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J A A R V E R S L A G 
OVER H E T JAAR 1943/44 UITGEBRACHT I N DE 

ALGEMEENE VERGADERING V A N 17 J U N I 1946. 

In het jaar 1943/44 had de maatschappij 208 leden en 1 eere-lid. Het terug-
loopen van het aantal leden is hoofdzakelijk gekomen door de evacuatie van 
vele leden. 

Op den 17den September heeft de voorzitter een herdenkingsrede gehouden 
in verband met het 150-jarig bestaan der maatschappij. Deze rede is gepubli
ceerd in het jaarboek van de vereeniging „Die Haghe" en de leden hebben een 
afdruk hiervan ontvangen. Ook in het jaarboek van de maatschappij zal deze 
rede later worden opgenomen, wanneer papier hiervoor beschikbaar komt. 

In deze rede heeft de voorzitter onder meer den wensch uitgesproken een 
penning te laten slaan, om uit te reiken aan personen, die door hun verdienste 
voor de maatschappij „ D i l i g e n t i a " of andere redenen hiervoor in aan
merking komen. 

Aan den secretaris-penningmeester E. F. H a r d e n b e r g is door het 
bestuur deze penning toegezegd bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als 
zoodanig op 1 April 1944, 

De spreekbeurten werden vervuld door: Dr. K . T . A. H a l b e r t s m a , 
Prof. Dr. D . H . W e s t e r , Prof. Dr. G. L . F u n k e, Prof. Dr. C. Z w i k-
k e r, Prof. Dr. J. C l a y , Prof. Dr. F. S c h u h, Prof. Dr. F. K ö g 1, 
Prof. Dr. J. A. P r i n s, Prof. Dr. C. J. v. d. K 1 a a u w en Dr. J. J. R a i -
m O n d. 

Door de belangrijk hoogere ontvangsten van zaalhuur werd dit jaar weder 
winst gemaakt, die aan het kapitaal werd toegevoegd. Subsidies konden nog 
niet verleend worden. 



J A A R V E R S L A G 
OVER H E T JAAR 1944/45 U I T G E B R A C H T I N DE 

ALGEMEENE VERGADERING V A N 17 J U N I 1946. 

Gedurende het jaar 1944/45 werden geen lezingen gehouden, daar dit door de 
omstandigheden onmogelijk was. 

De band met de leden werd aangehouden door aan de leden te verzoeken 
een bedrag van ƒ 1.— te betalen om later te besHssen hoe dit bedrag verrekend 
zal worden. 

De exploitatie van het gebouw is nog voortgezet tot Januari 1945 en moest 
toen wegens gebrek aan vuur en licht worden beëindigd. Alleen enkele bridge
clubs konden nog doorspelen. 

In Februari overleed de adjunct-administrateur H . C. W. F. W i e r i n g a 
die op 1 Juni 1908 als concierge was aangesteld en dus bijna 37 jaar tot groote 
tevredenheid bij de maatschappij heeft gediend. 

De hervatting der exploitatie is op 8 Juni 1945 geschied. Tot adjunct-admini-
stratice is benoemd mejuffrouw A, W i e r i n g a. Het bestuur had het plan 
dezen werkkring te verpachten, maar de onzekere toestand maakte het onmogelijk 
een billijke pachtsom vast te stellen en daarom is een voorlopige regeling ge
troffen. Van alle bruto ontvangsten, die de adjunct-administratice beurt en die 
zeer scherp door den secretaris-penningmeester gecontroleerd worden, wordt 
een bepaald percentage aan Diligentia afgedragen. Later kan dan een definitieve 
regeling gemaakt worden. 

In Juni, Juli en Augustus is op deze wijze gewerkt en daardoor is de finan-
cieele toestand weer zeer bevredigend. 

Subsidies werden nog niet verleend. 



NAAMLIJST D E R L E D E N 
I N H E T JAAR 1943—1944. 

E E R E - L I D 

Prof. Dr. J. Kraus 

B E S T U U R D E R S 

Dr. A. Schierbeek, Voorzitter treden af 
Mr . C. W. Schlingemann • • , Q . O 
Prof. Ir . J. A. Grutterink J 

G. Doorman treden af 
E, F. Hardenberg, Secretaris-Penningmeester j ^ ^ g 
Y. van Wijngaarden J 

Mr . W. C. Beucker Andreae 1 ^^^^^^ 

^ ' ] ' Co"-t in 1947 
Dr. G, L . Voerman 



LEDEN 

Alphen de Veer, Prof. Dr. W. 
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Nanning, H . A. 
Neeb, Mej, G, A. 
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Nieuwdorp, P. G, 
Nieuwenburg, Mej, H , P, v, 
Noyon, Mr, P. A, 
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Rambonnet, F, L . 
Reigersman, Jhr, C. J. A. 
Reinders, Prof. Dr. W. 
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S P L I T S I N G VAN A T O O M K E R N E N 

door 

A. D. FOKKER 

1. Het is nu een klein half jaar geleden, dat twee ontploffingen van niet 
geëvenaarde uitwerking den Japanners een voorwendsel hebben verschaft om 
toe te geven dat zij overwonnen waren. Dat is het sloteffekt geweest van 
een geschiedenis, die een halve eeuw geleden begonnen is met de ontdekking 
van de radioactiviteit, door H E N R I B E C Q U E R E L . Goed zette die nieuwe li jn in 
omstreeks 1904, toen aan de ene kant van onze planeet, in Canada, R U T H E R F O R D 

en S O D D Y waar maakten, dat de radioactieve atomen bij de straling hun 
chemische eigenschappen veranderden, en aan onze kant van de aardbol 
E I N S T E I N uit zijn relativiteitstheorie de conclusie dorst te trekken dat overal 
waar er stilstaande massa is, ook energie aanwezig is, in ontzagwekkende hoeveel
heid. Een klein snippertje van die massa, te weinig om nog gewogen te 
kunnen worden, zou kunnen volstaan om de destijds raadselachtige energie te 
leveren, waarmede de radioactieve atomen hun projectielen, a-deeltjes en /9-
deeltjes, uitstieten. 

2. De wijze waarop die a-deeltjes door dunne goud- en zilverblaadjes bij 
hun botsingen tegen de atomen werden verstrooid, leidde R U T H E R F O R D tot de 
conclusie, dat de massa der atomen geconcentreerd moet zijn in zeer kleine 
uiterst dichte en geladen kernen, en de stoutmoedige jager op grof wild besloot 
een aanval op die kernen te wagen door ze te bestoken, door Ze af te tasten 
met de snelste projectielen waarover hij beschikken kon. Dat waren de a-deeltjes. 
Om daarmee dichter tot kernen te kunnen naderen koos hij de lichte kernen, 
omdat die kleine ladingen dragen en dus de a-deeltjes minder sterk afstoten. 

Na de eerste wereldoorlog had R U T H E R F O R D succes. Met de a-deeltjes konden 
door hem, door B L A C K E T T en door C H A D W I C K treffers gekregen worden in stik
stof, in zuurstof, in aluminium, en het einde van zulke reacties was de uit
zending van waterstofkernen. 

Indien de lading van het projectiel de helft kleiner was, indien de waterstof
kern, die men proton is gaan noemen, als projectiel kon worden gebruikt, zou 
men nog dichter de kernen kunnen naderen. Die protonen moeten door labo
ratoriumkunst versneld worden. Zodra dat met spanningen van ettelijke hon
derdduizenden volts gedaan kon worden, zette R U T H E R F O R D zijn jonge gasten 
aan het werk, en C O C K R O F T en W A L T O N boekten de eerste splitsing van atoom
kernen : de Uthiumkern met lading drie, massa zeven, getroffen door een proton, 
lading een, massa een, verenigde zich met het proton-projectiel tot een klomp, 
die uiteensprong in twee alphadeeltjes, met een kinetische energie van 17 
millloen elektronvolt 

gLii + i H i -> sHe" + aHe* + 17 MeV. 

1 
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Een dergelijke reactie grijpt plaats tussen een lichtere editie van lithium, 
de isotoop lithium zes, met een deuteron, de dubbelzware kern van het ?gn. 
zware waterstofatoom 

sLi» + iH2-> ,He' + ,,He'' + 22 MeV. 

Een millioen elektron volt, MeV, de hier gebruikte eenheid van energie, 
vertegenwoordigt een massa van 1,06 maal een duizendste van een chemische 
eenheid, dat is een duizendste van een zestiende van een zuurstofatoom. Op de 
7 + 1 = 4 + 4 = 8 massaeenheden van lithium en proton komt te voorschijn 
17 X 1,06, dat is 18 duizendste massaeenheden aan energie, dat is dus 2^/4 pro 
mille. Bij de tweede reactie betekenen de 22 MeV 23,3 duizendste massa-een
heden, dat is dus 2,9 pro mille van de betrokken massa! 

3. Inmiddels, na proeven en ontdekkingen van B O T H E over de straling uit 
beryllium dat blootgesteld werd aan a-stralen, van JoLioT en I R È N E C U R I E 

over de werking dier stralen in paraffine, concludeerde C H A D W I C K uit eigen 
botsingsproeven dat men hier te maken had met een nieuw soort van elementair 
deeltje, ongeveer even zwaar als een waterstof kern, maar ongeladen, elektrisch 
neutraal. De neutronen waren ontdekt. 

Wegens hun gebrek aan lading is het heel gemakkelijk om de neutronen tot de 
kernen der atomen te doen doordringen. Daartegen verzetten zich geen afsto
tende krachten. Gemakkelijk worden de neutronen door de kernen gevangen; 
die kernen worden dan een eenheid zwaarder, zonder aanvankelijk hun lading te 
veranderen, zij gaan over in een isotoop. 

Na de ontdekking der neutronen ligt het voor de hand, te geloven dat de 
kernen samengesteld zijn uit protonen en neutronen. Het atoomgewicht A 
geeft aan hoeveel deeltjes er zijn, de lading Z hoeveel daarvan protonen zijn. 
Men kan een kaart tekenen, waarop voor elke atoomkern af te lezen is, hoeveel 
protonen ( 2 ) en hoeveel neutronen (A—Z) er in die kern zijn. Op die kaart ziet 
men dat, naarmate de kernen zwaarder worden, het aantal van de neutronen 
gaandeweg overweegt. Een bepaalde verhouding van neutronen en protonen 
geeft de stabielste kern. Indien nu zo'n kern een neutron vangt, en indien daar
door de verhouding van de aantallen anders wordt dan past bij het nieuwe 
atoomgewicht, dan is het mogelijk, dat de nieuwe kern een elektron uitzendt 
als /S-straal, dat is dan een verstoffelijking van het overschot van beschikbare 
energie, en de verhouding van neutronen tot protonen wordt gezond. Bij zeer 
vele elementen heeft men gevonden, dat de vereniging met een neutron aldus 
leidt tot een radioactieve isotoop. Op dit gebied heeft F E R M I met zijn mede
werkers vele successen geboekt, 

4, A l deze kernreacties kan men beschouwen als te behoren tot een nieuwe 
soort van chemie, een chemie die wel zeer verschillend is van de chemie van 
L A V O I S I E R , Ten eerste maakte L A V O I S I E R een eind aan de voorstelling, dat een 
element voor verandering vatbaar zou kunnen zijn. Met de steen der wijzen 
was het gedaan. Geen goud uit onedele elementen! In deze chemie van de 
kernen echter zijn het juist de elementen zelf die veranderen, sua sponte, 
dan wel door toedoen van de kunst van den mens. Ten tweede verhief L A V O I S I E R 

de weegschaal op den oppersten troon. Bij elke reactie was er behoud van stof, 
behoud van massa. In de chemie der kernen is er geen behoud van stilstaande 
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Fig. L 

Elke stip duidt een bekende atoomsoort aan en de bestanddelen van zijn kern, Ordinaat, Z, 
is het aantal protonen; abscis, A-Z, is het aantal neutronen. 
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massa. Warmteontwikkeling kent de scheikundige van oudsher. De formule 
voor de verbranding van koolstof is 

(0")2 + = C O , + 4 eV. 

De energie 4 eV beantwoordt aan 4̂ /4 maal een duizendmillioenste eenheid 
van atoommassa, In de reactie zijn er 32 + 12 = 44 betrokken, Bij die reactie 
gaat dus amper een tienduizendmiUioenste van de betrokken massa voor het 
molekuul verloren. Dat kan de weegschaal niet meer wegen! Bij de reeds ge
noemde kernreacties echter bedraagt het verlies aan massa, d,w,Z. de energie die 
de kernen verlaat, de vermindering van hun stilstaande massa, meer dan één 
pro mille! In de plaats van de wet van behoud van massa treedt nu de wet van 
behoud van energie. 

Zeer vaak kan men een behoorlijke schatting maken van de energie waarmee 
de brokken van den kern uit elkaar vliegen. Dit leidt ertoe om de massa's der 
kernen veel nauwkeuriger met elkander te vergelijken. De standaard waarmee 
men die massa's vergelijkt is de massa van de meest voorkomende in de groep 
isotopen van zuurstof. Dat is O^s. Tegenwoordig rekent men voor de massa 
van een 

proton 1.0081, 
neutron 1,0089, 

Wanneer die zich met elkander verenigen ontstaat er een deuteron, een 
Zware-waterstofkern met lading 1 en een massa 2,0147 = (1,0081 + 1,0089) 
— 0,0023. Die verloren massa 0,0023 beantwoordt aan een bindings-energie 
2^/4 MeV. Voegt men die energie aan de deuteronen toe, en daarin is C H A D W I C K 

geslaagd met behulp van y-stralen, dan kan een deuteron weer uiteenvallen in 
een proton en een neutron. 

Ander voorbeeld: gLi» + ^He* + jHe* + 22 MeV 
6,0167 + 2,0147 = 4,0039 + 4,0039 + 0,0236. 

5. De massa's der kernen zijn een rechtstreekse maat voor de voorhanden 
opgehoopte energieën. Voor de meeste kernen zijn Ze vrij nauwkeurig bekend. 
Teneinde een vergelijkend overzicht te krijgen van de bindingsenergie, die bij 
de vorming der kernen uit protonen en neutronen successievelijk is vrijgekomen, 
kan men de feitelijke massa van de kern vergelijken met de gezamenlijke massa 
van alle neutronen en protonen in ongebonden staat. De kern heeft een kleinere 
massa. Di t verschil, gemiddeld per stuk van de in de kern verenigde deeltjes, 
biedt een geschikt vergelijkingspunt. Een grafische voorstelling daarvan vind 

,ik bij D E M P S T E R . 

In het groot bezien vertoont de kromme voor de lichte elementen betrekkelijk 
gering verlies van massa bij de vorming. Het laagste dal van de kromme, het 
minimum van massa en energie vindt men ongeveer bij de elementen in de buurt 
van de ijzergroep, en naar de zware elementen toe toont de kromme wederom 
een minder sterk tekort van energie. 

Uit de inlichtingen die deze kromme ons verschaft kan men een belangrijk 
besluit trekken. Stel dat een of ander zwaar atoom, bijvoorbeeld lood, 
ggPb̂ "", in twee gelijke brokken gebroken zou worden. Dat zouden kernen zijn 
met lading 41 en massa 103, Die kernlading vinden wij bij het element niobium, 
Nb. De gegevens van de kromme van D E M P S T E R ^ ) leren, dat er per elementair 

1) A . J , D E M P S T E R , Energy content of the heavy nuclei, Phys. Rev. 53, 869, 1938. 
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deeltje in de niobiumkernen meer bindingsenergie is afgegeven dan in de 
loodkern geschied is. Bij die deling van die kern zal er dus energie kunnen 
vrijkomen. Het bedrag daarvan is om en bij 150 MeV. 

Die energie komt niet ineens vr i j . In elk van de twee brokken van het lood 
hebben wij 62 neutronen en 41 protonen. Na het breken zijn de brokken nog 
niet stabiel. Zij zijn nog geen gewone niobiumkernen, maar isotopen. Zij hebben 
nog te veel neutronen. De stabiele niobiumkernen hebben slechts 52 neutronen. 
De brokken bevinden zich dus in een labielen staat. Ze zullen óf neutronen uit
werpen óf door uitzending van /3-stralen zoveel neutronen in protonen omzet
ten, dat zij een stabiele staat bereiken. Een kern met massa 103 is stabiel 
wanneer de lading 45 is. Dat is een kern van het element rhodium. Onder dat 
bijtrekken naar de stabiele staat wordt de binding nauwer toegehaald, en 
bindingsenergie uit gezonden. 

Om de energiewisselingen dichter te volgen heeft men meer nodig dan de 
kromme van D E M P S T E R leert. Deze geeft slechts de massa's van de stabiele 
kernen, als functie van het aantal deeltjes. Men heeft nodig de massa van de 
stabiele en de labiele kernen, als functies van de twee veranderlijken; aantal 
protonen en aantal neutronen. Door een zorgvuldige combinatie en bewerking 
van allerlei uit anderen hoofde taxeerbare gegevens konden B O H R en W H E E L E R ^) 

die functie benaderen. In de kernkaart tekenden zij de berekende waarde voor 
de vrijkomende energie, bij de splijting van U^^". Bij het breken van andere 
kernen in twee nagenoeg gelijke stukken vinden zij bedragen als in de volgende 
voorbeelden: 

Kern Brokken Vrijkomende energie 
(labiele isotopen) bij de breuk naderhand 

2sNi« liSi»» en i^Si^i — 11 MeV + 2 MeV 
joSn-i' asMn̂ ŝ ^sMn^" + 10 MeV 12 MeV 
esEriö' 34Se83 en ^ge^* + 94 MeV 13 MeV 
saPb̂ M ^^Nbi"3 en i iNb^^ + 120 MeV 32 MeV 
oaU^̂ " lePd"" en «Pd ' ' " + 200 MeV 31 MeV 

Uit deze opgave blijkt, dat voor het breken van een nikkelkern toediening van 
energie nodig is. De lichte elementen breken niet uit zich zelf. Men behoeft 
niet te vrezen dat op een kwaden dag onze hele aarde, met lucht en al, in de 
lucht zal vliegen! 

Ui t de bekende gegevens omtrent de massa kan men ook schatten hoeveel 
energie vrij komt bij de opneming van nog een neutron in de kern. Hier zijn 
enkele voorbeelden: 

Kern Bij de binding van het laatste 
neutron vrijkomende energie 

Uranium U 235 5,4 MeV 
Uranium U 236 6,4 
Protactinium Pa 232 5,4 
Uranium U 239 5,2 
Thorium Th 233 5,2 
Ionium lo 230 5,3 

^) N . BoHR en J . A . W H E E L E R , The Mechanism of nuclear Fission, Phys. Rev. 56 ,426, 1939 . 
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6, Daarmee zijn nu wel de bij een breuk vrijkomende energieën geschat, maar 
of zulke breuken voorkomen, is een andere vraag. U kent het antwoord. Na de 
ontdekking, door H A H N en S T R A S S M A N , van barium, xenon en dergelijke zware 
atomen onder de produkten van de reactie van uranium met neutronen hebben 
LisE M E I T N E R en F R I S C H begrepen dat hier inderdaad een breuk van een uranium
kern in tweeën plaats greep. Uranium 92U^ '̂' wordt door opneming van een 
neutron tot saU^̂ ", en dit splijt in twee brokken. Die ontdekldng was het sein 
voor een stormachtige ontketening van onderzoekingen over de gehele wereld. 
Het uranium kwam in het centrum van de belangstelling. B O H R en W H E E L E R 

tekenden in de kaart van de kernen, volgens de aantallen neutronen en protonen 
in de kernen geordend, de gezamenlijke energie van de brokstukken die men te 
verwachten heeft bij de splijting van een uraniumkern (projectie). De grootste 
hoeveelheid energie zou los komen wanneer ejU^^' zou breken in twee palladium 
isotopen 4ePd"'' en igPdi^". Dan zouden er 200 MeV te verwachten zijn. Zijn 
de brokken een rutheniumkern l i R u " " en een isotoop 48Cd"9 van cadmium, 
dan is er in eerste instantie te wachten 150 MeV, Bij de overgang van de insta
biele cadmiumisotoop naar een stabiele kern is nog meer energie te verwachten. 
Omtrent de hoevaakheid van de verschillende splijtingsmogelijkheden hebben 
de proeven van J E N T S C H K E ons ingelicht (projectie). Het vaakst komen splitsingen 
voor in brokken van 100 en 139 massa-eenheden. Bij die splitsing krijgen 
dooreengenomen de lichte brokken meer kinetische energie mee dan de zware, 
overeenkomstig het behoud van impulsie of de wet: actie is gelijk reactie (proj,). 
De gezamenlijke energie van de twee brokstukken is ook bepaald. De meeste 
kans heeft men op een energie ontwikkehng van 160 MeV (proj,), In massa
eenheden is dat 0,171, Op de massa 239 van de uraniumkern is dat 0,7 pro mille. 

Bepaalt men de warmteontwikkeling calorimetrisch, dan komt bij deze 
energie nog de energieontwikkeling gedurende de overgang der labiele brok
stukken in stabiele kernen, en dan wordt er per splijting 200 MeV energie ont
wikkeld. 

7. Welk denkbeeld heeft men van dit proces ? De atoomkern wordt gedacht 
als een druppeltje van samenhangende protonen en neutronen. Deze kleven 
aan elkander door de z.g. kernkrachten, die op zeer korten afstand werken, en 
aanleiding geven tot een kwasi-kapillaire oppervlaktespanning, De elektrische 
krachten tussen de protonen werkende drijven deze uiteen. Bij het groter 
worden van de kern wordt de kromming aan het oppervlak geringer. De opper-

Fig. 2 . 

Voorstelling van een kern als druppel van aan elkaar klevende protonen en neutronen, en 
van de beroering volgende op het vangen van een neutron. 
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vlaktespanning der kleefkrachten dri j f t de deeltjes minder sterk terug. Daaren
tegen wordt de kernlading groter, en de coulombkrachten nemen niet zo sterk 
af bij toeneming van de straal van het bolletje. Bij groter kernen is er minder 
toe nodig om deze afstotende krachten de overhand te doen krijgen. 

Hoeveel bedraagt die kritieke energie? Ik kan niet met u de schatting van 
B O H R en W H E E L E R narekenen. Men moet de energie bepalen, nodig om het 
druppeltje Zo ver in te snoeren, dat de oppervlaktespanning aan de hals van de 
insnoering niet meer bij machte is om de twee helften, die elkaar afstoten, bij 
elkaar te houden. B O H R en W H E E L E R geven als uitkomst; 

Kern Kritieke energie; 

W183 14,6 MeV 
P^'" 12,5 
Hg2oi 11,3 
Pb^o' 10,4 

Van bijzonder belang zijn de uitkomsten voor de zwaarste kernen: 

Kern Kritieke energie; 

5,0 MeV 
U236 53 
Pa232 
U230 
W 3 3 
Io2» 6,5 

Uranium 236 heeft slechts 5,3 MeV nodig om over het kritieke punt heen te 
komen. Wanneer een neutron met uranium 235 zich verenigt tot U 326, komt er 
een bindingsenergie 6,4 MeV los, dat is 1,1 MeV meer dan nodig is om de kern 
van U 236 zo aan het schudden te brengen, dat hij in tweeën spat. Bij de vor
ming van U 239 uit U 238 en een neutron, komt er maar 5,2 MeV aan energie los. 
Dat is niet genoeg om de 5,9 MeV bij te dragen, nodig voor de splijting. Het 
neutron moet aan kinetische energie op zijn minst nog een 0,7 MeV meebrengen, 
om de U 238 kern tot verbrokkeling te brengen. Wanneer het die niet mee
brengt, wordt er wel een kern U 239 gevormd, maar die gaat niet stuk, zendt 
eerder de bindingsenergie van het laatste neutron in gammastralen uit. Tot rust 
gekomen bli j f t deze uraniumisotoop radioactief. Hi j zendt een ;S-straal uit, 
een negatief elektron en gaat dan over in een kern met 93 protonen, en 146 
neutronen. Ook deze kern zendt een /3-straal uit en verkeert dan in een kern 
met 94 protonen en 145 neutronen. Di t zijn kernen met andere chemische 
eigenschappen. Ze liggen buiten het klassieke chemische systeem der elementen, 

U herinnert zich, dat in ons planetenstelsel buiten de planeet Uranus omloopt 
de planeet Neptunus, ontdekt nadat L E V E R R I E R (en in Engeland A D A M S ) zijn 
baan en plaats aan de hemel berekend had op grond van de storingen waarge
nomen in de loop van Uranus, En een tiental jaren geleden heeft men op soort
gelijke wijze een nog verder omlopende planeet ontdekt, die Pluto genoemd is. 
Ter ere van die hemellichamen heeft men nu de nieuwe elementen 93 en 94 
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die op 92, uranium, volgen, genoemd neptunium en plutonium, Np en Pu. 
Plutonium is een zeer belangrijke deelnemer in de wereldgeschiedenis ge

worden. Het in de natuur voorkomende uranium is in hoofdzaak U'̂ ^*', Slechts 
0,7% is U 2 ' ^ . ( l : 139) en minder dan een tienduizendste is W^*, Van die drie 
is eigenlijk U''''^ de enige die op een neutron met explosie reageert. Dit ligt 
aan de grote bindingsenergie, 6,4 MeV; bij U^^i i^^^^ gj, ^^^^ 5̂4 j ^ g y j^g^ 
Dit is een belangrijk detail. Telkens doet zich dit voor, dat een neutron 
sterker gebonden wordt, wanneer het in een kern met even aantal protonen 
een oneven aantal neutronen tot een even aantal aanvult. En dat zal, mogen 
wij vermoeden, zich ook voordoen bij ^Pu^^", waar het bijkomende neutron 
de 145 reeds aanwezige tot een even aantal completeert. Plutonium zal 
daarom even vatbaar zijn voor splijten, voor de splijtzwam van een neutron, 
als uranium 235. Die belangrijke opmerking is van E. O , L A W R E N C E . 

8. Hoe bl i j f t een splijtingsproces aan de gang? Indien ik een kaars aansteek 
smelt en verdamp ik kaarsvet en leid ik de verbranding in. Die verbranding 
ontwikkelt Zo veel warmte, dat een nieuwe portie vet smelt, verdampt, en 

Flg, 3, 

Voorstelling van een kern die door het vangen van een neutron meer energie heeft gekregen 
dan de kritieke energie, nodig en voldoende om een insnoering en afsnoering in twee druppeltjes 

te bewerken. Twee vrijkomende neutronen zijn erbij getekend. 

branden gaat. Er is een keten van reacties. De ene reactie maakt een andere 
aan de gang. Om de kaars aan te houden, moet om zo te Zeggen elk brandend 
vetmolekuul één ander vetmolekuul in brand steken, dan gaat het proces recht 
door. Wanneer één brandend molekuul meer dan één ander molekuul aan
steekt, komen er hoe langer hoe meer brandende molekulen, en er komt een 
explosie, zoals in de kop van de lucifer, die ik aanstrijk. 

Om een U^^^ te doen uiteenspatten is er een neutron nodig, dat in de uranium
kern verdwijnt. Tenzij er weer opnieuw neutronen te voorschijn komen, kan 
geen andere kern de eerste volgen. Wanneer U'^^" in twee gelijke brokken 
breekt, ^gPd^''^^, dan zitten daarin 72 neutronen op 46 protonen. Dat is geen 
stabiele combinatie. De kern kan stabieler worden, d.w.z. één overschot van 
neutronen boven protonen verminderen, door neutronen in protonen te meta
morfoseren, dan worden er /S-stralen uitgezonden. Maar hij kan ook neutronen 
uitstoten. En dat is wat er inderdaad ook gebeurt. Reeds vroeg hebben J O L I O T 

en H A L B A N kunnen waar maken, dat er per brekende uraniumkern dooreen
genomen ten minste een tot drie neutronen los komen. Dat betekent dus de 
mogelijkheid dat er reactieketens zijn, waarbij het proces aan de gang bl i j f t , of 
zelfs hand over hand toeneemt en tot een katastrofale ontploffing leidt (pro
jectie). Wezenlijk vereist is, dat bij het openspringen van de kern er ook een 
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paar neutronen losspringen, net als bij het openspringen van een brempeultje 
een paar zaadjes de wereld in worden geslingerd. 

9. Een neutron, dat loskomt bij een spHtsing, kan een andere uraniumkern 
aansteken, maar het behoeft dat niet te doen. Het kan ook toevallig langs alle 
aanwezige uraniumkernen heenlopen zonder er een te raken, en in de wijde 
ruimte daaromheen ontsnappen, of tegen een andere, onschadelijke kern aan
lopen, waarin het opgaat. Indien er maar weinig uraniumkernen bij elkaar zijn, 
is de kans dat een neutron er een aansteekt, niet groot. Ook niet indien om de 
gevoelige uranium 235 kernen vele andere zijn van uranium 238, die wel neu
tronen vangen kunnen, maar niet om uiteen te spatten, maar om U^^" te worden 
en dan later over te gaan in neptunium en plutonium. 

Om gestadig brandende te blijven moet een klompje uranium een bepaalde 
grootte hebben, een kritieke afmeting, zo dat van de meer dan één neutronen 
die er per splijting losvliegen, er gemiddeld één raak is, en de andere de kernen 
mislopen. Wordt het klompje groter, dan wordt het gevaarlijk. Dan zal het 
exploderen. 

Van deze eigenaardigheid wordt in de bommen gebruik gemaakt. Zolang de 
bom nog maar vervoerd wordt, heeft men stukjes uranium van ongevaarlijke 
afmeting wijd uit elkaar, op ongevaarlijk grote afstand. Op het moment dat 
men de ontploffing wenst worden deze, door een explosie van meer gebruike
lijke soort, op elkaar geworpen, waardoor de ongevaarlijke korreltjes samen een 
gevaarlijke klomp vormen en de machten der hel losbreken. 

10. Het komt er nu opaan, U 235 en Pu 239 af te scheiden uit de grondstof 
van U 238 waarin U 235 aanwezig is en waaruit Pu gevormd kan worden. 
Wegens de gelijke chemische eigenschappen van U 235 en U 238 kan hun 
scheiding niet langs chemische weg verkregen worden. Men heeft natuur
kundige methoden nodig, berustende op verschil van diffusiesnelheid wegens 
het verschil in massa van de moleculen uraniumhexafluoride in gasvormige 
staat, of berustende op verschil van buiging van ionenstralen van dit gas in een 
magnetisch veld. Het rendement is maar gering. Ook is er de methode van 
thermodiffusie. Deze werd toegepast op uraniumhexafluoride in vloeibare 
staat; de methode leidt niet tot het eindprodukt, maar diende om de magne
tische schelders te voorzien van een stof van uitgang die rijker aan U 235 is. 

Gezien die moeilijkheden, is een chemische afscheiding verre te verkiezen, 
zoals die voor Plutonium mogelijk is. Aanvankelijk had men voor het onderzoek 
van de chemische eigenschappen niet meer dan 1 mg Pu. Ui t dat mikroskopisch 
onderzoek moest men de gegevens putten om een fabriek te kunnen oprichten, 
die meer dan een kg per dag produceerde! Dat heeft men gedaan. 

Over de chemie van Pu en zijn afscheiding heeft men niets gepubliceerd. 
Ik houd het ervoor, dat ten slotte dit Plutonium veel meer in de bom gebruikt 
is dan uranium. 

11. Reeds heb ik tegenover elkaar gesteld de scheikunde van L A V O I S I E R 

en de kernphysica, de nucleaire natuurkunde, die nu aan bod is. P R O M E T H E U S 

stal het vuur uit de hemel. Dat is het vuur van de bliksem, van de haard, van 
den smid, van de smeltovens, ten goede en ten kwade. Ook het ontploffende 
vuur van trinitrotoluol is nog het vuur van P R O M E T H E U S . Het is het vuur van de 
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chemie. Het zetelt, het woedt en het grijpt plaats in de elektronenwolken die 
in de atomen de kernen omgeven. 

Het geweld van de atoombon echter is niet meer van P R O M E T H E U S . Het zijn 
niet meer krachten van de elektronenschillen. Het is een veel fundamenteler 
geweld. Het zijn vulkanische krachten. De krachten die de vulkanen tot uit
barsting brengen, de energieën die de sterren, en de zon, hun Hcht en hun 
warmte doen uitstralen, die heeft de mens thans gegrepen, en God verhoede 
dat hij zich daarin vergrepen heeft. Wat daar in de oorlogvoering geschied is 
kan men betitelen als een kunstmatige eruptie, of het opvlammen van een kleine 
ster, een kunstmatige nova. 

De mensheid neemt daarmede een ontzaglijke verantwoordelijkheid op zich. 
Geen onzer kan zich daaraan onttrekken. 



ZEEP E N SYNTHETISCHE S C H U I M M I D D E L E N 

door 

Dr. F. HOEKE. 

Het zeepverbruik in Nederland gedurende het jaar 1938 bedroeg 11,43 kg 
per hoofd per jaar ^). Door invoering van de zeepdistributie werd het publiek 
aanvankelijk gerantsoeneerd op /̂g van boven genoemd jaarverbruik, welk rant
soen tijdens de bezettingsjaren successievelijk nog moest worden verlaagd. 

Een ieder heeft gedurende de 5 oorlogsjaren, die achter ons liggen, ruim
schoots gelegenheid gehad om kennis te maken met diverse synthetische schuim
middelen, die in den handel werden gebracht, om het gebrek aan zeep eenigs-
zins te compenseeren. 

Z i j , die wel eens met synthetische schuimmiddelen gewasschen hebben, 
zullen daarbij ongetwijfeld ervaren hebben, dat hoe mooi schuimend deze 
producten veelal ook waren, de waschwerking van zeep evenwel nooit werd 
geëvenaard. Ook onderzoekingen in het wasscherijbedrijf wijzen er op, dat nog 
altijd de voorkeur gegeven moet worden aan waschprocedé's, waarbij met 
zeep wordt gewerkt. 

Onwillekeurig dringt zich dan ook de vraag aan ons op: waarom zeep nu 
juist zoo'n universeel waschmiddel bij uitnemendheid is? 

Van de vele theoriën, die er in den loop der tijden betreffende de waschwer
king van zeep zijn opgebouwd, zal hier alleen de meest moderne opvatting, 
dat de waschwerking hoofdzakelijk uit oppervlakte-activiteit bestaat, worden 
besproken, waarmede dan tevens een antwoord wordt verkregen op de zoo juist 
gestelde vraag. 

Onder zeep dient men te verstaan de alkalizouten van de hoogere vetzuren, 
bijv. CieHjgCOO Na. Daar zuiver water de electrische stroom practisch niet 
geleidt, maar een Zeepoplossing wel, wijst dit op de aanwezigheid van ionen in 
een waterige oplossing van zeep. 

De ionen worden geleverd door de volgende splitsing: 

C18H33COO Na <± CieHaaCOO- + Na+ 

of schematisch voorgesteld 

( (-)e ^ ( (") + © 
anion kation 

Bij bovenstaande dissociatie moet men in het oog houden, dat het zeep-
molecule gesplitst wordt in twee electrisch geladen deeltjes, waarvan er één 
een hoog moleculair gewicht heeft, lang gerekt is en een polaire negatieve 
lading draagt, terwijl het positief geladen ion klein is. 

)̂ A. J . D E JONG, Jubileumnummer „Oliën, Vetten en Oliezaden" 1941, blz. 215. 
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Een zeepoplossing is, behalve electrolyt, tevens ook een coUoïdale oplossing. 
Dialyse proeven en ultrafiltratie toonen n.l. al heel eenvoudig aan dat in een 
zeepoplossing ook deeltjes aanwezig zijn van grootere afmetingen, aggregaten, 
die niet door bepaalde poriën kunnen gaan, waar enkelvoudige moleculen en 
ionen wel doorheen kunnen. 

Van bijzonder belang voor de waschwerking zi jn: 
le. de capillair-actieve eigenschappen van zeepoplossingen; 
2e. de bijzondere eigenschappen, die zeepoplossingen als beschuttend 

colloïd kunnen vertoonen, om het gedispergeerde vuil Zwevende te houden. 
Onder capillair-actieve of in de oppervlakte actieve stoffen verstaan we die 

stoffen, welke de eigenschap hebben om in water opgelost, de oppervlaktespan
ning van het water aanmerkelijk te verlagen. 

Ten einde eenig idee te hebben waarom juist stoffen als zeep de opper
vlakte-spanning van water verlagen, dient men zich eerst een duidelijk beeld 
te vormen wat onder de oppervlakte-spanning wordt verstaan. 

Elk molecule heeft rond om zich heen een electromagnetische attractiesfeer 
en twee moleculen binnen eikaars attractiesfeer gelegen, oefenen dus op elkaar 
wederkeerig aantrekkingskrachten uit (zgn. attractiekrachten van v, D . W A A L S ) , 

Vergelijkt men de attractiesferen van twee moleculen, waarvan er één 
in de vloeistof (A in f ig . 1) en de ander aan de oppervlakte van de vloeistof 
gelegen is (B in f ig . 1), dan valt het direct op, dat de attractiesfeer rondom A 

volledig bezet is met vloeistofmoleculen. De attractiesfeer van B daarentegen 
is onsymmetrisch bezet, n.l . de benedenste helft is gevuld met vloeistof
moleculen, terwijl het buiten de vloeistof stekende deel met luchtmoleculen 
bezet is. Aangezien de luchtmoleculen practisch geen aantrekkingskrachten 
uitoefenen op het vloeistofmolecule B, zullen de attractiekrachten, die door 
de vloeistofmoleculen op B worden uitgeoefend, een resultante K opleveren, 
die loodrecht op het vloeistof-oppervlak staat en naar binnen werkt (opper-
vlaktedruk). Deze kracht tracht het molecule, dat aan de oppervlakte ge
legen is, naar het inwendige te trekken (streeft ernaar het vloeistofoppervlak 
zoo klein mogelijk te doen zijn). Hiertegen verzetten zich de cohaesie-krachten 
van de moleculen, die wat lager in de vloeistof gelegen zijn, met het gevolg dat 
als eindresultante ontstaat een tangentiaal gerichte kracht, die tracht het opper
vlak zoo klein mogelijk te doen zijn. 

Deze tangentieele kracht in het vloeistofoppervlak wordt beschouwd als de 
oppervlakte-spanning. 

Voor het vormen van een nieuw oppervlak is dus een kracht noodig, die 
tegen gesteld gericht is aan de oppervlakte-spanning, m.a.w, de energie benoo-
digd voor de vorming van een nieuw oppervlak is afhankelijk van de grootte 
van het nieuw te vormen oppervlak en van de oppervlaktespanning. Wordt 
om de een of andere reden de oppervlaktespanning verlaagd, dan beteekent dit 
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dat voor de vorming van een nieuw oppervlak, per eenheid van oppervlak, 
minder arbeid noodig is. Daar schuimvorming eigenlijk neerkomt op opper-
vlaktevergrooting van het grensvlak vloeistof/lucht, wordt het begrijpelijk dat 
een zeepoplossing met zijn lage oppervlaktespanning gemakkelijker schuim 
vormt dan zuiver water met de veel grootere oppervlaktespanning. 

De oppervlaktespanning komt slechts in een zeer dunne vloeistoflaag tot 
uiting. Bij water is deze laag maar 0,6 X lO"** cm dik. 

Wordt nu een stof in water opgelost, die de eigenschap heeft zich speciaal 
aan de grensvlakken te willen ophoopen, hetgeen dan zoo gezien moet worden, 
dat deze stoffen zich als het ware in een laagje tegen de grenslaag aanleggen, 
dan wordt de uit de vloeistof stekende attractiesfeer van het oppervlakte
molecule B gedeeltelijk bezet door andere moleculen, met het gevolg dat de 
kracht, waarmede het randmolecule naar binnen getrokken wordt, in grootte 
is afgenomen, waardoor tevens de daarmede samenhangende oppervlakte
spanning kleiner wordt. 

Vraagt men zich nu af, welke verbindingen de juist beschreven eigenschappen 
hebben, dan blijken dit verbindingen te zijn met een heteropolaire bouw. 
Di t kan o.a. zijn dat het zwaartepunt van de positieve lading in het molecule 
niet samen valt met het zwaartepunt van de negatieve lading. Een dergelijke 
electrostatische dipool vertoont een organische verbinding al gauw, indien het 
molecule, behalve koolstof en waterstof, nog elementen bevat als zuurstof, 
stikstof, halogeen enz. 

Ook het zeepanion is een electrostatische di-pool, maar daarnaast treft men 
in dit ion nog een tweede asymetrische energieverdeeling aan. Dit anion is n.l . 
opgebouwd uit een hydrophoob gedeelte (de paraffinerest CieHgg—) en een 
hydrophiele groep ( — 0 0 0 - ) , zoodat men hier twee antagonistisch werkende 
krachttendensen heeft. Het hydrophobe deel tracht zich zoo ver mogelijk van de 
watermoleculen te verwijderen, terwijl de hydrophiele groep juist affiniteit ten 
opzichte van watermoleculen vertoont en zal pogen tusschen watermoleculen 
te blijven. 

