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EENE B O T A N I S C H E EXCURSIE
I N H E T ZWITSERSCHE HOOGGEBERGTE
DOOR PROF. D R . T H E O

J.

STOMPS.

Wie onzer lioorde niet reeds in zijne prille jeugd gewagen van
de alpenbloemen, die zich zouden kenmerken door bijzondere
grootte en kleur ? Hoe velen waren later niet in de gelegenheid,
zich te verlustigen aan de kleurenpracht van het hooggebergte,
en gevoelden daarbij den wensch opkomen, toch iets meer te
weten omtrent de kinderen van flora, die haar dragen ? Spreker
pleegt reeds sinds het begin van zijn studententijd telken jare,
ais eene grootere reis hem er tenminste niet van afhoudt, naar de
Alpen op te trekken in den zomertijd en komt gaarne aan den
onuitgesproken wensch van velen te gemoet.
Men moet er zich dadelijk rekenschap van geven, dat de echte
alpenflora niet zonder moeite te bereiken valt, wanneer een tandradbaan tenminste niet ter beschikking staat. Het benedenste gedeelte der berghellingen in de Alpen draagt nog geene vegetatie
van alpenplanten. Tot eene hoogte van 550 M . in het Noorden,
van 700 a 800 M . i n het Oosten en Zuiden van Zwitserland vindt
men cultuur van den wijnstok. Daarboven strekt zich loofbosch
uit met den beuk als voornaamsten vertegenwoordiger en wel tot
± 1350 M . in Noord-Zwitserland, tot 1500 M . in het gebied der
Italiaansche meren (montane zone). Dan beginnen Coniferen,
die groeien tot ongeveer 1700 M . i n het Noorden, tot 2000 M .
in het zooeven genoemde merengebied en zelfs tot 2250 M . in
het Engadin en de Walliser-Alpen. Z i j vormen een zoogenaamden
subalpienen gordel en de bovenrand van hun gebied heet boomgrens. Daarboven pas betreedt men het domein der echte alpen-
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planten, dat geen bovengrens kent ; korstmossen groeien overal
daar, waar nog sneeuwvrije plekken zijn.
Eenigszins anders teekent zich overigens het hier geschetste
beeld nog af aan den zuidvoet der Alpen. Een gordel van kastanjes
(eetbare kastanje of Castanea vesca) schuift zich hier tusschen
kuituurgordel en beukengordel in en reikt tot 900 M . De kuituurgordel is er voorts gekenmerkt door allerlei zuidelijke gewassen,
Cypressen, moerbeiboomen, Mays, een mediterraan gewas als de
Ruscus aculeatus, enz.
De eigenlijke alpenwereld wordt ook nog in twee gordels onderscheiden, een alpienen gordel en een nivalen. De grens tusschen
beide vormt de z.g. klimatische sneeuwgrens, d.w.z. die hoogte,
waarop op een horizontaal terrein de sneeuw gedurende den geheelen
zomer nog juist blijft liggen. De hoogste of nivale gordel telt in
Zwitserland nog 234 soorten van planten.
De alpiene gordel begint met een gordel van struiken, die reikt
tot de z.g. „Strauchgrenze". I n het benedenste gedeelte van dezen
gordel vindt men nog struikvormige exemplaren van de soorten
van den Coniferengordel, die hier als z.g. „Krüppelholz" groeien
en eene eigen „Krüppelgrenze" hebben. Boven de vegetatie van
alpiene struiken volgen de alpenweiden en wel tot de z.g. „Mattengrenze". Daarboven heeft men dan nog slechts : 1°, den „Pionnierrasengürtel", d.w.z. een gordel van niet meer samenhangende
alpenweiden, die reikt tot 150 M . boven de sneeuwgrens en veel
puin- en rotsplanten t e l t ; 2°. den z.g. „Polsterpflanzengürtel"
en 3°. den (hoogsten) gordel der korstmossen of Lichenen met
hier en daar nog een der 8 in de alpenwereld het hoogst opkhmmende bloemplanten n.1. Ranunculus glacialis (Gletscherboterbloem), Achillea atrata (een soort van duizendblad), Gentiana
brachyphylla, Androsace alpina (een met onze Primulas verwant
geslacht), en 4 soorten van Steenbreek of Saxifraga, n.1. S. moschata, S. bryoides, S. muscoides en S. biflora.
[ Een oogenblik staat spreker nu stil bij de eigenaardigheden der
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alpenplanten in het algemeen, haar gedrongen bouw, de mooi
gekleurde groote bloemen. De oorzaak, de directe oorzaak er van
is zonder twijfel de sterke insolatie. Op een mooien, zonnigen
Zomerschen dag zal b,v, bij ons het verschil tusschen de temperatuur
in de zon en de temperatuur in de schaduw 5° bedragen, tegen
17.5° dienzelfden dag te Pontresina op 1800 M . hoogte en 53,5°
op den Diavolezzapas op eene hoogte van 2980 M , Men ziet, dat
