer een op andere wijze onverklaarbaar hoog sterftepercentage
uitsluitend individuen met een bepaalden erfelijken aanleg betreft;
in het uiterste geval, komt één der volgens den regel van MENDEL
verwachte groepen in het geheel niet voor. Daarbij zijn twee mogelijkheden duidelijk te onderscheiden. I n de nakomelingschap van
een heterozygote in één factor Aa moeten volgens MENDEL de drie
typen AA, Aa en aa in de verhouding 1 : 2 : 1 aanwezig zijn.
Ontbreekt nu de homozygoot-dominante groep AA volkomen, dan
toont de nakomelingschap wel de beide verwachte groepen met het
dominante en met het recessieve kenmerk, maar hun getalsverhouding is nu niet 3 : 1 , maar 2 : 1 . Indien echter de homozygootLetale werking van den
dominanten factor
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recessieve combinatie aa letaal werkt, dan levert de nakomelingschap alleen individuen met het dominante kenmerk op en is dus
schijnbaar constant, daar alle nakomelingen of homozygootdominant A A of heterozygoot Aa zijn,
Het eerste voorbeeld werd reeds in de jeugdjaren van het mendehsme gevonden in de erfelijkheid van gele haarkleur bij muizen.
De factor, die de gele haarkleur veroorzaakt, bleek te domineeren

G

8_

G

8

Fig, 3,

over dien van andere kleuren, maar de paring van twee heterozygootgelen leverden een splitsing op van 1783 gele: 890 niet-gele dieren,
dus juist een 2 : 1-verhouding (figuur 3), Aanvuhend embryologisch
onderzoek bracht aan het licht, dat 25% van de gevormde embryos
op een jong stadium te gronde gaan. De veronderstelling lag voor
de hand: de homozygoot-dominante geelharige muizen zijn niet
levensvatbaar, de dominante factor voor gele haarkleur werkt
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in homozygote combinatie letaal. Waarin de eigenlijke oorzaak
van deze ontwikkelingsstoring ligt, is in dit geval niet te zeggen;
iets duidelijker is het eigenlijke karakter van den haarkleur-factor,
die bij muizen witte vlekken te voorschijn roept. Ook deze factor
werkt in homozygoten toestand doodelijk; de dieren kunnen een
volledige embryonale ontwikkeling doorloopen, ze worden een
enkele maal levend geboren, maar sterven dan toch spoedig. Hier
berust de letale werking van het gen voor haarkleur op het feit,
dat aan deze haarkleur onverbrekelijk een gebrek aan roode bloedhchaampjes verbonden is, waarvan het aantal slechts 14% van het
normale bedraagt. Hetzelfde gen veroorzaakt dus zoowel witte
vlekken in het baarkleed als de fatale bloedarmoede. Tijdige en
herhaalde inspuiting van normaal bloed kan hier de letale werking
van den erfelijken aanleg tegengaan.
Na deze eerste gevallen van erfelijke factoren, die in homozygoten
toestand het individu te gronde richten, zijn er talrijke anderen
bekend geworden, waarin het ontwikkehngsstorende karakter van
het betrokken gen met groote duidelijkheid naar voren komt. Bij
marmotten komt als recessieve eigenschap otocephalie voor, d.w.Z.
het verschijnsel, dat de geheele kop tot een klein stompje op een
overigens normaal gevormd lichaam gereduceerd is (figuur 4). Bij
kalveren is een sprekend voorbeeld het Dexterras, dat om zijn
korte pooten uit het oorspronkelijke Kerryras geselecteerd werd,
maar bij onderhnge paring steeds doodgeboren dieren met een
„bulldog"-uiterlijk voortbrengt, een doodelijke ontwikkelingsstoring, die als achondroplasie bekend is, van één enkel gen afhankelijk is en het gevolg is van een gebrekkige werking der hypophyse, een der kheren met interne secretie. Een andere letale
factor bij het kalf uit zich in het ontbreken van de ledematen en een
gebrekkige ontwikkeling van de geheele buikzijde van het dier.
Ook bij den mensch zijn dergelijke ontwikkelingsstoornissen door
recessieve letale factoren bekend. Een lederachtige verhoorning
van de huid met roode, vaak bloedende spleten, ichthyosis congenita,
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kan optreden als recessief-homozygote afwijking; meestal heeft
abortus plaats, maar soms worden de kinderen levend geboren om
hoogstens na drie dagen te sterven. De infantiele amaurotische
idiotie, een recessieve zenuwziekte en binnen drie jaar na de geboorte letaal werkend, berust op een degeneratie van alle zgn.