Daar de sterkte van de hydrophobe eigenschappen toeneemt met de grootte 
van de alkylgroep (C„H2„+i — ) , zullen dus ook de eigenschappen en gedra
gingen van het zeepanion o.a. sterk afhangen van de grootte van de alkyl
groep. 

Is de alkylgroep klein, bijv. bestaande uit koolstofketens van 1 tot en met 8 
koolstofatomen, dan domineeren de hydrophiele eigenschappen, met het ge
volg dat de oplosbaarheid van dergelijke producten te groot is om oppervlakte
activiteit te kunnen vertoonen. 

Bestaat de alkylgroep daarentegen uit koolstofketens van meer dan 22 kool
stofatomen, dan overheerschen de hydrophobe eigenschappen, zoodat de oplos
baarheid in water te klein is. 

Maar zeepanionen, waarin de lengte van de koolstofketens variëeren tusschen 
9 tot en met 22 koolstofatomen, vertoonen sterke oppervlakte-activiteit, d.w.z. 
dat deze anionen zich volgens een bepaalde oriëntatie aan de grensvlakken 
ophoopen, waarbij het hydrophobe deel zoo ver mogelijk van het water is afge
keerd, terwijl het hydrophiele gedeelte zich nog in het water bevindt. De lang 
gerekte zeepanionen staan dus in het grensvlak loodrecht op het wateroppervlak, 
gelijk palissaden (zie f ig . 2). 

In het voorgaande werd enkel het grensvlak vloeistof/lucht ter sprake 
gebracht. De beschouwingen gelden evenwel ook voor andere grensvlakken. 
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zooals bijv, tusschen twee vloeistoffen (bijv. water/oHe) of tusschen een vloeistof 
en een vaste stof. 

Fig. 2. 

In een zeepoplossing zijn, afhankelijk van de concentratie, verscheidene 
toestanden aan te treffen. 

I . In zeer verdunde oplossingen is zeep volkomen ionogeen dispers. 
I I . Bij toenemende concentratie treedt een stadium in, waarbij micellen 

gevormd worden. Dit zijn grootere colloïdale deeltjes met meerwaardige lading, 
waarvan men zich het ontstaan kan denken door associatie van 10 a 20 zeep
anionen tot een min of meer bolvormig geheel. 

Fig. 3. 

Bovenstaande teekening laat zien hoe Mc. B A I N zich een micel voorstelt, waar
bij duidelijk opvalt, dat de alkylgroepen met hydrophobe eigenschappen alle 
naar het inwendige van de bol gericht zijn, terwijl de hydrophiele ionogeene 
groepen de oppervlakte van de bol vormen. De samenhang tusschen de samen
stellende deeltjes in deze micellen is niet bijzonder hecht, n.l. door sterke 
verdunning heeft reeds desaggregatie (uiteenvalling) plaats. 

I I I . Wordt nog meer zeep in oplossing gebracht, dan ontstaan, door voort
durende aanlegging van meerdere anionen, aggregaten, die grooter maar tevens 
stabieler van bouw zijn. 
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IV. Ten slotte wordt een stadium verkregen, waarin naast de ionische 
micellen hoofdzakelijk colloïdale deeltjes optreden, die gevormd zijn uit onge-
dissociëerde zeepmoleculen. De electrische lading van deze colloïdale deeltjes 
is waarschijnlijk te danken aan adsorbtie van vetzuurmoleculen (ontstaan door 
de hydrolytische splitsing van Zeep) of aan oppervlakte-dissociatie. 

Deze vier stadia zijn niet scherp te scheiden, maar men moet het zoo zien, 
dat er als het ware een evenwichtstoestand tusschen de vier stadia bestaat, 
en wel zoodanig dat bij een bepaalde concentratie aan zeep, één van de vier 
stadia overheerscht, 

Bij het waschproces wordt gewerkt met concentraties, gelegen in het begin 
van stadium I I , waar dus micelvorming plaats heeft. 

Hoewel de enkelvoudige Zeepanionen met lange ketens de dragers zijn van 
de grensvlakactiviteit, zal verderop het groote belang van de micelvorming nog 
ter sprake komen. 

Textielvezels, als katoen, kunstzijde en wol, hebben van nature een nega-

Fig. 4. 

tieve lading en vertoonen dus in neutrale of alkalische oplossingen geen electri
sche affiniteit ten opzichte van negatief geladen ionen. In een zeepoplossing 
worden de anionen met lange ketens opgehoopt aan de grensvlakken water/vuil 
(roet, stof, olie) of water/huid. De anionen worden in een monomoleculaire 
laag geadsorbeerd, waarbij bepaalde oriëntatie optreedt. Deze georiënteerde 
adsorbtie is van groot belang voor de verwijdering van het vuil. Elk stofdeeltje 
wordt nu omhuld met een monomoleculaire laag, waarin de oriëntatie zoodanig 
is, dat het hydrophoob gedeelte naar de stofdeeltjes gericht is en de hydrophiele 



16 

groep (—C00~) naar het water. Aldus ontstaat een naar buiten negatief geladen 
stofdeeltje (zie f ig . 4). Daar de vezels in de omhulde stofdeeltjes nu dezelfde 
lading hebben, oefenen zij ten opzichte van elkaar afstootende werking uit, 
zoodat het vuil door middel van mechanische bewerkingen (wrijven, stampen en 
schuimwerking) gemakkelijk te verwijderen is. 

Tevens vindt een fijnere dispergeering van het vuil plaats. Een Zeepoplossing 
heeft n,l , door de capillair actieve eigenschappen een goed bevochtigings
vermogen voor vaste stoffen. Deze eigenschap komt hierin tot uiting dat een 
zeepoplossing in capillaire en sub-microscopische kanalen kan doordringen, 
waar enkel water niet toe in staat is. Overal waar de Zeepoplossing binnen 
dringt, wordt aan de grensvlakken een georiënteerde laag ionen aangelegd 
met de negatieve lading naar de vloeistof toegekeerd. Het gevolg hiervan is, 
dat de bindende kracht tusschen de vuildeeltjes onderling verzwakt wordt en 
een fijnere verdeeling van het vuil gemakkelijker kan plaats vinden. 

Werd in het voorgaande hoofdzakelijk gewezen op de fijnere verdeeling 
en de electrische lading als gevolg van de omhulling door negatieve zeepanionen, 
daarnaast moet ook gewezen worden op het feit, dat de hydrophiele (—COO") 
groep in staat is gepolariseerde watermoleculen in meer of mindere mate te 
binden. 

De eerste waterlaag wordt zelfs zoo sterk gebonden, dat zij zich niet vrij kan 
bewegen en als het ware vast zit, waardoor de vuildeeltjes door een tweede 
laag, bestaande uit watermoleculen, omhuld worden (zie f ig . 4). Hierdoor wordt 
de groote tegenstelling tusschen de van nature hydrophobe vuildeeltjes en het 
water overbrugd, waardoor de nu hydrophiele vuildeeltjes eerder geneigd 
zijn om van de vezel los te laten en zich tusschen de watermoleculen te begeven. 

Nadat het vuil van de vezel verwijderd is, oefenen de grootere colloïdale 
deeltjes van de zeepoplossing een beschuttende werking op het gedispergeerde 
vuil uit, zoodat dit nog geruimen tijd in de vloeistof b l i j f t zweven. 

Het belang van de micelvorming voor het waschproces is hierin gelegen, 
dat zij de besproken adsorbtie vergemakkelijkt. Immers bestond de zeepoplos
sing enkel uit ionen, dan zouden de ionen met lange ketens door den hoogen 
osmotischen druk de neiging hebben zich van de grensvlakken af, en ju«ist 
in de oplossing te begeven. Een ophooping aan grensvlakken zou niet zoo ge
makkelijk gaan. Door de vorming van micellen zijn evenwel grootere deeltjes 
aanwezig met kleineren osmotischen druk en deze ionische micellen hebben 
nu de neiging zich juist naar het grensvlak te begeven. In aanraking met het 
grensvlak ontstaan uit de metastabiele ionische micel, de enkelvoudige capillair 
actieve ionen, gevolgd door heteropolaire adsorbtie. De micellen zijn dus te 
beschouwen als een soort reservoir voor oppervlakte-actieve deeltjes. 

Een mengsel van water en olie geschud, geeft een fijne verdeeling van de 
olie in het water, een emulsie die evenwel niet houdbaar is. Want zoodra we 
met schudden ophouden, treedt ontmenging op. Voegt men daarentegen wat 
zeepoplossing toe, dan ontstaat na schudden een langer houdbare emulsie. 
Ook hier weer veroorzaakt de zeep (emulgator) rondom de kleine oliedruppel
tjes omhullende huidjes, die de samensmelting van kleine druppeltjes tot 
grootere verhindert. 

Ter illustratie dat de capillairactieve eigenschappen van een Zeepoplossing 
nauw samen hangen met den heteropolairen bouw van de anionen, kan men de 
procentische verlaging van de grensvlakspanningen water/lucht en water/olie, 
veroorzaakt door een zelfde zeepoplossing, beschouwen. In het laatst genoemde 
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geval blijkt n.l. een belangrijk sterkere verlaging van de grensvlakspanning 
plaats te vinden. De reden daartoe is gelegen in het feit, dat het zeepanion ten 
opzichte van het grensvlak water/oUe een versterkte heteropolariteit heeft 
gekregen in verband met de specifieke olie-affiniteit van de polymethyleen-
keten (CjjH.,, , i —). 

Resumeerend, wordt er hier nogmaals op gewezen, dat in een Zeepoplossing, 
naast ionen en micellen, nog andere colloïdale deeltjes voorkomen en dat al 
deze bestanddeelen als het ware met elkaar in evenwicht zijn. Alleen een ge
deelte van de zeep is in waschactieven toestand (micellen en ionen) aanwezig, 
terwijl de andere colloïdale deeltjes het vuil geëmulgeerd houden, maar daar
naast tevens zorgen voor de zgn. „waschreserve", d.w.Z. dat daaruit nieuwe 
micellen gevormd kunnen worden, als er micellen uit de oplossing verdwijnen. 

Voor de bereiding van zeep heeft men bepaalde vetzuren noodig, n.l. vet
zuren, waarin de alkylgroep mag variëeren tusschen Cg en C22, daar de alkali-
Zouten van deze verbindingen (de zeepen) bijzonder sterke oppervlakte-activiteit 
vertoonen. De hiertoe benoodigde vetzuren worden normaal verkregen door 
verzeeping van plantaardige oliën en vetten. 

Een fabriekmatige bereiding van vetzuren, geschikt voor de zeepbereiding, 
uit andere grondstoffen was tot voor eenige jaren niet mogelijk. Sinds korten 
t i jd schijnt het wel mogelijk te zijn door oxydatie van koolwaterstoffen vetzuren 
te verkrijgen ^), die na neutralisatie met loog, als waschmiddel kunnen dienen. 
Theoretisch is hiermede de bereiding van zeep onafhankelijk geworden van den 
import van natuurlijke vetten en oliën. Voorloopig is deze synthetische bereiding 
evenwel nog veel te kostbaar voor practische toepassing op groote schaal. 

De chemische industrie heeft wel een groot aantal aan zeep analoge verbin
dingen weten te maken, die eveneens sterke oppervlakte-activiteit vertoonen. 
Door variatie's aan te brengen, hetzij in de hydrophiele groep, of in het hydro
phobe gedeelte, hetzij in beide verkrijgt men derivaten met aan zeep analogen 
bouw. 

C18H33 COO Na ^ CieHas C O O - + Na+ 

C (~)ff i ^ ( (-) + © 

C„H2„ + 1 SO3 Na ^ C,„H2„ + 1 SO3- + Na+ type Mersol 

Aryl — SO3 Na ^ Aryl — SO3- + Na+ type Nekalen 

C„H2„ + 1 0S03Na ^ C„H2„ + 1 OSO3- + Na+ gesulfoneerde oliën 
en alcoholsulfonaten 

Tijdens de Duitsche bezetting heeft de bezetter o.a. ook vetzuren uit Neder
land weggevoerd en werd door Duitschland voor de bereiding van wasch-
poeders mersol ter beschikking gesteld. 

Mersol is een gesulfoneerde koolwaterstof en werd in Duitschland verkregen 
als bijproduct bij de fabricatie van synthetische benzine uit bruinkool. 

Hoewel deze synthetische schuimmiddelen sterke capillairactiviteit vertoonen, 
bleek dat de waschwerking van deze producten toch niet op één l i jn was te stellen 
met de echte zeep, In sommige opzichten zijn ze beter, maar in andere gevallen 
staan ze ten achter bij zeep. 

1) Zie! Moderne fettchemische Technologie, Heft 2 , „Gewinnung der höheren Fettsauren 
durch Oxydation der Kohlenwasserstoffe" von D r F , W I T T K A 1940 J , A , BARTH/Verlag Leipzig. 

2 
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le. Zeepoplossingen vertoonen altijd een alkalische reactie. Met de synthe
tische schuimmiddelen is dit niet het geval. In dit opzicht zijn laatst genoemde 
producten al bijzonder geschikt voor de teere wasch (zijde of textielgoederen 
met teere kleuren). Om dezelfde redenen vonden de vetalcoholsulfonaten reeds 
vóór het uitbreken van dezen laatsten oorlog toepassing in alkalivrije shampoo's 
(Non Alkali). 

2e. Synthetische schuimmiddelen zijn, in tegenstelling met Zeep, kalk-
bestendig. Zooals algemeen bekend, wordt uit zeep en de oplosbare kalkzouten, 
die in het water aanwezig zijn, onoplosbare kalkzeep gevormd. Di t is met de 
synthetische schuimmiddelen niet het geval. Het voordeel van kalkbestendig-
heid, wordt ten opzichte van de textielwasch vaak sterk overdreven. 

Inderdaad moet een wasscherij het water vooraf ontharden ( = verwijderen-
van de oplosbare Ca-ionen) ter besparing van zeep en ook omdat er nadeelen 
aan verbonden zijn, indien zich onoplosbare kalkzeep op de textielvezels afzet. 
Het gebruik van kalkbestendige schuimmiddelen doet aanvankelijk veronder
stellen dat waterontharding nu achterwege kan blijven, hetgeen voor het was
scherijbedrijf een aanmerkelijke vereenvoudiging en besparing zou beteekenen. 
Bij nadere beschouwing blijkt dit evenwel toch niet het geval te zijn. 

Waschpoeder, hetzij dat ze met zeep, hetzij dat ze met synthetisch schuim-
middel zijn samen gesteld, bevatten nagenoeg altijd nog anorganische wasch-
hulpstoffen, in den vorm van soda, natriummetasilicaat of trinatriumphosphaat. 
En deze zoo juist genoemde alkalisch reageerende stoffen geven met oplosbare 
Ca-ionen eveneens onoplosbare verbindingen, die zich op het weefsel afzetten, 
hetgeen ook de noodige bezwaren heeft (grootere slijtage, meerdere stugheid, 
minder poreus). Kortom, ook voor het wasschen met behulp van synthetische 
schuimmiddelen bl i j f t de voorafgaande waterontharding gewenscht. 

3e. Een derde verschilpunt tusschen zeep en de analoge synthetische 
schuimmiddelen is, dat laatst genoemde producten zuurbestendig zijn, d.w.Z. 
dat ze door zuren, als sterke azijn, citroenzuur, verdund zoutzuur enz. niet 
onwerkzaam gemaakt worden, wat met zeep wel het geval is, In de textiel
industrie wordt vaak van deze zuurbestendigheid partij getrokken, 

4e. Een groot nadeel van de synthetische schuimmiddelen is, dat waterige 
oplossingen daarvan, het losgewerkte vuil niet zwevende kunnen houden, zoodat 
het gedispergeerde vuil vrij snel op het waschgoed bezinkt, waardoor de textiel
wasch niet hagelwit verkregen wordt. De reden hiervan wordt verklaard door 
het gemis aan de grootere colloïdale deeltjes, die in een zeepoplossing wel 
aanwezig zijn en er voor zorgen dat het los gewerkte vuil b l i j f t zweven. Een 
oplossing van bijv. vetalcoholsulfonaten bevat enkel ionen en micellen, m.a.w. 
het aanwezige synthetisch schuimmiddel is voor 100% waschactief (dit in 
tegenstelling met Zeep), hetgeen dan ook tot uiting komt in sterker capillair-
actieve werking, zooals beter bevochtigingsvermogen en grooter dispergeerend 
vermogen. 

Men heeft getracht het bezwaar van de snelle bezinking van het los gewerkte 
vuil op te heffen door de synthetische schuimmiddelen te combineeren met 
praeparaten, die in waterige oplossing de gewenschte colloïden leveren. Inder
daad schijnt de combinatie met tylose (een oplosbaar cellulosederivaat) een 
verbetering te geven. Doch al mogen de toegevoegde stoffen met colloïdale 
eigenschappen er in slagen het vuil zwevende te houden, daarmede is nog niet 
voorzien in het gemis aan de Zgn. „waschreserve" bij de synthetische schuim
middelen. 
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Ondanks het feit dat de waschresultaten, verkregen met synthetisch schuim
middel, ten achter staan bij zeepprocedé's, hebben eerst genoemde producten 
onder bepaalde omstandigheden toch uitkomst gebracht. 

5e. Zooals algemeen bekend, is het niet mogelijk in zeewater met behulp van 
Zeep te wasschen. Hiervoor zijn twee redenen: le. de aanwezigheid van magne-
siumzouten, die aanleiding geven tot de vorming van onoplosbare magnesium-
Zeep en 2e. de aanwezigheid van keukenzout, waardoor de zeep wordt geprae-
cipiteerd (uitgezouten) en 'daardoor alle oppervlakteactiviteit verloren gaat. De 
synthetische schuimmiddelen vertoonen deze gebreken niet en behouden hun 
capillair-actieve eigenschappen in Zeewater, zoodat het wel mogelijk is met 
behulp van laatstgenoemde producten in zeewater te wasschen. De geallieerden 
hebben van dit feit een dankbaar gebruik gemaakt door de troepentransport
schepen en andere schepen te voorzien van synthetische schuimmiddelen voor 
waschdoeleinden op zee. 

Te land evenwel zal de zeep voor waschdoeleinden voorloopig nog geen 
gevreesde concurrentie te duchten hebben van de synthetische schuimmiddelen, 
vooral ook omdat laatst genoemde producten onder norrnale omstandigheden 
nog altijd belangrijk duurder zijn dan gewone zeep. 

Naast de tot nog toe besproken anion-actieve producten met zeepkarakter, 
heeft de chemische industrie ook kation-actieve producten weten te fabriceeren. 
Di t zijn schuimmiddelen, waar het positieve ion een hoog moleculair gewicht 
heeft, lange ketens bevat en een polaire bouw heeft. Bij deze producten ver
toonen dus de positieve ionen (kationen) oppervlakte-activiteit. Het zijn dus 

e + ( 4 ) - ) 

C l - + +N—CHaOCigHg, 

Z'N 
HC CH 

HC CH 

ook de kationen, die door het vuil geadsorbeerd worden, waarbij een analoge 
polaire oriëntatie plaats vindt, zoodat de vuildeeltjes nu een omhullende mono
moleculaire laag krijgen, die naar buiten positief geladen is (zie f ig . 5). In 
tegenstelling met hetgeen we bij de anionactieve producten gezien hebben, zal 
de vezel met zijn van nature negatieve lading nu juist de omhulde vuildeeltjes 
aantrekken, zoodat het gevolg is, een fixeering van het vuil in plaats van een 
waschwerking! 

Een uitzondering hierop maakt de zure wolwasch. Wol is een stof met ampho-
teer karakter. De van nature negatief geladen wolvezel neemt in sterk zuur 
milieu (pH < 3,5) een positieve lading aan. Onder deze omstandigheden blijkt het 
wel mogelijk te zijn met kationactieve schuimmiddelen te wasschen. Immers nu 
treden weer afstootende werkingen op tusschen vezel en omhulde vuildeeltjes. 

Als waschmiddel voor normaal dagelijksch gebruik zijn deze producten 
onbruikbaar. Wel vinden ze toepassing in de textielindustrie, o.a. om bepaalde 
kleuren waterbestendig (waterproof) te maken en ook om vezels hydrophobe 

Ci8H3,OCH2-N 
I 

Cl 
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eigenschappen te geven. (Velaniseeren = het aanbrengen van een apprêtuur 
met water-afstootende eigenschappen). 

Daarnaast kunnen nog genoemd worden de toepassingen, die berusten op de 
bactericide werking, die van kationactieve producten in het algemeen schijnt 
uit te gaan. 

(Zephirol is een uitwendig desinfectiemiddel, dat uit een dergelijk product 
bestaat). 

De derde groep stoffen met zeepkarakter onderscheidt zich van de beide 
voorafgaande categorieën doordat dit producten zijn, die zich in waterige op
lossing niet in ionen splitsen, maar waarbij het heele molecule oppervlakte
activiteit vertoont. Zij worden dan ook samen gevat als niet ionogeene stoffen 
met zeepkarakter. 

Evenals bij de voorgaande producten ligt ook aan deze stoffen een hydrophobe 
lange keten ten grondslag, die nu zijn oplosbaarheid verkrijgt door invoering 
(of aankoppeling) van oplosbaar makende (hydrophiele) groepen, die nu evenwel 
niet ionogeen zijn, bijv. 0-bruggen, OH-groepen enz. 

Typeerend hierbij is het groote verschil in oplosbaarmakende eigenschappen 
tusschen ionogeene en niet-ionogeene hydrophiele groepen. Is de aanwezigheid 
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van één ionogeene groep voldoende om een hydrophobe keten van 16 koolstof
atomen oplosbaar te maken, om ditzelfde doel met niet-ionogeene groepen te 
bereiken zijn ten minste acht hydrophiele 0-bruggen noodig. Ook hier ver
toonen de verbindingen weer een bipolaire bouw, zoodat oppervlakte-activiteit 
te verwachten is. De deeltjes hebben nu evenwel geen lading. Bij eventuëele 
ophooping aan grensvlakken heeft dus geen electrische oplading plaats. De 
adsorbtie is evenwel toch georiënteerd, d.w.Z. de hydrophobe koolwaterstofrestis 
naar het vuildeeltje toegekeerd, terwijl de hydrophiele moleculedeelen naar het 

Fig. 5. 

water zijn toegekeerd. Daar de hydrophiele groepen sterk gehydrateerd zijn, 
ontstaan dus ook nu weer vuildeeltjes, die door een waterlaag omhuld zijn en 
zich dus vrij gemakkelijk van de vezel laten verwijderen. 

Lameponen zijn schuimmiddelen, die als het ware een overgang vormen van de 
ionogeen-actieve naar de niet-ionogeen-actieve producten met zeepkarakter. 

Tot slot kan er nog op worden gewezen, dat in het bovenstaande een overzicht 
wordt gegeven betreffende scheikundige verbindingen met zeepkarakter, zonder 
daarbij in finesses te zijn getreden. Hetzelfde geldt ten opzichte van de wasch
werking, waarbij alleen de verwijdering van bepaalde verontreinigingen, als 
roet, stofdeeltjes en olie, ter sprake is gebracht. Andere verontreinigingen, 
zooals bijv. van eiwitachtigen aard, bleven buiten beschouwing, evenals diverse 
factoren (temperatuur, aanwezigheid van waschhulpstoffen enz. enz.), die van 
invloed zijn op het waschproces. 



BOUW E N L E V E N S W I J Z E D E R D I E R E N 

door 

C. J. V A N DER K L A A U W 

Een vis kan niet op het droge en een kip kan niet onder water leven. De 
wetenschap wil weten, waarom en waardoor dit zo is. Zi j volgt daarbij de be
kende weg; zij onderzoekt onderdelen, welke zij bij steeds verder gaande analyse 
heeft leren onderscheiden. Zij analyseert de levenswijze in talrijke functies, de 
bouw in talrijke organen. De levenswijze hangt ten nauwste samen met de bouw 
van het organisme en verder is er ook een samenhang van de bouw van de ver
schillende organen met hun functies. De nauwkeurige vraagstelling der weten
schap in dit verband Zal dan luiden: hoe past de bouw van een bepaald orgaan, 
gelet op een bepaalde functie van dat orgaan, bij het miheu, waarin het die 
functie uitoefent. 

Onder milieu moeten we hier verstaan, zowel het abiotische, levenloze milieu 
(water, lucht, bodem) als ook het biotische milieu (voedsel, andere sexe, jongen, 
vijanden, parasieten). 

Vogelpoten leren ons het nauwe verband tussen bouw en de wijze van voort
beweging (zwemmen, waden, lopen, klimmen). De gepaarde vinnen der vissen 
vertonen in verband met de weerstand in het water een klein oppervlak. De 
halslengte van giraf en okapi is verschillend in verband met de hoogte, waarop 
het voedsel voorkomt voor deze dieren, die in zulk een verschillend miheu leven. 
Het oog der diepzeedieren vertoont een duidelijk verband in zijn grootte met 
de waarneming in het duister. Op deze wijze kunnen we alle uitwendige lichaams
delen en organen bekijken en onderzoeken: ledematen, kaken, snavels, lippen, 
zintuigen, huidpantser, wapens, veren, haren, kleurpatroon enz, We kunnen 
tevens voor elk orgaan de verschillende functies, welke het vertoont, in het oog 
vatten en voor elke functie ons afvragen, wat het verband is tussen bouw, 
functie en miheu. Zo kan men zich voor de vogelstaart afvragen, wat de eisen 
zijn, die het sturen tijdens de vlucht, het evenwicht bewaren tijdens het neer
komen, het steunkarakter bij het zitten (specht, pinguin) enz, stellen aan de 
bouw. 

Doch ook bij een aantal inwendige organen valt het op, dat er een verband 
is tussen de bouw en het milieu en de levenswijze. Zo is bij vogels de ontwikkehng 
der mondholtekheren omgekeerd evenredig met de gladheid van het voedsel. 
De darm is lang bij planteneters, kort bij vleeseters, nauw bij viseters, wijd bij 
vruchteneters, In het oog vinden we bij nachtdieren alleen staafjes in het netvhes. 
Heel duidelijk is het verband tussen miheu (water, lucht) en bouw bij de adem
halingsorganen (kieuwen, longen). Het als een schoorsteen omhoog steken van het 
strottenhoofd tot in de gang, waarlangs de ademhalingslucht de keelholte bereikt 
bij walvissen, is een duidelijk voorbeeld van het verband van de bouw van een 
inwendig orgaan met het miheu. Doch er zijn talloze voorbeelden te noemen 
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van het verband tussen de bouw van inwendige organen (sltelet, spieren, tong, 
gebit, bloedvaatstelsel, nier enz.) en het milieu. 

Deze scheiding tussen uitwendige en inwendige organen is hier gemaakt, 
omdat een deel der auteurs op dit gebied meent, dat uitwendige organen meer 
aanpassingen vertonen aan het milieu dan inwendige, meer adaptatie!, terwijl de 
inwendige organen meer conservatief zouden zijn. Afgescheiden van de vraag, 
waar de grens tussen uitwendige en inwendige organen ligt, meen ik met andere 
auteurs, dat tussen beide groepen van organen principieel geen verschil is in het 
verband, dat zij in hun bOuw met het miheu vertonen. Volgens mij valt bij het 
ene orgaan meer het conservatieve, bij een ander orgaan meer het adaptatieve 
deel der eigenschappen op. 

Bij de hierboven gegeven formulering: hoe past de bouw van een bepaald 
orgaan, gelet op een bepaalde functie van dat orgaan, bij het milieu, waarin het 
die functie uitoefent, is er sprake van passen bi j , van aanpassing of, als men in 
in het laatste woord iets actiefs ziet, van inpassing. Dit is „teleologie" in modern 
en toelaatbaar gewaad. Het doel is dan de optimale ontplooiing van het leven. 
Di t doel wordt niet altijd bereikt; een aantal individuen leeft in pejus en pessi-
mum en bij hen is er slechts sprake van handhaving van het leven, meer niet. 
We kunnen hier niet ingaan op de moeilijke vraag: hoe kunnen wij een weten
schappelijk onderzoek instellen en een bevredigend antwoord krijgen op de zo 
pas gestelde vraag naar de mate van aanpassing van een orgaan bij het milieu, 
of het dus in zijn bouw voortreffelijk, goed, middelmatig of slecht is aangepast, 
We zuüen hier ook niet bespreken de gevallen van een actieve aanpassing van 
een orgaan bij het miheu, hoe het dus door wijziging in zijn bouw tijdens het 
individuele leven of in de loop van éen of meer generaties zich aanpast of beter 
aanpast aan het miheu. We hebben wel met nadruk gewezen op de vraag, hoe 
(in de zin van: door welke eigenschappen en kenmerken van de bouw) past een 
orgaan bij het milieu, in verband met een bepaalde functie. Ten slotte willen 
we nog even wijzen op een bepaalde kant van de „teleologie", nl. deze, dat er 
niet altijd sprake hoeft te zijn van aanpassing of inpassing. Hierin verschilt de 
teleologie van de causaliteit: een oorzaak is er altijd, zowel van de beweging als 
van de rust, doch teleologie is er niet altijd. En wel in bepaalde gevallen nooit 
onder de bestaande omstandigheden (kleuren bij dieren, waarvan noch soort
genoten noch vijanden deze kleuren kunnen zien), in andere gevallen is er onder 
bepaalde omstandigheden wel sprake van doelmatigheid, in andere omstandig
heden niet (hert met breed gewei in open veld en in dicht bos). 

In de biologie hebben we tot voor kort de bloeiperiode beleefd van de verge
lijkende ontleedkunde, van de ontleding, de analyse dus. Thans komt, ten dele 
wel als reactie hierop, weer meer belangstelhng voor het dier als geheel. Dit is 
ook het geval met de vraagstukken, welke ons thans bezig houden en wij willen 
ons dan ook in dit uur in het bijzonder bezig houden met de vragen, wat deze 
nieuwe instehing betekent voor de vragen van het verband tussen bouw en 
milieu en levenswijze. En we moeten het toegeven, dat niet een orgaan is aan
gepast, doch het hele dier; niet een orgaan vertoont een levenswijze, doch het 
hele dier; niet een orgaan alleen, doch het hele dier reageert op de omgeving. 
Men heeft het ook wel zo uitgedrukt, dat niet een orgaan noch een functie een 
afgesloten deel is, doch alleen het hele dier. Zo willen wij dan ook in het volgende 
het organisme centraal stellen in onze beschouwingen, waarbij wij dus het 
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goede recht erkennen van de moderne beschouwing, welke het organisme als 
een heelheid ziet. Persoonlijk erken ik daarbij echter alleen dat goede recht 
„relatief", want het oude standpunt, waarbij het onderdeel centraal gesteld 
werd, is maar ten dele onjuist en heeft daarnaast ook recht van bestaan. Het 
was alleen eenzijdig. Maar de moderne opvatting, welke het hele organisme 
centraal stelt, is eveneens eenzijdig. Het hele dier heeft inderdaad een hoge 
mate van individualiteit, doch geen absolute (het is zelf ook weer l id van een 
levensgemeenschap!); evenzo hebben de functies en de organen van het orga
nisme zelf ook een Zekere mate van individualiteit. Wat de individualiteit der 
functies betreft wijs ik op de volgende feiten: tijdens het herkauwen is er geen 
voortbeweging, tijdens de paring geen voedselopname enz. Wat de morpholo-
gische individualiteit betreft kunnen we wat de mate van individualiteit betreft 
drie hoofdtypen onderscheiden: 1. organen met eigen vorm, zoals hart, maag, 
zwemblaas; 2. organen, waarvan de eigen vorm ten dele gewijzigd is onder 
invloed van andere organen in de omgeving, zoals longen, milt; 3. organen 
zonder eigen vorm, zoals vetmassa's en bij lageren nier en alvleesklier. 

Hoe komt men nu tot een inzicht, hoe de bouw van het organisme als geheel 
past bij het milieu ? Men kan uitgaan van een onderdeel en trachten vandaaruit 
het organisme als geheel meer en meer te begrijpen, maar men kan ook uitgaan 
van bepaalde eigenschappen van het dier als geheel en daarvan de beteekenis 
voor het verband tussen de bouw en het miheu bepalen. Bij de eerst genoemde 
weg kan men het vraagstuk op drie verschillende wijzen aanpakken. Men kan 
nl. uitgaan van éen enkel orgaan, van éen bepaalde functie en in de derde plaats 
de consequentie van éen bepaalde functie voor andere functies bepalen en de 
betekenis van dit alles voor de bouw vaststellen. 

Men kan dus uitgaan van éen enkel orgaan en vandaaruit komen tot een in
zicht in de bouw van daarbij aansluitende organen. Men kan dit morphologisch 
en functioneel zien. Zuiver morphologisch gezien bepaalt de vorm van het 
hart mede die van de long, die van de maag mede die van de milt, enz.; de vorm 
en grootte van de tong hangt samen met die van de snavel, de vorm en grootte 
van het oog bepaalt die van de oogkas en daarmee ook de verhouding van het 
voorste en achterste deel van de schedel. Veel talrijker en duidelijker zijn de 
voorbeelden op functioneel gebied. We noemen slechts de vogelvleugel; uit 
hun bouw kan men begrijpen de bouw van de borstspieren, van het borstbeen 
met zijnj kam, van 'de schoudergordel, van de stevige borstkas, doch ook het 
verschil in grootte der rode bloedlichaampjes bij goede en bij slechte vliegers. 
— Toch komt men uitgaande van éen orgaan nooit tot een inzicht van de bouw 
van het hele dier en wel omdat geen enkel orgaan hiërarchisch alle andere organen 
bepaalt en omdat geen enkel orgaan alle andere organen functioneel bij zijn 
functies betrekt, zoals we straks nog nader zullen zien. 

In de tweede plaats kan men uitgaan van een bepaalde functie en nagaan, 
welke organen bij de uitoefening van de functie betrokken zijn. Alvorens hiertoe 
over te gaan, l i jkt het gewenst twee andere vragen onder het oog te zien; de eerste 
is die van het aantal functies per orgaan, de tweede die van de binding van een 
bepaalde functie aan organen bij verschihende diersoorten. 

Meestal vinden we vele functies per orgaan. We noemen slechts de poten; 
zij dienen voor voortbeweging, staan, prooi-grijpen, vaart afremmen, krabben 
naar voedsel enz. Soms zijn de eisen, die aan de bouw gesteld worden, tegen-
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strijdig; voor het sneüe lopen is het een voordeel als het darmbeen evenwijdig 
is aan de wervelkolom, voor het staan echter is het een voordeel, althans bij 
zware dieren, als het darmbeen loodrecht op de wervelkolom staat. In de ganze-
poot is de knie minimaal buigbaar, hetgeen een voordeel is bij het zwemmen, 
doch een nadeel is bij het lopen; bij roofvogels zijn bepaalde tenen lang en is de 
loop kort, hetgeen een voordeel is bij het grijpen van de prooi in de vlucht, 
doch hetgeen een nadeel is bij het lopen. Aldus vinden enige voorbeelden van 
de zgn. budget-gedachte of loi de balancement een verklaring. Deze verschil
lende functies van eenzelfde orgaan kunnen in verschillende macromilieus 
(ganzepoot op het land en in het water), doch ook in verschillende micromilieus 
(mensehand bij grijpen, vasthouden, klimmen enz.) uitgeoefend worden. 

Bij verschillende diersoorten is de uitoefening van een bepaalde functie aan 
verschillende organen gebonden. We kunnen het ook zo Zeggen, dat er verschil
lende technische oplossingen zijn voor éen bepaalde functie bij verschillende 
diersoorten. We noemen als voorbeelden slechts de voortbeweging van verschil
lende vissen (hele lichaam, staart, ongepaarde vinnen, gepaarde vinnen, uitge
stoten ademhalingswater) en die van duikende vogels onder het wateroppervlak 
(passief, actief met poten, met poten en vleugels en met vleugels alleen) en ook 
de organen voor de ademhaling (kieuwen, longen, huid, mondholteslijmvlies). 

Gaan wij thans over tot onze eigenlijke vraag: welke organen zijn betrokken 
bij de uitoefening van een bepaalde functie, waarvan men bij zijn beschouwingen 
uitgaat? De voorbeelden hiervoor kan men afleiden uit de hierboven zo juist 
besproken vraag naar de verschihende technische oplossingen voor één bepaalde 
functie, mits men deze niet voor verschillende diersoorten bekijkt, doch slechts 
voor zover ze aanwezig zijn bij éen enkel individu. We kunnen dan wel Zeggen, 
dat bij de uitoefening van éen enkele functie bijkans steeds talrijke organen 
betrokken zijn. Een uitzondering vormt slechts het passieve zien en horen 
(dat is iets anders dan het actieve kijken en luisteren). We noemen als voor
beelden slechts; het ademhalen door verruiming van de borstkas, waarbij talloze 
organen een rol spelen (wervelkolom, ribben, tweekoppige aanhechting, kraak
been-verbinding met borstbeen, tussenribsspieren, middenrif), het grijpen en 
kleiner maken van het voedsel bij vogels (samenspel van snavels en tong, bete
kenis van het monddak), het spreken van den mens, waarbij talloze organen 
dienst doen (mond, keel, tong, tanden, stembanden, longen, middenrif, rib-
beweging, gelaat, handen enz.). Doch ook op deze wijze komt men nooit tot het 
organisme als geheel, omdat geen enkele functie ooit alle organen in de uit
oefening van zijn functie betrekt en omdat nooit alle functies tegelijk in actie 
zijn, waarbij er éen hiërarchisch boven de andere zou staan (principe van de 
open en de gesloten functionele ketens van V O N U E X K Ü L L : tijdens herkauwen 
geen voortbeweging; tijdens verdediging geen grijpen van voedsel enz.). Dan 
is dus het afzonderlijk beschouwen van éen enkele functie al een analyse, 
welke nooit kan leiden tot een beschouwing van het dier als geheel bij een 
synthese. 

In de derde plaats kan men de consequenties van éen bepaalde functie voor 
andere functies bepalen en de betekenis daarvan voor de bouw vaststellen. 
Deze beschouwingswijze is reeds zeer oud en men vindt reeds bij Aristoteles 
voorbeelden op dit gebied van het samengaan van bepaalde organen, dank zij 
de consequentie van een bepaalde functie. C U V I E R werkte dit principe uit in zijn 
principe des correlations des fonctions. We kunnen met C U V I E R wijzen op de 
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consequentie van het verscheuren van de prooi (scheurkies, scharnierkarakter 
van het l?aakgewricht, krachtige kauwspieren, wijde jukboog enz.) voor de voed-
selvertering (korte darm), voor het grijpen van de prooi na het te hebben be
slopen en besprongen (lang dijbeen, teenganger, teenballen, klauwen), voor het 
waarnemen van de prooi (Oog, reukorgaan) enz. Zeer sterk uitgewerkt is ook 
het voorbeeld van de vliegende vogels. De voortbeweging door middel van 
vleugels (bouw vleugel, armskelet, borstspieren, kam op borstbeen, onbewege
lijke borstkas en wervelkolom in deze streek) heeft zijn consequenties voor het 
sturen (bouw staart en staartwervelkolom), lopen en staan (alleen op achter
poten, bouw achterpoten, stevig bekken, veel sacrale wervels, onbewegelijke 
lendenstreek), voor grijpen (handfunctie van kop en vooral van snavel; arm
functie van hals, zeer lange en zeer bewegelijke halswervelkolom, wijde ruimte 
voor ruggemerg), voor ademhalingsmechanisme (vaste borstkas, luchtzakken), 
voor waarneming (in verband met grote afstand tot aardoppervlak op het ge
zicht en niet op de reuk), voor geluidsproductie (in verband met afstand tussen 
de individuen dank zij de grote bewegelijkheid) enz. De betekenis van het vlieg-
vermogen voor de andere functies en voor de bouw van andere organen kan ook 
blijken uit de verschijnselen, welke we waarnemen bij het uitvallen van het 
vliegvermogen, zoals bij de struisachtigen (reductie vleugel en armskelet, borst
spieren, borstbeen, schoudergordel, staart, doch krachtige ontwikkeling van de 
poten) en bij de duikende vogels, die zich met hun vleugels krachtig actief onder 
water voortbewegen (vinvormige vleugel, korte onderarm, afgeplatte arm, krach
tig ontwikkelde borstspieren, borstbeen en schoudergordel). Vele voorbarige 
en onjuist gebleken reconstructies van fossielen uit de schaarse resten van het 
skelet hebben deze richting in discrediet gebracht. Meer geloof hebben gevon
den de talrijke voorbeelden, waarin men de consequentie van éen bepaalde 
functie voor éen of voor een paar andere functies heeft bepaald. We noemen 
als voorbeeld het verband tussen de druk, welke de voorpoot bij lopende dieren 
uitoefent op de borstkas en de consequentie daarvan voor de buikademhaling 
tegenover de toestand bij die zoogdieren, waarbij de voorste ledemaat zodanige 
druk niet uitoefent met als consequentie borstademhaling. Dan wijzen we ook 
nog op de consequentie van het dragen van de ongeboren vrucht bij de vrouw 
op de helling van de hals van het dijbeen. 