de toename der insolatie met de hoogte ontzaglijk is. Welnu, hoe
intensiever het licht, hoe meer de plant zal neigen tot het aannemen
van eene gedrongen gedaante. Men zal dit onmiddellijk toestemmen,
wanneer men denkt aan wat planten in het donker doen. Zij worden
daarbij langgerekt en i j l van bouw, geëtioleerd, zooals het met
een wetenschappelijke term luidt. Sterker licht zal dus zonder
twijfel het tegenovergestelde effect teweegbrengen. Prof. Bonnier,'
onlangs te Parijs overleden, deed op dit gebied interessante proeven.
Wat de bloemkleur betreft, ook deze heeft men voor omstandigheden van temperatuur zeer gevoehg gevonden. Plaats een roodbloeiende Primula sinensis in een warme kas en men zal zien, dat
de bloemen wit gaan worden. I n geen geval moet waarde worden
gehecht aan teleologische beschouwingen, die willen, dat er in
de alpenwereld weinig insekten zijn, die de bloemen zouden kunnen
bestuiven, en daarom de bloemen zoo opvallend zijn, al moet
worden toegegeven, dat het hebben van mooie bloemen voor de
planten bij voorkomen van weinig insekten voordeehg zou kunnen
zijn.
Alsnu gaat spreker over tot eene meer nauwkeurige beschrijving
van de terreinen en plantenassociaties, die men boven de boomgrens alzoo onderscheiden kan.
Tot den struikengordel behoort in de le, plaats de Pinus mon¬
tana var.uncinata, de „Legföhre" der Duitschers, het bovengenoemd „Krüppelholz" of „ K r u m b h o l z " of ook „Knieholz" vormend. Moet men dezen vorm beschouwen qls te zijn ontstaan door
het ongunstiger klimaat van den „Strauchgürtel" vergeleken met
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dat van den lageren Coniferengordel ? Betreft het hier eenvoudig
pionniers van dezen laatsten, die b.v, door sneeuwbelasting eene
struikvormige gedaante aannemen ? Het schijnt van niet en dat
de neerliggende structuur een erfelijk verschijnsel is : zij komt
ook lager uit de zaden te voorschijn. De alpenclematis of Atragene
alpina, de eenige klimplant van het hooggebergte, komt met prachtige blauwe bloemen i n het „Legföhrengebüsch" voor. De plant
khmt met haar bladstelen, de mooie bloembladen zijn inderdaad
de kelkbladen, en de echte bloembladen zijn tot 14—18 kleine
witte schubben geworden. Bijzonder mooi zijn de vruchtjes, evenals bij onze Clematis-soorten voorzien van een veervormig, van
den stijl afkomstig, aanhangsel. Een uitermate belangrijke struik
van den struikengordel is de alpeneis of Alnus viridis, in eigenschappen eigenlijk tusschen els en berk instaand. Vooral op noordhelhngen bedekt deze soort soms 160—200 M . hoog den bodem
(tot 2100 M.) en draagt dan niet weinig tot bevestiging van dezen
laatsten bij. Eene interessante bijzonderheid omtrent deze soort
is, dat zij ook in het hooge Noorden voorkomt, circumpolair aan
de noordelijke woudgrens, behalve dan in Skandinavië, Beroemde
vertegenwoordigers van de alpiene struikenwereld zijn de alpenrozen, heelemaai geen rozen, maar soorten van Rhododendron,
Eén soort, de Rhododendron hirsutum, komt in de Kalkalpen
voor en wordt door de Duitschers „Almenrausch" genoemd. De
andere soort, Rh. ferrugineum, is juist kalkmijdend en wordt
speciaal in de centrale Alpen aangetroffen. Het is in de Alpen een
Zeer gewoon verschijnsel, dat van twee soorten van één geslacht de
eene op kalkgrond voorkomt, de andere op kalkvrij terrein, en van
dit verschijnsel heeft men het fijne volstrekt nog niet begrepen.
Komen kalkvrije en kalkhoudende terreinen i n elkanders onmiddellijke nabijheid voor, zooals b.v. op den Pilatus, dan bestaat de
mogelijkheid tot bastaardeering van twee z.g, vikarieerende soorten.
Zoo kent men nog een 3e, alpenroos, den Rh, intermedium, in
eigenschappen tusschen de beide bovengenoemde soorten instaand
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en als een constante soortsbastaard beschouwd. Heeft men het
over alpiene struiken, dan moeten ook zonder twijfel de tallooze
dwergstruikjes, spalieren op rotsen vormend, herdacht worden.
Daar heeft men de heflijke Dryas octopetala, tot de famihe van de
roos behoorend, met fraai gekartelde blaadjes en 8 witte bloembladen. De vruchten doen denken aan die van de Clematis. Ook
deze soort komt circumpolair boreaal voor. Eene keurige Azaleasoort is de Azalea procumbens. Zóó langzaam groeit het stammetje,