Flg. 4.

ectodermale elementen van hersenen en ruggemerg, terwijl de
omhullende mesodermale elementen onaangetast blijven. Kinderen
met xeroderma pigmentosum, een door het zonlicht beïnvloede
huidverkleuring met kankerachtige gezwellen, eveneens een van
één gen afhankelijke afwijking, sterven voordat ze 12 jaar oud
worden. De op zichzelf betrekkelijk onschuldige ontwikkelings-
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storing, die het ontbreken van één der vingerkootjes en daardoor
kortvingerigheid te voorschijn roept, is dominant over normalen
bouw van handen en voeten en komt gewoonlijk alleen als heterozygote voor; het huwelijk van twee zulke „brachydactylen" echter
kan aanleiding geven tot de geboorte van kinderen, die voor dit
gen homozygoot zijn en die tengevolge van dezen homozygoten
aanleg zoo ingrijpende skeletstoornissen vertoonen, dat het kind
niet levensvatbaar is.
Zulke letale factoren bij den mensch en andere groote zoogdieren
zijn voor een nader onderzoek naar de ontwikkeling slechts zelden
toegankelijk; we nemen de afwijking waar aan het voorzoover
mogelijk volgroeide individu, maar embryonale ontwikkehngsstadia
zijn gewoonlijk niet beschikbaar. Belangwekkend is daarom een
volkomen evenwijdig loopende letale afwijking, die bij den mensch
èn bij muizen voorkomt: anencephahe, voornamelijk het openblijven van het schedeldak, gepaard met een naar buiten treden
van de hersenen, die dan als een pruik bovenop de schedel hggen,
soms ook met een gespleten wervelkolom. Deze misvorming is bij
dén mensch alleen als abortusgevallen waargenomen en als erfelijke
afwijking binnen besloten families bekend. Ze komt echter als
recessieve eigenschap ook in muizenstammen voor en daar levert
ze prachtig materiaal voor embryologisch onderzoek. Stap voor
stap in de ontwikkeling van zulke abnormale embryo's teruggaand,
heeft BONNEVIE kunnen vaststellen, dat de beide kiembladen van
het jonge embryo, het ectoderm en het entoderm, zich slechts
moeilijk en met groote vertraging van elkaar scheiden, zoodat deze
storing als primaire factor voor de geheele verdere ontwikkeling
te beschouwen is.
Oogenschijnlijk betrekkelijk onschuldige afwijkingen, die in
heterozygoten toestand levensvatbaar, in homozygoten toestand
letaal zijn, kunnen vaak door anatomisch en embryologisch onderZoek tot een storing op een bepaald moment van de embryonale
ontwikkeling worden teruggebracht.
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Onder de kippenrassen vormen de zoogenaamde „kruiplioenders"
een eigenaardig type met korte gedrongen pooten, die gewoonlijk
geheel en al in het vederkleed verborgen blijven. Deze rassen zijn
niet zuiver te fokken; de homozygoot-afwijkende dieren sterven
als embryo; de heterozygoot-afwijkende blijven leven en geven
steeds, naast ongeveer 25% niet uitkomende eieren, als levende
nakomelingen 50% kruiphoenders en 25% normale dieren. Het
eerste anatomische gegeven is te vinden in de gebrekkige verbeening van de tibia, het scheenbeen, dat daardoor gebogen wordt.
Dit is weer terug te voeren op een abnormahteit van de kraakbeencellen, die bij normale beenvorming in evenwijdige reeksen gerangschikt zijn, hier echter onregelmatig verspreid hggen. Echter staat
deze pootafwijking niet op zichzelf; ook in de buurt van den schedel
zijn verkeerde verbeeningen en beenvergroeiïngen waar te nemen.
Door stelselmatige studie van de opeenvolgende ontwikkehngsstadia van homozygote embryo's kon nu door LANDAUER worden
vastgesteld, dat in den tijd tusschen 36 en 72 broeduren, dus voor
het einde van den derden dag een toenemende, algemeene groeivertraging optreedt, zonder dat de vorming der organen nog gestoord wordt. Deze algemeene groeivertraging komt het duidelijkste
naar voren in de streek van den schedel en in de omgevende bloedvaten buiten het embryo; ze is als de primaire uitwerking van het
betreffende gen te beschouwen.
Het rijkste materiaal voor zulke onderzoekingen leveren verschillende typen van muizen, wier staart öf sterk verkort, öf volkomen verdwenen is. Tot dusverre zijn er vijf verschihende muizenstammen bekend, waarbij deze afwijking zich voordoet; alle vijf
zijn in erfelijken aanleg ten opzichte van één enkel gen van de
normalen en van elkaar verschillend.
Er is een stam met korte staart, heterozygoot Tt, die in de lendenstreek een vertakte chorda dorsahs met een normale medullairbuis
bezit, maar in de staartstreek naast een vertakte chorda ook een