Men kan nu echter ook op een geheel andere wijze tot een inzicht komen, 
hoe de bouw van het organisme als geheel past bij het milieu, door uit te gaan 
van eigenschappen van het dier als geheel en daarvan de betekenis voor het ver
band tussen de bouw en het miheu bepalen. We gaan dus niet uit van een be
paalde functie noch van een bepaald orgaan, doch vragen, welke eigenschappen 
van het dier als geheel (waaraan dus alle organen meedoen) passen bij de eigen
schappen van het miheu, hoe dus het dier als geheel voldoet aan de algemene 
eisen, die het milieu stelt. Het zijn een viertal eigenschappen van het dier als 
geheel, welke wij hier beschouwen moeten, nl. de grootte en zwaarte van het 
dier, het soortgelijk gewicht van het dier, de ligging van het zwaartepunt van 
het dier en in bepaalde gevallen ook de algemene lichaamsvorm van het dier 
(stroomlijnvorm enz.). 

De grootte en zwaarte van het dier in verband met het milieu is in bepaalde 
gevallen duidelijk. Bij waterdieren wordt er door de grote opwaartse druk in het 
algemeen geen grens aan de zwaarte en dus ook aan de grootte gesteld. Bij de 
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duikende vogels, die zich met hun poten actief onder water voortbewegen, is 
er wel een grens aan de grootte gesteld, die vrij laag ligt (verband met spier-
capaciteit, pootlengte). Bij de vhegende vogels is ook de grens, welke aan de 
grootte gesteld wordt, vrij laag, vooral bij de vogels, die zich alleen op eigen 
spierkracht voortbewegen en niet ook van de kracht van de wind gebruik maken. 
Bij de vliegende vogels wordt de grootte nog relatief verhoogd door een laag 
soortelijk gewicht (pneumatisatie van het skelet). In samenhang met deze ver
schillen voor water- en luchtdieren staan enkele verschillen in de bouw, zoals 
veel kraakbeen bij vele waterdieren, dun been bij vliegende vogels. Naast deze 
verschillen in grootte bij dieren uit verschillende macromilieus kennen we ook 
verschillen tussen verwante soorten uit onderscheidene khmaatgebieden, zich 
uitende in variaties in lichaamsgrootte, in lengte van vleugels, oren enz. Ook hier 
heeft het consequenties voor de bouw: we wijzen er slechts op, dat een kleinere 
soort geen miniatuur-uitgave van de grootere soort kan zijn, omdat bij kleinere 
soorten het hart en de hersenen relatief groot zijn en de darm relatief kort is. 

Het soortelijk gewicht van het dier in verband met het milieu is eveneens 
in bepaalde gevallen duidelijk. Onder de vissen moeten we onderscheiden 
die met een soortelijk gewicht, dat hoger is dan dat van het water (geen of een 
gereduceerde zwemblaas of een huidpantser; heterocerkale epicerkale staart, 
bepaalde stand der borstvinnen dan wel een rostrum), zoals we bij bodemvormen 
aantreffen en die met een soortelijk gewicht, gelijk aan dat van het water (zwem
blaas, homocerkale staartvin). Belangwekkend zijn ook de gevahen, dat het 
dier zijn soortelijk gewicht kan wijzigen, zoals bij duikende vogels voorkomt 
(wegdrukken van de lucht uit de luchtzakken en tussen de veren vandaan). 

De ligging van het zwaartepunt van het dier in verband met het miheu laat 
zich ook weer het best beantwoorden in verband met de verschillende macro
milieus. Bij goed vliegende vogels ligt het zwaartepunt dicht bij de as van het 
schoudergewicht en laag onder het draagvlak van de vleugels, waarbij de bouw 
van zulke vogels past (k^rte borstkas, borstspiermassa ver vooraan gelegen). Bij 
zwemmende vogels ligt het zwaartepunt ver achteraan, waardoor de poten diep 
in het water liggen, ook hierbij past de bouw van deze vogels (romp achteraan 
breed, flesvormig hchaam, poten ver achteraan). Bij zittende en staande vogels 
loopt de loodlijn door het zwaartepunt niet alleen door het ondersteuningsvlak 
doch ook door de knie. Daar de knie voor het heupgewricht ligt gaat hiermee 
gepaard een bepaalde lengte van het dijbeen. Met de plaats van aanhechting 
van de poten hangt samen de helhng van de romp. Bij sterk opgerichte rompen 
doet ook de „loop" en zelfs de staart als steun dienst. Bij lopende vogels met een 
hoog gelegen zwaartepunt (lange poten dan wel bijkans verticale romp) kan het 
lichaamsgewicht gemakkelijk van de ene poot op de andere overgebracht wor
den, doch is het balanceren moeilijk. Het omgekeerde is het geval, waar het 
zwaartepunt laag gelegen is (korte poten bij boom vogels en zwemvogels). — 
Belangwekkend zijn ook de gevallen, waarin het dier de ligging van zijn zwaarte
punt kan wijzigen, zoals voor vliegende vogels bekend is, wat van belang is, 
wanneer een prooi gedragen wordt in de bek of in de poten en waarbij het dus 
van belang is de hgging van het zwaartepunt van het lichaam te wijzigen (uit
steken en intrekken van hals en poten, gewijzigde stand van vleugels en staart). 

Tenslotte is er ook een verband tussen de algemene lichaamsvorm van het 
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dier en iiet milieu, doch dit verband is slechts in enkele gevallen duidelijk. 
Het duidelijkst is dit bij de zgn, stroomlijnvorm, welke men aantreft bij de 
snehe zwemmers onder de vissen, de uitgestorven Ichthyosauria en de dolfijnen 
en verder ook bij duikende vogels. Deze torpedovorm der vissen en dolfijnen 
hangt samen met de weerstand in het water. In de bouw heeft het zijn gevolgen 
in de grote kop (bevat ook kieuwen en hart), het ontbreken van een uitwendige 
hals, de ligging van de buikholte met de op elkaar gepakte ingewanden vlak 
achter de kop, de lange staart met de krachtige spiermassa enz. En bij de dui
kende vogels zien we een zeer sterke hals, terwijl krachtige spieren hals, kop en 
romp tot éen stevig geheel maken, verder een schedel van het gestrekte type, 
een lange borstkas en een smalle romp. Bij de langzame zwemmers onder de 
vissen vinden we bij hen, die een soortelijk gewicht vertonen, dat ongeveer 
gelijk is aan dat van het water, een meestal hoge en sterk zijdelings afgeplatte 
lichaamsvorm en bij die langzaam zwemmende vissen, wier soortelijk gewicht 
hoger is dan dat van het water, een van boven naar beneden afgeplat lichaam of 
een lichaam, dat op dwarse doorsnede driehoekig is. Bij zwemmende vogels 
vinden we eveneens een merkwaardige aanpassing van de lichaamsvorm aan 
het miheu: het lichaam is van boven naar beneden afgeplat, in verband hiermee 
loopt de borstkas ver naar achteren door en liggen de ingewanden ver naar 
achteren. Ten slotte noemen we de slangvorm, welke in verschillende milieus 
voorkomt en welke zich voordoet, waar het lichaam gedragen wordt door het 
water, door het oppervlak van de bodem, door een gang in de bodem enz. De 
slangvorm heeft heel duidelijke gevolgen voor de bouw van bepaalde organen; 
we noemen het ontbreken van goed ontwikkelde ledematen, soms een eenzijdige 
ontwikkehng van organen (long), soms een achter elkaar liggen van gepaarde 
organen (nieren). 

We zijn hiermede aan het einde gekomen van onze beschouwingen over 
het verband tussen de bouw van het dier, het milieu en de levenswijze. We 
hebben ons daarbij beperkt tot de eerste vragen, die van het passen van de bouw 
van organen en van het hele dier bij het milieu. We hebben ons daarbij een 
grote beperking opgelegd, want we hebben het hele vraagstuk van de oorzaken 
der aanpassing en hoe deze in de loop der historie geworden is, vermeden. 
Toch is de vraag van de aanpassing zonder meer van groot belang, niet alleen, 
omdat zij vooraf moet gaan aan de vragen naar het ontstaan er van, maar ook, 
omdat de vraag, of alles aangepast is of niet en die naar de mate van aanpassing 
van groot belang is voor de afstammingstheorieën. Daarnaast hebben we aan
raking gevonden met enkele andere belangrijke vraagstukken. Ik noem de bud
get-gedachte, of de loi de balancement, welke ons in bepaalde gevallen begrijpe
lijk werd. Tenslotte noem ik de inzichten, die wij verkregen, welke van belang 
zijn voor hen, die een vergelijking wihen maken tussen een organisme en een 
machine. In dat verband noem ik het volgende: alle delen van een organisme 
hebben vele functies, organen zijn niet altijd volmaakt voor alle functies, een 
functie bedient zich voor zijn uitoefening van vele organen en ten slotte: een 
bepaalde functie wordt bereikt met vele technische middelen, wat de mogelijk
heid inhoudt van invahen voor elkaar en waarop het principe van de dubbele 
zekering bij organismen berust. 



E I N I G E PROBLEME DER ÖKOLOGIE DER VÖGEL 

door 

Prof. Dr. PONTUS PALMGREN 

Unter ökologie verstehen wir, in freier Übersetzung, die Lehre vom Haus-
halt der Tiere, also von den Beziehungen der Tiere zu ihrer leblosen wie zu 
ihrer lebendigen Umwelt, von ihrer Abhangigkeit vcn allen den verschiedenen 
Faktoren, welche über Vorkommen oder Nichtvorkommen einer Art entschei
den. Als Thema meines Vortrages habe ich gewahh, einige Probleme der 
ökologie mit Beispielen aus der Vogelwelt zu beleuchten. 

Es lasst sich nicht leugnen, dass die Vogelkunde in den Augen des grossen 
Publikums einen gewissen Anstrich der Lacherlichkeit gehabt hat, wahrend 
sie von den Vertretern der sogenannten „wissenschafthchen Biologie" als 
etwas Unwissenschaftliches betrachtet worden ist. Die steigende Würdigung 
der Ökologie und der Tierpsychologie als Forschungsgebiete, die in den letzten 
Jahrzehnten sich geltend gemacht hat, hat Zwar auch die frühere Unterschatzung 
des Vogellebens als Gegenstand wissenschaftlicher Forschung weitgehend be-
seitigt, aber selbstverstandlich besteht für uns die Verpflichtung, uns darüber 
Har zu werden, wozu sich die Vögel als Forschungsobjekte besonders eignen, 
wie wir also durch unsere Arbeit der Wissenschaft am besten dienen können. 
Hier muss, wie mir scheint, ganz besonders darauf hingewiesen werden, dass 
die Vögel von allen höheren Tieren am leichtesten ZU beobachten sind. Von 
wenigen schenen Arten abgesehen, kann man die verscheidenen Phasen der 
Instinkthandlungen der Vögel mit grosser Genauigkeit beobachten und in 
ihrer Entfaltung Z.B. im Verlaufe des Fortpflanzungszyklus gewissermassen 
quantitativ registrierend verfolgen. Wie viele Sanger gibt es, die ahnhche 
Möglichkeiten bieten? In unserer Fauna kaum andere als das Eichhörnchen. 
Die guten Beobachtungsmöglichkeiten kommen aber nicht nur der Instinkt-
forschung, der Tierpsychologie, zu Gute, sondern auch der Erforschung der 
Ökologie der Vögel. 

Ich werde heute Abend drei Hauptfragen streifen: 1) Die Abhangigkeit der 
Vögel von den Klimafaktoren, 2) die Individuenzahl der Vögel als Indikator 
der Nahrungsmenge und die Frage der Bedeutung der Vögel im Haushah der 
Natur, 3) die aktive Reaktion der Vögel als Lebewesen, ihr „Verhalten", als 
Faktor, der die Verteilung der Vögel auf die verschiedenen Biotope mitbestimmt. 

Abhangigkeit der Vögel vom Klima. 

Es ist jedem Gebildeten gelaufig, dass Papageien und Kolibris nicht in einem 
Gebiet mit kaltem Klima vorkommen können, weil sie der Kalte nicht angepasst 
sind. Aber man braucht nicht zu solchen extremen Beispielen zu greifen, um 
eine klimabedingte Begrenzung der Verbreitung von Vogelarten feststellen zu 
können. Schon innerhalb einer so unbedeutenden klimatischen Variationsbreite. 
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wie derjenigen von Süd- und Mittelfinnland findet man eine ganze Menge 
von Vogelarten, die ihre Nordgrenze dort erreichen —• beziehungsweise die 
Südgrenze von hochnordischen Arten —, und diese Grenzen verlaufen fast 
durchweg paraUel bestimmten Isothermen und auch den Verbreitungsgrenzen 
von zahlreichen Pflanzenarten, und zwar von N W nach SE. Wir sind aber 
noch nicht berechtigt, diese Verbreitungsgrenzen der Vögel als direkt klima-
gebunden zu postulieren: es könnte ja auch so sein, dass die Vögel von der 
Verbreitung bestimmter Pflanzenarten, Pfianzengesehschaften oder gegeben-
faüs von der Verbreitung an diese gebundener Kleintiere abhangig waren. Man 
weiss auf Grund von Experimenten, dass sogar tropische Vögel dank den 
vorzüghchen warmeisoherenden Eigenschaften des Federkleides als Kafigvögel 
recht niedrige Temperaturen aushalten können, wenn sie nur genügend 
Nahrung erhalten. 

Wir wissen aber, dass eine ganze Reihe von relativ südlichen Vogelarten, die 
der sogenannten südwesteuropaischen Laubwaldfauna oder der kaspisch-
mediterranen Fauna angehören, um die von dem russischen Ornithologen 
Prof. S T E G M A N N eingeführte Nomenklatur zu verwenden, im Laufe der letzten 
60—70 Jahre sich in Nordeuropa sehr stark ausgebreitet haben. Gleichzeitig 
sind mehrere hochnordische Vogelarten in den südlichen Teilen von Finnland, 
W O einst die Südgrenze ihrer Verbreitung verlief, seltener geworden oder sie 
sind dort verschwunden, ohne von dem Menschen ausgerottet worden Zu sein. 
Eine so schnelle Veranderung der Vegetation ist ausgeschlossen. Mi t aller 
Wahrscheinlichkeit müssen wir diese auffallenden Ausbreitungsveranderungen 
der Vögel auf die Khmaverbesserung direkt zurückführen, die nachgewiesener-
massen wahrend dieser Zeit im hohen Norden stattgefunden hat und die sich 
auch in der schnellen Abnahme der Gletscher auf Spitzbergen und in Norwegen 
widerspiegelt. Aber wir müssen uns fragen: welchen Einfluss hat diese steigende 
Temperatur auf die Ausbreitung der Vögel gehabt? 

Erstens ist bekannt, und Zwar durch Experimente mit Kafigvögeln, dass im 
Frühling eine höhere Temperatur stimulierend auf den Zugtrieb der Vögel 
wirkt. Es ist also wohl möglich, dass die Zugvögel in den letzten Jahrzehnten 
durchschnittlich auf ihrem Frühlingszuge weiter gegen Norden oder Nordosten 
vorgestossen sind als einst. Das gilt natürlich in erster Linie von denj enigen 
Individuen, die früher nicht gebrütet haben und also nicht durch die bekannte 
Heimattreue gebunden sind. 

Zweitens können wir damit rechnen, dass die günstigeren Temperaturver-
haltnisse die Sterblichkeit in den empfindlichen Entwicklungsstadien des 
Nestlebens, namentlich an der kritischen Nordgrenze vermindert, und dadurch 
das Fortpflanzungs-Mortalitatsverhaltnis positiv gestaltet haben. Es ist durch 
Beobachtungen festgestellt worden, dass die Aussentemperatur betrachtlich 
auf die Bruttemperatur der Eier einwirkt, und zwar sogar in den am besten 
warmeisoherten Nestern. 

Es muss aber hervorgehoben werden, dass wir sehr wenig über die Einwirkung 
der Temperaturverhaltnisse auf den Stoffwechsel der verschiedenen Vogel
typen wissen, eine sehr bedauerliche Lücke. 

Die Klimaveranderung hat höchstwahrscheinlich die Ausbreitung mancher 
Schwimmvögel nordwarts dadurch beschleunigt, dass die seichten Steppenseen 
des Kaspischen Gebietes, wo diese Arten ihr Verbreitungszentrum gehabt haben, 
sich in schneller Austrocknung befunden haben; die dadurch verursachte Über-
bevölkerung dürfte die Ausdehnung der Verbreitung direkt veranlasst haben. 
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Die Temperaturverhaltnisse im Winter, und daneben auch die Schneemenge 
und Rauhreifbildung auf den Baumasten beeinflussen das Schiksal der über-
winternden Vögel sehr stark. Mehrere von unseren Vogelkennern haben durch 
sogenannte Linientaxierung die Populationsgrösse der Wintervogel im Laufe 
des Winters festzustellen versucht. Bei solchen Untersuchungen werden alle 
Vögel gezahlt, die man bei geradliniger Wanderung quer durch das Gelande 
auf einem 50 m breiten Streifen beobachtet, man erhalt also gewissermassen 
einen Querschnitt durch den Vogelbestand der Landschaft und kann also die 
Vogelzahl pro Flacheneinheit wenigstens der Grössenordnung nach berechnen. 
Diese Untersuchungen haben übereinstimmend ergeben, dass die Wintervögel, 
und ganz besonders das kleine Goldhahnchen, überraschend schwere Verluste 
im Laufe der Wintermonate durch Erfrieren und Verhungern im Zusammen-
wirken erleiden. Die Bestandesgrösse des Goldhahnchens sinkt von 63—80 
Ind./km'^ Anfang November auf etwa 10—20 Ind./km^im Marz. Gleichlaufend, 
wenn auch weniger schroff, ist die Populationsabnahme der Meisen. 

Es ist nun eine auffahende Tatsache, dass die Msisen regelmassig zwei 
Gelege im Sommer Zeitigen, mit 8—10 Eiern pro Gelege, und dass die Verluste 
durch nestraubende Tiere oder wetterbedingte Zerstörung der Nester bei 
diesen Höhlenbrütern recht unbedeutend sind. Und doch bleibt die Populations
grösse von Jahr zu Jahr im Mittel konstant; das zeugt indirekt von den ausserst 
grossen Verlusten dieser Vögel im Winter. Die typischen Zugvögel, z.B. die 
Zarten Grasmücken und Laubsanger, haben nur eine Brut im Jahre mit einer 
kleineren Zahl von Eiern und halten sich auch zahlenmassig einigermassen 
konstant. Es ist also gefahrlicher, den Winter in der Heimat auszuhalten, als 
die lange Winterreise über Meere und Wüsten bis tief nach Afrika hinein zu 
machen. 

Die Bestandesgrösse der meisten Vogelarten ist wie gesagt bemerkenswert 
konstant von Jahr zu Jahr. Seit langem ist es aber bekannt, dass einige hoch
nordische Vogelarten eine auffahende Ausnahme von dieser Regel bilden. Das 
gilt namentlich von einer Reihe von Raubvögeln, die in ihrer Haufigkeit ausserst 
schroff, aber recht regelmassig zwischen grosser Zahlreichkeit und fast voll-
standiger Abwesenheit pendeln, und zwar mit einer Periodenlange von etwa 
3—4 Jahren. Die Kausalitatsfrage ist vöhig klar: Sie sind von der Bestandes
grösse der Kleinnager, namentlich des berühmten Lemmings, abhangig, und 
diese wechselt mit der genannten Periodizitat. Gleich einleuchtend ist die 
Erklarung der Bestandesschwankungen der Kreuzschnabel, die von der Samen-
ernte der Nadelbaume abhangig sind. Die Samenproduktion dieser Baumarten 
ist eben ausgesprochen periodisch in den nordischen Waldern, und die Perioden-
lange ist ebenfalls etwa 3—4 Jahre. Bisher noch nicht befriedigend analysiert 
sind die Ursachen der Periodizitat des Seidenschwanzes und der Waldhühner, 
die etwa 10 Jahre betragt, ebensowenig wie die etwa gleich lange Periodizitat 
Z.B. des amerikanischen Hasen. Es ist anzunehmen, dass periodische Schwan
kungen der Quantitat oder vielleicht der Quahtat der Nahrung der überwiegend 
Vegetabiliën fressenden Tiere ihre Bestandesschwankungen verursachen. Die 
Grundursache muss aber klimatischer Natur sein, oder jedenfahs mit klimati
schen Schwankungen synchronisiert sein; darauf deutet die auffahende Tatsache, 
dass die Lemming] ahre in Norwegen und Kanada stark synchronisiert sind,' wie 
von dem enghschen Zooiogen Elton nachgewiesen wurde. Welches der oder die 
klimatischen Faktoren sind und wie das Klima sich auswirkt, ist immer noch 
ein Ratsel und ein Forschungsproblem von grösstem Interesse 
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Die Populationsdichte der Vögel als Indikator der Nahrungsmenge, 

Es wurde schon erwahnt, dass man versucht hat, die Individuenzahl der 
Vögel durch Linientaxierungen zu bestimmen. Die Linientaxierung, bei der die 
beobachteten Vögel auf einem langen, aber sehr schmalen Streifen gezahlt 
werden, ist eigentlich nur eine extreme Modif ikation der anderen Hauptmethode 
der Erforschung der Populationsdichte, der Probeflachenmethode. Wie der 
Name sagt, werden kleine Probeflachen untersucht, wo die Naturverhaltnisse 
reprasentativ für denjenigen Biotop sind, den man studieren wi l l . Auf der 
Probeflache wird die Anzahl der ansassigen Brutpaare gezahlt, was verhaltnis-
massig leicht und sicher geschehen kann, wenn man die Probeflache einige 
Morgen zu der besten Gesangszeit der Vögel kreuz und quer durchstreift. Es 
empfiehlt sich, die beobachteten Vögel in Arbeitskarten grossen Massstabes 
einzuzeichnen. Nach 4—5 Untersuchungen Zeichnen sich schon die Brutreviere 
der Nistvögel ab, die Zahl der Brutpaare oder ansassigen ungepaarten Mannchen 
dürfte mit einer Genauigkeit von ± 10% festzustèllen sein. 

Bei unseren Untersuchungen über die Populationsdichte der Vögel in den 
Waldern Finnlands haben wir als Klassifizierung der Waldbiotope die soge
nannten Waldtypen verwendet, die von unseren Forstwissenschaftlern als 
Bonitierungsgrundlage verwendet werden. Jeder Waldtyp zeichnet sich durch 
einen bestimmten Charakter der Vegetation aus und wird besonders durch die 
Bodenvegetation identifiziert. Praktisch bedeutungsvoU ist, dass die ver
schiedenen Waldtypen eine für jeden Typ charakteristische Holzproduktion 
haben, ihre Ertragsfahigkeit also ohne zeitraubenden Zuwachsanalysen zu 
schatzen ist. 

Die bisher durchgeführten ornithologischen Untersuchungen haben klar 
gezeigt, dass die „Vogeldichte" im grossen und ganzen der Ertragsfahigkeit des 
Waldtyps proportional ist (die Ertragsfahigkeit durch die Holzproduktion 
widergespiegelt). Die Untersuchungen beleuchten auch die durchschnittlich 
von Süden nach Norden abnehmende Vogeldichte Finnlands. 

Die pflanzliche Urproduktion — von der ja die Holzproduktion nur ein Teil 
und zwar ein schwerverdaulicher Teil ist — wird bekanntlich nur von einigen 
Vogelarten direct ausgenützt. Die Mehrzahl der Kleinvögel lebt ja im Sommer 
von Kleintieren, also von Zwischenkonsumenten, die direkt oder durch Ver-
mittlung von Konsumenten niederer Ordnung von der Pflanzenproduktion 
abhangig sind. Die Vögel, wie auch eine grosse Zahl von Saugern, bilden also 
den Gipfel der Produzenten-Konsumentenhierarchie. 

Die Massenentfaltung dieser verschiedenen Stuf en desj enigen Abschnittes 
im Kreislauf der organischen Stoffe, der mit der Photosynthése der grünen 
Pflanzen anfangt und mit der Verwesung der letzten Konsumentenglieder 
endet, ist ein Problem von grossem theoretischem Interesse. Die verwickelte 
Organisation der Waldbiozönosen gestattet uns nicht, hier eine solche quanti
tative Analyse durchzuführen, aber eine gewisse Auffassung von den Grösse-
verhaltnissen haben wir durch eine Reihe von Untersuchungen aus den letzten 
Jahren über den Lebenskreis des Scharenarchipels an unseren Küsten be-
kommen. Mehrere Ornithologen haben quantitativ die Vogelbestande in 
grösseren oder kleineren Gebieten ermittelt. Wir kennen auch die Massenent
faltung der Kleintiere, namentlich der Crustaceen und Moüusken, pro Boden-
flacheneinheit, oder auf den Fucus vesiculosus-Bestanden, die weite Bodenareale 
an felsigen Ufern bedecken. Weiter kennen wir die Menge der planktonischen 
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Kieselalgen pro Volumeneinheit der Wassers; diese mikroskopischen auto-
trophen Gewachse reprasentieren die Urnahrung. Dr. L . V A N H A A R T M A N 

berechnete für ein Gebiet im Sciiarenarchipel Südwestfinnlands folgende 
Zahlen: Kieselalgen 11.700.000 kg, Bodentiere 200.000 kg, Schwimmvögel, die 
von den letztgenannten leven 370 kg. Auch wenn diese Zahlen nur als annahernd 
richtig zu betrachten sind, und ausserdem nicht vollstandig die Lebensgemein-
schaft vertreten, geben sie doch eine gute Vorstellung von dem, was Elton 
„Pyramid of numbers" genannt hat. Wir dürfen annehmen, dass auch im Walde 
die Verhaltnisse ahnlich sind, Wir wissen, dass auf 10.000 gr grüne Substanz 
der Baume (Blatter oder Nadeln) nur ca Vs—1 gr Insekten und sonstige Klein
tiere kommen, von denen nur ein Teil direkt von der pflanzhchen Substanz der 
Baume lebt. Die Grösse der Urproduktion spiegelt sich aber noch in der Popu
lationsgrösse der Vögel recht getreu wider, wenn man die Waldtypen von dem 
produktivsten zu dem unproduktivsten miteinander vergleichtl 

Weil wir die Areale, die von den verschiedenen Waldtypen eingenommen 
werden, recht genau kennen, ist es möglich, die Gesamtindividuenzahlen der 
verschiedenen Vogelarten einigermassen genau für die südliche Halfte Finnlands 
ZU berechnen, Ebenso kennen wir die Populationszahlen der wichtigeren 
Küstenvögel recht genau für grosse Abschnitte unserer langen Küsten, Für die 
Waldvogelfauna des genannten Gebietes wird eine Gesamtpopulation aller 
Arten von 16—25 Mihionen Paaren berechnet. Die „haufigen" Kleinvogelarten 
werden durch Populationen von etwa 500.000—800,000 Paaren vertreten, nur 
die haufigsten, Buchfink und Fitislaubsanger, erreichen einige Milhonen, Die 
Populationszahlen der grösseren Vögel, wie Raubvögel und Waldhühner, 
erreichen nur Populationszahlen von einigen Zehntausenden, die „seltenen" 
Arten natürhch noch viel kleinere, hinab zu den etwa 30 Paaren des beinahe 
ausgerotteten Seeadlers, Von den Küstenvögeln sind manche „haufige" Arten 
an unserer langen Küste nur durch wenige Tausende von Paaren vertreten, 

Diese kleinen Zahlen geben zu Zweierlei Erwagungen Anlass, Erstens machen 
sie völlig klar, wie vorsichtig der Mensch mit dem Jagdwild haushalten muss, 
um Ausrottung zu vermeiden, bzw, sie erklaren, wie es möglich gewesen ist, 
dass manche grössere Tierarten sogar in einem so menschenarmen Land wie 
Finnland schon der Ausrottung nahe gebracht worden sind, Zweitens geben 
sie zu der Frage Anlass, ob die Vögel wirkhch irgendeine Bedeutung als Regu
latoren der Bestandeszahlen der Schadeninsekten haben können, Diese Frage 
ist ausserst lebhaft diskutiert worden, die Antworten sind sehr verschieden 
ausgefallen, aber eine Möglichkeit, die Frage exakt Zu beantworten dürfte noch 
nicht bestehen. Es ist aber auffallend, dass die Massenvermehrung einer 
Insektenart die Aufmerksamkeit der verschiedensten Vogelarten auf diese Art 
konzentriert, sie also sozusagen konzentrisch angegriffen wird, wahrend 
andere Nahrungsquellen vernachlassigt werden. Das erhöht selbstverstiindhch 
die Möghchkeit der Vögel, gegebenenfalls einer Schadinsektengradation Ab-
bruch zu tun. Die qualitative Zusammensetzung der Nahrung der meisten 
Insektenfresser ist überhaupt sehr wechselnd und passt sich der jeweils vor-
handenen an. Die qualitative Zusammensetzung der Nahrungstierpopulationen 
dürfte deshalb weder die geographische Verbreitung noch die Biotopverteilung 
der Mehrzahl der Vogelarten begrenzen. 

3 
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Verhalten der Vögel als Faktor, der die Ausbreitung und Biotopverteilung be-
einfluss t. 

Selbst wenn ein Gebiet klimatiscii einer Tierart zusagt und geeignete Biotope 
dort verhanden sind, so ist dennoch möghch, dass die Art dort nicht vorkommt, 
weil sie bisher keine Möglichkeit gehabt hat, sich dorthin auszubreiten, Das ist 
ohne weiteres einleuchtend in bezug auf Tierarten der gemassigten Zonen von 
Amerika und Europa oder Europa und New Zealand, Wir wissen ja auf Grund 
zahlreicher Einbürgerungsversuchte, dass europaische Vogelarten in jenen 
fernen Gebieten sich gewaltig vermehren können, Aber schon Ausbreitungs-
hindernisse von ganz bescheidenen Ausmassen können der Ausbreitungen gut 
fliegender Vögel eine Grenze setzen. 

Die Haubenmeise ist überall in den Nadelwaldern Südfinnlands eine haufige 
Art, sie fehlt aber in den zentralen und westhchen Teilen des Aalands-Archipels, 
W O ausgedehnte Nadelwalder vorkommen, die sich in keiner Hinsicht von den 
Nadelwaldern auf dem Festlande unterscheiden. Die einzige Erklarung ist, dass 
die Haubenmeise, wie leicht zu beobachten ist, sehr ungern über offene Flachen 
fliegt, obwohl sie gut fhegen kann, und deshalb nur selten von Insel zu Insel 
hinüberwechselt, auch wenn die trennenden Meeresengen nur wenige Kilometer 
breit sind. Es ist also ein „psychisches" Moment, das hier entscheidend mit-
spielt. 

Fast noch erstaunlicher ist es, dass selbst einige Zugvögel, die Aaland alljahr-
lich auf dem Frühlingszuge überfliegen, die dort vorhandenen geeigneten 
Brutstatten nicht bezogen haben, In diesem Fahe dürfte es die Heimattreue 
sein, die die Neubesiedelung verhindert hat. Wir wissen ja seit langem, dass 
die Mehrzahl der Vögel mit grosser Zahigkeit an den alten Brutstatten festhalt 
und Zu ihnen immer zurückkehrt. 

Geologisch gesprochen sind die Aalands-Insein ein ganz junges Gebiet: Seit 
der Zeit, wo sie in Folge der nacheiszeitlichen Landhebung so hoch aus dem 
Meere auftauchten, dass eine Art wie die Haubenmeise den heute vorhandenen 
ebenbürtige Besiedelungsbedingungen finden konnte, sind nur einige Tausende 
von Jahren verflossen. Es ist aber doch erstaunhch, dass diese Zeit zu einer 
Besiedelung durch alle Vogelarten der umgebenden Festlandsgebiete, die in 
Frage kommen können, noch nicht ausreichend gewesen ist! 

Das Aufsuchen der artcharakteristischen Biotope ist höchstwahrscheinlich bei 
den Vögeln weitgehend „psychisch" bedingt, d,h, in der Sprache der modernen 
Instinktforschung: Der Anblick eines bestimmten Landschaftstypes lost als 
„auslösendes Schema" die Instinkthandlung der „Reveirgründung" Z.B. des 
im Frühlung eben zurückgekehrten Vogelmannchens aus. Sicher spielen auch 
rein „mechanistische" Momente mit, wie die Bewegungsmöglichkeiten der 
verschieden gebauten Vogelarten in vegetationsreichem bzw. vegetationsarmen 
Gelande usw. Aber die instinktgebundene Bevorzugung bestimmter Umwelt-
typen ist sicher ein sehr wesentlicher Faktor. Dieser Faktor trit t besonders 
charakteristisch bei einer Art wie der Ohrenlerche zu Tage, die in mehreren 
geographischen Rassen in zwei Kreiszonen die nördliche Halbkugel bewohnt: 
teils die Tundrazone, teils die Steppen- und Wüstenzone. Khmatisch sind 
die Unterschiede ja gewaltig, gemeinsam ist die vegetationsarme Bodenflache. 

Besonders wichtig ist der Nestbauinstinkt, Dieser muss ein ihm entsprechen-
des Substrat haben, um entfaltet werden zu können, oder um überhaupt aus-
gelöst zu werden, Nestbauinstinkt und Nestbausubstrat müssen zu einander wie 
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Schlüssel und Schlüsselloch passen, Dieser Faktor ist oline Zweifel derjenige, 
der die Biotopverteilung der meisten Kleinvögel so fein abstuft, dass der 
erfahrene Vogelkenner voraussagen kann, wo er mit grosser Wahrscheinlichkeit 
bestimmte Vogelarten erwarten darf. 

Die finnischen Biologen haben mehr als in akademischen Naturforscher-
kreisen in anderen Landern der Faü gewesen ist, ihre Forschungsarbeit in die 
freie Natur verlegt. Wir Feldzoologen haben versucht, das Leben der Tiere 
begreifen zu lernen, zu analysieren, wie sie den Lebensbedingungen angepasst 
sind und von den ausseren Faktoren auf die verschiedenen „Nischen" der 
Umwelt verteilt werden, aber andererseits sie auch als lebende Wesen zu 
begreifen, die der „psychischen" Fahigkeiten nicht ermangeln, aktiv Weg und 
Wohnsitz suchen. Ich glaube, dass dies eine Forschungsaufgabe ist, die zwar 
kaum nennenswerte praktisch bedeutungsvohe Resultate hefern kann, die aber 
doch theoretisch nicht unwichtig ist. Die Entwicklung der letzten Jahre auf 
dem Geblete der theoretischen Erbhchkeitslehre hat die alte Darwinsche Auf
fassung, dass die Entwicklung der Tier- und Pflanzenarten in einem steten 
Wechselspiel mit den Miheufaktoren vor sich gegangen ist, nach einer Zeit der 
Diskreditierung utid des Zweifels wieder zum Leitstern unseres Denkens über 
das ,,Arbtildungsproblem" erhoben. Vieheicht dürfen wir hoffen, dass unsere 
Arbeit draussen in der freien Natur aus diesen Gesichtspunkten von einem 
gewissen allgemeineren Interesse ist. 

Es würde mich freuen, wenn es mir gelungen ist, über diese unsere Arbeiten 
einen gewissen Überbhck Zu geben. 



M E R K W A A R D I G E E I G E N S C H A P P E N VAN 
GEHEELE G E T A L L E N 

door 

Prof. Dr. B A L T H . V A N DER POL. 

Wij zijn er allen van overtuigd, (want dat kunt U op Uw 10 vingers natellen), 
dat het bij de bestuursvergaderingen van de Maatschappij Diligentia zeker niet 
op zijn 1 l-en-30-st gaat; integendeel, men werkt daar de zaken 1, 2, 3 af en men 
is er van 6-en klaar, want anders zou alles in het 100 loopen. En wanneer iemand 
zou beweren, dat het bestuur veel 5-en 6-en had, dan zouden wij zeggen: 
Man, je bent 60, en al praat je 100 uit, ik zeg, dat je niet tot 10 kunt tellen! 

Geachte toehoorders, ik geef U deze voorbeelden van geheele getallen in het 
spraakgebruik om mijn stof van hedenavond te begrenzen. Hierover zal ik het 
n.l . niet hebben; evenmin over de symbohsche beteekenis, die men soms hecht 
aan geheele getallen zooals 7 als heihg getal en 7/ als gekkennummer, enz. 

Neen, ik zou U hedenavond willen spreken over dat deel der wiskunde, dat 
als getallenleer of getallentheorie bekend staat en dat behoort tot de moeilijkste 
deelen van de geheele mathesis. Het materiaal, dat wij daar echter gebruiken, 
is niet anders dan de ri j der natuurlijke of geheele getallen, zooals wij die in de 
eerste klasse van de lagere school hebben geleerd, n.l, / , 2, 3, 4,5,,, enz. 
Reeds nu zou ik wihen drukken op dit enz., dat zoo ontzaglijk veel inhoudt, en 
waarvan we later eenige voorbeelden zullen leeren kennen. 

De ontwikkehng van de getallentheorie gaat terug tot de Grieksche ti jd eii de 
eeuwen door is men daaraan blijven werken. Terwijl voorts eenerzijds, bij de 
uitwerking van de theorema's daarvan, de menschelijke geest regionen door
zocht die tot de diepsthggende behooren waar deze geest is doorgedrongen, 
laten zich anderzijds toch eenige resultaten in betrekkelijk eenvoudige vorm 
mededeelen; en zelfs is het niet moeilijk, enkele tot nu toe onopgeloste pro
blemen in simpele woorden samen te vatten. 

Ik moge, ter inleiding in de spheer van dit gebied, U eerst eenige citaten 
geven. Van den grooten mathematicus G A U S S (1777—1855) stamt de uitspraak: 
„Als de wiskunde is de koningin der wetenschappen, dan is de getallentheorie de 
koningin van de wiskunde," Niet minder enthousiast laat zich een ander groot 
mathematicus K R O N E C K E R (1823—1891) uit : „God schiep de geheele getallen, 
al de rest is het werk van menschen," 

Een ander typisch voorbeeld van een getallen theoreticus is de Voor-Indiër 
S. R A M A N U J A N (1887—1920). Deze leefde eenzaam in een klein dorp bij Madras 
en ontwikkelde daar geheel op zich zelf met behulp van slechts een paar wis-
kundeboeken, die hij uit een locale bibliotheek leende, een groot deel van de 
Westersche wiskunde. H i j kwam op voorstel van Prof, G . H A R D Y naar Engeland, 
doch werd, later, daar ziek. Toen H A R D Y hem eens opzocht in het ziekenhuis, 
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vroeg R A M A N U J A N , of er nog iets bijzonders was op wiskundig gebied, waarop 
H A R D Y antwoordde; „Ik reed daarnet in een taxi, die liad het nogal onbelangrijke 
nummer Nr 1729." „Wat" , zei R A M A N U J A N , „onbelangrijk? Het is het kleinste 
getal, dat op meer dan één manier geschreven kan worden als de som van twee 
derdemachten 1" Inderdaad hebben wij de gelijkheden 1729 = 12^+1^ = 
•JO^ + 9^, Dit voorval moge U een voorbeeld geven van de denkwijze en parate 
kennis van één der grootste getallentheoretici van de laatste t i jd , waarvan 
gezegd werd, dat elk geheel getal een persoonlijke vriend van hem was. 

In zekere zin zullen wij ons vanavond erg dom moeten houden; wij doen, 
alsof er tusschen de geheele getallen geen andere getallen (de breuken) meer 
inliggen. Ons materiaal zouden wij dus graphisch door de trapfunctie y = [x] 
van fig. 1 kunnen voorstellen, die dus een typisch discontinue wiskunde sym-

Fig. 1. Fig. 2 . 

Grafische voorstelling van de functie Grafische voorstelling van de functie 

y = M . y = x. 

bohseert, in tegenstelhng met fig. 2, waarin onder de waarden van y = x ook 
alle getallen tusschen de geheele getahen in voorkomen en welke figuur daarom 
een typisch continue wiskunde symbohseert. 