dat, wanneer het een 50 jaar oud is geworden, het toch nog slechts
zoo dik is als een penhouder. En daarbij is de Azalea procumbens
nog een soort, die den geheelen winter door pleegt te groeien op
plaatsen, waar de plant niet met sneeuw overdekt wordt. De beerebes of Arctostaphylos uva ursi doet aan de alpen-Azalea denken.
De roode steenvruchten vormen in den herfst een keurig contrast
met de altijd groene bladen. De verwante soort A. alpina verhoudt
zich tot deze soort als onze gewone boschbes t. o. v. de „Preisselbeere" of Vaccinium Vitis Idaea en heeft ook in den herfst
afvallende bladen en zwarte vruchten. Ten slotte verdienen onder
de „Spalierstraucher" genoemd te worden verschillende soorten
van dwerg- of gletscherwilgjes, b.v. de Salix retusa of stompbladige gletscherwilg en de Salix herbacea of kruidachtige gletscherwilg, wel stelhg de kleinste boom der aarde, met al zijn vertakkingen in den grond zittend, waarboven zich slechts zeer korte
takjes met 2—3 blaadjes en 1 eindstandig katje verheffen, eene
soort, die typisch is voor de z.g. „Schneetalchen", waaronder
Oswald Heer verstaat plekken, waarlangs in het voorjaar sneeuwwaterstroompjes, rijk aan sHb, verzameld door de vallende sneeuwvlokken en rijk aan organische en anorganische deeltjes, zich
bewegen.
Open plekken in den „Strauchgürtel" plegen in het voorjaar
lang met sneeuw bedekt te blijven en daardoor bijzonder weelderige standplaatsen voor de planten te zijn. Is het wonder, dat
ook eene bijzonder weelderige vegetatie op zulke plaatsen tot
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ontwikkeling komt ? Hooge kruidachtige planten vindt men er,
door de Duitschers „Hochstauden" genoemd, Als voorbeelden
noemt spreker de blauwe alpendistel, Eryngium alpinum of AlpenManns-Streu, eigenlijk geen distel, maar een schermbloem, waarvan groote velden in de nabijheid van het meer van Genève te
vinden zijn, de alpen-akelei of Aquilegia alpina met prachtige
blauwe bloemen en de monnikskap of Aconitum Napellus, welke
laatstgenoemde soort gaarne opslaat, waar vee geweid heeft, maar
die tevens gevaarlijk is voor het vee.
Aldus komt spreker tot eene behandeling der alpenweiden.
Deze moeten onderscheiden worden in maaiweiden, Mahwiesen
of Matten, en de weiden, waar vee toegelaten wordt en dientengevolge de bodem andere eigenschappen verkrijgt, waardoor
veel planten verdreven worden. Als gewone weideplanten noemt
spreker de Polygonum Bistorta, verwant met ons perzikkruid
en de boekweit, een goed voedergewas met groote verspreiding
op het noordelijk halfrond, de Polygonum viviparum met broedboUetjes in de inflorescentie, waarmede men de krop van sneeuwhoenders vaak gevuld vindt en waarvan m.en op IJsland brood
bakt, Gentianen als de Gentiana acauhs van de kalkbergen en de
G, excisa uit de centrale ketenen of ook de G, lutea, welker wortels,
vaak meer dan een M . lang, voor het bereiden van „Enzian"-bitter
ingezameld worden. Anemonen als de A, alpina (kalkplant), de
er mede vikarieerende soort A , sulfurea (Urgebirge), A. vernahs,
met behaarde bloembladen en dadelijk na het smelten van de
sneeuw de bloemen ontvouwend, en de A , Narcissiflora, enz.
„Matten"-planten zijn daarentegen het Edelweisz, Leontopodium
alpinum, de geelbloeiende Campanula thyrsoidea, de alpenvrouwenmantel of AlchemiUa alpina, die bekend is door apogamie,
wat wil zeggen, dat de zaden zonder bevruchung kunnen tot stand
komen, en andere soorten, waaronder vooral nog de paradijslehe,
Paradisia hhastrum, met sneeuwwitte bloemen, een van de heerlijkste sieraden der middeneuropeesche bergen, vermelding verdient.
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Reeds dadelijk na het smelten van de sneeuw zijn in het voorjaar op de alpenweiden vele bloemen te vinden, Spreker herinnert
aan de prachtige franjekelkjes van de SoldaneUa alpina, een Primulaceetje, dat zich zelfs door de sneeuw naar boven werkt, aan
de Crocus vernus, aan de kleine Primula integrifolia, met gaafrandige bladen en een armbloemig scherm van paarse bloemen.
Aan waterkanten trekt in den zomer vooral een soort van wollegras, Eriophorum Scheuchzeri, de aandacht en draagt er niet in
de laatste plaats tot landvorming bij.
Zijn gehoor thans meevoerend in den