113
vertakte medullairbuis, waardoor het staarteinde tijdens den
embryonalen groei afvalt. De homozygote nakomelingen (TT)
bezitten een gekronkelde medullairbuis, maar geen chorda dorsalis;
de achterpooten worden niet aangelegd, het geheele achterlijf
degenereert en het embryo sterft op den elfden dag van zijn ontwikkehng, In een tweede stam toont het embryo van de homozygote dieren (t°t°) op den vijfden dag van zijn ontwikkehng, den
dag waarop het embryo vastgroeit, nog ongedifferentieerd ectoderm
en abnormale cehen in het entoderm; de vorming van het mesoderm, die op den zevenden dag zou moeten plaats vinden, blijft
achterwege, de verdere ontwikkehng stokt en het jonge dier sterft
op dien zevenden dag. Een derde gen voor staartontwikkeling (t')
veroorzaakt een nog vroegere storing: het embryo bereikt den
vastgegroeiden toestand niet; het gaat vóór den vijfden dag te
gronde, Tusschen deze drie erfelijke genen voor staartreductie
bestaat nog een zeker verband; vermoedelijk zijn ze drie verschihende intensiteiten van hetzelfde gen.
Geheel op zichzelf staan de beide andere typen, I n het eene
geval (D-short-type) hebben de heterozygote dieren een kort
staartstompje, en vertoonen ze allerlei niet ernstige afwijkingen
van het urogenitaal-apparaat; bij de staartlooze homozygoten zijn
deze afwijkingen zóó ernstig geworden, dat o,a, de anaalopening
en de uitwendige genitaliën volkomen ontbreken; deze dieren worden
nog levend geboren, maar ze sterven binnen vierentwintig uur.
En de vijfde mogelijkheid van staartreductie komt voor bij zoogenaamde dansmuizen, die als homozygote dieren een neiging
vertoonen tot draaiende bewegingen. Dit enkele gen, waardoor
deze dieren zich van de normalen onderscheiden, uit zich in zeer
uiteenloopende richtingen: ze zijn doof, het evenwichtsorgaan is
gestoord; ze zijn levensvatbaar maar steriel, embryologisch treedt
er een algemeene anomahe van het ectoderm op, hersendak en
hersenholte zijn te nauw, er is te weinig vloeistof in de holte van
hersenen en ruggemerg, een te langzame hartslag, een te hooge
9
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bloeddruk en tenslotte wordt door deze laatste afwijking weer een
opzwellen van het staarteinde veroorzaakt, dat daardoor afsterft
en afvalt,
Het oogenschijnlijk eenvoudige kenmerk van staartreductie, dat
in vele gevahen in homozygoten toestand letaal werkt, blijkt dus
door genetisch onderzoek op verschihende genen en door een
embryologische studie op zeer uiteenloopende werkingen dezer
genen te kunnen worden teruggebracht.
Sedert de jeugdjaren der erfelijkheidsleer, waarin met het vaststehen van genen genoegen kon worden genomen, heeft de genetica
zich uitgebreid tot een ontwikkehngsgenetica; ze tracht na te gaan,
hoe de genen, die in de bevruchte eicel aanwezig zijn, tijdens de
ontwikkeling van het organisme werken; ze onderzoekt den langen
weg tusschen het gen en het uitwendig waarneembare kenmerk.
Ze heeft daarbij bepaalde factoren aan het licht gebracht, die in
positieven zin op bepaalde momenten in den normalen ontwikkehngsgang ingrijpen en de verdere ontploohng in gezonde banen
leiden, maar die ook wel een negatieven invloed kunnen uitoefenen,
op een bepaald tijdstip een storing teweegbrengen, de verdere
embryologische processen geheel of gedeeltelijk stopzetten en
daardoor de toekomst van het groeiende organisme vernietigen.
Ontwikkelingsfactoren in gunstigen zin, letale genen in ongunstige
richting, zijn antipoden, die beiden het verloop van de embryologische ontwikkehng trachten te beheerschen.

E E N I G E PROEVEN E N BESCHOUWINGEN
OVER S T A B I L I S A T I E E N D E S T A B I L I S A T I E
VAN E L E C T R I S C H E ONTLADINGEN
DOOR G A S S E N
door
PROF. DR. H . B. D O R G E L O .
In de laatste jaren heeft het onderzoek van electrische ontladingen
door gassen in ons laboratorium sterk gestaan in het teeken van de
poging om te komen tot een beter begrip van de stabiliteiten en
instabhiteiten van gasondadingen.
Het is mij een genoegen voor de leden van Diligentia enkele
resultaten van dat onderzoek te kunnen mededeelen.
Wordt een circuit, bestaande uit een gelijkspanningsbron, een
gasontladingsbuis en een of andere voorgeschakelde impedantie,
gesloten, dan kunnen zich verschillende gevahen voordoen:
Er kan namelijk, na afloop van zekere inschakelverschijnselen,
optreden:
le.

een constante gelijkstroom;