Verder herinneren wij ons allen van de lagere school, dat wanneer wij twee 
geheele getahen optellen, wij weer een geheel getal verkrijgen. En dito bij 
aftrekken en vermenigvuldigen. Bij deehng echter doen zich vaak moeilijkheden 
voor. Zoo is 12 wèl deelbaar door 7, 2, 3, 4, 6 en 72, maar niet bijv. door 5. 
Het getal 72 is dus, behalve door 1 en 12 zelf, óók nog deelbaar door enkele 
andere getallen. In scherpe tegenstelling hiermede staat bijv. 7, dat alleen 
deelbaar is door 1, en 7 zelf. Wanneer wij van deze laatste triviale deelbaarheid 
(door 1 en het getal zelf) afzien, kan men Zeggen, dat 7 een ondeelbaar getal is, 
evenals bijv. 5 en 13, 

Wij kunnen dus de rij der natuurlijke getahen verdeelen i n : 

a) getallen die samengesteld zijn, zooals 6, 8, 221 (= 13 X 77), en 
b) ondeelbare getahen, zooals 77, 13, maar ook bijv, 48611, 104729 (dit zijn 

resp, het 5000ste en 70,000ste ondeelbare getal). Deze ondeelbare getahen 
worden in de wiskunde priemgetallen genoemd. 

Wanneer ik in de ri j der natuurlijke getallen de priemgetallen vet schrijf, 
dan verkrijg ik de volgende reeks: (1 neemt hierbij een afzonderlijke plaats 
in en wordt niet tot de priemgetahen gerekend): 

7, 2 3 4 5 6 7 5 9 70 11 72 13 74 75 76 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 25 29 50 31 
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Uit deze simpele r i j ziet U reeds, op welk een onregelmatige wijze deze 
priemgetallen voorkomen. Wij komen daar straks nader op terug. 

Om U nu reeds een voorbeeld te geven van een tot nu toe niet bewezen 
gissing uit de getallentheorie, noem ik U het Vermoeden van G O L D B A C H (1843). 

Dit vermoeden zegt, dat elk even getal, grooter dan 2, geschreven kan worden 
als de som van twee priemgetallen. Zoo is bijv.; 

4 = 2 + 2, 
6 = 3 + 3, 
8 = 3 + 5, 

10 = 3 + 7 
12 = 5 + 7, 
14 = 3 + 11 
16 = 3+13 
18 = 5 + 13 
20 = 3 + 17 

=-5 + 5, 

= 7 + 7, 
= 5+11, 
= 7 + / / , 

= 7 + 13, 

Uit dit lijstje ziet men, dat dit vaak zelfs op twee verschillende manieren 
lukt. Maar een bewijs, dat dit vermoeden juist is en dat dus alle even getahen 
op minstens één manier als de som van twee priemgetallen kunnen worden 
geschreven, heeft men tot nu toe niet kunnen geven. En wanneer iemand der
halve een even getal kon vinden, dat niet geschreven kan worden als de som van 
twee priemgetahen, dan zou hij een mathematische ontdekking hebben gedaan 
van het allergrootste belang. 

Een andere, gedeeltelijk nog open kwestie, is de volgende. 
Wij schrijven alle deelers van 6 op, behalve 6 zelf. Wij vinden aldus 7, 2 en J. 

Nu is tegelijk weer 
1+2 + 3 = 6. 

Het getal 6 is dus zelf de som van zijn deelers. Zoo'n getal noemt men een 
volkomen getal. Het volgende volkomen getal is 28, dat tot deelers heeft 1,2,4, 
7 en 14, en wederom is 

1+2 + 4 + 7+14 = 28. ' 

De daarop volgende volkomen getallen zijn 496 en 8128; maar ik merk op, 
dat ahe voorbeelden even getallen betreffen. Men heeft nu een formule i), 
waaruit alle even volkomen getallen kunnen worden berekend, maar nog nie
mand weet, of er ook oneven volkomen getallen bestaan. De vondst van een 
oneven volkomen getal, dat dus weer zelf gelijk moet zijn aan de som van zijn 
deelers, zou óók weer een mathematische ontdekking van de eerste rang zijn. 

Ik keer nu terug tot de priemgetahen. Hoe kunnen wij die gemakkelijk 
vinden? Het eenvoudigste procédé daarvoor is de „zeef van Eratosthenes". 
Daartoe schrijven wij de r i j der geheele getallen op. In het onderstaande voor
beeld gaan wij daarbij tot 26. Wi j laten nu 2 staan, maar strepen alle daarop
volgende even getallen 4, 6, 8 enz. door. Vervolgens van links komend vinden 
wij als eerste nog niet doorgestreept het getal 3. Dit laten wij weer staan, maar 
schrappen alle verdere veelvouden van 3 door, dus 6, 9, 12 , . . enz. Daarbij 

)̂ Men vindt de even volkomen getallen door n achtereenvolgens de waarden te geven 
n = 1,2,3, 4, . . . .inde formule 2" (2"+' — 7). Al die resulteerende getallen zijn dan volkomen 
waarvoor 2"+^ — / een priemgetal is. 
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zal het natuurhjk voorkomen, dat getallen, die al doorgestreept waren, nog 
eens doorgestreept worden, maar daaraan storen wij ons niet. Daarop zien wi j , 
weer van links beginnend, welk volgend getal wij het eerst vinden, dat is blijven 
staan. Dit is 5. Dit laten wij weer staan, maar schrappen alle veelvouden van 
5 door, enz. enz. Aldus verkrijgen wij de r i j 

1 2 3 ^ 5 0 7 $ H 0 1 U 2 13 J M ^ J M 7 10 19 U U U 23 U U U-

Alle getallen nu, die bleven staan, vormen de ri j der priemgetahen. Beneden 
700 vindt men aldus: 

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 

71, 73, 79, 83, 89, 1)7, 

Hierbij is door horizontale strepen aangegeven, welke priemgetallen liggen 
tusschen O—10, 10—20, 20—30, enz. Uit het lijstje zien wij bijv., dat tusschen 
90 en 100 maar één priemgetal te vinden is, nl . 97, 

Ook dit lijstje toont duidelijk a) de grihige wijze, waarop de priemgetallen 
voorkomen, maar wèl krijgen wij hieruit reeds de indruk, dat b) zij in de hoogte 
minder vaak voorkomen dan in de laagte, of, anders gezegd, dat de priemgetahen 
in de hoogte ijler liggen dan in de laagte. 

Deze indrukken a) en b) worden nog versterkt door fig, 3, waar de trapjes-
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Fig. 3. 

De trapjeskromme springt telkens met een sprong gelijk één naar boven, wanneer in horizontale 
richting een priemgetal wordt gepasseerd, waardoor de ordinaat steeds aangeeft het aantal 
priemgetallen beneden een gegeven getal op de abscis. Zoo leest men hieruit af, dat er beneden 
700, 25 priemgetallen te vinden zijn. Voor de getrokken en gestippelde lijnen: zie tekst. 

kromme telkenmale een trap van de grootte één naar boven springt, wanneer wij 
in horizontale richting een priemgetal passeeren, terwijl de kromme op dezelfde 
hoogte bl i j f t hangen, wanneer wij samengestelde getallen passeeren. Een lang 
horizontaal deel geeft dus aan, dat wij aldaar op de abscis een serie natuurlijke 
getallen vinden, waaronder geen enkel priemgetal voorkomt. Zoo liggen er bijv. 
tusschen de beide priemgetallen 113 en 127 niet minder dan 13 opvolgende 
samengestelde getallen, en, wanneer wij van het priemgetal 199 tot het volgende 
gaan, nl . 211, passeeren wij 11 samengestelde getahen. 
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Men kan de geheele getallen ook uitzetten zooals in fig. 4 is geschied, nl. op 
de eerste rij de getallen van 1-30 en dan daaronder, op de tweede rij, die van 

Fig. 4. 

Onder de rij der natuurlijke getallen: 

1-30,

31-60 enz. 
stellen de witte vakjes de priemgetallen voor. 

31-60, en daar weer onder van 61-90, enz. In deze figuur zijn de priem
getallen wit aangegeven en de samengestelde getallen zwart. Ook hier ziet men
weer de onregelmatige wijze, waarop de priemgetallen voorkomen. Natuurlijk
is het duidelijk, dat zij in enkele kolommen geheel moeten ontbreken, zooals
bijv. in de kolom onder 25, want de daarin liggende getallen zijn 25, 25 + 30,
25 + 60, die alle door 5 deelbaar zijn en dus niet priem. Hetzelfde geldt voor
alle kolommen, die bovenaan gekenmerkt zijn door een getal, dat een deeler
heeft, die ook in het getal 30 voorkomt.

Bij de constructie van fig. 4 is het getal 30 maar willekeurig gekozen. Een 
ander willekeurig voorbeeld geeft fig. 5, dat op het getal 50 is gebaseerd. Beide 
figuren doen de ,,onregelmatigheid" in de verdeeling van de priemgetallen 
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duidelijk uitkomen. Deze „onregelmatigheid" moet natuurhjk niet als een 
„onwetmatigheid" worden geïnterpreteerd, want de plaats van de priem
getallen in de rij der natuurlijke getallen ligt natuurlijk met ijzeren wetmatigheid 
vast en is bijv. onafhankelijk ervan, of wij de getallen schrijven in ons gewone 
tientallige stelsel of in een ander talstelsel. Immers, het feit, dat ik een rij van 
12 appelen kan verdeelen in twee rijen van 6 appelen of in drie rijen van 4 
appelen, terwijl ik een soortgelijke verdeehng met 13 appelen niet kan uit
voeren, is er geheel onafhankelijk van, of ik bij het nummeren van de appelen 
het nummer van de tiende appel met twee cijfers (nl. 10) ga schrijven inplaats 
van met één cijfer. 

Alvorens wij onze beschouwing over de priemgetahen in de ri j der natuurlijke 
getahen voortzetten, zou ik thans even willen uitweiden over een uitbreiding 
van het geheele-getallen begrip tot twee dimensies, nl . tot de geheele getallen 
van G A U S S , die van de vorm zijn m + in, waarin menn gewone geheele getallen 
zijn en i de imaginaire eenheid, {i^ = —7). Ahe getallen m + in, die niet ge
schreven kunnen worden als {m, + in,) (Wj + Wj) waarin wederom m,, niz, 
n,, n^ geheel zijn noemt men de complexe priemgetallen van G A U S S . Z O O is bijv. 
17 + 7i samengesteld, want dit kan geschreven worden als (7 + 5i) {2~3ï), 
maar 5 - f 2i kan niet aldus in factoren ontbonden worden en is dus priem. In 

jig. 6 geven wij een twee-dimensionale voorstehing van de complexe priemgetal
len van G A U S S , welke voorstehing niet alleen mathematisch van belang is, 
maar ook opvalt door de fraaiheid van het aldus verkregen patroon, waarin men 
bij langere beschouwing steeds weer nieuwe combinaties en motieven ziet^). 

Terugkeerend tot de gewone priemgetahen is het interessant, na te gaan, 
hoeveel priemgetallen er zijn kleiner dan een gegeven getal. Het volgende 
lijstje geeft daarvan een indruk '^). 

n 

10 
100 

1 000 
10 000 

100 000 
1 000 000 

10 000 000 

100 000 000 
1 000 000 000 

aantal priemgetahen 
onder n 

4 
25 

168 
1 229 
9 592 

78 498 
664 579 

5 761 455 
50 847 478 

De getahen van deze tabel tot en met n= 10 000 000 zijn verkregen door 
eenvoudig het aantal priemgetallen uit te tellen in een groote lijst, vervaardigd 
in 1914 door den Amerikaanschen mathematicus D . N . L E H M E R . Deze heeft 

1) Spr. demonstreert tijdens de voordracht een hnnen kleedje, waarin het patroon van 
fig, 6 was geweven. 

Uit dit lijstje volgt bijv. dat er ca 10000 priemgetallen zijn onder de eerste 100000 
getallen. Daar de auto-nummers in Nederland tot 100000 gaan volgt hieruit dat de kans 
1 : 10 is om een priem auto-nummer aan te treffen. 



43 

D 

• B 
• 

• 

i - = aö - ^ i f , V I A 
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Fig. 6. ; 

(m + in)l die niet geschreven Icunnen worden als m + in = (a + ib) (c + id), wâ arin a, 

de enorme taak ondernomen, alle priemgetallen te zoeken beneden tien millioen. 
A l de 664 579 priemgetallen die men beneden tien millioen vindt, zi jn uit deze 
tabel dus individueel bekend. De laatste tvŝ ee regels van ons lijstje vs^erden 
ondeend aan M E I S S E L , die er in geslaagd is, het betreffende aantal priemgetallen 

O 
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in de betreffende gebieden te berekenen, ofschoon de individueele priem
getahen zelf niet bekend zijn. 

Onze kennis omtrent individueele priemgetallen grooter dan tien millioen 
is dan ook zeer mager. Zoo hier en daar kunnen wij er een enkele berekenen; 
het grootste priemgetal, dat tot op heden bekend is, is 

770 747 183 460 469 231 731 687 303 715 884 105 727, 

een getal van 39 cijfers, gevonden uit de vorm 2'^'' — 1. 
Het ware onjuist, dit getal van astronomische grootte te noemen, omdat het 

vele grootte-orden grooter is. Indien wij nl . met E D D I N G T O N aannemen, dat de 
straal van het heelal van de orde is van 70^' km, dan is genoemd grootste bekende 
priemgetal mhhoen X mülioen X millioen maal grooter dan deze straal uit
gedrukt in km. 

Hoe betrekkelijk onvolledig onze kennis van de priemgetallen nog is moge 
blijken uit het volgende. Wanneer men een mathematicus vraagt, welk het 
7000ste priemgetal is, dan is voor hem de eenig mogelijke weg, deze vraag te 
beantwoorden door eenvoudig in genoemde tabel van L E H M E R het 7000ste 
priemgetal op te zoeken. En wanneer men aan een wiskundige een zeer groot 
priemgetal geeft en hem vraagt, het daaropvolgende priemgetal te berekenen, 
dan zal hij daarop het antwoord in het algemeen schuldig moeten blijven. Ook 
zal hij niet nauwkeurig de vraag kunnen beantwoorden, hoeveel priemgetallen 
er onder een gegeven groot getal liggen. 

Interessant zijn uitdrukkingen als + n + 41, welke voor n = O, 1,2.,., 
39 uitsluitend priemgetallen levert. Maar bij n = 40 loopt het mis en zij missen 
dus de algemeenheid, die de mathematicus steeds nastreeft. 

Volkomen zeker is (dat heeft E U C L I D E S reeds bewezen), dat er boven elk 
priemgetal nog een gróóter te vinden is, zoodat de ri j der priemgetallen nergens 
eindigt. 

Ook kunnen wij gemakkelijk gebieden aangeven, waar er onder bijv. een serie 
van 7000 op elkaar volgende getahen geen enkel priemgetal voorkomt, en zulke 
series kunnen w i j , als wij maar hoog genoeg gaan, in onbeperkte lengte con-
strueeren. Daarentegen treft men ook soms 2 priemgetallen dicht bij elkaar 
aan, n.l . slechts gescheiden door één daartusschen liggend samengesteld (even) 
getal, zooals bijv. (77 en 13) en (77 en 73). Zulke paren heeten priemtweelingen, 
en het grootste paar priemtweelingen, dat thans bekend is, wordt gevormd door 
de getahen 70 016 957 en 70 076 959. Ook weten wij iets te zeggen over de 
relatief grootere zeldzaamheid van tweelingen dan van gewone priemgetallen ^). 

Ofschoon, zooals wi j zagen, over individueele groote priemgetahen ( > 10') 
Zeer weinig bekend is, is het als één van de grootste triumphen van de getallen
theorie te beschouwen, dat zij in staat is, althans bij benadering aan te geven, 

)̂ Terwijl de reeks van de inverse priemgetallen, nl . : 

1+L + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + L+1.+1+1 + L+ 
2 3 5 7 n 13 17 19 23 29 31 37 

divergeert, convergeert de reeks van de inverse tweelingen, nl . : 

\ 2 3 ) \5 7/ \11 13/ \17 19] \41 43) \71 73) 

Of er een grens is, waarboven geen tweelingen meer voorkomen, is nog een open vraag. 
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hoeveel priemgetahen er liggen beneden een willekeurig groot getal x. Deze 
benadering wordt gegeven door de eenvoudige uitdrukking 

X 

ln X 

waarin ln X de Neperiaansche logarithme voorstelt. Een nog ietwat „betere" 
benadering geeft de 2g. li (x) functie 

In woorden komen deze benaderingsformules op het volgende neer. Wanneer 
wij de gemiddelde afstand tusschen twee opvolgende priemgetallen in de buurt 
van het getal n vergelijken met de gemiddelde afstand tusschen twee opvolgende 
priemgetallen in de buurt van het getal dan zullen wij deze afstand in het 
laatste geval ongeveer k maal zoo groot vinden als in het eerste geval. Bijv. 
liggen de priemgetahen in de buurt van 1 000 000 ongeveer 2 maal zoo ver uit 
elkaar als in de buurt van 7000; en in de buurt van 7000 000 000 liggen zij 
ongeveer drie maal zoo ver uit elkaar als in de buurt van 7000, enz. 

Speciaal van belang is, dat in het begin van deze eeuw door den Franschman 
H A D A M A R D en den Belg D E L A V A L L É E P O U S S I N streng bewezen is, dat wanneer 
X meer en meer toeneemt naar het oneindige, de genoemde benaderingen even 
snel naar het oneindige loopen als het aantal priemgetallen beneden x, d.w .Z. 
dat de procentueele fout van deze benaderingen, bij onbepaald toenemende 
X, tot nul nadert. Beide genoemde benaderingen zijn in fig, 5 geteekend als 
getrokken en gestippelde lijnen. Zooals de figuur doet zien, ligt de trapjes-
kromme voor n (x) (die aangeeft, hoeveel priemgetahen er liggen beneden het 
getal x), althans voor de in de figuur voorkomende waarden van X, onder de 
getrokken benaderingskromme li (x). G A U S S vermoedde, dat dit steeds het geval 
zou blijven, hoe groot wij x ook nemen en hij baseerde dit vermoeden op de toen 
bestaande priemtafels. In 1912 heeft de Engelschman L I T T L E W O O D echter aan
getoond, dat voor zeer groote waarden van x de trapjeskromme de kromme voor 
li (x) moet snijden, maar hij kon niet aangeven, bij welke waarde van x dit 
gebeurt. In het begin van de oorlog is nu een andere Engelsche mathematicus, 
S K E W E S , er in geslaagd ^) een punt x = X „ te berekenen, waar beneden de beide 

1) ll x= 

2) Zeer interessant is dat genoemd theorema over het aantal priemgetallen beneden een 
gegeven getal volledig equivalent is met een stelling over kleinste-gemeene veelvouden. Deze 
stelling kan men als volgt duidelijk maken. Beschouw bijv. het Kleinste Gemeene Veelvoud 
van de getallen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, Het is duidelijk, dat dit Kleinste Gemeene Veelvoud gelijk 
60 is. Doet men er nog één getal bij, Zoodat we krijgen / , 2, 3, 4, 5, 6 en 7, dan wordt het 
K . G . V . van deze getallen 7 X 60 omdat 7 een priemgetal is; doet men er nog een getal bij, 
zoodat we te doen hebben met de getallen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en S, dan wordt het K . G . V . hiervan 
2X7 X 60, Zoo kunnen we doorgaan en het K . G . V . bezien van alie getallen 1,2,3,4, 

tot en met n. Laten we dit K . G . V . noemen L{n), Wanneer we nu de n-de machtswortel nemen 

uit dit K . G . V . L(n), dus beschouwen '\/L(n), dan zegt de bedoelde stelling, dat als n zeer 

groot wordt deze uitdrukking tot een constante nadert nl .: 

-^yUn) = e = 2,77S 281 

wordt. 
Zooals gezegd, is deze stelling over het K . G . V . volledig equivalent met het genoemde 

theorema over het aantal priemgetallen beneden een gegeven getal. 
3) Zie G . H . H A R D Y , Ramanujan (Cambridge Univ. Press 1940), page 17. 
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krommen elkaar moeten hebben gesneden en hij vindt daarvoor de enorme 
waarde 

Dit is wel het grootste getal met een bepaalde beteekenis, dat in de wiskunde 
voorkomt. Het is onmogelijk, zich een voorstehing van de grootte hiervan te 
maken, maar gezegd kan worden, dat het aantal cijfers van dit SKEWES-getal 
een getal is, dat zelf weer een aantal cijfers heeft, dat uitgedrukt wordt door 
een getal van 34 cijfers. Men kan de grootte ervan eenigszins aanvoelen door de 
volgende beschouwing. 

Het aantal protonen in het heelal kan misschien worden voorgesteld door een 
getal van 80 cijfers i). Het aantal mogelijke schaakpartijen wordt weergegeven 
door een getal van ongeveer 50 cijfers. Stel nu, dat elk proton een schaakstuk 
is en dat de verwisseling van 2 protonen een schaal<:zet voorstelt. Met deze 
definities wordt het aantal mogelijke ,,schaakpartij en" met de protonen van 
het heelal in ruwe benadering gegeven door genoemd SKEWES-getal x». 

Het is uiterst merkwaardig, dat wi j , althans nog iets, weten te zeggen in ver
band met het aantal priemgetallen, dat beneden dit enorme getal te vinden is. 

Wij zouden wihen sluiten met de opmerking, dat de geschetste resultaten 
onontkoombaar vaststaan, omdat zij met de uiterste strengheid werden afgeleid 
voor dit wonderlijke en merkwaardige materiaal: de simpele reeks der natuur
lijke getallen. 

Eindhoven, 24 November 1945. 

1) Sir A. E D D I N G T O N , The philosophy of physical science (Cambr. Univ. Press 1939), waar 
de eerste zin van Chapter X I luidt als volgt: „I believe, there are 15 747 724 136 275 002 577 
605 653 961 181 555 468 044 717 914 527 116 709 366 231 425 076 185 631 031 296 protons 
in the universe, and the same number of electrons." 



H E T BIOLOGISCH ASPECT DER B E V O L K I N G 

door 

Prof. Dr. M . J. SIRKS 

De herrijzenis van Nederland, de wedergeboorte van ons volk in onafhanke
lijkheid van een vreemde/ stapelt probleem op probleem voor ons tot onover
zienbare hoogte. En in al die problemen spreekt het belang van het wèl-zijn 
van Nederlands bevolking mede; de oplossing van elk probleem heeft rekening 
te houden met aard en samenstelhng der bevolking, met die talrijke vraag
punten die als gevarieerd en dooreengeweven complex het bevolkingsvraagstuk 
vormen. Dat bevolkingsvraagstuk ligt in een uitermate moeilijk toegankelijk 
gebied, dat omgeven is door zeer wijd uiteenhggende waarnemingsposten. Het 
kan benaderd worden van het standpunt van den zuiveren wijsgeer, die op 
gronden van levens- en wereldbeschouwing het vaste vertrouwen heeft de 
menschenmaatschappij te kunnen verbeteren; het kan bezien worden uit den 
gezichtshoek van den socialen werker, die door de rondom hem algemeen-
verspreide nooden tot het inzicht komt, dat slechts wettelijk-sociale maatregelen 
voor individuen en groepen verlichting kunnen brengen; het kan belicht wor
den door den schijnwerper van den econoom, wien vóór alles stoffelijke welvaart 
ter harte gaat en die het individu gewoonlijk ondergeschikt acht aan de econo
mische gezondheid van het land als geheel; en het toont in de felle stralen
bundel van de natuurwetenschap óók aspecten van biologischen aard, doet de 
menschenmaatschappij zien als biologisch object. 

Het moderne natuuronderzoek vat zijn materiaal van twee kanten aan: het 
richt zijn aandacht op de verschijnselen van quantitatieven aard en het zoekt 
naar den achtergrond van qualiteiten. Zoo ook met de natuurwetenschappelijke 
bestudeering van een bevolking. Aanleiding tot quantltatieve studie geeft een 
groep van negen mihioen individuen als vanzelf; de statistiek toont zich hier 
meester van het terrein en tracht verschijnselen te analyseeren en hun strekking 
te interpreteeren op grond van wiskundige gegevens, streeft hierbij naar wis
kundige zekerheid. Een groep van menschen als de bevolking van Nederland 
vormt, biedt daarnaast echter ook een spectrum van qualitatieve verschillen, 
een bonte mengehng van lichamelijk en geestelijk onderscheidbare typen. 
En de erkenning van deze zijde van het bevolkingsvraagstuk als belangrijk 
studie-object geeft aan de biologie met haar regels en wetten, waaraan óók 
de mensch onderworpen is, het recht van medezeggenschap. 

De menschheid in haar uiteenloopende quahteiten vormt inderdaad een uiter
mate belangwekkend object voor biologisch onderzoek; tot den oorsprong van 
die qualiteitsverschillen door te dringen is een taak van de natuurwetenschappe
li jk geschoolde anthropologic. Als elk levend organisme is de mensch als 
individu afhankelijk van twee groote groepen van factoren, die van het oogen
blik van zijn ontstaan af in voortdurende wisselwerking zijn: omgeving en 
erfelijke aanleg. In de natuur zijn alle planten en dieren in hun ontwikkeling 
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afhankelijk van de omgeving; het geheele milieu, samengesteld uit de omstan
digheden van voeding, licht, temperatuur oefent een invloed uit op het uiterlijk 
en den bouw en Zulke invloeden kunnen zeer sterke veranderingen in dit uiter
li jk te voorschijn roepen. Evenzoo bij den mensch; wij allen hebben in de laatste 
jaren ervaren, hoe het uiterlijk van den mensch voor wijziging vatbaar is door 
veranderde levensvoorwaarden, De qualiteiten van den mensch danken dus 
voor een deel hun oorsprong aan het milieu, en dat niet aheen lichamelijk, ook 
geestelijk. Bij den mensch komen daarbij nog andere milieu-invloeden dan de 
zuiver physieke van voeding enz.; ook het gezinsmüieu speelt een rol, in lichame
li jk opzicht door hygiëne, in geestelijk vooral door de sfeer van het gezin. Dat 
gezinsmilieu echter brengt ons in een moeilijk parket: het is niet van buitenaf 
gegeven, maar gevormd door de beide ouders en dus het gevolg van hun per
soonlijken aard, die op zijn beurt weer het resultaat is van hun aanleg en van 
het mhieu, waarin zij zijn opgegroeid. Een slordig gezin zal de erfelijke neiging 
tot slordigheid der kinderen in de hand werken en verergeren; een gezin waar 
eerlijkheid betracht wordt, een mogelijke neiging tot leugenachtigheid onder
drukken. 

Buiten het gezin is de menschenbevolking eveneens aan een zeker psychisch 
miheu onderworpen; het verschijnsel der urbanisatie, waardoor op eiken mensch, 
die van het land naar de stad verhuist, een stempel gedrukt wordt, is bekend 
genoeg om aan te toonen, dat de mensch ook in dit opzicht van omgevings
invloeden afhankelijk is, maar het toont tevens aan, dat de stadsbewoners niet 
alle even sterk door dit müieu gegrepen worden. Hygiëne en psychisch miheu 
spelen hier door elkaar heen; de verschillen in dit opzicht tusschen stad en land 
zijn overduidelijk. En toch bereikt deze urbanisatie niet steeds hetzelfde resul
taat: de bewoners van Amsterdam hebben een ander karakteristiek type dan die 
van den Haag of Rotterdam; we ontmoeten hier een van de belangrijkste socio
logische verschijnselen. 

En naast het gezinsmilieu en de urbanisatie komt bij de quahteiten van den 
mensch een derde proces, dat in de natuur slechts sporadisch terug te vinden 
is: de psyche van de menigte, de collectieve psyche, die aherminst gelijk is aan 
de verzamelde menigte van psychen. Het hangt van het type der menigte af, 
hoever en in welke richting deze cohectieve werking gaan zal: de volkomen 
ongedisciphneerde horde, zonder leiding op eigen instinctieven drang voort
bewogen, staat hiertegenover anders dan de bende, wier leden zich volkomen 
laten beheerschen door hun leiders; de massa wordt gevormd door de cohec-
tiviteit van hen, die eenzelfde streven toonen, maar niet van bovenaf geleid 
worden; het genootschap is een massa, die zich aan de leiding van enkele spe
ciale personen onderworpen heeft, Psychologisch gezien loopen deze typen 
sterk uiteen, en het zijn vooral de bende en het genootschap, die een door be
paalde leiders geschapen miheu vormen en hun stempel drukken op de quali
teiten der leden. 

De omgeving van de menigte, waarin we verkeeren, is ongetwijfeld van zeer 
grooten invloed op ons allen; wij allen zijn leden van één of meer dier menigte
typen en we ondergaan in de ontwikkeling van onze psychische hoedanigheden 
allen den invloed van onze psychische omgeving. 

Naast deze miheu-werkingen, die in min of meer sterke mate de qualiteiten 
van elk individu en van elke individuengroep, van elke bevolking dus vormen 
en boetseeren, staat de andere groote groep van oorzaken, die hierbij in het 
spel zi jn: de erfelijke aanleg, dien we van onze ouders hebben meegekregen. 
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De studie der erfelijlcheid vormt een wetenschap op zichzelf; de grondslagen 
werden gelegd en worden nog steeds verstevigd en uitgebreid door het proef
ondervindelijk werken met planten en dieren, en die grondslagen worden ge-
kristalhseerd in wetten en regels, waarop het onderzoek van erfelijkheidsver
schijnselen bij den mensch zich ontwikkelen kan. De hoofdstehing van deze 
biologische grondslagen kunnen we zóó formuleeren; Elke eigenschap van een 
organisme berust op een (of meer onderling samenwerkende) erfelijken factor 
of gen, een stoffelijke eenheid, die door de voortplantingscellen van de ouders 
op de nakomehngen wordt overgebracht. In primitieven vorm kunnen we dus 
de beide zich vereenigende voortplantingscehen vergelijken met twee blokken-
doozen waaruit later het organisme zal worden geconstrueerd. Het erfelijkheids-
onderzoek bij den mensch wordt nu in hoofdzaak langs drie v/egen gevoerd; de 
bestudeering van bepaalde famihes, waarin een of andere karakteristieke trek voor
komt door het verzamelen van stamboomen, de vergelijking van identieke 
tweelingen en de vergelijking van de frequentie van een bepaalde eigenschap 
in een bevolking met die binnen een besloten, door veel onderhnge huwelijken 
in zijn erfelijken aanleg beperkte, bevolkingsgroep. De eerste methode leidt tot 
de conclusie, dat de betrokken eigenschap wordt overgeërfd en in de meeste 
gevallen ook hoe ze wordt overgeërfd; de derde geeft alleen bewijzen, dat erfe
lijkheid bij het tot uiting komen van het onderzochte kenmerk in het spel is; 
de tweede, die der identieke tweehngen, is voor de juiste vaststehing der erfe
lijkheid van het grootste belang, omdat ze kan leiden tot een scheiding tusschen 
den invloed der erfelijkheid en de werking van het müieu. Twee wegen staan 
hier open: de vergelijking van een groot aantal identieke tweehngparen in over
eenstemming tusschen de beide individuen (concordantie) of in hun verschil 
(discordantie) met een gelijk aantal paren van niet-identieke tweehngen, waar
door bewezen kan worden of een bepaalde eigenschap erfelijk is en daaraan 
aansluitend de vaststehing van de miheu-werking door het percentage concor
dantie binnen de groep der identieken en ten tweede de opvoeding van twee 
kinderen, die een identiek tweelingpaar vormen, van heel jongsaf in zeer ver
schillende omgevingen, waardoor evenzeer de sterkte der milieu-werking kan 
worden benaderd. 

De gegevens, die het erfelijkheidsonderzoek bij den mensch ons tot dusverre 
verschaft heeft, toonen met groote duidelijkheid aan, dat lichamelijke èn geeste
lijke eigenschappen op erfelijken grondslag berusten. Kenmerken van lichaams
bouw, van stofwissehngsprocessen, in hun normale en abnormale uitingen, 
van vatbaarheid voor ziekten, van begaafdheid in verschülende richtingen, van 
karakter en van temperament zijn alle gebleken, zij het in uiteenloopende mate, 
een basis te hebben in den erfelijken aanleg van den mensch. Daarbij kan in 
het algemeen gezegd worden, dat lichamelijke eigenschappen het minst ge
voelig zijn voor de omgeving, qualiteiten van begaafdheid meer beïnvloedbaar, 
maar toch nog vrij onafhankelijk, terwijl geestelijke trekken als karakter en tem
perament in sterker mate voor de inwerking van opvoeding toegankelijk schijnen. 

Lichamelijke eigenschappen kunnen voor den mensch van volkomen onschul-
digen aard zijn; het is vrij onverschillig of iemand blond of zwart haar, blauwe 
of bruine oogen heeft, lang of kort van hchaam is, neiging tot een grooteren of 
kleineren lichaamsomvang toont, indien tenminste deze quahteiten binnen het 
normale blijven. Belangrijker wordt de erfelijke aanleg voor lichaamseigenschap
pen echter, wanneer hierdoor abnormale bouw of afwijkende stofwisselings
processen of vatbaarheid voor infectieziekten worden te voorschijn geroepen, 
4 
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Kleurenblindheid is een erfelijke afwijking, maar op zichzelf weinig beteekenend, 
behalve als ze een belemmering voor een gewenscht beroep wordt; brachy-
dactylie, de kortvingerigheid veroorzaakt door het niet-uitgroeien van het eerste 
vingerkootje, is een belangrijker afwijking, die den mensch in zijn werkzaamheid 
hinderen kan; zgn. achondroplastische dwerggroei, waarbij hoofd en romp 
normaal gevormd zijn, maar de ledematen sterk verkort, maakt den mensch 
tot een weinig benijdenswaard, hulpeloos wezen. Abnormale stofwissehngs
processen, zich uitend in ziekten als diabetes, galstoornissen, spijsverterings
kwalen berusten evenzeer voor een deel op erfelijke grondslagen, maar kunnen 
door geneeskundig ingrijpen beter in hun uitwerking beheerscht worden. 
Vatbaarheid voor infecties, zooals die voor tuberculose, is ook in den grond 
een gevolg van de erfelijke natuur, maar hier treedt in de eerste plaats hygiëne 
als een bestrijdingsmiddel onzerzijds op. De conclusie, dat dergelijke eigen
schappen bij den mensch erfelijk verankerd zijn, wordt in hooge mate ver
sterkt door de mogelijkheid bij dieren analoge verschijnselen te onderzoeken, 
waarbij de kruisingsproeven het exacte bewijs voor de erfelijke natuur der 
afwijkingen leveren. 

Ernstig wordt de erfelijkheid van zulke lichamelijke eigenschappen vooral 
daar, waar geen geneesmiddel of geen hygiëne een helpende hand kan bieden; 
er bestaat erfelijke doofheid en erfelijke blindheid, die ongeneeslijk zijn en den 
betrokken mensch in zijn zelfstandig bestaan belemmeren en volkomen van 
zijn medemenschen afhankelijk maakt. 

De aanleg voor lichamelijke eigenschappen kan verder gaan in zijn strekking, 
dan deze eigenschappen alleen; we treffen binnen de menschheid zgn. consti
tutietypen aan, die hchamelijk gekarakteriseerd kunnen worden, maar waarbij 
de lichaamsbouw in belangrijke mate samengaat met geestelijke quahteiten. 
De anthropologen hebben ons daarvan duidelijke voorbeelden gegeven; zoo 
kunnen we onderscheiden het cerebrale type met zijn groote hersenschedel, 
het respiratorische met een sterk ontwikkelden neus en bovenkaak, het digestieve 
met korten hals en krachtigen mond en kaken en het musculeuze type met een 
forsch spierenstelsel en een evenwichtig gebouwd gelaat. Een andere indeehngs-
mogelijkheid ligt in het systeem van K R E T S C H M E R ; leptosomen met een alge-
meen-geringeren diktegroei naast een vrijwel normalen lengtegroei en gering 
lichaamsgewicht, athletischen met zeer breede schouders, groote verhouding 
tusschen borstomvang en buikomvang en pycnici met een relatief geringe 
schouderbreedte en kortere lichaamslengte en ledematen, maar een groote ont
wikkeling van hoofd, borst en buik, grootendeels tengevolge van een sterke 
vetafzetting. A l deze typen zijn in doorsnee ook door bepaalde geestelijke 
structuren gekarakteriseerd. 

De erfelijkheid van psychische eigenschappen is wat moeilijker te benaderen 
dan die van scherp meetbare of weegbare, althans met mechanische hulp
middelen analyseerbare hchamelijke hoedanigheden. Ook lijkt het voor den 
mensch soms moeilijk aanvaardbaar, dat óók zijn qualiteiten van geestelijken 
aard van stoffelijke, erfelijke eenheden afhankelijk zouden zijn. En toch is er 
thans wel geen twijfel meer mogelijk aan de erfelijke natuur van zulke eigen
schappen. Er zijn psychische qualiteiten, die nog een min of meer duidelijken 
hchamelijken inslag hebben. Het ligt voor de hand, dat muzikahteit, die we 
gewoonlijk tot de psychische quahteiten rekenen, voor een deel althans met 
de structuur van het gehoororgaan samenhangt. Muzikaliteit is reeds lang als een 
familiair voorkomende eigenschap bekend: de famüie B A C H is er, naast vele 
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andere, een klassiek voorbeeld van. Maar het begrip muzikaliteit is volstrekt 
geen eenheid; het geheel kan met R I T T E R S H A U S in vier groepen met elk drie 
ondertypen worden verdeeld; 

1 harmonisch melodisch rhytmisch 
2 optisch akustisch motorisch 
3 intellectueel emotioneel volitioneel 
4 receptief reproductief productief. 

Slechts zelden zijn, zelfs bij het grootste muzikale genie, al deze qualiteiten 
aanwezig; Beethoven bijv. beschikte bijna over alle, maar zijn gevoel voor 
rhythme was weinig ontwikkeld en het optisch vermogen ontbrak bijna geheel, 
Door deze analyse is het mogelijk, den erfelijken aanleg voor deze onderdeelen 
van het begrip muzikaliteit in tal van famihes na te gaan en dit werk heeft 
met de grootste overtuigingskracht aangetoond, dat in de muzikaliteit erfelijke 
elementen een groote rol spelen. 

Analoog hieraan ligt de geschiktheid voor beeldende kunsten: schilder-, 
teeken- en beeldhouwkunst berusten evenzeer voor een deel op lichamelijke 
quahteiten. Scherp waarnemingsvermogen en technische vaardigheid worden 
door lichaamseigenschappen mogelijk gemaakt, maar het geestelijk element 
voert het technisch bereikbare tot werkelijke kunst op. Ook voor deze artistieke 
begaafdheid kunnen talrijke voorbeelden genoemd worden; bekende famihes 
van schilders ( H O L B E I N , V A N E Y C K , M A R I S ) , van beeldhouwers ( C A M B A R E L L I , 

M A N T E G A Z Z A , D E L L A R O B B I A ) , van bouwkundigen ( D E K E Y S E R , C U Y P E R S ) be
vatten allen min of meer vooraanstaande vertegenwoordigers. Een analyse in 
onderdeelen, zooals dit bij de muzikaliteit mogelijk is geweest, is hier echter 
nog slechts Zelden geprobeerd. 

Technische begaafdheid komt evenzeer tot uiting in uitvindersfamilies. Het 
bekende geslacht S I E M E N S heeft aan de wereld een aantal groote uitvinders ge
geven; naast technische vaardigheid is hier natuurlijk ook een belangrijk element 
van oorspronkelijkheid in het spel. Op het terrein der wiskunde geldt de famihe 
B E R N O U L L I als een der treffendste voorbeelden; in drie generaties komen drie 
mathematici van wereldvermaardheid en een vijftal minder algemeen-beroemde, 
maar toch vooraanstaande wiskundigen voor. Belangwekkend in deze famüie 
is ook het feit, dat de drie grootsten in psychisch opzicht zeer dicht tot het 
pathologische schizoïde karakter naderden, terwijl de overigen ook eenige 
neiging in die richting toonden. Op natuurwetenschappelijk gebied kan de 
famihe D A R W I N als voorbeeld worden genoemd: naast C H A R L E S D A R W I N en 
F R A N C I S G A L T O N , beiden van wereldnaam, komen hierin nog talrijke andere 
belangrijke natuuronderzoekers voor. 