„Pionnierrasengürtel"

zegt spreker, met name over de planten van puinhelhngen (GeröUof Schutthalden) en over rotsplanten nog het een en ander te willen bespreken.
De planten der puinhelhngen onderscheidt Prof, Schroeter
van Zürich in zijn bekend werk over „Das Pflanzenleben der Alpen"
in de „Schuttwanderer", met horizontale wortelende uitloopers
door het puin kruipend en uitstekend tegen overdekking door
puin bestand, de „Schuttüberkriecher", met slappe bovenaardsche
bebladerde niet wortelende stengels zich op het puin leggend,
de „Schuttstrecker", die zich door verlenging van den stengel
steeds weer door het puin omhoogwerken, en ten slotte de „Schuttstauer", welke zich met krachdge loten of kussens tegen aanrollend puin breed maken. Van elk dezer groepen laat spreker een
of meer kenmerkende vertegenwoordigers op het scherm verschijnen, zoo van de le, de Thlaspi rotundifoha of Gemskresse,
van de 2e, de alpenleeuwebek of Linaria alpina met paarse bloemen met oranje masker, misschien het „herrhchste Farbenwunder"
van het hooggebergte, de Cerastium uniflorum of alpenhoornbloem, de Sieversia reptans en de Saxifraga aizoides, welke laatste
soort vochdge plaatsen verkiest, van de 3e, de sneeuwwitte geelbloeiende Senecio Carniohcus, van de 4e, de alpenpapavers (P,
alpinum op kalk, de geelbloeiende P, aurantiacum in de centrale
Alpen) en de gletscherboterbloem (Ranunculus glacialis).
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Bij de rotsflora ondersclieidt men le. Endolithen, dat zijn soorten, die in de rots leven, in hoofdzaak een aantal bacteriën en algen,
2e. Epilithen, op de rotsen levende soorten, zonder wortelharen
in het geval van een aantal primideve algensoorten, met in de
rotsen doordringende wortelharen bij de korstmossen of Lichenen, 3e. Exochomophyten of detritus-planten, levende op zeer
geringe hoeveelheden gruis, die zich hier en daar op het harde
gesteente verzamelen en 4e. Chasmophyten of planten van rotsspleten. Aheen de groepen 3 en 4 omvatten bloemplanten. Die
van de 3e. groep vertoonen veelal den z.g. xerophytischen bouw,
die van de 4e. groep hebben in den regel niet van watergebrek te
lijden, daar water zich in rotsspleten gemakkelijk ophoopt. Een
beroemd korstmos is het aardrijkskundemos, Rhizocarpon geographicum, kalkvliedende en in de Centrale Alpen geheele toppen
geel kleurend. Een chasmophyt van de rotsen is de Potendha
caulescens, een detritus-plant de Edelraute of Artemisia mutellina. Vele planten met rozetten vindt men op de rotsen, zoo de
Sempervivum arachnoideum, met prachtig roode bloemen, de
Primula's hirsuta en Auricula met den bastaard pubescens, Saxifraga's als S. caesia en S. Cotyledon.
Spreker eindigt zijne voordracht door eenige bijzonderheden
mede te deelen omtrent de „Polsterpflanzen", in kussenvorm
groeiende planten met de bloemen als spelden op het kussen geprdrt, door haren habitus bijzonder geschikt voor het leven in de
allerhoogste streken van het gebergte, waar zij in den z.g. „Polsterpflanzengürtel" een belangrijk bestanddeel van de flora vormen.
Als voorbeelden noemt spreker de Saxifraga muscoides, de mooi
roode Silene acaulis of stengellooze Silene, de Eritrichium nanum
of alpenvergeetmijniet met prachtig blauwe bloemen en ten
slotte twee soorten van Androsace, de A . glaciahs en de keurige
A. helvetica, welke laatste een veel karakteristieker element van
de Zwitsersche flora is dan b.v. het Edelweisz, dat eigenlijk eene
Siberische steppenplant is.