2e. een op een gelijkstroom gesuperponeerde trilling; door variatie
van de voorgeschakelde impedantie kan de amplitudo van deze
trilling vergroot of verkleind worden (trillingen van de eerste
soort);
3e. een trilling van de tweede soort. W i j zullen spreken van een
trihing van de tweede soort, als de optredende trihing een
zóó groote amplitudo heeft, dat de stroom telkens practisch
nul wordt, doch waarbij de buis zich zelf weder ontsteekt,
zonder dat daarvoor een z.g. „toevalselectron", d.w.Z. ' een
electron, hetwelk in de buis gevormd is tengevolge van een of
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andere uitwendige ioniseerende invloed, b.v. cosmische straling,
radioactieve strahng etc, noodig is. De ontlading ontsteekt
hierbij weer tengevolge van het feit, dat er in de ontladingsbuis
nog ladingsdragers van de voorgaande ondading overgebleven
zijn, waardoor de volgende ontlading ingeleid wordt;
4e. stroomstooten. Onder stroomstooten zuhen wij verstaan kortstondige ontladingen, welke ingeleid worden door een z.g, toevalselectron. Hierbij gaat de ontlading dus telkens uit, doch
ontsteekt pas weer, nadat een toevalselectron de ontiading
inleidt. Dergelijke stooten treden o.a. op bij GEIGER-MÜLLERtellers, waarover straks nader gesproken zal worden.
Er kan zich dus een stabiele ontlading als onder le instehen;
ook kunnen zich instabhiteiten voordoen als onder 2e t/m 4e genoemd zijn.
Ahereerst willen wij U de onder le, 2e en 3e genoemde gevallen
demonstreeren aan een met 12 mm neon gevulde buis met twee
evenwijdige nikkel electroden op een afstand van 15 mm en met
diameter van 20 mm.
De neonbuis is opgenomen in een circuh, bestaande uh een
gelijkspanningsbatterij en een voorgeschakelde Ohmsche weerstand,
terwijl aan de buis zelf nog een capacheit Cp parallel geplaatst is.
Wordt een deel van de statische karakteristiek van deze buis
weergegeven door de lijn PQ van fig. 1, dan zal bij een batterijspanning
en bij een voorschakelweerstand Ryi de ontlading
bij een niet te groote parallelcapaciteit zich instellen op een constante gelijkstroom behoorende bij een punt A van de karakteristiek,
dat gegeven wordt door het snijpunt van de karakteristiek met de
Z.g. weerstandlijn (een lijn met een zoodanige helhng, dat tga^ = Ryi
is en gaande door het punt E-^ van de ordinaatas). Door vergrooten of
verkleinen van de voorgeschakelde weerstand Ry, hetgeen in de
figuur 1 correspondeert met verschihende hellingen van de weerstandslijn, kunnen wij de ontlading bij dezelfde batterij spanning
op andere punten van de karakteristiek instellen.
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Fig. 1.
W i j zullen nu de ontlading op punt A van de karakteristiek, dus
met een stroomsterkte van i^ instellen.
Bij vergrooting van de capaciteit, parallel aan de ontladingsbuis
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geplaatst, treden bij een zekere grootte van deze capaciteit trillingen
van de eerste soort op; de ontlading wordt instabiel.
Het optreden van deze trillingen kan op de volgende wijze geconstateerd worden, Om de ontladingsbuis is een draad gelegd, waarvan
het eene uiteinde via een afgeschermd en geaard kabeltje met den
ingang van de versterker van een Philips kathodestraaloscillograaf
is verbonden.
Zoodra destabilisatie van de ontlading optreedt, worden op de
winding spanningen geïnduceerd, welke op de oscillograaf kenbaar
gemaakt worden.
Wordt de capaciteit, parallel aan de buis vergroot, dan neemt de
amplitudo van de trillingen van de ontladingsbuis toe.
Dezelfde stroomsterkte i^ kunnen we bij een grootere batterijspanning E j met de voorgeschakelde weerstand Rv2 instellen. Ook
nu kunnen we weer door vergrooting van de parallel aan de buis
geplaatste capaciteit de ontlading destabiliseeren; het blijkt dan
uit het experiment, dat daarvoor een kleinere capaciteit noodig is,
dan bij gebruik van de batterijspanning E^ en de voorschakelweerstand Ryj,
Stellen wij met behulp van verschhlende batterijspanningen en
met daaraan aangepaste voorschakelweerstanden de ontlading
steeds in hetzelfde punt A van het negatieve gedeelte van de
karakteristiek in (dus op een zelfde stroomsterkte i^), dan is bij
elke voorgeschakelde weerstand Ry een bepaalde parallelcapaciteit
Cp aan te geven, waarbij de ontlading juist van stabiel naar instabiel
branden overgaat.
Zetten wij in een grafiek l/Ry als ordinaat uit tegen de b i j behoorende waarden van Cp, waarvoor de ontlading juist van
stabiel overgaat naar instabiel, dan vinden wij ten naastebij een
rechte lijn.
Ook door verkleinen van de voorschakelweerstand kan men een
ontlading met negatieve karakteristiek instabiel maken. De ervaring
had reeds lang geleerd, dat als de voorschakelweerstand kleiner
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wordt dan de differentiaalweerstand van de ontlading (dat beteekent
in onze figuur 1, dat de helling van de weerstandslijn kleiner wordt
dan de raaklijn aan de karakteristiek in het punt van instehing)
de ontlading instabiel werd, en wel bij elke parahelcapaciteh. In
onze grafiek van f i g . 2 beteekent dat dus, dat ahe punten boven