Dergelijk familie-onderzoek, zooals dit door G A L T O N destijds begonnen werd, 
is vooral bewijzend, indien het figuren betreft, die ver boven de middelmaat 
uitkomen. Vergelijking van de frequentie van een bepaalde richting van werk
zaamheid binnen één familie met de frequentie in de geheele bevolking, op 
zichzelf een theoretische mogelijkheid, is echter onderworpen aan een bijkomend 
proces, waardoor de resultaten onjuist geïnterpreteerd kunnen worden: dat der 
traditie. Het is ongetwijfeld juist, dat uit de gezinnen van medici meer genees
kundigen voortkomen dan in het doorsnee-gezin der bevolking en hetzelfde 
geldt voor juristen, theologen, industriëelen, handelsmenschen, officieren, 
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arbeiders in verschillende takken. Hoewel ongetwijfeld in sommige gevallen 
ook hier een typische erfelijke neiging in bepaalde richting voorhanden kan 
zijn, is het toch meestal de traditie, d,w,z, de door het beroep van den vader 
bepaalde invloed van het gezinsmilieu, dat de kinderen dri j f t in een bepaalde 
beroepsrichting, en dat zal vooral het geval zijn, als deze kinderen zelf geen 
uitgesproken neiging bezitten. 

Terwijl de aangehaalde voorbeelden wel duidelijk aantoonen, dat begaafd
heid in bepaalde richting op erfelijken grondslag berust, bli jf t de vraag open 
of dit van intelhgentie in het algemeen ook gezegd mag worden. Het onderzoek 
daarover is wat moeilijker, omdat het verkrijgen van objectieve, sprekende 
gegevens op veel grooter hinderpalen stuit. De literatuur over deze zijde van 
het vraagstuk der menschelijke erfelijkheid is zeer r i jk: we beschikken over een 
overvloed van statistische gegevens, die schijnen aan te toonen, dat kinderen 
uit gestudeerde gezinnen een grooter intelhgentiequotiënt toonen en betere 
schoolprestaties opleveren, dan kinderen uit arbeidersgezinnen. Maar de invloed 
van het miheu spreekt hier ontegenzeggelijk mee; ook de moeüijkheid voor 
den onderzoeker om zich geheel aan „l 'art de grouper les chiffres" te onttrekken. 

De betrouwbaarste gegevens zijn ons verstrekt door T E R M A N , die door Ameri-
kaansche onderwijzers van lagere en middelbare scholen een aantal kinderen 
liet uitzoeken, die volgens de strengste eischen als intehigent beoordeeld wer
den. Van deze geselecteerde kinderen werd eerst daarna de afkomst nagegaan, 
waardoor een bevoorrechting van bepaalde maatschappelijke klassen bij de 
keuze uitgesloten werd. Het bleek o,a, dat het percentage der kinderen, afkomstig 
uit de gezinnen van academisch gevormden, officieren en hoogere ambtenaren 
zich tot dat van kinderen van ongeschoolde arbeiders verhield als 31,4 : 0,13 of 
240 : 1 en indien hierbij nog in aanmerking genomen wordt de gezinsgrootte, 
(dus het percentage op de totale bevolking), die voor de eerste groep ongeveer 
1.5, voor de tweede 4.0 bedroeg, dan stijgt deze verhouding tot 640 : 1. Groepeert 
men de kinderen naar de eischen die het beroep van de betrokken vaders aan 
hun intelligentie stellen, dan komt het volgende resultaat te voorschijn: 

Intelligentiegraad 
die het beroep vereischt 

Percentage der vaders 
van de begaafde kinderen 

Percentage der vaders 
van de totale bevolking 

15 en hooger 26.8% 2,2% 
12—15 26.8% 4.5% 
9—12 36.1% 37.0% 
6— 9 8.9% 13.4% 
3— 6 1.3% 42.9% 

De middelste klasse houdt dus vrijwel gelijken tred met haar frequentie in 
de bevolking; de eerste twee klassen zijn aanzienlijk hooger, de laatste twee, 
vooral de allerlaatste, zeer belangrijk beneden hun aantal in de bevolkings
samenstelling. Indien men nu in aanmerking neemt, dat in de Vereenigde 
Staten alles gedaan wordt, om kinderen uit uiteenloopende lagen der bevolking 
in den eersten t i jd althans gelijke kansen op ontwikkehng te geven, dan is het 
materiaal van T E R M A N , zooals hij zelf ook meent, wel zeer overtuigend voor 
de conclusie, dat intelligentie als erfelijke eigenschap van ouders op kinderen 
overgaat. 
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De invloed van het dageiijksche milieu, waarin de kinderen verkeeren, de 
ontwikkelende werking van de gesprekken aan tafel enz. worden in dit onder
zoek weliswaar niet geheel uitgeschakeld en voor de miheu-verdedigers bl i j f t 
dus nog een aanvalsmogelijkheid open. Deze wordt echter geheel ondervangen 
door de cijfers, die V O N V E R S C H U E R verstrekt heeft betreffende het intelhgentie-
verschil tusschen identieke en niet-identieke tweehngen. Als gemiddeld ver
schil (verkregen door een testmethode) leverden de identieken een getal van 
4,2 op, de niet-identieken het cijfer 7. Daar de ontwikkelingsmogelijkheden, 
de omgevingsinvloeden en de leeftijden voor de beide leden van een tweeling
paar steeds dezelfde waren, kan er hier geen twijfel bestaan aan de opvatting 
dat de grootere overeenstemming in intelligentie-quotiënt tusschen de identie
ken, vergeleken met de niet-identieken, de erfelijkheid van den aanleg voor de 
intehigentie afdoende bewijst, 

In volkomen dezelfde richting loopen de resultaten van onderzoekingen be
treffende het verband tusschen intellect en constitutietype. De psychologische 
school van K R A E P E L I N heeft het onderscheid mogelijk gemaakt tusschen drie 
verschülende typen van psychischen aard: de cyclothymen (geleidelijk schom
melend tusschen opgewekt-vroolijk en gedeprimeerd-bedroefd, over het alge
meen rond, natuurlijk en zacht, zeer gevoelig voor het müieu), de schizothymen 
(bij schokken gevoelig of koud, beheerscht of geremd, weinig toegankelijk 
voor de omgeving) en de visceusen (zwaartillend, langzaam, bedachtzaam, 
mioeüijk te beïnvloeden). Door vergelijking van deze typen met de school
prestaties komt duidelijk naar voren, dat de groep der overwegend schizothymen 
niet alleen de grootste variabiliteit toont, maar ook het grootste percentage van 
intelhgente kinderen; beide nemen af bij de matig-schizothymen, waar de mid
delste klassen gaan overwegen; in de gemengde groep is de variabiliteit weer 
grooter, maar betrekkelijk weinig knappe leerhngen en meer middelmatigen. 
Dit overwegen der middelmatigen wordt vooral sterk in de matig-cyclothymen 
en de overwegend-cyclothymen, bij welke laatsten de dommen het grootste aantal 
vormen; de visceusen tenslotte zijn bijna allen middelmatig. 

De conclusie, dat bij den mensch de algemeene intelligentie op erfelijken 
grondslag berust, wordt nu versterkt door experimenteel erfelijkheidsonderzoek 
bij dieren. Van muizen kunnen stammen gefokt worden, die uiteenloopen in 
intehigentie. De bepaling van den t i jd , dien de dieren noodig hadden om den 
weg in een doolhof te leeren vinden was daarvoor de maatstaf. Dansmuizen 
hadden aanvankelijk 120 seconden noodig om den weg te vinden, maar na 14 
herhalingen daalde deze t i jd tot 80 seconden; bij witte muizen bedroegen 
deze getallen resp. 100 en 30 seconden, terwijl bruine muizen reeds dadelijk 
in 10 seconden den weg vonden en na herhahng op dit peil bleven staan. Kru i 
singsproeven toonden nu aan, dat de intelhgentie der bastaarden die van de 
knappe ouders nog iets overtrof, maar dat het gemiddelde der generatie van 
kleinkinderen tusschen dat der ouders in gelegen was; resultaten, die volkomen 
in overeenstemming zijn met regels der algemeene erfelijkheidsleer. Hier dus 
wordt proefondervindelijk aangetoond, dat het intellect erfelijk gefundeerd is 
en een bewijs per analogiam voor den mensch, in verband met de verkregen 
statistische gegevens, l i jkt dus wel geleverd. 

Intehigentie vormt een breed spectrum met ontelbare schakeeringen. Eener
zijds het groote intehect bij bevoorrechte personen, anderzijds het zeer geringe, 
zelfs defecte verstand. Wanneer het zgn. intelhgentie-quotiënt, dat voor uit
gesproken begaafden boven 100 ligt, daalt tot 70, dan wordt het verstand als 
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debiel geclassificeerd. Daarbeneden bereiken we de groep der zwakzinnigen, 
om ten slotte bij een intelligentie-quotiënt van 50 het imbeciele en van 20 het 
idiote type aan te treffen. Evenals het intehect in positieve richting erfelijk is, 
zoo geldt dit ook voor het negatief-georiënteerde verstand: kinderen van debielen 
kunnen soms een graad van iets boven de 70 bereiken en dan nog als normaal 
worden beschouwd; ze hebben echter anderzijds een groote kans om beneden 
de grens van 70 te liggen en dan zijn ze uitgesproken Zwakzinnig. Stamboom
gegevens toonen met groote duidelijkheid den ernst van deze erfelijkheid aan: 
de nakomelingen van een normalen man met een normale vrouw waren alle 
volkomen normaal, soms zelfs boven het normale, terwijl onder het nageslacht 
van denzelfden man met een zwakzinnig meisje niet minder dan 30% zwak
zinnigen werden aangetroffen. Dat hier, in zulke families, het bloedverwante 
huwelijk uitermate schadelijk werkt, wordt eveneens door talrijke stamboomen 
aangetoond. Sterker geldt dit nog voor het optreden van erfelijke krankzinnig
heid in bepaalde families, waarvan de consanguine huwelijken in vorsten
huizen ons de tragische gevolgen vaak geopenbaard hebben ( D O N C A R L O S , 

zoon van P H I L I P S I I ; de beide broeders L U D W I G I I en O T T O I in het Beiersche 
vorstenhuis e.a.). 

Naast deze intellectueele, kunstzinnige en technische aanleg, omvat de 
menschelijke psyche nog een zeer groote groep van eigenschappen, die we 
onder de begrippen „temperament" en „karakter" kunnen samenvatten; deze 
vormen wel het moeilijkste terrein voor den erfelijkheidsonderzoeker. We zijn 
weliswaar allen min of meer overtuigd, dat ook in deze menschelijke quahteiten 
de erfelijkheid een rol speelt, en in het dagelijksch leven merken we er ook 
vaak voorbeelden van op, maar dan beoordeelen we den mensch alleen naar de 
uitingen van zijn karakter, niet naar zijn erfelijken aanleg. We kunnen het karak
ter analyseeren in een aantal tegenpolen: voortvarendheid-laksheid, werklust-
luiheid, ondernemingsgeest-gemakzucht, netheid-slordigheid, ruimheid van 
geest-kleingeestigheid, ernst-luchthartigheid, eerlijkheid-oneerlijkheid, waar
heidsliefde-leugenachtigheid, betrouwbaarheid-onbetrouwbaarheid, levenslust-
neerslachtigheid, verdraagzaamheid-fanatisme, reahsme-fantasie, prozaisme-
romantiek, altruisme-egoisme. Maar deze tegenpolen zijn volstrekt geen alter
natieven; tusschen beide uitersten in liggen een onafzienbaar aantal overgangen, 
en de mensch in zijn karakter-uitingen schommelt vrijwel altijd tusschen twee 
van deze overgangstypen, voor den een dichter bij het eene uiteinde gelegen, 
voor den ander dichter bij het andere. Het milieu, vooral het gezinsleven, is 
van buitengewoone beteekenis bij de verschuiving van den mensch in positieve 
of negatieve richting; de oorlogsjaren hebben ons allen, in eerlijkheidsopzicht 
bijv. in ongunstige richting geïnfluenceerd; de oorlogsjaren hebben ook getoond, 
hoe we ons in het werkelijk karakter van onzen medemensch vergissen kunnen. 
Dat karaktereigenschappen erfelijk gefundeerd zijn, staat wel vast, maar even-
Zeer dat ze door het milieu, de levensomstandigheden, in hooge mate beïn
vloedbaar zijn. 

Van buitengewoon belang voor de bevolking is het feit, dat er een erfelijke 
neiging tot misdadigheid bestaat, waarbij voorop gesteld moet worden, dat er 
onderscheid bestaat tusschen accidenteele en habitueele criminaliteit (recidi
visten). Tot accidenteele misdadigheid kan bijna ieder mensch gebracht worden, 
afhankelijk van de omstandigheden, waarin hij leeft en van de, soms tijdelijke 
maatstaf, die aan het begrip misdaad wordt aangelegd. In oorlogsjaren en in 
een bezettingstijd gelden andere beoordeehngsgraden voor wat misdadig is, 
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dan in een normaal-geordende, aan zedelijk-geoorloofde wetten onderworpen 
maatschappij. Maar naast deze accidenteele criminaliteit, komt een habitueele 
voor: gewoontemisdadigers, die als recidivisten groote gedeelten van hun leven 
in de gevangenis doorbrengen. Stamboomonderzoek kan in dit opzicht ons 
slechts een niet-volkomen betrouwbaar beeld geven, omdat het miheu, waarin 
misdadigers opgroeien, wel zeer ongunstig is en we hier steeds een moehijke 
scheiding tusschen milieu en erfelijkheid ontmoeten. Maar we beschikken 
thans over een vrij rijke documentatie, waarin het gedrag van identieke twee
lingen met dat van niet-identieke uit analoge gezinnen vergeleken wordt, en 
deze tweelinggegevens wijzen onweerlegbaar aan, dat de concordantie tus
schen identieke tweehngen grooter is dan die tusschen niet-identieke, waardoor 
de erfelijkheid van dezen misdadigen aanleg niet meer betwijfeld kan worden. 

Ook hier komt het experiment met dieren ons te hulp: het is o,a. mogelijk 
gebleken de activiteit van ratten (een temperamentsuiting dus) vast te leggen 
door de dieren op een draaiende trommel te laten loopen en de draaisnelheid 
van de trommel te bepalen. Zoo is het door selectie uit een rattenfamilie mogelijk 
geweest, een actieve en een inactieve stam te kweeken, die hun karakter onder 
dezelfde levensomstandigheden vele generaties achtereen behielden. 

Een bevolking vormt een groep van individuen, met een wijd uitgespreide 
reeks van erfelijke typen. Het welzijn van een bevolking eischt, dat deze ver
scheidenheid in zoo gunstig mogehjken vorm bestaat en behouden bl i j f t . Elke 
bevolking heeft behoefte aan een zeker percentage begaafden in allerlei opzich
ten, aan een groote groep van geestelijk en lichamelijk gezonde werkers, aan 
kunstenaars en geleerden, ambtenaren en beoefenaars van vrije beroepen, 
hoofd- en handwerkers. Het belang der bevolking brengt mee, dat een eenmaal 
verkregen gunstige samenstelhng behouden bl i j f t . De ingewikkelde sociale 
structuur van een bevolking met haar vorming van maatschappelijke lagen 
eischt hierbij alle aandacht: het behoud der tegenwoordige samenstelhng is 
alleen mogelijk indien de nakomelingschappen van alle kringen en typen even 
groot zijn. Daaraan ontbreekt in onze maatschappij veel. De geboortefrequentie 
in de zgn. betere kringen en in het algemeen onder de hoofdwerkers is in de 
laatste tientallen jaren sterk afgenomen, een verschijnsel dat zeker van ernstigen 
aard is. Weliswaar worden de daardoor ontstane tekorten in deze kringen ge
deeltelijk aangevuld door personen, die uit de groepen der handwerkers afkom
stig zijn, maar het valt niet te weerleggen, dat door de kunstmatige geboorte
beperking in intehectueele kringen het bezit aan gunstige erfelijke eigenschappen 
van ons volk in hooge mate verminderd wordt. Di t verschijnsel der differentiëele 
vruchtbaarheid uit zich ook ten aanzien van bepaalde in het volksbestaan minder 
gewenschte of zelfs ongewenschte typen. Voor de zwakzinnigen bijv. kunnen 
deze conclusies van B R U G G E R als gerechtvaardigd beschouwd worden: 1) de 
sterkste graden van zwakzinnigheid (idioten en imbecielen) planten zich niet 
of bijna niet voort; 2) het aantal levendgeboren kinderen van zwakzinnigen is 
vri j aanzienlijk hooger dan dat van normalen, vooral van onwettige verhoudin
gen; 3) het sterftepercentage beneden 5 jaar der kinderen van Zwakzinnigen is 
belangrijk grooter dan bij normalen; 4) het netto-kinderaantal (boven 5 jaar) is 
daardoor bij zwakzinnigen en bij normale ouders niet sterk verschillend; 5) het 
kinderaantal der ouders van zwakzinnigen (idioten, imbecielen en bijzondere 
gevallen als mongoloïden enz, uitgezonderd) is veel grooter dan dat van ouders, 
in wier gezinnen geen erfelijkheid van zwakzinnigheid tot uiting komt. 
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De andere groep, waarvan de voortplanting bijzondere aandacht verdient, is 
die der habitueele crimineelen. De hierover beschikbare gegevens wijzen op 
twee factoren, waardoor het kinderaantal bij zulke menschen gedrukt zou kunnen 
worden: het relatief vrij groote percentage van ongehuwden in deze kringen 
en de lange duur van de tijden, gedurende welke deze personen door gevangen
schap tijdens hun vruchtbare periode aan de voorplanting onttrokken worden. 
Maar ondanks deze belemmerende omstandigheden, is het kinderaantal bij 
dergelijke anti-socialen volstrekt niet laag. Voor recidivisten werd voor wettige 
en onwettige kinderen samen een gemiddelde van 4.2 per gezin gevonden, 
voor wettige kinderen alleen 3.42; voor gelegenheidsmisdadigers bedroegen 
deze getallen 3.5 en 3.12. Weliswaar is de kindersterfte onder de gewoonte
misdadigers grooter dan bij de andere, maar er is toch geen sprake van, dat de 
recidivisten door kleine gezinnen zouden opvahen. 

In drie richtingen liggen maatschappelijke consequenties van de conclusie, 
dat lichamelijke en geestelijke eigenschappen voor een belangrijk deel in den 
erfelijken aanleg gefundeerd zijn: in die van de eugenese, van de opvoeding 
en van de staatkunde. 

Eugenese, het streven om het erfelijk vermogen van onze bevolking in maat
schappelijk harmonischen zin zoo hoog mogelijk op te voeren, kan in twee 
richtingen beoefend worden: in positieve door geboortebevordering van be
paalde gunstige typen, in negatieve door geboorteverhindering van ongunstige. 
Over de waarde eener positieve eugenese bestaat in beginsel geen verschil van 
meening; wel over de methoden die daarbij toegepast kunnen worden. Moei
lijker is het probleem der negatieve eugenese, waartoe verschillende wegen als 
sterilisatie, segregatie, huwelijks- en concubinaatsverbod kunnen leiden. Het 
beginsel op zichzelf vindt principiëelen tegenstand bij de aanhangers van be
paalde levensbeschouwingen, afkeer bij anderen, scepticisme bij weer anderen. 
Het is aan de methode der duitsche bezettende macht te wijten, dat op het 
oogenblik alles, wat ten gunste van een ingrijpen der overheid in deze richting 
gezegd kan worden, bij groote lagen van het volk afstuit op een onwelwillend 
gehoor. Maar het probleem bl i j f t , en het is zeker van het hoogste belang dit 
niet te miskennen en te trachten een objectief oordeel over het teere en toch 
uitermate gewichtige vraagstuk te verkrijgen. 

De tweede consequentie ligt in de opvoeding: opvoeden is het scheppen van 
een milheu, waarin gunstige erfelijke factoren zooveel mogelijk in hun ont
wikkeling bevorderd worden, ongunstige zooveel mogelijk onderdrukt. Dat 
geldt voor alle opvoeding: van het kind in het gezin en de school, van den 
jongen mensch die zichzelf bewust begint te worden, door zelfopvoeding en 
lichamelijke en geestelijke training door sport, padvinderij, mihtairen dienst, 
van den oudere door juiste en moreel gerechtvaardigde voorhchting en op
wekking tot een voortdurende zelfopvoeding. Een verdere consequentie ligt 
in het, zij het theoretische, ideaal, dat alle opgroeiende kinderen op betrouw
bare wijze getest konden worden op intellect, vaardigheid en karakter, zoodat 
aan de erfelijke factoren waarover zij beschikken de grootst mogelijke kansen 
tot ontplooiing kunnen worden geboden. Dat dit een theoretisch ideaal is, kan 
helaas niet ontkend worden, maar hier geldt vóór alles, dat ook „het pogen 
schoon is". 

Als derde consequentie zouden gevolgtrekkingen op staatkundig gebied ge
maakt kunnen worden: een juist bestuursbeleid zal vóór ahes rekening moeten 
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houden met de groote geschakeerdheid der Nederlandsche bevohdng, om haar 
welzijn te kunnen bevorderen; de bevolking in haar geheel heeft het recht, aan 
de qualiteit van haar overheidspersonen de hoogste eischen te stellen, wat 
intellect, karakter en vooral menschelijke wijsheid aangaat, 

(H, W , M E T H O R S T en M , J , S I R K S , 1946, Het bevolkingsvraagstuk, quan
titatief en quahtatief, Amsterdam, Scheltema en Holkema, 1946 in druk). 



S T R U C T U R E E L E E N S T A A T K U N D I G E GRENZEN 

VAN N E D E R L A N D 

door 

J. H . F. UMBGROVE 

Nog geen duizend jaren geleden verkreeg onze kustlijn een gedaante die 
nagenoeg overeenstemt met de huidige. In den loop van de eeuwen is de 
kustlijn herhaaldelijk onderhevig geweest aan aanmerkelijke veranderingen. In 
nog sterker mate geldt voor verder terugliggende tijden dat de grens tusschen 
land en zee nu eens veel verder oostelijk dan weer aanmerkelijk verder noord-
westwaarts lag in vergelijking met de tegenwoordige plaats. Doch zonder het 
intensieve ingrijpen van den mensch zou de grens tusschen land en zee ook 
thans aanmerkelijk verder landwaarts gelegen zijn. De huidige west- en noord
grenzen van ons land zijn het resultaat van tien eeuwen strijd tegen de Zee. 

Ook onze oost- en Zuidgrenzen zijn menschenwerk, kunstmatig getrokken, 
ternauwernood een eeuw oud. Doch het toeval wi l , dat ze op merkwaardige 
wijze nagenoeg samenvallen met structuurelementen in den ondergrond, die 
zéér oud en even stabiel van plaats zijn. Ons land is nl . gelegen in een bekken • 
vormige inzinking in de aardkorst. Deze indeuking begon te ontstaan ongeveer 
200 mihioen jaren geleden en de deuk werd geleidelijk aan opgevuld met afbraak
producten van de omringende gebieden. In het centrum van deze indeuking, die 
onder den naam Noordzeebekken bekend staat, heeft de daling een bedrag van 
tusschen 7500 en 9000 m bereikt. Hetgeen neerkomt op een gemiddelde bodem
daling (en opvulling) van nog geen halve centimeter per eeuw. Doch in be
paalde tijden was de beweging aanmerkelijk sneher — zooals wij nog nader 
zullen zien is dat thans het geval — in andere tijden langzamer. Zulke deuken 
in de aardkorst zijn er vele bekend. Behalve het Noordzeebekken toont het 
kaartje (fig. 1) nog het bekken van Parijs, het bekken van Munster en het bekken 
van Noordwestelijk Duitschland. Andere gebieden der aarde hebben gedurende 
lange tijden een tegenovergestelde bewegingstendens gehad. Het Rijnschild 
(fig. 1) is zulk een opwelving met zwak koepelvormige gedaante. M i n of meer 
rugvormige structuur-elementen vormen de grenzen tusschen de bekkens. 
Aldus wordt het Noordzee-bekken in het Zuiden begrensd door een vrij breede 
rugvormige structuur, die den naam draagt van het massief van Brabant. In het 
Noorden helt deze structuur, die een groot deel van België inneemt, naar ons 
land, in het Zuiden naar Frankrijk. In het Oosten, ter hoogte van Maastricht, 
duikt dit z.g. massief snel naar groote diepte. 

Nederland's oostgrens valt nagenoeg samen met een dergelijk, ofschoon veel 
smaller structuur-element, de z.g. as van Erkelenz, op f ig . 1 aangeduid door aa. 
Ten Westen van deze l i jn hgt het dalende Noordzee-bekken, ten Oosten ervan 
verschülende heterogene structuurelementen, zooals o.a. de reeds genoemde 
bekkens van Munster en Noordwest Duitschland. 
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Tusschen de beide oude structuurgrenzen in breekt het breukgebied van 
Limburg door (ès) komende van af het opwelvende Rijnschild (waarmede het 
genetisch samenhangt) en zich als het ware waaiervormig verbreedend in de 
Z.g. centrale slenk van Nederland (öi op f ig . 1). 

Na op deze merkwaardige coicindentie tusschen de staatkundige en Zeer oude 
en stabiele structureele grenzen van ons land in het Oosten en Zuiden gewezen 

Fig. 1. 

te hebben, moeten wij terugkeeren tot de jonge en zoo bijzonder onstabiele 
westelijke begrenzing met de zee. 

Algemeen heerscht de opinie, dat de Nederlandsche kust ontstaan zou zijn 
als een schoorwal, die van de buurt van Galais in noordelijke richting gegroeid 
zou zijn. Oorspronkelijk werd verondersteld, dat deze vorming zijn ontstaan te 
danken Zou hebben aan de z.g. doorbraak van het Nauw van Galais, tengevolge 
van het post-glaciale stijgen van het zeeniveau. EuG. D U B O I S veronderstelde dan 
ook, dat het duinlandschap der Nederlandsche kust opgebouwd zou zijn uit 
afbraakproducten van gesteenten, die eertijds de verbinding vormden tusschen 



60 

Engeland en Frankrijk. T E S C H verbond hieraan de gedachte dat de vormingen 
van het Hohandsche kustlandschap ontstaan zouden zijn tijdens een doórloopen-
de stijging van het zeenivieau. Zijn gedachtengang is graphisch voorgesteld in 
f ig . 2. 

Intusschen bleek uit waarnemingen van V A N V E E N , dat er op het oogenblik 
geen zandtransport van eenige beteekenis plaats vindt van het Nauw van Galais 
naar de Hollandsche kust. Bovendien heeft B A A K aangetoond dat het zand van 
onze duinen geenszins uit het gebied van het Nauw van Galais afkomstig is. 
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Het materiaal blijkt een mengsel te zijn van zanden aangevoerd uit het Noorden 
(Scandinavië) en uit gebieden ten Zuidoosten van ons land gelegen. 

De kwestie hoe het komt dat in twee verschillende tijden, door een interval 
van ongeveer 7000 jaren van elkaar gescheiden, Zand accumuleerde in hetgeen 
T E S C H oude en nieuwe duinen genoemd heeft, bl i j f t onopgehelderd. En vooral 
is het ook moeilijk te begrijpen, dat zich een laag van een paar meter veen (dat 
blijkens het onderzoek van B . P O L A K op landcondities wijst) kon vormen tijdens 
stijgend zeeniveau. 

Immers er moeten steeds openingen in de zandruggen geweest zijn waardoor 
de zee zou kunnen binnen dringen. Zulke openingen waren er noodzakelijker
wijze, al was het aheen maar daar waar de rivieren in zee uitmondden. 

Met V A N V E E N kunnen wij veüig aannemen, dat het z.g. oude duinlandschap 
gevormd is tijdens de post-glaciale rijzing van het zeenivieau, de z.g. atlantische 
transgressie. Materiaal aangevoerd eendeels uit het Noorden door de ijsmassa's, 
anderdeels door de groote rivieren, werd door de opkomende zee opgestuwd 
tot parallele zandruggen, tot een lido- of zandruggen-kust met er achter afzetting 
van de oude zeeklei. Op die zeeklei accumuleerde het veen. Om deze verandering 
van zee naar landoppervlak in onze westelijke provincies te verklaren is het 

J.;:^ -BOOO -7000 -60OO -lOOO -fooo -3000 -SOOO -/OOO O +IOOO ^^^000 
/ya — I j 1 1 1 1 1 I I ^ ^ 
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Fig. 3. 
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noodzakelijk te veronderstellen, dat de zee zich terugtrok uit dit gebied. Wij 
dienen de graphische voorstehing conform te veranderen. Dit is geschied in 
f ig . 3. Aangezien wij niet zonder meer kunnen Zeggen of het zeenivieau gedaald, 
het land gestegen of dat beide factoren werkzaam zijn geweest, is in f ig . 3 voor
loopig verondersteld dat het landoppervlak stabiel is gebleven. De curve stelt 
aldus de relatieve beweging van het zeeniveau voor. Van Zelfsprekend impliceert 
de voorgestelde gang van zaken, dat naderhand het zeeniveau weer relatief 
gerezen is. 

Wi j kunnen echter nog een stap verder gaan, omdat nl. een daling van het 
zeeniveau in dien z.g. sub-borealen ti jd als een over de geheele wereld waarge
nomen verschijnsel bekend is. Meer nog, wij weten dat het zeeniveau sindsdien 
niet teruggekeerd is tot de hoogte waarop het vóórdien stond, doch thans Zes 
meters lager staat; m.a.w. gesteld dat het zeeniveau 6 m + x m omlaag is ge
gaan, dan is het slechts x m omhoog gekomen. 

Di t algemeen bekende verschijnsel is voor het ontcijferen van de geschiedenis 
van ons kustgebied van groot belang. Want nu kunnen wij het desbetreffende 
gedeelte der curve van f ig . 3 analyseeren op een wijze voorgesteld door f ig . 4. 

~3000 -/OOO O ^ fooo ^£ooo 

Fig- 4. 

Het is duidelijk, dat na de sub-boreale verlaging van het zeeniveau — een over 
de geheele wereld opgetreden verschijnsel — op een gegeven moment — locaal 
voor ons kustgebied — de zee weer ten opzichte van het land moest gaan stijgen, 
omdat nl . de bodemdaling het bedrag van 6 meter had „ingehaald". Deze voor 
ons kustgebied zoo belangwekkende ommekeer vond plaats in de negende 
eeuw van onze jaartehing. Van af dat moment diende men zich intensief te gaan 
bemoeien met verdediging van de kust (inpoldering, bedijking enz.). Zonder deze 
kunstmatige werken zou in het westelijk deel van ons land een gebied onder 
water staan met een oppervlakte bijna tweemaal zoo groot als ten tijde van de 
vorming der oude zeeklei. Het is duidelijk dat bij deze jongste relatieve stijging 
van het zeeniveau het kustgebied sterk aangetast werd. Uit het afbraak-materiaal 
van de oude zandruggen plus materiaal vrijgekomen door hervorming van het 
onderzeesche kustprofiel (het verticaal gestreepte plus het dicht gestippelde 
gedeelte van f ig . 5) ontstond onze duinreeks. Uit dit ahes blijkt, dat bodem
daling onze grootste vijand is. Toen deze omstreeks de 9e eeuw de 6 m dahng 
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van het zeeniveau had ingehaald werd de zee automatisch diens bondgenoot 
tegen ons. 

In de term bodemdaling zijn minstens drie verschillende factoren verdiscon
teerd. Bij gebrek aan voldoende gegevens is het niet mogelijk de invloed van 
ieder afzonderlijk te bepalen. 

Volgens de graphiek, f ig , 4, Zou de bodemdaling ongeveer 20 cm per eeuw 
bedragen. Geheel rechts in de graphiek is, bij a, bovendien nog een recente 
stijging van het Zeeniveau voorgesteld van ongeveer 12 cm per eeuw. Deze is 
door G U T E N B E R G afgeleid uit een critische bewerking van een zeventigtal peil
schalen over de geheele wereld. Ze houdt nauw verband met een algemeen 

terugtrekken van gletschers en ijskappen sinds ongeveer een eeuw, speciaal 
sedert het begin van de twintigste eeuw. Beweging van bodem en Zeeniveau 
bij elkaar opgeteld zou dus ongeveer 30 cm saeculair geven voor de laatste eeuw. 
Dit bedrag klopt met het bedrag o.a. door R A M A E R en V A N V E E N afgeleid uit 
peilschaalwaarnemingen langs onze kust. Zeer onlangs heeft K U E N E N nieuwe 
gegevens kunnen publiceeren, die op een geringer bedrag, n.l. 20 cm, zouden 
duiden. Laten wij hopen, dat dit cijfer juist is. Want voor de toekomst van ons 
land moeten wij hopen, dat de bodemdaling zal afnemen. Een ander hoopvol 
punt zou zijn een daling van het zeeniveau, doch niet teveel want zulk een 
daling zou het gevolg zijn van groei der ijskappen en te sterke groei zou weer 
andere minder aangename gevolgen met zich meebrengen. 

tegen wo orc/i'gre 
l/roegere /rust/i/n 
At/sr/yn \ 

fegenwoord/g/ zeeniveau 

yroegier zeenifeau 

Fig. 5. 



A N T I B I O T I C A , I N H E T BIJZONDER P E N I C I L L I N E 

door 

Dr. H . VELDSTRA. 

Voor velen heeft ongetwijfeld de indruk bestaan dat met de benamingen, 
ingevoerd voor anti-bacteriële stoffen uit micro-organismes, nl . antibiotica in 
algemene zin en penicilhne in het bijzonder, voor de chemotherapie iets geheel 
nieuws is aangeduid. Zoals echter vrijwel nooit een ontdekking „deus ex ma
china" karakter bezit, doch is voorbereid, blijkt bij nadere beschouwing ook in 
dit geval het begin reeds ver terug te liggen en penicihine een eerste werkelijk 
hoogtepunt te betekenen in een ontwikkeling van rond Zeventig jaren. 

Zo was P A S T E U R in de vorige eeuw met wederzijdse remming van cultures van 
micro-organismes op de hoogte en reeds in 1899 stelde W A R D voor dit verschijn
sel met biologische betekenis de naam antibiose voor, Tien jaar eerder had 
VuiLLEMiN dit woord in algemene zin gebruikt voor gevahen, waar in planten
en dierenwereld het ene individu zich handhaaft ten koste van een ander. 

Eveneens zijn door P A S T E U R en medewerkers reeds in 1877 waarnemingen 
gedaan over antibiose, waarbij pathogene micro-organismes waren betrokken. 
Het bleek bijvoorbeeld dat, terwijl miltvuur-bacteriën in steriele urine, hetzij 
neutraal dan wel zwak alkalisch, uitstekend gedijden, zij zich daarin niet meer 
vermenigvuldigden zodra een secundaire infectie dezer urine met een of andere 
„gewone" bacterie plaats vond. Bovendien stelden zij vast dat daarvoor gevoelige 
dieren na inspuiting van een suspensie van miltvuur bacteriën snel stierven, 
echter in leven bleven zo deze suspensie eveneens de eerder genoemde „gewone" 
bacteriën bevatte. Op grond hiervan werd reeds op de mogelijke betekenis dezer 
antibiose voor de therapie gewezen. 

Het zou nu mogelijk blijken de gehele ontwikkelingsgang op dit gebied tot in 
onze dagen aan de hand van dergelijke feiten te schetsen. Wij zullen ons echter 
beperken tot enkele markante gevallen uit deze reeks en daarbij in het bijzonder 
de aandacht vestigen op onderzoekingen die of wel methodisch, dan wel ten 
aanzien van de probleemstelhng in zekere mate een aequivalent vormen van de 
onderzoekingen uit onze t i jd , welke tot het isoleren van penicilline voerden. 

Methodisch ligt een begin bij G A R R É , die in 1877 door streepcultures van 
verschillende micro-organismes naast elkaar de wederzijdse beïnvloeding 
bestudeerde en uitgesproken antagonismes waarnam. In een publicatie van 
F R O S T in 1904 is deze werkwijze in een duidelijke afbeelding weergegeven voor 
het antagonisme tussen Ps. fluorescens en Bact, typhosum, Fig. 1 is hiervan een 
reproductie. 

De waarneming van L O D E in 1903, dat rond een toevallige luchtinfectie op een 
plaat van Microc, tetragenus deze. oorspronkelijke cultuur verdween, is wel een 
volkomen parallel van Prof. F L E M I N G ' S nader te bespreken tot penicilline 
voerende vondst. De antagonist bleek een grampositieve coccus te zijn en werd 

1) Uitgewerkte tekst van een voordracht, gebonden voor de Mij . DiUgentia te 's-Gravenhage, 
1 Febr. 1946. 
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met Microc, antagonismus aangeduid. L O D E toonde tevens aan dat dit micro
organisme een de groei van Microc, tetragenus remmende stof produceerde, 
welke eenzelfde effect had op cultures van B, anthracis en Staph, aureus, echter 
op die van B, coli geen invloed uitoefende. Een afbeelding uit L O D E ' S publicatie, 
hierop betrekking hebbende, is in f ig . 2 weergegeven. 

Fi(i . l , - D n n v i i ) K ilhistnitiiiK (iarróV 
iiiothdd ol' studyiiiK antiiKoiiisin — aKeruiitn 
streaks, Tlio ïiw^ti slre^aks of P.s. (hiores-
tMiiis W(>r(! niado and allowi'd to urow twenty-
luur liuur.s, and t l icii streaks of H. typliosns 
wor(! made which «rcw only at (ho circiiiii-
l'('r(ïiic(> o!' the plate. 

Fig. 1. 
Volgens F R O S T , J . infect. Dis. 1, 599 (1904). 

Nu kunnen antibioses van micro-organismes op tal van oorzaken berusten. 
Overproductie van bijv. alcohol of citroenzuur en dergelijke eenvoudige ver
bindingen door een bepaald micro-organisme kan het milieu totaal ongeschikt 
maken voor de groei van een ander. In therapeutisch opzicht zijn deze gevallen 
natuurlijk niet interessant. Doch ook vroeger heeft men reeds verder gezocht 
en extracten of zelfs meer of minder omschreven, uit cultures verkregen pro
ducten voor de therapie voorgesteld of gebruikt. Deze meer specifiek werkende 
verbindingen, veelal in grote verdunningen nog actief, zijn dan in onze ti jd 
door W A K S M A N ah antibiotica aangeduid. 

In 1896 sioleerde Gosio uit een Penicillium een stof in zuivere toestand, 
welke de groei van B, anthracis belemmerde en mycophenolzuur werd genoemd. 
Wij zouden deze stof nu als het eerste kristallijn verkregen antibioticum kunnen 
beschouwen. Zeer onlangs isoleerden F L O R E Y en medewerkers (1946) deze stof 
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opnieuw, nu uit Penicillium brevicompactum Dierckx, Zij bleek mede interessant 
te zijn door een vrij sterke werking tegen een aantal voor mens en plant pathogene 
schimmels. 

ï iy . 3, Heminungskreise, hervorgenifeii durch 
don M i u r o c . an tag, auf einer diehten Gelatine-
platte dos M i c r o e . te tr i i t ren us. 

Fig. 2. 

Volgens LoDE, Zbl. Bakt. 33, 196 (1903). 

E M M E R I C H en Löw introduceerden in 1899 als eersten een anti-bacterieel 
extract uit oude cultures van Bs, pyocyaneus voor medische toepassing, pyocya-
nase genaamd, dat in vitro lytisch werkte ten opzichte van de verwekkers van 
miltvuur, typhus en diphtheric. Klinisch werden met pyocyanase practisch alle 
proefnemingen verricht, welke later bij penicihine zouden worden herhaald. 
Na 1900 handhaafde het extract zich nog een ti jd voor locale toepassing. 

In dit verband whlen wij tenslotte nog noemen de onderzoekers N I C O L L E 

(1907), R A P P I N (1912) en V A U D R E M E R (1913), die uit cultures van verschihende 
micro-organismes (B. subtilis, B. mesentericus, B, megatherium, Aspergillus 
fumigatus) extracten verkregen, welke in vitro actief waren tegen Myc. tuber
culosis. 

Met deze keuze uit een veel uitgebreider materiaal is reeds voldoende aange
geven, dat toen F L E M I N G in 1928 zijn nu beroemde waarneming deed dat rond 
een secundaire infectie op een plaat met Staph, aureus deze cultuur lyse ver
toonde (zie f ig . 3 ) , daarmede niet een principieel novum werd gezien. 

De grote verdienste van prof. F L E M I N G is echter dat hij naar deze verschijn
selen keek, en, de mogelijke betekenis onderkennende, niet tot de gebruikelijke 
reactie besloot van een dergelijke verontreinigde plaat zo snel mogelijk te ver
nietigen. Vroegere studies over de afweer van het menselijke lichaam tegen 
5 
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binnendringende pathogene kiemen en in het bijzonder die over lysozyme 
een vooral in het traanvocht voorkomende stof, welke het oog in sterke mate 
voor infectie behoedt, kunnen deze instelling verklaren. Zo was prof. F L E M I N G 

in menig opzicht „de voorbereide mens", wien slechts, volgens P A S T E U R , het 
geluk dient. 

De infectie op de Staphylococcus cultuur bleek een schimmel te zijn van de 
Penicillium groep en werd nader gedetermineerd als Penicillium notatum West-
ling, welke het eerst was waargenomen op rottend plantenmateriaal (Hyssopus 
vulgaris) in Noorwegen. 

l ' 4 -n i ( ' i l lU in i c o l o n y . 
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Fig. 3. 

Volgens F L E M I N G , Brit. J . exp. Pathol. 10, 226 (1929). 

Deze stam bleek in haar cultuurvloeistof een stof te produceren, welke dit 
müieu een sterk remmende werking verleende op de groei van verschillende 
micro-organismes als bijv. staphylococcen, pneumococcen en streptococcen. 
B. coli en B, influenzae bleken daarentegen niet te worden beïnvloed. Oorspron
kelijk werd de benaming penicilhne door F L E M I N G gebezigd voor het fikraat 
van de cultuurvloeistof, later ging zij over op de actieve stof. 

F L E M I N G stelde reeds de geringe giftigheid der penicühne bevattende cultuur
vloeistof vast en wees in dat verband op mogelijke therapeutische betekenis voor 
wondbehandeling. Chemisch werd het probleem echter nauwelijks aangevat, 
waardoor enkele klinische proeven slechts met ruwe fikraten van cultures 

)̂ Het is buitengewoon interessant dat door de onderzoekingen van M E Y E R en L A U R E N C E 
(1944) het zeer waarschijnlijk is geworden, dat de actieve factor van het lysozyme identiek is 
met biotine. Tevens kwam vast te staan dat de stof welke voorkomt in het wit van het ei en 
biotine in sterke mate kan binden, nl. het avidine, eveneens een bestanddeel van het lysozyme is. 
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werden uitgevoerd en niet een dermate in het oog lopend effect hadden, dat de 
studie in deze richting werd voortgezet. 

Wel werd het ruwe penicühne in de bacteriologische methodiek toegepast, 
bijv. ter verkrijging van rein-cultures van B, influenzae en van de verwekker 
van kinkhoest. De groei van de daarbij veelal optredende infecties werd door 
toevoeging der penicilline oplossing nl. onderdrukt. Daardoor werd een betere 
bestudering der genoemde pathogene micro-organismes mogelijk en konden 
bijv. ten aanzien van de immunisatie tegen kinkhoest belangrijke vorderingen 
worden gemaakt. Dit voortdurend werken met de Penicillium notatum stam 
bracht bovendien mee dat deze steeds werd overgeënt en in actieve vorm 
behouden bleef. 

In de jaren 1932—1934 poogden C L U T T E R B U C K , L O V E L L en R A I S T R I C K in 
chemisch opzicht verder te komen met als doel afzondering der actieve stof uit 
het cultuur-müieu. Hierbij werd voor de cultuur een synthetische voedings
bodem gebruikt en stelden de onderzoekers vast dat het penicihine uit de voe
dingsbodem kan worden geëxtraheerd met behulp van organische oplosmidde
len, tevens echter dat de stof zeer onbestendig is. De hierdoor veroorzaakte grote 
moeüijkheden, en bovendien het gebrek aan klinische medewerking, waren ten
slotte oorzaak dat het onderzoek werd afgebroken. 

De ontdekking van Prontosü in 1935 en de snelle ontwikkeling van de sulf-
fonamide-therapie daarna (Dagénan, sulfathiazol) waardoor de vraag naar sterk 
antibacteriële middelen met geringe toxiciteit opgelost scheen, hadden tengevolge 
dat de belangstehing min of meer van het terrein der antibiotica werd afgeleid. 

Zo had tot 1939 geen enkel extract of stof uit micro-organismes in therapeu
tisch opzicht een blijvende plaats veroverd. Ook het pyocyanase was toen 
vrijwel uit de kliniek verdwenen, voornamelijk doordat te dikwijls de praeparaten 
hun activiteit bleken te hebben verloren, hetgeen door onvoldoende controle 
bij bereiding en verdere behandehng niet tijdig was onderkend. 

De publicaties van D U B O S en medewerkers (1939) over een tegen pneumo- en 
streptococcen buitengewoon actieve stof uit bepaalde bodembacteriën (B, hrevis) 
wekten echter opnieuw de belangstehing voor de antibiotica, mede doordat deze 
onderzoekingen in kwahteit alle tot nu toe op dit terrein verrichte overtroffen. 

Oorspronkelijk meende men met één stof te doen te hebben, welke tyrothri-
cine werd genoemd, doch voortgezet onderzoek toonde aan, dat in feite twee 
componenten aanwezig waren, nu aangeduid met gramicidine en tyrocidine. 
Beide zijn eiwitachtige verbindingen met een hoog moleculair gewicht, eigenlijk 
kristallijne polypeptides, waarvan merkwaardigerwijs bleek dat zij in tegen
stelling tot de normale eiwitten, welke uitsluitend uit 1-aminozuren zijn opge
bouwd, Z . g . „onnatuurlijke" d-aminozuren als bouwstenen bevatten. Deze 
komen in de natuur overigens slechts sporadisch voor, nl . in de alkaloïden van 
het moederkoorn, in de kapselsubstantie van miltvuur-bacteriën en B, mesen
tericus en blijkens K Ö G L ' S onderzoekingen in de eiwitten van tumoren. Het zal 
uitermate interessant zijn na te gaan in hoeverre de bijzondere activiteit van 
gramicidine en tyrocidine aan de aanwezigheid dezer „onnatuurlijke" bouw
stenen is gebonden. 

Intraveneus toegediend is de toxiciteit dezer verbindingen zeer groot, in-
traperitoneale inspuitingen tonen daarentegen minder bezwaren, waardoor 
toepassing, vnl. in de veterinaire praktijk, mogelijk is. Zeer onlangs zijn mede
delingen verschenen over toevoeging van formaldehyde aan gramicidine, 
waardoor de toxiciteit in beduidende mate zou verminderen. 
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Voor zover het de humane therapie betreft, zijn gramicidine en tyrocidine 
echter geheel door penicilline overvleugeld, door de veel geringere giftigheid 
van laatstgenoemde stof, 

Het onderzoek over penicihine was in 1938 opnieuw aangevat, nu in Oxford 
door een team van bacteriologen, chemici, medici e,a, ( F L O R E Y , C | I A I N , A B R A 

H A M , G A R D N E R , H E A T L Y ) , waardoor in elk geval de principiële bezwaren van te 
eenzijdige opzet, mede waardoor vroegere pogingen faalden, vanaf den beginne 
afwezig waren. 

De werkwijze was nu ook een zeer systematische, waarbij begonnen werd 
met het invoeren van een eenheid, waarin de antibiotische activiteit werd uitge
drukt: 1 Oxford-eenheid (O.E,) = die hoeveelheid penicilline in 50 cc cultuur
vloeistof, welke de groei van een bepaalde Staph, aureus stam juist geheel 
onderdrukt. Controle vindt plaats ten opzichte van een standaard. 

Bovendien werden kwantitatieve test-methodes uitgewerkt, welke het mogelijk 
maken de gang van het concentrerings-proces te volgen. De meest bekende en 
in gebruik zijnde methode is wel de ring- of cilinder-test volgens H E A T L Y , 

waarbij de te onderzoeken oplossing wordt gebracht in porceleinen of glazen 
cihndertjes, welke aan beide zijden open zijn en zich bevinden op een agar-
plaat, welke met een Staphylococcus-cvAtum is beënt. De oplossing diffundeert 
in de agar en veroorzaakt, afhankelijk van de sterkte, een kleiner of groter zone 
rond het cilindertje, waar geen groei van de Staphylococcus optreedt. Vergelij
king met het effect van een standaard-oplossing, stelt dan in staat de werking 
quantitatief te bepalen. Variaties zijn dat men de oplossing brengt in in de 
agar-plaat uitgeponste cilinder-vormige ruimtes of wel filtreerpapier-schijfjes 
drenkt in de oplossing en deze dan op de agar-plaat brengt. Fig. 4 geeft de 
resultaten van een chinder-test weer. 

Meer exacte metingen zijn mogelijk door nephelometrische bepaling van de 
dóór de groei van een Staphylococcus-cultum in een vloeibare voedingsbodem 
veroorzaakte troebeling, al of niet onder invloed van penicihine. Hierbij moet 
dan echter worden zorggedragen voor afwezigheid van voor penicilline onge
voelige micro-organismes. 

De eerst verkregen praeparaten bezaten ongeveer een activiteit van 4 0 — 5 0 
O.E./mg, dat wU dus zeggen dat zij in vitro actief waren in een verdunning 
1 : 2.500.000, Deze tot dan toe onbekend sterke werking ener anti-bacteriële 
stof leidde tot de onderstelling, dat men het penicilline al vrijwel zuiver in 
handen had, terwijl achteraf bleek dat in dit stadium nog slechts een 2—3 
procentig concentraat was verkregen! De hiermede verrichte klinische proeven 
gaven echter reeds een veelbelovend effect. 

Eind 1941 kwamen de onderzoekers via het Ba-zout tot 240 0,E,/mg en in de 
loop van 1942 met verfijnde methodes tot 450—500 0,E./mg, H E I L B R O N en 
medewerkers bereikten met chromatografische adsorptie aan voorbehandeld 
silica-gel een verdere zuivering tot 750 O.E./mg. 

Verdere mededelingen over het verloop van het onderzoek bleven daarna 
volledig uit: penicilline was een factor in de oorlogvoering geworden! 

De oorlogsverwondingen deden de dringende behoefte aan een werkelijke 
penicilline-productie rijzen. De oplossing der bij deze overgang van laboratorium 
naar fabriek te verwachten problemen werd door ligging en technische outillage 
beter in Amerika mogelijk geacht en daar verrezen dan ook, na uitwerken van 
methodes voor bereiding op grote schaal, de speciale „penicihin-plants". 

Tal van soms onoverkomelijk lijkende moeilijkheden moesten bij deze 
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bewerking in het groot worden overwonnen. Om enkele te noemen: in tot nu 
toe ongekende omvang moest aseptisch worden gewerkt, daar bepaalde secun
daire infecties een penicilhne splitsend ferment (penicihinase) bleken mede te 
brengen, waardoor de gehele opbrengst verloren kon gaan. Voorts moest 
dikwijls op korte termijn de productie van voor de voedingsbodem benodigde 
bestanddelen worden vergroot. Somtijds bleken de problemen pas oplosbaar 
door zeer bepaalde vondsten, als bijv. de toevoeging van een afvalproduct der 
maiszetmeelfabricage („corn steeping liquor"), waardoor een tienvoudige 
opbrengst per zelfde volume voedingsbodem werd verkregen. 

Fig. 4. 

Cilindertest volgens Heatly. 

Werking van penicilline op Staph. Aureus. orig. 

Zo kwam men tot de gewenste productie-stijging: opbrengst in 1943 22 
mhliard O.E., in 1944 1600 mihiard O.E. en eind 1945 van 15 Amerikaanse 
fabrieken 700 mihiard O.E. per maand, waardoor maandelijks een behandeling 
van ongeveer 1,5 millioen gevallen mogelijk is. 

De gebruikte cultuur-methodes zijn als volgt te onderscheiden: 
1. Oppervlakte-cultuur in platte flessen van glas of porcelein, welke dan in 

Zeer grote aantallen moeten worden gebruikt, echter een gemakkelijke 
sterilisatie van de voedingsbodem mogelijk maken. Duur van de groei na 
beënten met P. notatum tot het opwerken 1—2 weken. 

2. Diepte-cultuur in grote tanks („submerged culture"), waarin door aëratie 
een veel groter oppervlak wordt benut. Hiervoor worden speciale stammen 
van de P. notatum geselecteerd. Duur van de groei is bij deze werkwijze te 
beperken tot 2 dagen. Een bezwaar vormen de veel grotere moeilijkheden bij 
de sterilisatie. 
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3. Cultuur op half-vaste voedingsbodem, bijv. zemelen, welke direct voor 
extractie geschikt is. Ook hier een veel kortere groei-tijd dan bij de eerste 
methode, nl. 2—4 dagen. Bezwaar is als bij de onder 2 genoemde werkwijze, 
de moehijke sterilisatie, terwijl bovendien soms te grote plaatselijke warmte
ontwikkeling kan optreden, waardoor het gevormde penicilline ontleedt. 

Bij de technische penicihine-bereiding volgt men vrijwel uitsluitend de 
tweede of derde methode of varianten daarvan. De extractie van het gevormde 
penicilhne vindt plaats met organische oplosmiddelen, aan welke oplossingen 
het vervolgens weer wordt onttrokken met phosphaatbuffer of zeer verdunde 
loog. Door deze bewerkingen enige malen te herhalen, waarbij dus tussentijds 
weer moet worden aangezuurd, komt men veelal reeds tot een klinisch bruikbaar 
product. Uit de uiteindelijk verkregen waterige oplossing wordt het water 
verwijderd volgens de z.g. „lyophiele" droogmethode, d.w.Z. dat de oplossing 
wordt bevroren en het ijs hieruit bij zeer lage druk wordt weggesublimeerd. 
In bepaalde stadia van het concentreringsproces wordt soms nog een met 
„electronic heating" aangeduide verwarmingsmethode toegepast, waarbij een 
hoogfrequente stroom door de massa wordt gevoerd, hetgeen gelijkmatige ver
warming van het gehele systeem zonder temperatuur-gradiënt mogelijk maakt. 

Het aldus verkregen lichtgeel tot bruin gekleurde poeder bevat 25—50% 
penicühne (meestal in de vorm van het natrium- of calciumzout) en wordt in 
hoeveelheden van 100.000—200.000 O.E. verpakt in steriele ampullen, welke 
voor de klinische toepassingen dienen. 

Wi l men ten aanzien van de met penicilline te bestrijden pathogene kiemen 
de situatie in het algemeen aangeven, dan kan men Zeggen dat gram-positieve 
micro-organismes voor penicilhne gevoelig zijn, gram-negatieve daarentegen 
niet of in veel geringere mate. 

Zo werkt penicilline wel tegen: 

Staph, aureus; Streptococcus pyogenes; Pneumococcus; de Clostridia welchii, — 
septicum, — oedematiens, — tetani; de Neisseria gonorrhoeae, — meningitides 
en voorts tegen B, anthracis, Actinomyces bovis en C. diphtheriae, 

echter niet tegen: 

Proteus, B, pyocyaneus, de coh-, typhus- en dysenterie-groep, Pasteurella 
en Brucella, alle Haemophilus-soontn en ook niet tegen Myc, tuberculosis. 
Voor de wondbehandeling is de positie dus uitermate gunstig met betrekking 

tot de wondinfectie veroorzakende organismes. Ook ten opzichte van de sulfon
amides biedt penicilhne hier voordelen, daar het in tegenstelhng tot eerst
genoemde therapeutica niet door het in pus en serum voorkomende p. amino-
benzoezuur wordt tegengewerkt en de activiteit in veel mindere mate dan bij de 
sulfonamides van het aantal aanwezige kiemen afhankelijk is. 

Toepassing van penicilline is verder geïndiceerd bij Staphylococcus-initcüzs, 
waartegen de sulfonamides in het algemeen onvoldoende werken en in ahe 
gevallen van ziekteverwekkers, welke tegen sulfonamides resistent zijn. Zo zal 
men bijv. gonorrhoe, hoewel met hoge doses van de nieuwste sulfonamides nog 
wel te bestrijden, door het optreden van vele sulfonamide-resistente stammen, 
bij voorkeur met penicihine behandelen. 

Penicüline bleek verder bijzonder goede resultaten te geven bij pneumococ
cen- en meningococcen-meningitis (intralumbale toediening). Voorts zijn 
successen gemeld bij primaire syphüis-infecties. 
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Penicilline bestrijkt zodoende een breder terrein dan de sulfonamides; laatst
genoemde geneesmiddelen zullen echter ongetwijfeld hun eigen plaats be
houden als bijv, bij de gewone streptococcen- en pneumococcen-infecties en bij 
bacteriële darmaandoeningen. 

Nadelen van penicihine ten opzichte van de sulfonamides zijn dat door de 
geringe bestendigheid bewaring beneden 10° C dient te geschieden, dat zware 
metalen en oplosmiddelen als alcohol ontledend werken en verder dat uit
scheiding via de urine zeer snel plaats vindt, waardoor injecties om de 3 uur 
dienen te worden herhaald. Dit doet een veel nauwkeuriger controle van de 
patient vereist zijn, In dit verband zoekt men intensief naar toevoegingen 
welke de uitscheiding van het penicüline vertragen. Tenslotte heeft orale 
toediening van penicilhne als zodanig geen effect, daar het maagzuur ontledend 
werkt. Wel gaat men er in de laatste t i jd toe over, door bepaalde toevoegingen 
of toediening in capsules dit bezwaar te ondervangen; men heeft dan echter 
4—6 maal zoveel penicilhne nodig als bij injectie.. 

De voornamelijk bij penicilline-therapie toegepaste methodes zijn de vol
gende:. 

Locale applicatie: Het penicilline wordt in oplossing door een buis in de wond 
gebracht, dan wel in zalf of poeder verwerkt aangewend. Een typische 
vorm is de z.g. vivicüline-therapie, waarbij met voedingsbodem gedrenkt 
gaas op de wond wordt gebracht, waarna dit met P, notatum wordt beënt. 
Het door de schimmel ter plaatse geproduceerde penicilline kan dan direct 
inwerken. Een gevaar dezer methode is echter de kans op secundaire 
infecties, waardoor het penicilline kan ontleden en eventueel toxische 
stoffen kunnen worden geproduceerd. 

Intramusculaire injectie: 15.000 O.E. in 2—3 cc per 3 uur. De reeds genoemde 
snelle uitscheiding vereist herhaalde toediening, teneinde de concentratie 
in het bloed op het verlangde peil te houden. 

Intraveneuze injectie: 100.000—200.000 O.E. per 24 uur, continu door middel 

van intraveneus druppelinfuus in de bloedbaan. 
Inhalatie: Als vierde vorm van toediening heeft men hiernaast in de laatste 

t i jd inhalatie van in nevelvorm gebrachte penicühne-oplossingen ingevoerd. 
Terwijl de handelspraeparaten penicühne-concentraten zijn, hebben de 

chemische onderzoekers zich hiermede niet tevreden gesteld, doch getracht het 
penicilline in zuivere toestand te isoleren teneinde de structuur te leren kennen. 

Oorspronkelijk werden reeds analyses gedaan van producten, welke, zoals 
nu achteraf bleek, daartoe nog veel te onzuiver zijn geweest. Vele der daarop 
berustende gegevens zijn dan ook niet meer bruikbaar. Zo werd eerst gedacht 
dat penicilhne uh C, H , O en N was opgebouwd (empirische formules Oxford-
groep voor het Ba-zout: C24H320ioN2-Ba; volgens H E I L B R O N en mw, voor het 
Sr-zout: C24H340iiNSr; volgens M E Y E R : CiiHigOjN). In de loop van 1945 

kwamen echter gegevens door, dat het penicilline ook zwavel zou bevatten, 
zoals nu op grond van analyses van zuiver verkregen stof wel vaststaat. 

Men onderscheidt reeds een viertal penicülines, welke in structuur van een 
zijketen en in activiteit verschülen. In Engeland worden deze aangeduid met 
penicihine I , I I , I I I en K , in Amerika met penicihine F, G, X resp. K . Hiervan 
schijnt penicilline I I (G) het belangrijkste bestanddeel der meeste handels-
scaeparaten te zijn. De stof bezit 1650 O.E./mg. Het penicühne I I I (X) of 
allo-penicilline is zwakker werkzaam (900 O.E./mg). Van het penicilline I I (G) 
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hebben M C P H I L L A M Y en W I N T E R S T E I N E R het eerst het natrium-zout in zuiver 
kristahijne vorm verkregen (1943). Di t zout is inmiddels als internationale 
penicihine-standaard aanvaard, terwijl als penicilline-eenheid werd aangenomen 
0,6 y dezer standaard. 

In een recente publicatie van het Amerikaanse Committee on Medical 
Research en de Engelse Medical Research Council zijn de tot einde 1944 
verkregen resultaten van het structuur-onderzoek samengevat. Voor de vier 
penicillines worden de volgende structuur-formules waarschijnlijk geacht: 

H H 
HN — C — C — S 

l i l ! / C H ^ 
R — C = 0 C — N C ( 

H ^ ^ C O O H 

Penicilline I (F) ; CuHaoOjN^S, R = —CH^—CH=CH—CHj—CH3 

11 (G) : C,,Hi80,N,S, R = - - C H , 

I I I (X) : CieHisO.NjS, R = — C H , OH 

K (K) : Ci„H,„OiN,S, R = —CH.CCH,)^—CH, 

Volgens een niet officiële mededeling uit Engeland van einde 1945 zou 
penicüline ( I , F ? ) de volgende structuur bezitten: 

H 3 C . 

H,C • 

; C = C H — C H , 

N 
il 
C 

H 
C -

H 
C -

CO HN 

- S 

C( 

/CH3 

X H , 

H^ ^COOH 

Vanuit chemisch oogpunt achten wij deze structuur — althans ten aanzien 
van de ringsystemen — waarschijnlijker dan de officieel gepubliceerde. Op 
grond van nog nader te bespreken eigen onderzoekingen werd een dergelijke 
az-lacton-structuur van penicilhne reeds tevoren overwogen en vormde deze 
het uitgangspunt voor synthetisch werk op dit gebied. Ahe reacties van penicil
line, welke tot het opstellen der eerstgenoemde structuren voerden, kunnen 
trouwens ongedwongen ook vanuit de az-lactonformulering worden verklaard. 

Het onderzoek over penicüline is haast wel vanzelfsprekend gevolgd door 
een, zoals F L O R E Y het heeft genoemd, antibiotica „gold-rush" waarbij is ge
bleken dat nog tal van andere door schimmels en bacteriën geproduceerde ver
bindingen interessante antibiotische eigenschappen bezitten. In totaal werd 
reeds een 40-tal in het onderzoek betrokken, waarbij dikwijls is teruggegrepen 
op de resultaten van onderzoekers uit het einde der vorige, en het begin dezer 
eeuw, waarvan wij in het begin van ons overzicht er enkele noemden. 

Enige om bepaalde reden in het bijzonder interessante verbindingen wihen 
wij nog apart vermelden, een tabellarisch overzicht van de gehele groep is aan 
het slot weergegeven. 

Helvolzuur (C32H440g) werd geïsoleerd uit de reeds door V A U D R E M E R (1913, 
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zie liiervoor) onderzochte Aspergillus fumigatus en biedt interessante perspec
tieven, daar de stof relatief weinig giftig is en in vitro actief is tegen Myc, 
tuberculosis. Om deze reden staan ook weer de cultuurfiltraten van B, subtilis 
in het middelpunt der belangstelling (subtiline, subtilysine, bacitracine). 

Het eveneens uit Pen, notatum verkregen notatine viel op door de geweldig 
sterke werking in vitro, waar het in verdunningen van 1 : 10' nog de groei van 
Str. haemolyticus bleek te remmen. Het bijzondere dezer werking is evenwel 
dat zij slechts optreedt bij aanwezigheid van glucose en zuurstof; nader onder-
Zoek toonde aan dat het notatine een glucose-oxydase was (flavo-protein), dat 
in feite werkte door het bij de oxydatie van glucose tot gluconzuur gevormde 
waterstofperoxyde. Deze eenvoudige verbinding is dus het eigenlijke agens en 
notatine is dan ook niet een antibioticum in de eerder gegeven betekenis. In 
vivo is notatine niet werkzaam, daar het aanwezige enzym katalase het ge
vormde H j O j ontleedt. 

Buitengewone belangstelhng genieten in de allerlaatste t i jd de uit verschillende 
Actinomyceten verkregen verbindingen van basisch karakter, vooral het door 
W A K S M A N (1944) onderzochte streptomycine uit Act. griseus. Di t is een weinig 
toxische base, welke in grote doses kan worden toegediend en ook actief is 
tegen een aantal gram-negatieve micro-organismes als bijv. B, Coli, Ps, pyo-
cyanea. Bovendien vertoont streptomycine effect, zowel in vitro als in vivo 
(caviae), tegen de verwekker der tuberculose. Onderzoekingen over toepassing 
bij typhus zijn in gang. Hiermede zou het antibiotische „palet" dus wezenlijk 
worden uitgebreid. Blijkens mededelingen in een voordracht van F L O R E Y ligt 
het optimum der werking dezer basische stoffen echter bij een relatief hoge 
pH, terwijl autolyserend weefsel en pus meestentijds vrij zuur zijn, zodat in 
dezen zijns inziens gewaarschuwd moet worden tegen een te groot optimisme. 

Volgens zeer recente onderzoekingen van F R I E D en W I N T E R S T E I N E R Z O U 

streptomycine de empirische samenstelhng (C^oH^gO, - sNa)^ bezitten, terwijl 
voor een hydrolytische splitsing het volgende verloop waarschijnlijk werd 
gemaakt ( B R I N K en mw.; C A R T E R en mw.): 

N H 
I I 

N H — C — N H , N H , 
I I 

C H C H 

/ \ / \ 
H O H C C H O H H O H C C H O H 

(C,„Hi„0,-8N3) X ; 
H O H C C H O H H O H C C H O H 

C H 

N H , 

N H 

streptomycine )̂ streptidine streptamine 

)̂ Noot bij de correctie : 
Volgens de allernieuwste onderzoekingen wordt voor streptomycine de formule C2xH3,Oi2N7 

waarschijnlijker geacht. Voorts zou de substitutie der guanidine-resten in streptidine, resp. 
der — N H , groepen in streptamine niet volgens 1-4, doch volgens 1-3 plaatsvinden. 

Waarschijnlijk is in streptomycine het streptidine glucosidisch gebonden aan een stikstof-
bevattende op een disaccharide gelijkende stof. 



74 

Ook in ons land heeft men zich natuurlijk geïnteresseerd voor antibiotica, 
doch van vele dezer onderzoekingen zijn de resultaten nog niet gepubliceerd. 

Gedurende de oorlog heeft een team van microbiologen,chemici,pharmacologen 
en klinici uitvoerig onderzoek verricht over een antibioticum uit Penicillium 
expansum, dat de naam expansine verkreeg. Interessant is hierbij dat het uit
gangspunt dezer onderzoekingen een ander was dan dat der Anghcaanse, nl . 
gelegen was in het werk van V A N L U Y K (sedert 1932) over antagonismen tussen 
in de bodem voorkomende wel en niet voor planten pathogene micro-organismes. 
Nadat O O S T E R H U I S en L U Y K E N het expansine in kristahijne vorm hadden geïso
leerd, slaagden N A U T A , O O S T E R H U I S en mw. erin, de structuur op te helderen. 
De stof bleek identiek met het reeds door Engelse onderzoekers verkregen 
patuline (tevens identiek met clavacine, clavatine en claviformine): 

O Deze verbinding schijnt zeer veel voor te komen, 
(11, zij is inmiddels nl . reeds uit een elftal micro-organismes 

/ \ geïsoleerd. 
H j C C C H Het relatief eenvoudig gebouwde expansine is veel 

I I I toxischer dan penicühne en daardoor ongeschikt voor 
^ " " " " x / H \ / inwendig gebruik. Blijkens in ons land verricht klinisch 

\ o / \ C / onderzoek zal de stof echter wellicht nog van betekenis 
II kunnen zijn bij de bestrijding van door schimmels 

veroorzaakte huidaandoeningen. 
Eigen onderzoekingen ( V E L D S T R A en H A V I N G A ) over groei- en remstoffen van 

hogere planten legden verband tussen de structuur van remstoffen en die van 
een aantal bekende antibiotica als penicilzuur en patuhne. Beide groepen zijn 
nl. te karakteriseren als onverzadigde lactonen. In samenhang hiermede werden 
tevens bepaalde voorstellingen ontwikkeld over de structuur van het penicilline, 
waarvoor — mede op grond van de toen bekende chemische eigenschappen — 
een azlactonstructuur 

H 
R l — C C = 0 

\ 
O 

/ 
N = C—R^ 

waarschijnlijk werd geacht. 
In de eerder genoemde officieuze penicihine-formulering, welke daarna 

bekend werd, komt dit structuul'-element inderdaad voor. Definitief staat de 
structuur van penicihine echter nog niet vast. 

Het geschetste werk werd uitgangspunt voor uitvoerig synthetisch onderzoek 
op dit gebied, waarvan interessante uitkomsten mogen worden verwacht. 

Algemeen zijn de verwachtingen op dit nieuw betreden terrein der antibiotica 
hooggespannen; bij weloverwogen opzet in team-work kan redelijkerwijs worden 
ondersteld, dat deze niet zullen worden beschaamd. 



75 

L I T E R A T U U R 

Samenvattingen in tijdschriften; 

Penicillin 1929—1943. 

P L A T T N E R , P L , A . 

BüCHI, J . 

F L O R E Y , H . W . 

O X F O R D , A . E . 

Brochures, boeken; 

LiEBMANN, A. J . 

G R O N I N G E R , W . 

H E R R E L , W . E . 

K O L M E R , J . A . 

L A C K E N , G . 

M A R T I N , R . , N I T T I , F . , 

SURE AU, B . , BERROD, J . 

S O K O L O F , B . 

W A K S M A N , S . A . , 

British Medical Bulletin Vol. 2, Nr. 1 (1944). 
Penicillin. 

Schweiz. Mediz. Wochenschrift 74, 611—630 (1944). 
Penicillin. 
Experientia 1, 167 (1945), 
Penicillin. Uebersichtsreferat über die Eigenschaften, Applikations-
weisen und Arzneiformung. 
Pharmaceutica Helv. Acta 20, 117 (1945); 21, 1 (1946). 
The use of micro-organisms for therapeutic purposes. 
British Medical Journal 1945, p. 635. 
The chemistry of antibiotic substances other than penicillin. 
Annual Review of Biochemistry 14, 749 (1945). 

Penicillin. Annotated bibliography Nrs. 1—81, with detailed 
subject index. 
Idem, second series, Nrs. 82—260, with supplemental references 
and cumulative author and subject indexes. 
Library Winthrop Chemical Co. Inc. New York 1943, 1944. 
Penicillin. History, scientific development and production. 
Reprinted from Cincinnati Journal of Medicine 25, 360 (1944). 
The use of penicillin in treating war wounds. 
Medical Research Council, War Memorandum Nr. 12, London 1945. 
Penicillin in warfare, • 
Special number of the British Journal of Surgery, 1945. 
Penicillin, 
Luzern 1946, 
Penicillin and other antibiotic agents, 
Philadelphia/London, 1945, 
Penicillin therapy, 
London 1945, 
The story of penicillin. 
London 1945. 
L a penicilline et ses applications cliniques. 
Paris, 1945. 
Penicillin, A Dramatic Story. 
London 1945. 
Microbial antagonisms and antibiotic substances. 
New York 1945. 

Van de zeer uitgebreide literatuur over antibiotica zijn slechts enkele belangrijke samen
vattingen in tijdschriften, alsmede boeken vermeld. 

Voor historische gegevens over de ontwikkeling der onderzoekingen zij in het bijzonder 
naar het artikel van F L O R E Y verwezen. Ook wij ontleenden hieraan tal van bijzonderheden. 
Voar klinische gegevens raadplege men de werken van K O L M E R , resp. M A R T I N en mw. 

Research Laboratorium 
Combinatie N.V.- en Amsterdamsche-, 
Bandoengsche- en Nederlandsche Kininefabriek. 

Amsterdam, Febr. 1946. 
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Micro-organisme Antibioticum Empirische formule 

Penicillium claviforme . . . . . . . . . 
„ expansum 
„ melinii 
„ patulum Bain 
„ urticoe Bain 

Aspergillus clavatus 
„ gigantus 
„ terreus Thom. 

Gymnoascus stammen 

claviformine 
expansine 

patuline 

clavicine-clavitine 
gigantzuur 

C,H„Oi 

Penicillium aurantio virens Biourge . . . 
cyclopium viridicatum . . . . 

„ Johannioli Zaleslti . . . . . . 
„ puberulum Bain. . . . . . . . 

puberulzuur CsHijOij 

fumigatine 

Aspergillus spinulosum Thom. . . . . . spinulosine 

Penicillium cyclopium Westl. . . . . . . 
puberulum Bain. . . . . . . . 
suavolens 

„ Thomii 
Aspergillus ochraceus , 

penicilzuur 

„ expansum 
Aspergillus terreus Thom. . . . . . . . 

„ candidus . 

citrinine 

Fusarium javanicum javanicine 
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Structuur 

O 

H , C C 

li 
O 

C H 

O 

O 
li 

H , C - — O H 

—OCH3 

ii 
O 

O 

H3C— 

H O — 

- O H 

- O C H , 

O 

OCH3 

C = C H 

H , C — C — C ^ 
-^OH 

C O 

C H , \ 0 / 

H , C 

H , C — C H 

H X O -

- C H , 

C H j C O C H , 
O H O 

Bacteriosta tisch 

gram 
posi
tief 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

gram 
nega

tief 

Activiteit (mg/1) 

St. aur, B. coli 

+ -

10 

50 

30 

2.5 

Fungi-
statisch 

10 + 

Toxici
teit Opmerkingen 

- + 

+ 

In vitro totale 
remming van 
M . tuberculo
sis met 10 mg/ 
1. 
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Micro-organisme Antibioticum Empirische formule 

Fusarium javanicum . . . . . . . . . . oxyjavanicine 

Penicillium brevi-compactum Dierckx . . . mycophenolzuur 

Trichoderma v i r i d e . . . . . . . . . . . viridine 

Aspergillus fumigatus (mut. Helvola YuiU) , helvolzuur 

(fumigacine = helvolzuur + gliotoxine) 

Metarrhizium glutinosum glutinosine 

Pseudomonas pyocyanea . hemi-pyocyanine CijHgO N., 

Chromobacterium iodinum iodinine 

Aspergillus flavus . aspergilzuur CijHjoOjNz 
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Bacteriosta tisch 

Structuur gram gram 
Activiteit (mg/1) 

Fungi-
sta tisch 

Toxici
teit Opmerkingen 

posi
tief 

nega
tief 

St. aur. B. coli 

Fungi-
sta tisch 

Toxici
teit 

0 

— C H 2 O H 

HsCO- l^ 

OH 0 

• 

—CH2COCH3 
0 2.5 

CH 

H O - j / \ 

3 

H O O C — L 
1 
CO + 

OH 

+ 

-h + - f 0.4 + 

Remt groei van 
Botrytisalliim. 0.005 mg/ 1. 
In vitro actief 
tegen Myc. tu
berculosis. 

0 0 -F Remt groei van 
Botrytis allii 
met 0.2 mg/1. 

OH 

\ 
-f 

\ 
0 

ANA 
0 

\ —OH 

J —OH 
-V 0.05 

/N\ CH3 
HC C—C—CH,—CH3 

H I I 1 H ? 
agC—CH,,—c—c c = o + 6 40 + - f - t -

C H 3 N-N/ 1 

OH 
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Micro-organisme Antibioticum Empirische formule 

Pseudomonas aeruginosa (B. pyocyaneus) . pyocyanine Ci3Hi„0 

streptothricine Ci3H2,0,N6 

Actinomyces griseus streptomycine (Ci„Hi,0,- ,N,,)„ ^ 

Pseudomonas aeruginosa ( B, pyocyaneus) . 

Pyo I V 
Pyo 16 
Pyo I I I 
Pyo Ic 
Pyo I I 

C1CH23O3N 

C34H4802N2 

C3iH„0,N2 

actinomycine A 

actinomycine B 

^37^50^10^7 2 

gramicidine 

tyrocidine. H C l 

subtiline 

bacitracine 

Penicillium notatum notatine 
penicilline B 
penatine 

Penicillium corylophilum D X corylophiline 

Streptococcus stammen diplococcine 

Penicillium notatum Westl 
„ chrysogenum . . . . . . . . 

„ avellaneum T h o m . . . . . . . 
„ citreo-roseum , . 
„ fluorescens . . . . . . . . . 
„ rubens Biourge 

turbatum Westl 

Penicilline 
Flavicine 
Flavicidine 
Parasiticine 
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H N -

I I 

O 

Structuur 

C H 3 

polycyclisch ? 

polypeptide 

polypeptide 

polypeptide ? 

C 
I I 

O 

flavoproteine 
(glucose-oxydase) 

flavoproteine ? 

H 

- N 

H 
- C -

. C H 3 

Bacteriostatisch 

gram 
posi
tief 

+ + -

+ + 

+ + 
+ + 
+ + 

+ + + 
+ + + 

+ + + 

' + + 

+ + + 

+ 

^COOH 

- + + 

gram 
nega
tief 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

Activiteit (mg/1) 

St. aur. B. coli 

6 
3 
0.8 
0.1 

1 

25 

800 

0.001 

0.01 

100 

0.03 

3 

30 

100 

200 

16 

20 

Fungi-
statisch 

Toxici
teit Opmerkingen 

+ + + 

Actief tegen 
verwekker van 
typhus en tu
berculose. 

Remt groei van 
B. subtilis met 
0.001 mg/1. 

In vitro en 
vivo actief te
gen Myc. tu
berculosis; 
Remt groei van 
L . casei met 
1 mg/1. 

Het bij de oxy
datie van glu
cose gevormde 
H 2 O 2 is het 

eigenlijke 
agens. 

Remt groei van 
Str. cremoris 
met 5 mg/1. 
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Micro-organisme Antibioticum Empirische formule 

Aspergillus flavipes 

flavus • 

giganteus . • 

„ nidulans 

„ niger 

„ oryzae 

„ parasiticus . . . . . . . . 
Penicilline I (F) Ci4H2„04N2S 

11 (G) CioHisO.N^S 

(K) Ci6H2804N2S 

I I I (X) 

Gliodadium fimbriatum 

Trichoderma viride 

gliotoxine C13H1MN2S2 

Proactinomyces stammen proactinomycine 

Actinomyces albus 
„ violaceus . . 

actinomycetine 

Polyporus stammen polyporine 

Aspergillus f u m i g a t u s . . . . . . . . . . aspergilline 

Penicillium gladioli gladiolzuur )̂ C11H10O5 

)̂ Tijdens afdrukken bekend geworden. 
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Structuur 

N -

R - c 

R = -

R = -

R = -

R = -

R 

H 
-C 

CO H N 

^O/ 

.CH3 ? 

^CH3 

gram 
posi
tief 

^COOH 

CH, _ CH = CH - CH, - CH, 

CH, — CH 

CH, 

CH, 

CH, 

CH,—CH,—CH,—CH,—CH,—CH, 
— CH. 

CH, -OH 

HO\ 

H 
-C — O H 

CH 

\ 
N C = O 

I 
N - C H , 

^C 

s-/' \ c 

^OH 

-CH, 

HOOC—/ ^ 

O H C - C - . 
II \ ^ 
O 

- C H 3 

—OCH, 

Bacteriostatisch 

gram 
nega
tief 

Activiteit (mg/1) 

St. ; B. coli 

0.012 

0.022 

0.2 

250 

Fungi' 
statisch 

12 

500 

4-4-

Toxici¬
teit Opmerkingen 

Actief tegen 
verwekkers 
van typhus en 
cholera. 

Actief tegen 
M . tuberculo
sis. 

Remt groei van 
Botrytis allii 
met 2 mg/1. 



BIO-ELECTRISCHE VERSCHIJNSELEN 

door 

Prof. Dr. V. J. KONINGSBERGER 

Het is van algemeene bekendheid, dat in het levend organisme electrische 
verschijnselen veelvuldig optreden. Weliswaar zijn slechts zelden de voorkomen
de potentiaalverschillen hoog, en de hoeveelheid electriciteit, de lading, groot 
genoeg om deze electriciteit zonder meer te kunnen waarnemen (sidderrog), 
maar met hulpmiddelen van voldoende gevoeligheid is het mogelijk tusschen 
verschillende weefsels en zelfs tusschen de cellen van eenzelfde weefsel potentiaal
verschillen aan te toonen. 

Over den aard van deze aan organismen meetbare potentialen bestaat geen 
volstrekte zekerheid, maar het is aannemelijk, dat zij wel steeds terug te brengen 
zijn tot zg. membraanpotentialen. Immers het protoplasma van elke cel is niet 
alleen omgeven door een celwand, doch vooral de buitenste laag van het proto
plasma zelf, het zg. ectoplasma, bezit in den levenden toestand een bijzondere 
doorlatendheid voor verschillende stoffen. Wordt het natuurlijke oplosmiddel, 
water, steeds gemakkelijk doorgelaten, de in het water opgeloste stoffen dringen 
veel moeilijker of in het geheel niet door het ectoplasma naar binnen; het ecto
plasma is selectief permeabel. 