Fig. 2.

de lijn AC instabiel zijn. Het in fig. 2 gearceerd aangegeven gebied
stelt voor het gekozen instelpunt van de karakteristiek en dus voor
de gekozen stroomsterkte door de buis, het stabiele gebied voor.
Door een uhgebreid theoretisch en experimenteel onderzoek
in ons laboratorium is in de laatste jaren het inzicht in de factoren
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en verschijnselen, welke de stabihteit van gasontladingen bepalen,
aanmerkelijk verruimd.
Door CHR. VAN GEEL is namelijk in een theoretisch onderzoek
het dynamisch gedrag van zeer uiteenloopende ontladingen onderZocht, als op de zuivere gelijkstroom I een kleine wisselstroom i
gesuperponeerd wordt.
De door V A N GEEL opgestelde differentiaalvergelijkingen, op
welker afleiding wij hier niet nader zullen ingaan
hebben den
sleutel verschaft voor een systematisch onderzoek van de stabihteitsvoorwaarden van gasontladingen.
Uit dit onderzoek is gebleken, dat het dynamische gedrag van
een gasontlading, bij superpositie van een kleine wisselspanning
op de gelijkspanning, niet aheen beschreven kan worden met
behulp van den differentiaalweerstand R van de ontlading, doch
dat daarvoor nog meerdere grootheden noodig zijn.
Voor ontladingen zonder nawerkingen en waarbij de wandstroomen en de verschuivingsstroom buiten beschouwing worden
gelaten, geldt n.l. voor de ontladingsbuis de differentiaalvergelijking
di
Ri + L - - = v +
dt

dv
T—-.

dt

Voor ontladingen zonder nawerkingen waarbij de verschuivingsstroom wèl in aanmerking wordt genomen, geldt
di
Rl + L - - = v +
dt

(T

dv
dH
+ RC)— + LC — .
dt
dt^

Hierin stelt i de op de gelijkstroom gesuperponeerde wisselstroom
en V de op de gelijkstroom gesuperponeerde wisselspanning voor.
In deze vergelijkingen komen dus behalve de differentiaalweerstand
R en de capaciteit C van de buis nog twee grootheden L en T voor.
Hierbij is L een zekere coëfficiënt van zelfinductie, terwijl t als
1)

De belangstellende lezer zij verwezen naar het desbetreffende artikel van

H . B . DORGELO, CHR, V. GEEL en C . J. D . M . VERHAGEN in het Ned. Tijdschr. v.

Natuurkunde, 8, 437—471, 1941.
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relaxatietijd beschouwd kan worden, de tijd, noodig om een zekere
ruimtelading tot het — deel van zekere waarde te laten dalen en
e
welke voor positieve coronaontlading ongeveer gelijk aan de looptijd
van de electronen van kathode naar anode is,
R stelt de differentiaalweerstand van de ontlading voor. De
L en R van een ontlading kunnen zoowel positief als negatief zijn,
Is R negatief, dan spreekt men van een ontlading met een
negatieve karakteristiek; is R positief, dan spreekt men van een
ontlading met positieve karakteristiek,
Is de L positief, dan spreekt men van een ondading met een
karakteristiek van de eerste soort; is L negatief, dan spreekt men
van een ontlading met een karakteristiek van de tweede soort.
Behalve door de eigenschappen van de buis zelf, worden de
stabihteitscondities van het circuit tevens bepaald door den aard
van het voorschakelapparaat,
We whlen nu alleen een circuit, bestaande uit een gelijkspannings¬
batterij, een voorschakelweerstand Ry, een ontladingsbuis met een
parallel daarop aangebrachte capaciteit beschouwen. Verder whlen
wij thans alleen ontladingen van de eerste soort (dus met positieve
L) behandelen, hoewel het onderzoek in ons laboratorium voor een
belangrijk gedeelte gericht geweest is op het onderzoek van interessante ontladingen van de 2e soort (dus op ontladingen met
negatieve L ) . (Zie hiervoor het artikel in noot 1 genoemd).
Bovenstaande differentiaalvergelijking, geldende voor de ontladingsbuis, combineerende met de betrekkingen, welke moeten
gelden voor het overige deel van de keten, vindt men voor stabiliteit
van de ontlading twee stabihtehsvoorwaarden, n.l.:
(I)
L + Ry

(T

+ R (C + Cp)}

RyL (C + Cp)

> O

(11)
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De begrenzing van het stabiliteitsgehkó
door

en

wordt dus gegeven

R + R^ = O

Ia

L + Rv { r + R (C + Cp)) = O

Ila

of door
1 _

1
Ib

RvT
T + R

en

(C + Cp)

Rv

R

R

(C + Cp)