Daarbij moet men aannemen, dat de mate van permeabiliteit en ook de selec
tiviteit zelf in hooge mate afhankelijk zijn van milieufactoren, zooals de tempera
tuur, de zuurgraad (d.i. de waterstof ionen-concentratie of pH) en vooral de in 
het waterige milieu aanwezige andere ionen dan die van waterstof. Hoewel het 
leven volstrekt afhankelijk is van water, is het natuurlijke milieu van het levende 
protoplasma nimmer zuiver water; steeds zijn in dat water o.a. zouten, zij het 
in geringe hoeveelheden, opgelost. Deze zouten zijn electrolyten, d.w.Z. in 
waterige oplossing zijn zij in ionen gesplitst; bijv. een keukenzoutmolecule in 
een positief geladen natriumion (kation) en in een negatief geladen chloorion 
(anion): 

NaCI ^ Na+ + C h 

Zoodat in een keukenzoutoplossing zoowel positieve als negatieve deeltjes en 
wel in gelijke hoeveelheden voorkomen. Op verschülende manieren kunnen 
daardoor in het protoplasma potentiaalverschülen ontstaan. 

In de eerste plaats kan het voorkomen, dat de kationen en anionen van een 
zout in grootte verschillen en dat deze ionen zich daardoor tijdens hun diffusie 
door water met uiteenloopende snelheden verplaatsen. Loopen de kationen bijv. 
sneller dan de anionen en passeeren zij een overigens volkomen permeabele mem
braan, dan zal er gedurende eenigen ti jd een potentiaalverschil ter weerszijden 
van de membraan optreden, omdat de kationen er reeds doorheen gegaan Zullen 
zijn en de anionen nog niet (diffusiepotentiaal). 
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Ook kan het zijn, dat de membraan zelf bestaat uit stoffen, die ionen kunnen 
afsplitsen. Bezit de bouwstof der membraan bijv. talrijke carboxylgroepen 
(—COOH), zooals bij pectine het geval is, dan zuhen deze bij een daartoe ge
schikte pH waterstofionen afsplitsen en zelf anion-natuur bezitten, dus negatief 
geladen zi jn: 

membraan—COOH membraan—COO" + H+ 

Stelt men zich nu voor, dat de wanden der submicroscopische poriën van zulk 
een membraan dicht bezet zijn met zulke negatieve COO~-groepen en dat 
daardoor een keukenzoutoplossing heen gaat, dus Na+- en CL-ionen passeeren, 
dan zullen door electrische attractie de Na+-ionen door de COO^-groepen 
worden aangetrokken en vastgehouden, tprwijl de Ch-ionen worden afgestooten 
en permeëeren. Ook hier is het resultaat een voorbijgaand potentiaalverschil 
ter weerszijden van de membraan {membraanpotentiaal in engeren zin). 

Tenslotte kan zich het geval voordoen, bijv. bij in grootte sterk uiteenloopen
de kat- en anionen, dat de membraan de eene ionensoort veel gemakkelijker 
doorlaat dan de andere. De dikwijls paradoxaal lijkende potentiaalverschillen, 
die hiervan het gevolg kunnen zijn, staan bekend onder den naam van D O N N A N -

potentialen. 
Wanneer men de hierboven beschreven verschijnselen aan levenlooze mem

braanmodellen bestudeert, treedt er na korteren of langeren t i jd weer evenwicht 
op, waarbij de potentialen verdwijnen. Zij hebben dus een beperkten levens
duur: de hoogere energietoestand, die zich als potentiaalverschil manifesteert, 
kan geen stand houden, indien de omstandigheden, die aanleiding gaven tot 
het optreden van een potentiaal (concentratieverschhlen), niet in stand worden 
gehouden en daarvoor is energie noodig. 

Nu zijn potentiaalverschillen in den levenden toestand juist gekenmerkt 
door hun relatieve stabiliteit; er moet dus voortdurend energie worden toege
voerd voor hun instandhouding en deze wordt geleverd door de stofwisseling. 
De bedoehng van deze voordracht is nu, na te gaan wat de stofwisseling eigenlijk 
is, waaruit dan zal blijken, dat ook dit proces, electrochemisch beschouwd, een 
overdracht is van electrische energie, aanleiding geeft tot het optreden van 
potentiaalverschillen en dus zelf behoort tot de bio-electrische verschijnselen. 

Bij de stofwisseling of het metabolisme kan men twee processen onderschei
den, de men gewoonlijk als voeding of anabohsme en ademhaling of katabo-
hsme aanduidt. 

In het anabolisme worden stoffen omgezet tot verbindingen van hoogere 
potentiëele energie, De duidelijkste en voor ahe leven op aarde fundamenteele 
vorm van anabolisme is het proces der photosynthetisohe koolzuurassimilatie 
der groene planten, waarbij de chlorophylbevattende cellen met behulp van het 
chlorophyl koolzuurgas en water omzetten tot koolhydraten, terwijl zuurstof 
daarbij vrij komt. De'enorme hoeveelheid energie, die voor deze koolzuurreductie 
noodig is, wordt geleverd door het zonlicht. Het zou te ver voeren thans dieper 
op dit proces in te gaan, alsook op de voeding in het algemeen. Volstaan moet 
worden met de opmerking, dat volgens moderne opvattingen, de voeding der 
niet-groene organismen, het zg. heterotrophe anabolisme, dat steeds direct of 
indirect aangewezen is op een verdere verwerking van de bij de koolzuurassimi
latie der groene plant gevormde producten, onafscheidelijk gekoppeld zijn aan 
het katabolisme. 

Wi j moeten ons beperken tot een bespreking van het laatstgenoemde proces, 
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dat men ook vaak aanduidt als biologische oxydatie, omdat hierbij stoffen van 
hoogere potentiëele energie worden omgezet in stoffen van geringere energie, 
zoodat hierbij energie vrij komt. Het is deze energie, die de levensprocessen 
onderhoudt en den levenden toestand als het ware opstuwt tot een hooger 
energieniveau dan dat van het milieu. Dit proces is onverbrekelijk met het leven 
verbonden; zoodra deze energiestroom ophoudt, is het onderscheid tusschen het 
leven en bet levenlooze millieu verdwenen en heeft het leven plaats gemaakt 
voor den dood. Het zal duidelijk zijn, dat katabolisme dus overal voorkomt waar 
leven is, dus in iedere levende cel, waarin het protoplasma als drager van de 
levensverschijnselen ook de zetel is van het katabolisme. 

Als ruw schema kan men het katabolisme voorstellen als een langzame ver
branding van organische (in sommige .gevahen ook anorganische) stoffen, bijv. 
van koolhydraten, suikers, met behulp van zuurstof uit de lucht, waarbij kool
zuurgas en water ontstaan en energie vrij komt; 

C«Hi,Oo + 6 O , -* 6 CO2 + 6 H2O + 674 000 cal (1) 

Langen tijd heeft men zich voorgesteld, dat hierbij in het bijzonder de koolstof 
(C) uit de organische verbinding zou worden geoxydeerd: het leven zou m.a.w. 
„kolen" stoken. Van deze opvatting ging W A R B U R G (1918 — 1933) nog uit, toen 
hij zich de vraag stelde, hoe het komt dat de zuurstof uit de lucht zoodanig 
wordt geactiveerd, dat deze oxydatie bij lagere temperaturen met duidelijk 
meetbare intensiteit plaats vindt. Men wist reeds lang, dat bij de beschreven 
reactie organische thermolabiele katalysatoren in het spel zijn, bio-katalysatoren 
dus, die men enzymen en vroeger fermenten noemde. W A R B U R G stelde zich 
voor, dat de zuurstof door zulk een enzym wordt geactiveerd. Hi j trachtte een 

model" van zulk een enzym te verkrijgen en koos daarvoor om redenen, die 
hier buiten beschouwing moeten blijven, bloedkool. Inderdaad gelukte het in 
vitro door tusschenkomst van bloedkool organische stoffen tot oxydatie te bren
gen, wehswaar geen suiker, maar wel cysteïne, een Zwavelhoudend aminozuur. 
Evenals de ademhaling werd ook deze katalytische oxydatie sterk geremd door 
narcotica, zooals aether, chloroform en urethanen. Dit zijn alle stoffen, die zich 
over een waterig oppervlak (bijv. op het grensvlak water/lucht) spreiden in 
uiterst dunne, monomoleculaire lagen. Daar de remmende werking omgekeerd 
evenredig was met de grootte der moleculen van het narcoticum (van methylure-
thaan waren veel grootere hoeveelheden noodig dan van phenylurethaan om 
dezelfde remming te verkrijgen), concludeerde W A R B U R G , dat het narcoticum 
zich zou spreiden over het oppervlak en dat het aldus „afgedekte" oppervlak 
zou worden geïnactiveerd, m.a.w. dat „he t" ademhahngsenzym als oppervlakte
katalysator werkzaam zou zijn. 

Het was reeds lang bekend, dat ook bepaalde vergiften, zooals blauwzuur 
(HCN), koolmonoxyde (CO) en zwavelwaterstof (H2S), de ademhahng ïeeds 
in Zeer geringe concentraties remmen. Dat bleek ook bij de oxydatie van cysteïne 
door bloedkool het geval te zijn, waarbij de remming reeds optrad bij in ver
houding veel geringere hoeveelheden dan bij narcotica het geval was, zoodat 
het onmogelijk was, dat het vergif ook het katalytisch oppervlak kon afdekken 
(deze gifstoffen zijn trouwens niet oppervlakte-actief). Hieruit trok W A R B U R G 

de conclusie, dat niet het geheele enzymoppervlak katalytisch werkzaam is, 
doch alleen bepaalde punten van dat oppervlak. Langs een reeks zeer fraaie 
proeven werd aangetoond, dat deZe actieve punten ijzer-ionen waren, of in het 
algemeen zwaar-metaal-ionen konden zijn, die van valentie kunnen wisselen 
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(Fe, Mn , Cu). Bovendien werd bewezen, dat het ijzer in W A R B U R G ' S adem
hahngsenzym gebonden voorkomt als bestanddeel van het zg. haemine. 

W A R B U R G ' S onderzoekingen hebben er in hooge mate toe bijgedragen het 
onderzoek naar den aard en samenstehing van enzymen te stimuleeren en het 
inzicht in hun bouw te verdiepen. Als resultaat van een lange reeks onder
zoekingen is de tegenwoordig algemeen aanvaarde opvatting ontstaan, dat elk 
enzym (holo-enzym) is opgebouwd uit een eiwitmolecule (apo-enzym) en een 
veel kleiner molecule of atoomgroep (co-enzym). Geen van beiden bezitten 
afzonderlijk katalytische werking; pas de combinatie, het holo-enzym 
( = apo-enzym + co-enzym) is katalytisch werkzaam. Het apo-enzym, het 
dragereiwit of pheron, is een zeer groot molecule (moleculair gewicht 35 000 of 
een veelvoud daarvan); in vergelijking daarmede is het co-enzym, de werkzame 
of prosthetische groep, het agon, klein. In veel gevallen is het het zoo straks 
genoemde haemine, soms een koper-atoom, in andere gevallen een organische 
verbinding, zooals het nicotinezuuramide, lactoflavine, aneurine, kortom stoffen, 
die als vitaminen bekend zijn. De specificiteit van het enzym ligt niet, althans 
niet uitsluitend in de werkzame groep; zij wordt voor een groot gedeelte door het 
dragereiwit veroorzaakt. 

In het licht van W A R B U R G ' S theorie kan men zich het groote eiwitmolecule 
denken als een sigaar, waarvan aan één uiteinde het puntje de werkzame groep 
voorstelt. Stelt men zich dit geheel netjes in bossen verpakt voor, dan komen de 
werkzame groepen in een (submicroscopisch) vlak te liggen, dat oppervlakte-
katalytisch werkzaam is. 

De ademhalingstheorie van W A R B U R G , als zoude door het haemineferment de 
zuurstof uit de lucht worden geactiveerd en daardoor de biologische oxydatie 
tot stand komen, is echter veel te simphstisch gebleken. 

Door WiELAND is sinds 1911 een geheel andere opvatting over het wezen der 
biologische oxydatie verkondigd. Bij de katalytische oxydatie van alcohol tot 
aceetaldehyde bleek, dat daarbij waterstofperoxyde ontstond: 

C H 3 . C H 2 O H -F O, ^ C H 3 . HC = O - f H2O, 

terwijl verder het aceetaldehyde na hydratatie tot azijnzuur werd gedehydroge-
neerd: 

( C H 3 . HC = 0)H,0 + O, ^ C H 3 . COOH + H2O,. 

Deze oxydatie zou dus bestaan uit een waterstofonttrekking aan de verbinding, 
die geoxydeerd wordt, de waterstofdonator (DHa), door zuurstof, dat als water
stofacceptor (A) Zou optreden, of, in het algemeen; 

DH2 + A - > D + A H , (2) 

welke reactie aheen dan „vrijwihig" zal verloopen, wanneer daarbij energie vrij 
komt. WiELAND kon deze theorie aanzienlijk steunen door de waarneming, dat 
zuurstof volstrekt niet als waterstofacceptor behoeft op te treden, maar dat ook 
allerlei andere stoffen als zoodanig kunnen fungeeren, waarbij deze stoffen zelf, 
waterstof opnemend, worden gereduceerd. Tot deze stoffen behoort methyleen-
blauw (Mb), dat bij reductie overgaat in het kleurlooze leucomethyleenblauw 
(MbHa). Het donkerblauwe reactiemengsel: alcohol, katalysator en methyleen-
blauw wordt dus, onder afsluiting van de lucht ontkleurd; 

C H 3 . CH.OH -f- M b CHa. HC = O - f MbH, 
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Deze voorstelling vond voor de biologische oxydatie krachtigen steun bij 
T H U N B E R G , die voor spierbrei, die hij barnsteenzuur het verademen, vaststelde, 
dat daarbij fumaarzuur ontstaat: 

COOH . C H , . C H , . COOH -| 0 , - > COOH . CH = CH . COOH + H , 0 , 

Het daarbij gevormde waterstofperoxyde zou onmiddellijk door het in alle 
aërobe cellen aanwezige enzym katalase worden ontleed in water en zuurstof, 
een reactie, die eveneens als een waterstof-overdracht kan worden verklaard: 

§ - 1 - 3 + H - § ^ 0^ + 2 H O H 

D H , - f A -> D + A H , . 

Zoo kwam T H U N B E R G tot de uitspraak, dat in de levende natuur waterstof de 
universeele brandstof zou zijn, dat, m.a.w., het levend organisme geen „kolen" 
maar „gas" zou stoken. 

Ongetwijfeld is de theorie van W I E L A N D - T H U N B E R G van een veel wijdere 
strekking dan die van W A R B U R G . Wanneer wij onze uitgangsvergelijking (1): 

CeHi^Og + 6 O, 6 CO, + 6 H , 0 -|- 674 000 cal 

algemeener schrijven: 

D H , H- A ^ D 4- A H , + energie (2) 

dan is het in de eerste plaats niet noodzakelijk, dat zuurstof optreedt als waterstof
acceptor. Dit schema kan ook de anaërobe ademhaling verklaren, waarbij ge-
oxydeerde anorganische verbindingen, bijv. sulfaten worden gereduceerd: 

CeHi,Oa + 3 C a S O , ^ 3 CaCOa + 3 CO, 3 H,S + 3 H , 0 

D H , + A -> D + A H , 

zooals het geval is bij de sulfaatreduceerende bacteriën, die aansprakelijk zijn 
voor den Zwavelwaterstofstank onzer grachten. Mutatis mutandis geldt het
zelfde voor nitraatreduceerende en andere rottingsbacteriën, die in zuurstof-
arme milieu's anaëroob leven. 

Ook gistingsprocessen, zooals de alcoholische gisting, waarbij „intramole
culaire" ademhahng plaats heeft, kunnen verklaard worden door aan te nemen, 
dat een deel van het molecule der te vergisten stof (suiker) waterstofacceptor, 
een ander deel waterstofdonator is: 

C„Hi,0„ 2 C H a O H + 2 CO, 
( D H , + A) ^ AHa + D 

Evenmin is het noodzakelijk, dat de te verademen stof een organische ver
binding is. De merkwaardige stofwisseling van de zg. chemo-autotrophe micro
organismen kan gemakkelijk volgens het schema (2) worden verklaard. Zoo 
bijv. de ademhaling van de kleurlooze zwavelbacteriën: 

2 H,S + 0 , ^ 2 H , 0 + 2 S 
D H , + A A H , + D 

of die der methaanbacteriën: 

CH, + 2 O , ^ CO, + 2 H , 0 
DH, + A ^ D + A H , . 
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De groote, hierbij vrijkomende hoeveelheid energie, wordt, zooals de naam aan
duidt, gebruikt voor de assimüatie (reductie) van koolzuurgas. 

Er is weinig fantasie voor noodig om dit laatste proces — ook voor de photo
synthetisohe koolzuurassimhatie — in den zin van W I E L A N D ' S theorie te ver
klaren, doch daarop kan hier niet verder worden ingegaan. 

Het zal begrijpelijk zijn, dat tusschen de Nobel-prijswinnaars W A H B U R G en 
WiELAND en hun aanhangers een hevige strijd ontbrandde over de vraag, wiens 
theorie de juiste was. Wij Zuhen op dezen strijd niet ingaan maar volstaan met 
de bespreking van de slotsom, waartoe men in latere jaren algemeen gekomen is, 
nl. dat de beide theorieën juist zijn, doch elk voor zich de zaak te eenvoudig 
voorstellen. Door vele onderzoekingen en beschouwingen van o.a. K E I L I N , 

K L O T V E R en O P P E N H E I M E R is sinds 1925 getracht de beide theorieën te ver
eenigen tot wat thans bekend is onder den naam „einheitliche Deutung". 

De moderne voorstelling is, dat er niet één ademhalingsenzym is, doch dat 
elke biologische oxydatie tot stand komt door een reeks enzymen, waarvan het 
eerste, de dehydrogenase, de stof dehydrogeneert (oxydeert), die wordt ver
ademd, waarbij het enzym Zelf wordt gereduceerd (gehydrogeneerd). Een tweede 
enzym dehydrogeneert de dehydrogenase en wordt daarbij zelf gehydrogeneerd 
enz. Als laatste enzym treedt dan op het haemineferment van W A R B U R G , dat 
wordt geoxydeerd door de zuurstof uit de lucht en dat dus autoxydabel is. 

Schematisch voorgesteld komt men dan, voor zoover het de thans bekende 
enzymen betreft, tot de volgende voorstelling, dat de waterstof in den zin van 
W i E L A N D een reeks loopende banden zonder eind passeert om tenslotte op de 
zuurstof uit de lucht te worden overgedragen: 

ƒ dehydrogenase 

IJ d.aphorase 

lil geel ademhahngsfenment 

H H H h H H IV cyhchroom-b 

V cylochroüm-c 

VI cytochroom-a 

^-^ ' , ^=-^ H H H H H H 

VII fermenfbaemine van Warburg 
(=cytochroom-oxydase) 

( • ) , »r ( • > 

^—^ "ĉ  H H H H H H 

( • ) '' ( • > 

^ *, H H H H H 

Elk enzym is dus de waterstofacceptor voor het voorafgaande, de waterstof
donator van het volgende, m.a.w. het oxydeert het voorafgaande, wordt daarbij 
zelf gereduceerd, het reduceert dan het volgende en wordt Zelf geoxydeerd. 
De energie komt hierbij trapsgewijze vr i j , totdat eindelijk de zuurstof de water
stof overneemt en er waterstofperoxyde ontstaat, dat door katalase wordt ge
splitst in water en zuurstof. In het laatste gedeelte van het ketenproces komt een 
groot gedeelte der energie, nl . de vormingswarmte van water (69 000 cal) v r i j , 
die in elk geval niet vrijkomt, wanneer zuurstof niet als waterstofacceptor 
optreedt, m.a.w. bij de anaërobe ademhahng. Het laatste proces, ook de gisting. 
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is op te vatten als een ademhalingsproces, waarvan de laatste schakel(s) ont
breken. 

Aldus beschouwd kan men elk ademhalingsproces opvatten als een reeks ge
koppelde dehydrogenaties en hydrogenaties, gekoppelde oxydatie-reductie-
processen of kortweg redoxprocessen. Voor elk enzympaar geldt dus nu: 

D H , - f A ^ D + A H , + energie (2) 
red' - f ox" :f± ox' + red" + energie 

welk proces „vrijwihig" naar rechts zal verloopen, wanneer er inderdaad energie 
bij vrij komt. 

Men denke zich zulk een reactie gesplitst in beide elementaire reacties: 

— a cal 

D H , 5 ± D -I- H , 

+ a cal 

+ bcal 

A + H , ^ A H , 

- öca l 

dan zal de reactie (2) „vrijwillig" naar rechts verloopen, indien: b — a > a ^ b. 

Van groot belang is het nu te weten, welke enzym een ander „vrijwihig" kan 
reduceeren of oxydeeren, m.a.w. in welke volgorde zij in het ketenproces op
treden. Terwijl men doorgaans oxydatie omschrijft als een opnemen van zuur
stof, reductie als een afgifte van zuurstof, kan men ook zeggen, dat oxydatie 
(dehydrogenatie) een afgifte, reductie (hydrogenatie) een opnemen van water
stof is. Electrochemisch kunnen wij deze beide begrippen verklaren als een 
afgifte (oxydatie) of een opnemen (reductie) van electronen. Wanneer FeO of 
een ferro-zout overgaat in Fe,03 of een ferri-zout, spreekt men van een oxydatie; 
het omgekeerde is een reductie. Wat bij dezen overgang gebeurt is het volgende: 
het tweewaardige ferro-ion gaat onder verlies van een electron over in het 
driewaardige ferri-ion; het laatste wordt onder opneming van een electron 
weer een tweewaardig ferro-ion: 

ox 
Fe++ Fe+++ + Q 

red 

Wanneer men een zinkstaaf dompelt in een oplossing van een koperzout 
(waarin het koper als ionen aanwezig is) wordt het zink door de koperionen 
geoxydeerd, gaat daarbij zelf in ionen over en reduceert het koper door zijn 
electronen aan de koperionen af te staan: 

Zn + CuSOi ^ ZnSOi + Cu 

of, in ionen geschreven (de SO4^ -ionen doen niet aan de reactie mede): 

Zn Zn++ + 2 0 

Cu++ + 2 e ^ Cu 

Zn + Cu++ <± Zn++ + Cu 

Hierbij komt inderdaad energie in groote hoeveelheid vrij als warmte, die bij 
een daartoe geschikte proefopstelling (element van D A N I E L L ) in electrische 
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stroom kan worden omgezet, De optredende E. M , K. ( = som der potentiaal
verschillen) is een maatstaf voor de affiniteit (intensiteit) der reactie. 

Elk systeem, dat, zooals de hier besproken enzymen, reversibel geoxydeerd en 
gereduceerd kan worden, dus electronen kan afstaan en opnemen, zal dus ge
kenmerkt zijn door het bezit van een Zekeren electrischen potentiaal, dien men 
redoxpotentiaal of noemt. 

Voor een goed begrip van zaken diene de volgende toelichting. Wanneer er evenwicht be
staat tusschen den gereduceerden en den geoxydeerden component van een bepaald systeem 
is voor een constante temperatuur de redoxpotentiaal karakteristiek voor de chemische affiniteit 
(d.i. de sterkte van de oxydatie) van het systeem. Deze constante wordt doorgaans aangeduid 
als fi„.Voor elke andere dan deze evenwichtsverhouding wijzigt zich de potentiaal in afhankelijk
heid van de concentratieverhouding tusschen den geoxydeerden (ox) en gereduceerden (red) 
compenent volgens de formule: 

R . r [red] 

^ ' • - ^ " - ^ ' ' ^ - ï ^ (3) 

waarin; i? = de gasconstante = 8.3 Joules, 
r = de absolute temperatuur, 
n = de valentie van het betrokken ion (aantal electronen per ion), 
F = 1 Faraday = 96 490 Coulombs, noodig om 1 gramaequivalent te transporteeren. 

i? T 
Wanneer men voor een constante temperatuur (30° C) — + - berekent en tevens ln omre

kent op log, verandert de formule (3) in: 

0.06 [red] 
£ , = £ „ ^ — l o g — (4) 

Dergelijke potentialen worden, althans theoretisch, gemeten tegen een zg. normaal-waterstof-
electrode, die qua definitie een potentiaal = O heeft. De normaal-waterstofelectrode geeft de 
potentiaal van waterstof aan een, in een één normaal Zuuroplossing gedompelde, edelmetaal-
electrode, 

Daar waterstofgas gereduceerd is t.o.v. waterstof-ionen, immers: 

ox 
H , ^ 2 H + + 2 0 

red 

en de waterstofspanning aan de waterstofelectrode = 1 is ([H,]) alsmede [H+] ( = waterstof-
ionenconcentratie) in één normaal zuur eveneens = 1 (pH = 0), wordt de term uit (4) 

ox [H,] 
log — hier log = log 1 = O, dus is hier; 

En = = 0. 

Voor elke andere waterstofionenconcentratie (pH) verandert de potentiaal der waterstof
electrode. De waterstof-ionenconcentratie pleegt men uit te drukken in de negatieve loga
rithme van die concentratie of — log [H+] = p H . Daar voor waterstof het aantal electronen 
n = 2 is, bedraagt voor elke p H de potentiaal van de waterstofelectrode ([H,] = 1) (verg. 4); 

of: 

0.06 [H,] 
£ ; , = - ^ l o g ^ 

E;, = - 0.03 log [H,] + 0.03 . 2 log [H+] (5) 

en, daar log [H,] = O en ^ log [H+] = p H : 

E,, = - 0.06 . pH Volt = - 60 . p H mV. 
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Bij elke verhooging der p H met één eenheid wordt dus de potentiaal der waterstofelectrode 
60 mV negatiever. Bij p H = 7, waarbij, naar wij hier gemakshalve aannemen, de levens
processen zich meerendeels afspelen, is dus de potentiaal der waterstofelectrode 

B,^ = _ 7 . 60 = - 420 mV. 

In het biologisch milieu, water, is de waterstofspanning uitermate laag. Immers water is bij 
kamertemperatuur vrijwel niet in zijn elementen gesplitst! 

2 H , O ï . > [H,]^ + [O,] 

K = [H,] . [O, ] . 

De constanteK, de zg. thermische dissiociatieconstante van water, bedraagt bij 30° C:K = 10-'^ 
dus: 

[H,Y . [O,] = 10-8^ 

Bij den sterkst geoxydeerden toestand, dus bij de zuurstofelectrode, waar [O,] = 1 is, wordt 

[H,]^ = 10-«2 of [H,] = 10-". 

Ook hier pleegt men, evenals bij de waterstofionenconcentratie, den waterstofdruk uit te druk
ken in zijn negatieve logarithme; r H , dus: 

r H = - log [ H J . 

Aan de zuurstofelectrode is dus r H = 41, aan de waterstofelectrode r H = 0. 
Het verband tusschen r H en redoxpotentiaal wordt duidelijk, wanneer wij de r H invullen 

in vergelijking (5): 

En = + 0.03 r H - 0.06 pH 
of: 

Ej, 0.06 E,, 
•^« = ö : è + ö ö 3 P ^ = ö : è + 2 p ^ -

Vindt men bijv. voor het redoxsysteem methyleenblauw/leucomethyleenblauw bij p H een 
Eg = + 11 mV, dan is de r H van het systeem: 

0.011 

'^ = ö:öf + I 4 = ^^'^-

0.420 
Voor de waterstofelectrode (zie (5) bij p H = 7: r H = — + 14 = 0. 

810 
Voor de zuurstofelectrode (E^ = + 810 mV) bij p H = 7: r H = + 14 = 41. 

In navolging van C L A R K wordt door biologen nogal vaak van de r H , waarin men zich, naar 
analogie van de p H gemakkelijker kan uitdrukken, gebruik gemaakt. 

Bij biologische redoxprocessen, die zich steeds in waterig mhieu bij een p H , 
die niet sterk van 7 afwijkt, afspelen, zal de zich moeten bewegen tusschen 
de En van de waterstofelectrode (— 420 mV) en die van de zuurstofelectrode 
( + 810 mV), Daarbij zal de redoxpotentiaal in hooge mate afhankelijk zijn van 
het milieu, vooral van de zuurstofspanning. 

Bepaalde anaërobe bacteriën, zooals Bacillus coli, die ook in den mensche-
lijken dikken darm leeft, doen bij hun stofwisseling naast koolzuurgas vrije water
stof ontstaan. Het zal duidelijk zijn, dat zulke organismen over een enzym
systeem moeten beschikken, dat de redoxpotentiaal der waterstofelectrode, dus 
- 420 mV of r H = O heeft (bij p H = 7). 

Omgekeerd moet het waterstofperoxyde splitsende enzym katalase, dat naast 
water vrije zuurstof doet ontstaan (verg. p. 88), de redoxpotentiaal der zuur-
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stofelectrode bezitten, dus bij pH = 7 een = + 810 mV of een rH = 41 
hebben. 

Wanneer wij ons thans afvragen, hoe men aan de volgorde der enzymen, zooals 
deze in het schema op p. 89 is aangeduid, komt, dan luidt het antwoord als volgt. 
Een enzym met een bepaalde redoxpotentiaal zal „vrijwihig" aheen een systeem 
kunnen oxydeeren, indien dat systeem een meer negatieve redoxpotentiaal heeft, 
en zelf geoxydeerd kunnen worden door een systeem met een meer positieve 
redoxpotentiaal, dat op zijn beurt dus door het enzym wordt gereduceerd. 

Voor een nauwkeurige bepaling van hun redoxpotentialen leveren enzymen 
moeilijkheden op. In de eerste plaats zal het enzym volkomen zuiver moeten 
zijn, daar bijmengsels zeker storend zouden werken. Hun ingewikkelde bouw 
maakt die zuivering bezwaarlijk, zoodat deze nog slechts bij weinig enzymen is 
geslaagd. Voorts kan het eiwit zelf (zie p. 87) storend werken. Zeker is, dat het 
dragereiwit den redoxpotentiaal van de werkzame groep in sterke mate kan 
wijzigen. Zoo is de redoxpotentiaal van het lactoflavine/dihydrolactoflavine 
— 185 mV, doch die van het gele ademhalingsferment, waar het de werkzame 
groep van is, bedraagt — 65 mV (alles bij pH = 7). 

Onder eenig voorbehoud ten aanzien van absolute waarden kunnen de vol
gende redoxpotentialen van biologische systemen worden opgegeven voor 
p H = 7: 

E/j in mV r H 

waterstof - 420 0 
cozymase )̂ - 300 4 
lactoflavine - 185 7.8 
gele ademhalingsferment - 65 11.2 
cytochroom b - 28 13 
cytochroom c + 258 20.6 
cytochroom a + 278 23.1 
zuurstof + 810 41 

Men komt zoodoende tot de voorstelling, dat in het levende protoplasma van 
punt tot punt op zéér geringe (submicroscopische) afstanden de redoxpotentialen 
sterk moeten uiteenloopen. A l deze potentialen tezamen zullen echter als resul
tante een potentiaal voor de geheele cel of voor het geheele weefsel opleveren, 
die echter in hooge mate van het miheu, met name van de zuurstofspanning, 
zal afhangen. 

Keeren wij tenslotte terug tot de in den aanvang genoemde membraanpoten
tialen, dan zal het begrijpelijk zijn, dat ook deze worden onderhouden en in 
hooge mate bepaald door den uit de stofwisseling voortvloeienden redoxpoten
tiaal der betrokken cellen. 

)̂ Werkzame groep van de dehydrogenase van de gisting; Zymase. 



H E T ENTROPIEBEGRIP EN DE ROL D A A R V A N BIJ 

L E V E N S F U N C T I E S 

door 

Prof. Dr. J. M . BURGERS 

1. Het onderwerp dat in de titel van deze voordracht is aangegeven, houdt 
verband met een vraag welke voor onze levensopvatting van fundamentele be
tekenis is, nl . : Wordt ahes in de cosmos, met inbegrip van alle leven en dus 
ook van de morele en zedelijke uitingen van den mens, beheerst door een 
rigoureus determinisme, zodat de opvatting dat wij over een zekere vrijheid 
van keuze beschikken, slechts een schijn inhoudt — of geeft integendeel onze 
overtuiging van te kunnen handelen uit vrije wil en het besef van een zedelijke 
verantwoordelijkheid voor onze handelingen, een juister beeld, niet alleen ten 
aanzien van onze eigen positie in het heelal, doch ook bruikbaar voor ons inzicht 
in andere verschijnselen der natuur? 

Wanneer de vraag zo algemeen wordt gesteld, heeft zij tal van vertakkingen. 
Vele hiervan strekken zich uit op zedelijk en religieus terrein, waarop ik mij niet 
kan begeven. Ik wil mij beperken tot het natuurwetenschappelijk aspect en mij 
alleen bezighouden met het probleem: tot welke opvattingen voeren in dit 
verband de resultaten van de natuurkunde, zoals deze zich thans heeft ont
wikkeld ? 

Het fysische beeld dat in de vorige eeuw tot grote invloed was gekomen, 
sprak zich uit voor een streng determinisme. In de uitkomsten van alle natuur
wetenschappelijk onderzoek zag men de bevestiging van de causaliteitswet, 
welke veelal als volgt wordt geformuleerd: A l wat geschiedt, geschiedt zoals het 
moet gebeuren volgens vaste en onveranderlijke natuurwetten, krachtens 
werkingen welke uitgaan van wat reeds vooraf aanwezig is of heeft plaatsge
vonden. 

Deze stelling heeft slechts dan een concrete betekenis, wanneer zij van geval 
tot geval kan worden getoetst. Daartoe moet worden aangenomen, dat de wetten 
volgens welke de bedoelde werkingen plaats grijpen, door middel van onder-
Zoek kunnen worden opgespoord. Verder moet men in de invloed van voor
afgegane situaties of gebeurtenissen een zekere gradatie onderstellen, in die zin 
dat de invloed van verderaf gelegen gebeurtenissen (hetzij verderaf in ruimte
lijke zin, dan wel in tijd) steeds geringer wordt, en dat men ook overigens tussen 
meer en minder betekenende invloeden kan onderscheiden. In het opmaken 
van de som der in rekening te brengen werkingen moet vertrouwd kunnen wor
den op een zekere convergentie, die het uitvoeren der voor een voorspelling 
nodige berekeningen binnen een eindige tijd met een redelijke graad van nauw
keurigheid mogelijk maakt. Er zal natuurlijk steeds een marge van onnauw
keurigheid, en dus van onzekerheid aangaande de toekomst, overblijven door 
onvolledigheid van onze kennis. Naarmate echter meer gegevens verzameld 
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zijn, werd verwacht dat deze marge steeds verder verkleind zou kunnen worden, 
zonder dat zich daarbij een in wezen onoverkomelijke grens zou voordoen. 

Een verdere fundamentele onderstehing welke in de natuurwetenschappelijke 
formulering van de causahteitswet is verweven, houdt in dat de „werkingen" 
welke in rekening gebracht moeten worden, zich volledig laten beschrijven in 
zuiver fysische en mechanische termen (posities en bewegingen van materie, 
massa's, electrische en magnetische velden en derg.). Alle begrippen welke wij 
onder de term „waarde" kunnen brengen — hetzij waarde in esthetische zin, 
dan wel waarde in ethische betekenis — spelen daarbij geen rol en moeten vol
komen worden geëlimineerd. Deze eliminatie van het waardebegrip is de over
winning geweest op primitieve animistische natuurbeschouwingen, en heeft 
geleid tot de machtige ontwikkeling van wetenschappelijk inzicht, die wij allen 
kennen en tot het beheersen van natuurkrachten, zoals dat in de techniek tot 
stand is gekomen. 

In de opvatting dat alle in rekening te brengen werkingen in zuiver fysische 
of mechanische termen volledig kunnen worden beschreven, liggen nog twee 
dieper grijpende onderstellingen opgesloten, te weten: 
1. dat wij door middel van fysische observatie, dus in wezen door het uitvoeren 

van experimenten en het vaststellen van de resultaten dezer experimenten, 
ahes te weten kunnen komen, wat „in de werkplaats der natuur geschiedt"; 

2. dat het door middel van deze experimenten mogelijk is alle gebeurtenissen 
ondubbelzinnig te betrekken op de begrippen ti jd en ruimte, dus tijdstippen 
en posities vast te leggen, hetgeen nodig is om tot in t i jd en ruimte wel ge
definieerde voorspehingen aangaande de toekomst te kunnen komen. 

Op deze onderstehingen was het zgn. „klassieke" beeld der natuurkunde en 
mechanica van de vorige eeuw gefundeerd, en het is bekend tot welke grote 
successen dit beeld heeft gevoerd, bv. op het terrein van de planetenbeweging. 

2. Voortgaande op haar weg van onderzoek, steeds dieper gravende en steeds 
weer de causaliteitswet toetsende, heeft de natuurkunde sinds het einde van die 
eeuw echter vele feiten aan het licht gebracht, welke de strenge causale opvatting 
niet in alle opzichten ondersteunden. 

In de eerste plaats moet worden gewezen op het feit, dat de materie, die wij 
in de gewone „dagelijkse" mechanische problemen voor ons hebben, bestaat 
uit onnoemelijk grote aantallen van moleculen, atomen, electronen en wat dies 
meer zi j . Het gedrag van het gehele object is een product van de samenstelling 
van tal van details, die onderling verschülen, en waarvan wij in het algemeen 
slechts een som of een gemiddelde kunnen waarnemen. Onze mechanica en een 
groot deel van de fysica formuleert derhalve de wetten van een massaal gedrag, 
en wat wij aanvankelijk als resultaat van een strenge causahteit beschouwden, 
is inderdaad slechts het product van een onnoemelijk aantal elementaire ge
beurtenissen, op veel kleinere schaal verlopende en niet direct voor onze obser
vatie toegankelijk. 

Het is een bekend feit, dat uit de samenwerking van een groot aantal verschijn
selen, wanneer zij slechts in massa aan zekere statistische wetten voldoen, 
resultaten kunnen voortvloeien, die voor dengene welke alleen het totaal in be
schouwing neemt, streng gedetermineerd schijnen te verlopen. Het constateren 
van het totale (het statistische) gedrag veroorlooft dus niet een oordeel uit te 
spreken over het al of niet gedetermineerd zijn van elke individuele detailge¬
beurtenis. Een bekend voorbeeld is te vinden in het in vele opzichten voorspel
bare gedrag van grote mensenverzamelingen, terwijl daaruit toch nog niet mag 
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worden geconcludeerd dat de gedragingen van lederen mens afzonderlijk vol
komen gedetermineerd zijn. 

Om de causaliteitswet in elementaire gebeurtenissen te toetsen moest men 
overgaan naar het onderzoek van de gedragingen van afzonderlijke atomen en 
electronen, en van andere hiermede te vergelijken objecten. Daarbij is gevonden 
dat de causahteitswet, althans in de hierboven gegeven vorm, zich niet meer liet 
toepassen. 

De opvatting dat het door middel van experimenten mogelijk zou zijn alle ge
beurtenissen ondubbelzinnig te beschrijven naar relaties van t i jd en ruimte, 
bleek onhoudbaar. Deze opvatting was gegroeid uit de gedachte dat atoom
kernen en electronen mochten worden beschouwd als „deeltjes", verkleinde 
vormen als het ware van de lichamen die wij uit onze dagelijkse omgeving 
kennen, en dat de begrippen ruimte en t i jd ook bij de kleinst denkbare afmetin
gen nog zouden kunnen worden toegepast. 

Men mag echter niet over het hoofd zien dat uitspraken omtrent t i jd en ruimte 
in fysisch opzicht slechts zin bezitten, wanneer zij betrekking hebben op dingen 
of relaties die inderdaad gemeten kunnen worden. Voor het uitvoeren van metin
gen zijn hulpmiddelen nodig, hetzij materiële voorwerpen, hetzij lichtgolven 
of derg,, welke in fysisch contact moeten treden met de uit te meten objecten. 
Steeds zal derhalve de meting op het object een invloed uitoefenen; en een exacte 
meting kan slechts dan worden benaderd, wanneer het gelukt het meet
proces zo te verrichten, dat de uit te meten situatie niet merkbaar wordt ge
stoord. Di t is echter niet meer mogelijk bij metingen betreffende de positie 
of de beweging van objecten van atomaire afmetingen. Deze zijn dermate ge
voelig, dat men voor de keuze staat öf wel de meetapparatuur uiterst zwak 
te laten inwerken, waardoor men echter niet meer een duidelijk vast te stellen 
resultaat kan krijgen; öf wel de meetapparatuur zo te laten inwerken dat een 
duidelijk resultaat wordt gevonden, doch dan het risico moet lopen dat een 
storing van onbekende grootte wordt teweeggebracht. Men kan daarbij de storing 
nooit exact bepalen, daar immers alle metingen met onzekerheid zijn aangedaan. 

Hierdoor verliezen de begrippen van t i jd en ruimte een gedeelte van hun 
toepassingsmogelijkheden, en vanzelf volgt daaruit dat het primitieve beeld 
van een electron als een materieel deeltje, bv, als een bolletje dat te allen tijde 
duidelijk te locahseren zou zijn, alle wezenlijke grond mist. Al mag dit beeld 
bruikbaar zijn ter beschrijving van sommige gedragingen van een electron, wat 
eeti electron inderdaad „ is" , is niet te zeggen, bl i j f t voor ons — althans bij de 
huidige stand van ons inzicht — ontoegangelijk. 

Wat men moet zeggen, is dat eerst de uitvoering van een bepaalde proef de 
mysterieuze „wezendheid", die wij gemakshalve als „electron" betitelen, in 
een bepaalde situatie brengt, welke wij bv, kunnen beschrijven met de uit
spraak: „een electron was op dat moment op die plaats (of juister: binnen die 
grenzen) aanwezig." Het is echter niet mogelijk een dergelijke proef zo uit te 
voeren, dat men met zekerheid tegelijk kan Zeggen: op dat moment bezat het 
electron die bepaalde snelheid. De bepahng van de positie oefent nl. een zodanige 
invloed uit op het electron, dat de beweging ervan gestoord wordt. Men kan door 
middel van een andere proef het electron in een situatie brengen, die beschreven 
kan worden door middel van de uitspraak: „thans doet het electron zich voor 
als iets, dat een bepaalde impuls bezit", waaruit men zou kunnen concluderen 
tot het bezit van een bepaalde snelheid, doch met die proef kan dan weer niet 
samengaan een bepaalde locahsatie in ruimtelijke zin. 



97 

3. Men is op grond van liet verzamelde materiaal en van de denkarbeid die 
besteed is om de uitkomsten daarvan tot een systeem te verenigen, tot de over
tuiging gekomen dat wij van de elementaire gebeurtenissen der natuur (dat zijn 
de gebeurtenissen, die zich op atomaire schaal afspelen) slechts die uitkomsten 
kunnen observeren, welke worden verkregen wanneer men een proef uitvoert 
en daarmede een situatie schept, waarin het te observeren object gedwongen 
wordt een bepaald aspect aan te nemen. Wij mogen echter nooit zeggen dat dit 
aspect ons een voorstehing geeft van het „werkelijke wezen" van het object, 
temeer waar elk aldus verkregen aspect aan een eenzijdigheid blijkt te laboureren; 
steeds nl. gaat het tot een scherpe bepaaldheid drijven van zekere karakter
trekken gepaard met het in het vage blijven en op onbekende wijze gestoord 
worden van andere karaktertrekken. De verhouding tussen de tot bepaaldheid 
gebrachte en de gestoorde (en dus in het vage gebleven) karaktertrekken is 
daarbij juist zo, dat wij nooit die gegevens met nauwkeurigheid en volledigheid 
bij elkander kunnen krijgen, welke volgens de formules der klassieke causah-
teitsopvatting voor een juiste voorspelling van het toekomstige gedrag noodzake
li jk zijn. Men kan bij een electron een situatie scheppen waarbij de positie 
nauwkeurig bepaald is, doch mist dan de mogelijkheid gelijktijdig de snelheid 
te kennen; men kan door middel van een andere proef een situatie scheppen, 
waarin de snelheid een bepaalde waarde vertoont, doch dan bl i j f t de plaats onbe
paald; men kan ook nog wel een situatie scheppen, waarin plaats en snelheid 
beide gevonden worden, doch dan zijn beide met een marge van onzekerheid 
aangedaan; nooit gelukt het beide tegelijk met zekerheid te bepalen. 

Er is hier een analogie te constateren met een verschijnsel dat wij in onze 
eigen geest kunnen opmerken: Er bestaat geen geesteswerkzaamheid in ons, die 
wij kunnen observeren zonder haar te beïnvloeden. Wanneer in ons een denk
proces aan de gang is, en wij wülen trachten ons daarvan rekenschap te geven, 
dan doorbreken wij dat proces, sluiten wij het af. Wat er tussen twee bezinnin
gen in onze geest aan de gang is, is voor ons ontoegankelijk — evenzeer is voor-
ons ontoegankelijk wat een electron „ i s " of „doet" tussen twee observaties. 

Hiermede ontglipt ons ook deze andere onderstelling van de causaliteits-
opvatting der klassieke fysica, nl. dat wij door het uitvoeren van experimenten 
alles te weten zouden kunnen komen, wat in de werkplaats der natuur geschiedt. 
Wi j kunnen de natuur wel dwingen antwoorden te geven op bepaalde vragen, 
doch door dat dwingen forceren wij iets — bereiken wij dus nooit volkomen 
wat er onafhankelijk van ons ingrijpen aan de gang was; terwijl wij de natuur 
anderzijds ook nooit kunnen dwingen tot wat wi j , uitgaande van onze theo
rieën, als een volledig antwoord zouden begeren. 

Het is, dank zij het diepdoordachte werk der theoretici, wel mogelijk gewor
den een beschrijving der elementaire natuurgebeurtenissen te geven, welke 
aan streng geformuleerde mathematische wetten onderworpen is en ook een 
grote schoonheid inhoudt. Doch het daartoe te ontwerpen beeld heeft een vol
komen abstract karakter aangenomen, en staat in zekere zin buiten ruimte en 
t i jd . Iedere vertaling van de abstracte resultaten in tastbare uitkomsten, betrek
king hebbende op de bij onze proeven te pas komende relaties van ruimte en 
t i jd , kan slechts geschieden in de vorm van statistische regels. Nu echter de 
vertalingsregels bekend zijn, is de theorie wel een volkomen betrouwbare gids 
gebleken ten aanzien van deze statistische uitkomsten. 

4. Er is boven gewezen op de omstandigheid, dat resuhaten die optreden 
als de totale of de gemiddelde uitkomst van zeer grote aantahen elementaire 
7 
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gebeurtenissen, een gedetermineerd verloop vertonen, wanneer de elementaire 
gebeurtenissen door statistische regels worden beheerst. De causalitehswet der 
klassieke mechanica en fysica verschijnt daarmede als een afgeleid resultaat, 
gebonden aan de toepassing op objecten en verschijnselen, die het karakter 
dragen van massawerkingen. Het feit dat het resultaat statistisch bepaald is, 
brengt mede dat men nooit een absoluut scherpe uitkomst kan verwachten, 
doch steeds met de waarschijnlijkheid van een zekere spreiding daaromheen 
rekening moet houden. In die gevahen waar de spreiding een te verwaarlozen 
invloed heeft (dit is o.m. het geval wanneer men te doen heeft met de gewone 
verschijnselen der mechanica, bv. met de theorie van het planetenstelsel), komt 
men op die scherp bepaalde vorm van de causaliteitswet, welke in de grond
wetten der mechanica is neergelegd en welke de berekening van planeten-
bewegingen en van eclipsen over uitgestrekte tijdsduren, zowel naar verleden 
als naar toekomst, mogelijk maakt. 

Er zijn daarnaast tal van gevahen waarin de spreiding wel degelijk een belang
rijke rol speelt. Er treedt dan in afgesloten en aan zichzelf overgelaten stelsels 
een bizonderheid op, welke in de anorganische natuur van grote betekenis is, 
nl . een tendentie tot nivellering van verschillen, Deze tendentie doet zich bv, 
kennen als egalisatie van temperatuur door warmteuitwisseling, als egalisati-
van bewegingen door inwendige wrijving, of als egalisatie van concentratiee 
verschillen in een oplossing of in een gasmengsel door diffusie. De algemene 
mathematische formulering van deze tendentie is neergelegd in de entropiewet'. 
Wanneer men te doen heeft met een aan zichzelf overgelaten systeem, opge
sloten in een gegeven volume en voorzien van een bepaalde energie, dan zal het 
systeem naar die toestand streven, waarin de entropie de grootste waarde bezit. 

De tendentie tot nivellering laat zich verklaren door op te merken dat wij bij 
de beschrijving van de normale eigenschappen van een gas of van een oplossing 
toestanden slechts onderscheiden door middel van .uiterlijke kenmerken, zoals 
volume, druk, temperatuur, concentratie van een opgeloste stof en derg., doch 
daarbij niet ingaan op de moleculaire details, ook nooit vohedig daarop zouden 
kunnen ingaan wegens het onnoemelijk grote aantal dezer detaüs. Elke naar de 
gebruikelijke, en voor de beoordehng der normale fysische situatie voldoende 
te achten, kenmerken beschreven toestand verbergt dientengevolge onder zich 
nog onnoemelijk veel verschillende „microscopische configuraties", die pas aan 
de dag zouden treden, wanneer een supergeest in staat was het spel der mole
culaire gedragingen vohedig te observeren. IVIen kan echter op grond van theo
retische beschouwingen een voorstelling van deze configuraties maken en ze 
van elkander onderscheiden, waarbij men in het oog moet houden dat twee 
configuraties slechts dan als verschihend mogen gelden, wanneer de verschillen 
de algemene onnauwkeurigheidsmarges, die bij het observeren van de elementaire 
gebeurtenissen der natuur een rol spelen, te boven gaan. Het is nu mogelijk 
bij afgesloten stelsels het aantal te begroten van de onderling verschillende 
configuraties welke vallen onder een bepaalde, op grond van uiterlijke ken
merken omschreven toestand. 

Di t aantal speelt in de eigenschappen van de beschouwde toestand een uiterst 
belangrijke rol, doordat het in zekere zin een maat is voor de „reahsatiekans" 
van die toestand. Men moetin het oog houden, dat in een gas en in een vloeistof 
(analoge verhoudingen treden trouwens ook op in vaste stoffen) de bewegingen 
der moleculen een voortdurend wisselen van configuraties teweegbrengen; elke 
configuratie bestaat slechts een uiterst kort ogenbhk en maakt dan weer plaats 
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voor een andere, in bonte opeenvolging. Uit beschouwingen over kansverdelin
gen is gebleken dat men aan elke mogelijke microscopische configuratie in dit 
wisselspel een even grote kans van optreden moet toekennen. Hieruit volgt 
dat een met behulp van uiterlijke kenmerken omschreven toestand des te meer 
kans van verschijnen zal hebben, naarmate daaraan een groter aantal configura
ties beantwoordt. Die toestand waaraan het grootste aantal configuraties be
antwoordt, zal derhalve de meeste kans bezitten om te worden waargenomen. 
In de gewone gevallen van afgesloten en aan zich zelf overgelaten systemen is 
dit die toestand, waarin ten aanzien van plaatselijke temperatuur, dichtheid, 
beweging, concentratie en andere dergelijke grootheden een zoo groot mogelijke 
gelijkmatigheid is bereikt. Het aantal configuraties dat aan deze toestand 
beantwoordt, blijkt zo reusachtig vele malen groter te zijn dan het aantal con
figuraties beantwoordende aan toestanden welke op grond van uiterlijke ken
merken hiervan door ons kunnen worden onderscheiden, dat wanneer het stelsel 
enige t i jd aan zich zelve is overgelaten, practisch alleen nog maar de toestand 
van gelijkmatige verdeling zal zijn waar te nemen. 

Ieder systeem streeft derhalve naar die toestand, waarvoor het aantal configu
raties, het „realisatiegetal", of met een technische term het „gewicht", het 
grootste is. De entropie is niet anders dan een maat voor dit gewicht, verkregen 
door de logarithme van het bedoelde aantal te nemen, vermenigvuldigd met een 
bepaalde constante factor. 

5. Tegenover de anorganische stelsels zien wij nu het leven en de aanvankelijk 
opgeworpen vraag keert tot ons terug: wordt het leven beheerst door dezelfde 
wetten als die welke wij in de anorganische natuur hebben gevonden ? Op grond 
van hetgeen in het voorgaande is uiteengezet, moeten wij concluderen, dat de 
kennis die het fysische onderzoek ons geeft, begrensd is, doordat wij slechts uit
komsten te zien krijgen wanneer wij door middel van experimenten, dus door 
Ons ingrijpen, de natuur tot het vertonen van bepaalde antwoorden dwingen. 
In het fysische onderzoek, hoe mooi ook en hoe machtig op zichzelf, ontgaat 
ons toch iets van het wezen der dingen. In de wetenschap die wij hebben opge
bouwd op de resultaten van fysische onderzoekingen, hebben wij ons zelve 
een beperking opgelegd, welke wij steeds in het oog moeten houden, wanneer 
wij de daaruit afgeleide wetten buiten haar oorspronkelijk gebied wihen toe
passen. Voor de interpretatie der levensverschijnselen mogen wij derhalve ons 
niet uitslukend als gebonden beschouwen aan datgene wat de studie der anorga
nische natuur ons heeft geleerd. 

Wanneer wij daarnaast naar andere hulpmiddelen zoeken, doen wij goed 
aandacht te geven aan datgene wat wij van binnen uit zelf beleven, omdat wij 
daar in een geheel andere verhouding komen dan bij het objectiverende natuur
onderzoek. Dan vallen ons twee dingen op: wij erkennen in ons zelve dat waarde
oordelen voor ons een betekenis hebben, en dat wij op grond van waarde
oordelen situaties onderscheiden, die in fysisch opzicht als gelijkwaardig gelden; 
en voorts dat wij op grond van die waarde-oordelen naar ordening streven, 
d.w.z. een strijd aanbinden tegen de spreiding in de resuhaten welke wordt 
teweeggebracht door het ongeordende in de uitkomsten van individuele processen 
bij een complex dat slechts aan statistische regels is onderworpen. Leven is 
essentieel: strijd tegen het statistische. 

Di t neemt niet weg, dat in alle leven materiële relaties een uiterst grote rol 
vervullen. Een kenmerk van alle leven is dat het steeds tradities schept, om een
maal als waardevol erkende verbindingen vast te houden, teneinde daarin een 
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steunpunt te vinden voor een initiatief, gericht op een verder gaande waarde-
erkenning en op een verder gaande ordening. Leven schept voortdurend materie, 
om daarin steun en bescherming te vinden, — De toepassing van het fysische 
onderzoek leert ons de eigenschappen van de materiële dragers van het leven 
kennen; uit de aard van haar eigen methodiek toont de fysica ons daarbij steeds 
weer diezelfde vormen van statistisch-causale betrekkingen, met de daaraan 
verbonden spreiding, welke wij reeds in de anorganische materie hadden ge
vonden. Daarbij is in het oog te houden dat het ten behoeve van dieper door
dringende fysische observatie steeds verder vereiste ingrijpen in het gedrag van 
een levend wezen, ook een steeds verder gaand terugdrijven van het eigenlijke 
leven met zich medebrengt. Wanneer men zover is gekomen dat alles volgens 
fysische wetten schijnt te verlopen, is het leven verdwenen: men heeft een 
„dood" systeem overgehouden, dat, zo het verder aan zich zelve wordt overge
laten, tot ontbinding overgaat. 

Men mag daarom niet aannemen, dat met de fysische relaties reeds alles is 
gezegd, wat voor het leven kenmerkend is. De materiële apparaten moeten een
maal voor het eerst zijn ontstaan, en de ordening en doelmatigheid welke er in 
tot uitdrukking komt, is zo groot, dat men zowel de onderstelling moet uitslui
ten, dat men hier met een toeval te doen heeft, waarbij door een onberedeneerde, 
statistische selectie juist de meest doelmatige vorm is overgebleven; als de onder
stehing dat het gehele plan reeds zou hebben gelegen in een oercel of oerstruc-
tuur, waaruit alle leven alleen door de statistische wetten geleid zich verder zou 
hebben ontwikkeld. 

Vandaar dat wij gedreven worden tot de opvatting dat wellicht in ieder elemen
tair proces van de natuur plaats is voor iets, dat wij slechts kunnen aanduiden als 
een conceptueel element, iets van een besef van datgene, dat wij in ons leven 
als waarde erkennen, In de processen die voor ons de anorganische natuur vor
men, gaat dit conceptuele element verloren doordat blijkbaar geen verband 
aanwezig is, zodat de resultaten van elementaire processen statistisch verdeeld 
worden. Er zijn echter ook ketens en complexen van processen, waar het con
ceptuele element wel tot versterking komt en zich in het totale gedrag uit; dit 
zijn die complexen, die wij kennen als levende wezens. 

In het feit dat wij in het leven een strijd zien tegen het statistische, ligt de 
overtuiging opgesloten, dat de wet van de toename der entropie, hoewel juist 
voor een groot aantal detailprocessen in levende wezens wanneer men deze 
processen er uit isoleert, niet kan gelden voor het geheel. 

De beperkte tijdsduur van de voordracht maakte het niet mogelijk in te 
gaan op de verdere problemen die doordacht moeten worden, wanneer men 
deze beschouwingen nader tracht te ontwikkelen; er moge daarom slechts 
worden gewezen op de betekenis van de begrippen „harmonisch" en „uniek" 
in ons leven. 

12 October 1945. 



DE „TAAL' ' DER DIEREN 

door 

Dr. N . TINBERGEN 

Vele dieren maken geluiden. We zijn geneigd, daaraan betekenis toe te kennen. 
Menigeen heeft over de „dierentaal" gefantaseerd. Toch zijn alle pogingen om 
te weten te komen of dieren „elkaar iets te zeggen hebben" en zo ja, wat ze 
elkaar zeggen, gefaald. Dat kan niet aheen daaraan liggen, dat wij hun taal niet 
zouden verstaan, want wij kunnen de taal van elk mensenvolk ter aarde leren 
verstaan en spreken, wanneer wij maar intensief met zulk een volk omgaan. 

Toch bezitten vele dieren een soort taal; deze „taal" is echter van geheel 
andere aard dan de menselijke spreektaal. Wi j komen tot de conclusie dat vele 
dieren een soort taal moeten hebben, wanneer wij de gemeenschappen der 
dieren bestuderen en nagaan hoe het mogelijk is, dat dieren in zulk een gemeen
schap samenleven, allerlei dingen min of meer georganiseerd, gecoördineerd 
doen. Spreeuwen in een spreeuwenwolk vliegen duidehjk geordend samen, 
bij vele vissen, vogels en andere dieren voeden de ouders samen hun jongen op, 
en zo zou men talloze voorbeelden kunnen noemen. Voor dat geordende samen
werken is nodig, dat de dieren elkaar beïnvloeden, dat ze elkaar iets kunnen 
mededelen. Wanneer men nauwkeurig zulke dieren tijdens hun samenwerken 
bekijkt, is het ook spoedig duidelijk dat ze elkaar beïnvloeden. Bij allerlei 
aquariumvissen kan men vijandige botsingen tussen twee individuen waarnemen. 
Meestal verloopt zulk een botsing als volgt: dier A zwemt met opgezette vinnen 
en kieuwdeksels, „dreigend" op dier B af, waarop dit onmiddehijk de wijk 
neemt. Bij een wandeling door de meeuwenduinen in Meyendel kan men te 
zien krijgen, hoe bij de nadering van mensen een of enkele meeuwen luid roe
pend opvliegen, waarop onmiddellijk een groot deel van de koloniebewoners 
van de nesten loopt en vliegt. 

Men kent vele van dergelijke voorbeelden en in de laatste twintig jaar zijn 
verscheidene yan deze gevallen van beïnvloeding geanalyseerd. Daarbij heeft 
men al spoedig gemerkt dat deze mededehngen volstrekt niet altijd geluiden 
behoeven te zijn, wat trouwens bij ons vissenvoorbeeld al duidelijk was, en wat 
nog begrijpelijker wordt wanneer men bedenkt, dat verreweg de meeste dier
soorten doof zijn, waaronder er vele zijn, die een hoogstaand sociaal leven leiden, 
bijv. de honingbijen. Zulke soorten kunnen hun mededelingen ook op ander 
dan acustisch gebied doen, en bijv. gebarentaal gebruiken, of ook anders soor-
tige visuele taal, of zelfs chemische taal. 

Met eenvoudig experimenteel onderzoek kan men nagaan, op welke wijze 
zulke mededelingen gedaan worden, op welk zintuiggebied de „taal" ligt. 
Ik begin daarom met een revue te geven van een klein aantal, goed onderzochte 
gevallen. 

De mannetjes van de Driedoornige Stekelbaars, de bekende „roodkaakjes", 
isoleren zich in het voorjaar van hun soortgenoten, zoeken elk een eigen gebied 
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in een passende omgeving op, en verdedigen dit gebied tegen elk ander rood-
kaakje. Waar twee zulke „territoria" aan elkaar grenzen, ziet men de twee buren 
dikwijls in conflict; wanneer de een zich iets te ver op het terrein van de ander 
gewaagd heeft, bejegent deze hem met een eigenaardige „dreig"-beweging: 
met de kop omlaag gericht keert hij de ander zijn flank toe, een beweging die 
de indringer zichtbaar imponeert. Men kan in zulk een situatie de verdedigende 
roodkaak vervangen door een dode stekelbaars, of een modelletje van een stekel
baars, en dan is het niet moeilijk, te tonen, dat een model met een rode onder
kant de indringer meer imponeert dan een model zonder rood, en dat een model 
dat met de kop omlaag optreedt, meer gevreesd is dan een model dat in de 
normale zwemhouding gepresenteerd wordt. Met andere woorden: zowel de 
rode kleur als de bizondere houding werkt als mededeling, als signaal. Later in de 
t i jd , als het mannetje een nest gebouwd heeft, en elk kuitrijp wijf je , dat zich in de 
buurt vertoont, naar het nest tracht te lokken, kan men, op dezelfde manier met 
„marionetten" werkend, aantonen, dat de rode kleur ook op de wijfjes een diepe 
indruk maakt. Hier werkt het echter niet als dreigmiddel, maar als lokmiddel. 

Een andere dreigstructuur heeft men in de rode borst van onze gewone rood-
borst leren kennen. Een mannetje dat een territorium bezet houdt, bejegent 
indringende soortgenoten door hun zijn rode borst, waarvan hij de veren sterk 
opzet, toe te draaien. De werking daarvan is als die van de rode onderkant bij de 
roodkaakjes. Precies eender werkt de blauwe onderkant van een Amerikaans 
leguaantje, Sceloporus undulatus, die alleen de mannetjes bezitten. Wanneer 
men aan een mannetje van die soort een wijf je aanbiedt, waarvan men de 
buik blauw geverfd heeft, behandelt hij haar als een mannetje. De Amerikaanse 
Goudspecht bezit weer een ander mannelijk attribuut: een zwarte „snor", die 
het wijf je niet heeft. Wanneer men nu een wijf je een opgeplakte snor geeft, 
wordt zij zelfs door haar eigen mannetje als een mannetje beschouwd. 

Er zijn waarnemingen die er op wijzen, dat eenden en ganzen in de vlucht hun 
eigen soortgenoten aan het kleurenpatroon van de „spiegel" op de vleugel her
kennen. Mannelijke Sepia's, de gewone inktvis van onze kustwateren, toveren 
door uitzetten resp. samentrekken van de kleurcehen in hun huid een „pracht-
kleed" tevoorschijn, wanneer zij in de paartijd een soortgenoot ontmoeten. 
Proefondervindelijk is aangetoond, weer met behulp van marionetten, dat dit 
prachtkleed voor de andere mannetjes als mannelijk attribuut geldt. 

Wanneer men eenmaal op deze verschijnselen attent geworden is, ziet men, 
dat elke diersoort die over goede ogen beschikt, ook een visuele signalentaal 
bezit, die hetzij van houdingen of bewegingen, hetzij van bontgekleurde, op-
vahende structuren gebruik maakt. Het is uitermate boeiend, om zulke signalen 
op te sporen en hun werking experimenteel na te gaan. Di t is echter nog slechts 
in weinige gevallen gebeurd. 

Bij ahe visuele signalen is het opvallend, dat beweging en structuur tot in 
détails samenwerken om het signaal Zo opvallend mogelijk te maken. Signaal
structuren die uit een bontgekleurd vlak bestaan, worden steeds zó gedraaid, 
dat de reactor de breede zijde ziet. De geweldige pronkstaart van de pauw en 
de pronkvleugels van de Argusfazant worden het wijf je voorgehouden. De 
goudfazantehaan, die zijn bonte verenschermen niet dwars op het lichaam heeft 
staan, maar langs de zijkant tentoonspreidt, gaat dwars voor het wijfje staan. 
De sneeuwgorsman, die zijn bontste verenpatroon op de rug draagt, keert het 
wijf je bij het pronken de rug toe! De kraanvogel die op het achterhoofd een rode 
huidlap heeft, die hij als dreigstructuur gebruikt, keert zijn tegenstander daartoe 
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het achterhoofd toe, Een mankievit heeft een roodbruine staartonder?ijde. Bij 
het „kuiltjedraaien", dat tot taak heeft het wijfje naar zich toe te lokken, demon
streert hij de onderkant van de staart. Interessant is het passen van beweging 
bij de signaalstructuur bij twee vissen uit de famüie der Cichliden, Beide soorten, 
Cichlasoma meeki en Hemichromus bimaculatus, hebben op de kieuwdeksels ter 
weerszijde een opvallende, licht omrande zwarte vlek. Bij meeki bevindt deze 
vlek zich dicht bij de onderrand van het kieuwdeksel, bij bimaculatus juist dicht 
bij de rugzijde. Beide soorten dreigen, door met uitgezette kieuwdeksels recht 
op de tegenstander toe te Zwemmen. Bij meeki wordt daarbij speciaal de onder
kant van de kieuwdeksels wijd uitgezet, bij bimaculatus juist de rugzijde. 

Talrijke van dergelijke waarnemingen, vooral bij vogels en vissen, hebben 
ons op het spoor van vermoedelijke signalen gebracht; het wachten is slechts 
op nader experimenteel onderzoek. 

Over de geluidentaal is minder geëxperimenteerd dan over de visuele taal. 
Klassiek zijn de proeven van R E G E N , die de werking van het sjirpen van manne
lijke krekels op zeer drastische wijze aantoonde, door wijfjes er toe te brengen, 
in de luidsprekers te springen, waaruit het telefonisch overgebrachte gesjirp 
van mannetjes klonk, die zelf in een ander gedeelte van het laboratorium voor 
de telefoon zongen. Dat verder de zang van vele zangvogels signaalfunctie heeft, 
is door tal van waarnemingen in het veld voldoende aangetoond. Men heeft bijv. 
bij sneeuwgorzen waargenomen, hoe indringers in een bezet territorium, die 
door de eigenaar tijdelijk geduld werden, elke keer angstig wegkropen, wanneer 
de eigenaar zijn zang het weerklinken. Bij bonte spechten heeft men gezien, 
hoe het trommelen van één mannetje de naburige mannetjes er toe brengt, hun 
voedselzoeken te staken en onmiddellijk naar hun trommeltak te vliegen, waar 
zij dan het bezet-zijn van hun gebied eveneens door trommelen kenbaar maken. 

Veelzeggend zijn ook in het geval van de geluidentaal de gespecialiseerde 
structuren die voor de signaaluitzending dienen; de sirynx der zangvogels, de 
stridulatieorganen der krekels en sprinkhanen enz. 

Verder staat ons een vorm van taal, die wij bij dieren met goed ontwikkelde 
reukzintuigen vinden; de geurtaal. Een merkwaardige vorm er van treffen wij 
bij onze goede vriend de hond. Het veelvuldige urineren van reuen op hoeken 
van straten, lantaarnpalen, winkelpuien enz. heeft een sociale functie; het dient 
om tegenover vreemde reuen het territorium af te palen. In onze steden, met 
hun overbevolking aan honden, en met slechts beperkte zeggenskracht van de 
dieren over hun eigen bewegingen, zijn de verhoudingen een beetje vertroebeld, 
maar buiten kan men de samenhang goed bespeuren. Een reu plant als het ware 
„geurvlaggen" op alle opvallende plaatsen in zijn gebied. In de laatste t i jd 
heeft men ontdekt dat vele andere Zoogdieren dergelijke methoden bezigen. 
Hyaena's „stempelen" allerlei plaatsen in hun territorium met een zalfachtige 
substantie die uit anale klieren afgescheiden wordt. Marters doen iets dergelijks. 
Dierentuinwaarnemingen tonen, dat nog bij tal van andere dieren zulk een „geur-
vlaggentaal" bestaat, waarvan nader onderzoek de détails zal moeten ontdekken. 

Een van onze algemeenste zandoogjes, de heivlinder, vertoont bij de paring 
een heel elegante vorm van geurtaal. Wanneer een mannetje een wijfje ont
moet, maakt h i j , tegenover haar staande, een diepe buiging, waarbij hij zorgt 
dat haar sprieten, waarin de reukzintuigen zetelen, in aanraking komen met een 
veld van zgn. geurschubben. Proeven hebben bewezen, dat deze buiging veel 
van zijn werking op het wijf je verliest, wanneer het geurveld met een dun laagje 
schellak bedekt wordt. 
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Een bekende vorm van geurtaal is ook de zgn. dans van de honingbij. Wanneer 
een werkster, die op zoek geweest is naar een nieuwe voedselbron, met een rijke 
lading honing of stuifmeel thuiskomt, voert zij in de korf een merkwaardige 
dans uit, die ahe thuiszittende verzamelbijen sterk prikkelt. Het is gebleken, dat 
deze bijen zich hierbij de geur van de dansende bij inprenten; wanneer zij hierna 
uitvliegen, gaan zij de bloemsoort bezoeken, welker geur de dansende werkster 
bij zich droeg. 

Weer een andere vorm van „taal" maakt van tastprikkels gebruik; sommige 
vissen bijv. dienen elkaar bij gevechten door bewegingen van de staart water
stoten toe. Deze worden met de zijli jn, een gevoelig tastzintuig, waargenomen. 
Een ander geval is bij slakken onderzocht: de paring van de wijngaardslak be
rust voor een groot deel op tastprikkels; men kan een slak met behulp van een 
penseel tot de paring brengen. Bij de stekelbaars wordt het wijf je door het man
netje met rhythmisch stoten tegen de staartwortel tot het afleggen van eieren 
gebracht. 

Di t overzicht over de voornaamste experimentele onderzoekingen op dit ge
bied toont wel, dat het verschijnsel zeer algemeen is, en dat elke diersoort zijn 
eigen taal bezit. Nu wij weten, dat er dus zoiets als een dierentaal bestaat, 
ligt het voor de hand, een vergelijking tussen mensen- en dierentaal te maken. 
Daartoe is het nodig, ons te verdiepen in de vraag, hoe de taal der dieren werkt. 
Wat bereikt het signaal eigenlijk in de tegenspeler, de „reactor" ? En wat dr i j f t 
degene die de mededeling doet, de „actor", tot het geven van zijn signaal ? 

Dikwijls is het resultaat van een signaal, dat de reactor een onmiddellijke 
reactie toont. De Oostenrijkse dierpsycholoog L O R E N Z heeft de signalen daar
om „Auslöser" genoemd, en er op gewezen, dat elke soort een bizondere ge
voeligheid heeft voor de „Auslöser" van zijn eigen soort. Intussen hoeft niet 
steeds een onmiddellijke reactie te volgen; ook is het resultaat niet steeds de-
Zelfde reactie. De alarmroep van een zilvermeeuw bijv. prikkelt het ene individu 
tot opvliegen, het andere tot weglopen van het nest, een derde slechts tot iets 
grotere waakzaamheid, een vierde tot zelf-poolshoogte-nemen. Er is dus geen 
sprake van één bepaalde reactie; wel echter worden alle dieren in dezelfde 
instinctieve toestand, in dezelfde „stemming" gebracht. 

Ook in ander opzicht is het minder juist, om van Auslöser te spreken. Som
mige signalen wekken niet zozeer een antwoordhandeling op, maar dienen 
meer als een richtinggevend baken, zoals de rode vlek op de ondersnavel van 
een zilvermeeuw, die het jong de weg wijst naar het hem voorgehouden voedsel. 
Hier is als het ware een taakverdeling tussen de Auslöser en het voor de oriën
tatie dienende signaal; door bepaalde houdingen en geluiden wordt het jong 
tot voedselaannemen geprikkeld, door de rode vlek worden zijn bewegingen 
gericht. 

De gevoeligheid voor de signalen van de eigen soort is meestal heel specifiek, 
en kan zo ver gaan, dat de reactor vrijwel uitsluitend op het signaal, en niet op 
andere kenmerken van de actor let. De functie van de rode borst van een rood
borstje bijv. gaat zo ver, dat een simpel plukje rode veren, op een stokje geprikt, 
een territoriumbezitter evenzeer in woede doet ontsteken als een complete 
roodborst. Van een opgezette jonge roodborst, die alle kenmerken van een rood-
borst draagt behalve de rode borstveren, trekt hij zich niets aan. Drachtige stekel
baars-wijfjes volgen niet alleen natuurgetrouw nagemaakte modellen van een 
roodkaakje, maarook een ovaal houten schijfje, dat van onderen rood geverfd 
is. Deze reacties zijn bovendien geheel aangeboren. Voedt men een stekelbaars 
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geïsoleerd op, dan blijkt h i j , als hij volwassen geworden is, toch gevoehg te zijn 
voor de signalen van zijn soort. Ook als men hem onder bittervoorns of andere 
vissen laat opgroeien, ontwikkelt hij niet het minste „begrip" voor de sociale 
signalen dezer andere soorten. 

Di t is een groot onderscheid met de spreektaal der mensen. Deze moet immers 
altijd geleerd worden. 

Wat dr i j f t nu de actor tot het geven van zijn signaal ? Wi l hij de ander iets 
mededelen, zoals wij onze medemensen iets wülen mededelen wanneer wij 
spreken ? Deze vraag is, zoals alle andere die naar een subjectief verschijnsel, 
naar een beleven van het dier vragen, niet met zekerheid te beantwoorden. 
De enige die een antwoord zou kunnen geven, zou het dier zelf zijn, en het 
beschikt niet over de spreektaal die hiervoor nodig zou zijn, aangenomen dat 
het dier een gedachtenleven zou hebben dat aan een spreektaal behoefte had. 
Maar bovendien moeten wij bedenken, dat zelfs wij mensen dikwijls dwalen 
wanneer wij het over de motieven voor onze handelingen hebben, Hoe dikwijls 
meent men zelf niet, onder invloed van redelijke motieven gehandeld te hebben, 
wanneer nadere studie toont, dat diep achter de richting van ons handelen toch 
een stuwende, onredelijke drift staat? De mensenpsychologen weten hierover 
veelzeggende dingen mee te delen, — Keren wij echter terug tot de vraag, of 
wij bij het dier een wil tot mededelen kunnen waarschijnlijk maken, dan moet 
gezegd worden dat alle waarnemingen er tegen pleiten, dat zulk een wil tot 
mededelen, die dan gepaard zou moeten gaan met enig inzicht in doel en mid
delen waarmee die mededeling effectief kan zijn, als motief van de mededelingen 
van dieren gelden kan. Een zilvermeeuw, die van een roofvijand schrikt, uit 
zijn alarmgeroep evengoed als hij aheen is, als wanneer er andere meeuwen in 
de buurt zijn. Een dier dat van zijn signaalstructuur beroofd is, bl i j f t evengoed 
de pronkbeweging maken, waaruit weinig inzicht in de werking van zijn mid
delen blijkt. 

Daarbij komt, dat men bij daarop gericht onderzoek wel andere oorzaken van 
het gedrag kan vinden. Een dier dat een signaal uit, blijkt steeds door inwendige 
of/en uitwendige prikkels daartoe gedreven te worden. Een zingende zangvogel 
wordt deels gestuwd door inwendige prikkels, o.a, van hormonale aard, deels 
door uitwendige waarnemingen, o.a. de aanbhk van een rivaal, In het onderzoek 
van dergelijke samenhangen is men reeds een eindweegs gevorderd, en steeds 
duidelijker blijkt, dat de signalentaal der dieren niet door een wü tot mededelen 
of inzicht in het te bereiken effect resp, de gebruikte middelen gedreven wordt, 
maar door in- en uitwendige prikkels, die het dier er toe brengen, onwillekeurig 
„zijn gemoed te luchten". Ook hier dus zien wij een groot en naar het l i jkt 
fundamenteel verschü tussen mensen- en dierentaal. Iets dat met de menselijke 
spreektaal verwant is heeft men totnutoe bij dieren niet gevonden. Men moet 
hierbij echter wel bedenken, dat de hoogste zoogdieren in dit opzicht nog niet 
behoorlijk onderzocht zijn. — Omgekeerd bezit de mens wel uitdrukkings
mogelijkheden die van hetzelfde karakter als de dierlijke signalentaal zijn. Het 
huilen van de baby en de er op passende reacties van de moeder zijn direct met 
de onwillekeurige taal der dieren vergelijkbaar. Maar ook bij de mens heeft men 
geen eigenlijke overgangen tussen beide vormen van taal kunnen ontdekken, 
en het is de vraag of wij hier de oplossing van de verwantschap tussen de beide 
taalvormen ooit zullen vinden. 

Wanneer men weet, welke de prikkels zijn die een dier tot het geven van zijn 
signaal nopen, bl i j f t nog de vraag hoe de bizondere, soorteigen vorm van de 
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signalen te verklaren is, Wij mensen leren de bewegingsvorm van onze taal, de 
woorden, door ervaring; traditie bepaalt de vorm van onze taal. Bij dieren is dit 
slechts hoogst zelden het geval; geïsoleerd opgevoede dieren blijken vrijwel altijd 
over hun volledige signalenrepertoire te beschikken. Een uitzondering vormen 
sommige gevallen van zang bij de zangvogels, 

In enkele gevallen kan men over deze kwestie reeds iets zeggen. Vele signaal
bewegingen tonen nl. een grote gelijkenis met bewegingen uit andere sferen van 
het dagelijks leven. Een dreigende stekelbaars bijv, maakt bewegingen die sterk 
aan eetbewegingen doen denken. Andere dieren maken in dezelfde omstandig
heden poetsbewegingen, bv. een agressieve spreeuw poetst zich „Zenuwachtig" 
de veren. Aalscholvers maken in dezelfde omstandigheden soms sexuele pronk-
bewegingen. Men noemt dit verschijnsel, dat verwant is met het zich achter het 
oor krabben en andere verlegenheidsbewegingen bij de mens, „oversprong-
bewegingen", omdat de nerveuze impuls als het ware op andere zenuwbanen 
„overspringt". 

Oversprongbewegingen schijnen steeds op te treden wanneer m het dier op
wellende instinctieve drang door de een of andere oorzaak niet in de adaequate 
beweging tot uiting gebracht kan komen, bijv. wanneer vechtdrang door tegelijk 
geactiveerde vluchtdrang geblokkeerd wordt. Deze oversprongbewegingen nu 
blijken bij vergelijkende studie een lange geschiedenis achter de rug te hebben; 
zij hebben zich van hun oorspronkelijke afkomst losgemaakt en zijn zich zelf
standig als signalen gaan ontwikkelen, waarbij niet alleen de bewegingsvorm 
in de richting van groter opvallendheid veranderd is, maar zich ook morpholo-
gische signaalstructuren, dikwijls bestaande uit bontgekleurde lichaamsdelen, 
ontwikkeld hebben. Een instructief voorbeeld wordt gevormd door de bij eenden 
tijdens het pronken voor de wijfjes optredende verenpoetsbewegingen. De 
bonte vleugelspiegels, die wij ook in ander verband reeds als signaalstructuren 
hebben leren kennen, worden hierbij steeds op de voordehgste d.w.Z. opval
lendste wijze getoond. Bij de mandarijneend zijn zelfs bepaalde slagpennen 
totaal vervormd tot grote kleurige vlaggen. 

Ook andere oorspronkelijk niet voor de signalentaal dienende bewegingen 
kunnen deze secundaire signaalfunctie verwerven. Men heeft ais zulke bronnen 
van signaalbewegingen leren kennen o.a. de intentiebewegingen en de „ont
wakende handelingen". Ook in deze gevallen blijkt een eigen ontwikkeling als 
signaal te hebben plaatsgevonden en wel in dezelfde zin als bij de oversprong
bewegingen. Van een groot aantal signaalbewegingen kent men de herkomst 
nog niet. De gevallen die totnutoe geanalyseerd zijn, wijzen er echter alle op, 
dat de signalentaal der dieren berust op onwillekeurige gemoedsuitingen, die 
primair slechts tot taak hebben, de nerveuze drang van de actor te ontladen, 
en waarvan de mededelingsfunctie niet berust op inzicht of doelbesef bij de 
actor, maar als het ware secundair tot stand komt, doordat de reactor „begr ip" 
er voor toont, d.w.z. er doelmatig op reageert. 