Ilb

In een diagram, waarin —- als ordinaat en C + Cp als abscis wordt
Ry

uitgezet, wordt het stabihteitsgebied weergegeven door het gear-

Fig. 3,
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ceerde gebied in de figuren 2 en 3 resp. voor een ontlading met
negatieve karakteristiek van de eerste soort (Nj) en voor een ontlading met positieve karakteristiek van de eerste soort (Pj).
Een en ander werd door experimenten van VERHAGEN bevestigd.
Uit de helling van de begrenzingslijnen B D van het stabihteitsgebied kan de L van de ontladingen bepaald worden. L kan ook
bepaald worden met behulp van impedantiemetingen. De twee
methoden leveren goede overeenstemming. Bovenstaande stabiliteitsvoorwaarden I en I I willen w i j macroscopische stabiliteitsvoorwaarden noemen. W i j zullen in het volgende zien, dat sommige
ontladingen toch niet stabiel zijn, hoewel aan bovenstaande macroscopische stabiliteitsvoorwaarden voldaan is.
Coronaontlading en

Geiger-Müllertellers.

Beschouwen wij thans eene positieve coronaontlading door
Ha gas tusschen een cyhndrische kathode en een daarin axiaal
geplaatste draadvormige anode.
De V - I karakteristiek van een positieve coronaontlading door
waterstof bij niet te lage druk heeft de vorm als in fig. 4 is weergegeven.
Denken wij ons de ontlading met behulp van een batterij met
gelijkspanning E en een voorschakelweerstand Ry„ ingesteld op
punt A van de karakteristiek, dan zal de ontlading volgens de
macroscopische stabiliteitscondities I en I I (zie blz. 119) stabiel
moeten branden. Het deel P Q in de karakteristiek is namehjk
positief van de le soort, d.w.z. zoowel R als L zijn positief, zoodat
zoowel aan de le als aan de 2e stabiliteitsvoorwaarde is voldaan.
Inderdaad kunnen wij dan ook op deze wijze een stabiele ontlading instellen.
Ook bij vergrooten van de Ry (dus bij verkleining van den
stroom) zou de ontlading volgens de beide genoemde stabiliteitscondities stabiel moeten blijven; immers, hoe groot de Ry ook
worde, steeds is voldaan aan beide stabiliteitscondities.
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Het blijkt echter, dat bij vergrooten van den voorschakelweerstand de ontlading bij zeer kleine stroomen instabiel wordt en
telkens afbreekt en stroomstooten geeft.
Deze instabiliteit vindt dan zijn reden in het discontinue karakter

Fig. 4.

van den electrischen stroom d.w.z. in het feit, dat de electronenstroom uit de kathode een stroom van successievelijk volgens een
zekere waarschijnlijkheidswet uit de kathode tredende electronen is.
Zetten wij dus op een horizontale lijn de tijdstippen uit, waarop
een electron uit de kathode treedt, dan liggen deze tijdstippen
statistisch over deze lijn verdeeld (fig. 5).

125
Tusschen de momenten van uittreden van electronen uit de
kathode treden dus hiaten op.
Een van de kathode vertrekkend electron vormt op zijn weg

Fig. 5.

van kathode naar anode deeltjes (b.v. photonen of ionen), welke
weer secundaire electronen uit de kathode vrijmaken.
Zij nu de tijd ö de tijd, waarna alle deeltjes uh de ontlading
verdwenen zijn, welke secundaire electronen uit de kathode vrij
maken. Worden de secundaire electronen uit de kathode vrijgemaakt door photonen, dan is deze O de looptijd van de electronen
van kathode naar anode; worden de secundaire electronen uit de
kathode vrijgemaakt door in de ontlading gevormde positieve ionen,
dan is de 6 van de orde van grootte van de looptijd van de positieve
ionen van anode naar kathode.
Worden de stroomen zeer klein, dan bestaat er een kans, dat een
hiaat optreedt met een tijdsduur grooter dan ö, hetgeen beteekent,
dat de ontlading uitgaat en pas weer ontsteken kan na de vorming
van een toevalselectron door uitwendige oorzaak (b.v. door cosmische straling).
Het spreekt vanzelf, dat de kans op zulk een hiaat, grooter dan ö,
des te grooter wordt, naarmate de stroom kleiner wordt. De levensduur van zulk een ontlading bij kleine stroom zal dus des te kleiner
zijn naarmate de stroom kleiner, d.w.z. naarmate de voorschakelweerstand grooter gemaakt wordt.
Zij V het gemiddeld aantal electronen, dat per secunde uit de
kathode komt. Veronderstellende, dat de kans, dat een electron
in een tijdje dt uit de kathode komt, constant is en gelijk v dt is, is
door V A N GEEL afgeleid, dat de gemiddelde levensduur T van eene
ontlading gelijk is aan
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T =

,
V

waarin dus (als de secundaire electronen uit de kathode uitsluitend
door photonen uit de ondading worden vrijgemaakt, hetgeen bij

Fig, 6,

Hj-ontladingen het geval schijnt te zijn) ö de lawinetijd en i' het
gemiddeld aantal electronen, dat per secunde uh de kathode komt, is.
De gemiddelde levensduur van zulk een ontlading neemt dus
sterk met v (en dus met i) toe.
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Volgens deze opvatting, nader door den heer A . N A W I J N ontwikkeld en uitgebreid, denken wij ons het beschreven ontladingsmechanisrne bij GEiGER-MÜLLER-tehers met waterstofvulhng als
volgt:
Gedurende een zekere ontwikkehngstljd
stelt de ontlading
zich via een zekere dynamische karakteristiek (b.v. ADC) op een
punt C van de karakteristiek in (zie fig. 6). Gedurende een korte
tijd ta zal de ondading in dit instelpunt branden. De gemiddelde
levensduur tg, gedurende welke de ontlading blijft bestaan, neemt
bij verkleinen van den voorschakelweerstand (en dus met i) sterk toe.
Wij kunnen dit demonstreeren door op een kathodestraaloschlograaf het verloop van de spanning met de tijd op de voorgeschakelde weerstand te laten zien (fig. 7). De tijdsduur t j van de
ontlading in het instelpunt C neemt bij variëeren van den stroom i
door verandering van den voorschakelweerstand Ry, verschillende

t
Fig. 7.

waarden aan. Die stroomsterkte i , waarvoor de gemiddelde levensduur der ontlading 1 sec. wordt, willen wij de imin noemen.
Treedt bij een bepaalde instehing van Ry dus na een tijd t j een
hiaat op grooter dan 6, dan gaat de ontlading üit, en wel bij een
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spanning gelijlc aan Vc- De spanning op de teller loopt daarna
weer op en de spanning op Ry dus af tot een nieuwe ontlading
ingeleid wordt door een invallende cosmische straal. Hierbij moet
de spanning op de teller, gedurende een tijd tg minstens zoover
boven V c oploopen, om weer een invallend strahngsquant te
kunnen registreeren, dat een zóó sterke ontladingsstoot ontstaat,
dat deze door het met de teller verbonden registreerend apparaat
verwerkt kan worden.
Gedurende de tijd t j + t^ + tg = T zal de teller dus ongevoelig
zijn voor een invallend stralingsquant, zoodat het oplossend vermogen van den teller daarvan zal afhangen.
Door den heer NAWIJN is de theorie van V A N GEEL uitgebreid en
zijn berekeningen over de tijden t„ tg en tg uhgevoerd en met het
experiment vergeleken. Op deze beschouwingen en experimenteele
resultaten kunnen wij hier niet verder ingaan.
Bij GEiGER-MÜLLER-tellers gevuld met argon en alcoholdamp
treden kortstondige stroomstooten op, waarbij de ontlading een of
andere dynamische karakteristiek doorloopt zonder de gelegenheid
te krijgen zich tijdelijk op een stabiel punt van de statische karakteristiek in te stellen en tengevolge van optredende ruimteladingen
dooft,

In aansluiting aan de voordrachten werden in het Laboratorium
voor Technische Physica verschhlende demonstraties gehouden,
van welke demonstraties hieronder een kort verslag wordt gegeven.
I.

Een magnetische electronenmicroscoop,

Ir. J. B. L E POOLE.

Aan de microscoop onderscheiden wij een kathode (te vergelijken
met de lichtbron bij een lichtmicroscoop) op een spanning van
—40 kV, een magnetische condensorlens, een preparaathouder
(objecttafel) een objectieflens met verstelbaar diafragma, een reëel
tusschenbeeld (ontbreekt bij een lichtmicroscoop) en een projectie-
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lens (oculair). Het beeld wordt zichtbaar gemaakt op een fluorescentiescherm dan wel opgevangen op een fotografische plaat.
Een preparaat van magnesiumoxyde-rook, opgevangen op de
rand van het preparaatdiafragma, werd vergroot. Het beeld geeft
een netwerk van kubische MgO-kristallen te zien.

II.

Emissie-electronenmicroscoop,

W . A . L E RÜTTE.

Een belangrijk deel van het onderzoek naar de eigenschappen
van kathoden, bestaat in het visueel waarnemen van de emissie van
het oppervlak. Hiertoe kan het emissie-electronenmicroscoop
dienen, dat de emitteerende oppervlakken afbeeldt op een fluorescentiescherm of photografische plaat. De afbeelding kan vergeleken
worden met het beeld van een hchtbron, dit in tegenstelhng met
een doorlichtingselectronenmicroscoop. D i t emissiebeeld kan b.v.
vergeleken worden met de structuur van het oppervlak, zooals een
lichtmicroscoop ons dit toont.
De vergrooting geschiedt in 2 trappen door magnetische lenzen.
Als emitteerend oppervlak worden hier oxyde-kathoden onderzocht.
Het Ba- en (of) Sr-oxyde vergroot de emissie. Deze is niet gelijkmatig over het geheele oppervlak, waardoor het beeld emissiecentra vertoont.
Gedemonstreerd werden het beeld van een oxyde-kathode en
de invloed van stoorvelden.
III.

De instabiliteit van de gasontlading in

Geiger-Müller-tellers,

Ir. A. N A W I J N .

GEiGER-MÜLLER-tellers zijn gasontladingsbuizen van zeer bijzondere vorm, welke de eigenschap bezitten, dat de ontlading,
wanneer deze eenmaal is ontstoken, na korten tijd uit zichzelf weer
dooft. Het ontsteken kan geschieden met y-straling (a- of /9-strahng),
welke op deze wijze kan worden gemeten. Het doel van het onder-
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zoek is na te gaan, waarom de ontlading dooft en wat de voorwaarden zijn, dat dit snel gebeurt.
In vele gevallen wordt deze instabiliteit veroorzaakt door fluctuaties in de stroom, die voor een deel door de electronen gedragen
wordt. Is deze stroom zoo gering, dat hij momenteel door slechts
enkele electronen wordt gedragen, dan is de kans groot, dat, waar
dit aantal electronen statistische fluctuaties vertoont, de ontlading
afbreekt. Hieruit volgt, dat hoe grooter de stroom is, hoe geringer
de kans op afbreken is.
Een dergelijke stroom heeft dus een zekere gemiddelde levensduur, welke afhangt van de stroomsterkte.
Dit werd gedemonstreerd.
IV.

Instabiliteit van positieve gelijkstroomzuilen, H . G . DE WINTER

In een positieve zuh kunnen „loopende striae" optreden: hchtende laagjes) welke zich met groote snelheid van de anode naar de
kathode bewegen. Met een roteerende spiegel zijn deze laagjes te
zien. Deze loopende striae zijn het zichtbare gevolg van een instabhiteit van de gasontladingsbuis met voorgeschakelde apparatuur.
Door variatie van het voorschakelapparaat kunnen deze trihingen
al dan niet optreden.
V.

Electronen-diffractieapparaat,

Ir. P. M . DE WOLFF.

Vanwege het golfkarakter, dat aan bewegende deeltjes kan worden
toegeschreven, treedt bij de verstrooiing van electronenstralen aan
kristallen selectieve afbuiging op, geheel analoog aan de door LAUE
ontdekte Röntgendiffractie. In het diffractieapparaat wordt een
bundel electronen van gelijke snelheid (daardoor „monochromatisch") opgewekt en door een magnetische lens, na afbuiging
in het preparaat, gefocusseerd op fluorescentiescherm of film.
Specifiek voor de electronendiffractie is de enorm groote verstroohngs- en absorptie-coëfficiënt; uitsluitend oppervlaktelaagjes
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of zeer dunne huidjes komen voor onderzoek in aanmerking; niettemin kunnen de buigingsbeelden visueel waargenomen en in
korten tijd gefotografeerd worden.
Deze buidingsbeelden leeren ons iets omtrent de oppervlaktestructuur van de stoffen, dan wel van zeer dunne huidjes van
de stof,
VI,

Röntgeninstallatie,

Ir, J, S, WOLDRINGH,

Gedemonstreerd werden eenige typen Röntgenbuizen en camera's,
zooals deze gebruikt worden voor het structuuronderzoek. Bovendien kon de vohedig beveiligde hoogspanningsinstallatie, welke
voor de voeding van de Röntgenbuizen gebezigd wordt, bezichtigd worden,
VIL

Het Röntgenonderzoek van plantaardige wassen, Drs, KREGER,

De wassen zijn samengesteld uit mengsels van normale hoogere
koolwaterstoffen, alcoholen, vetzuren e,a, verbindingen. De moleculen van deze stoffen zijn langgerekte staafjes, waarvan de lengte
wordt bepaald door het aantal koolstofatomen, I n het kristal zijn
deze staafjes gerangschikt in lagen, waarin zij loodrecht of schuin
op het oppervlak der laag naast elkander staan. De dikte van elke
laag wordt dus bepaald door de lengte van het molecuul en de hoek,
die het met het vlak van de laag maakt.
De Röntgenopname verstrekt nu gegevens over de dikte der laag,
dus o.a, over de lengte van het molecuul. U i t deze lengte kan weer
het aantal koolstofatomen van het molecuul bepaald worden, zoodat
de Röntgenopname een belangrijk hulpmiddel is om de stof te
identificeeren.
Het hier verrichte onderzoek betreft de waslaagjes op het buitenoppervlak der planten, in het bijzonder van het suikerriet. Het was
komt hierop voor in zeer kleine staafjes, welke loodrecht op de
epidermis der rietstengel staan.
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Het doel van het onderzoek is gegevens te verkrijgen over de
rangschikking der moleculen in deze staafjes en zoo mogelijk ook
over de chemische samenstelhng van het was.
De rangschikking der moleculen kan wehicht een aanduiding zijn
in de vraag naar de wijze, waarop men zich de vorming van deze
wasstaafjes moet voorstellen.