HET NATUURONDERZOEK VAN
LEONARDO DA VINCI
DOOR PRoF. DR.

A.

J. P.

v. D.

BROEK,

Elk genie, elke groote figuur in de geschiedenis der wetenschap
of van de kunst is slechts goed te begrijpen indien men hem be
studeert in het kader van zijn tijd.
Wil men zich een denkbeeld vormen van de beteekenis die
Leonardo da Vinci als natuuronderzoeker heeft gehad, dan zal
men de studie gevoeglijk in vier deelen kunnen verdeden en wel :
I. Het leven en de omgeving van Leonardo
IL De stand van de natuurwetenschappen ten tijde van da Vinci
III. Het karakter van zijn eigen onderzoekingen
IV. De vraag onder oogen zien, of van het werk, dat da Vinci
gewrocht heeft, invloed is uitgegaan op den gang der natuurweten
schappen.
I. Het leven en de omgeving van Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci is in 1452 geboren in Anchiano bij Vinci,
een klein dorpje op den Monte Albano (N. O. van PISA). Hij was
de natuurlijke zoon van den notaris Ser Piero da Vinci en een
boerenmeisje "van goeden bloede". In het jaar nog van zijne ge
boo1te doet Ser Piero een huwelijk naar zijn stand en verdwijnt
da Vinci's moeder geheel uit de geschiedenis van haar zoon.
Leonardo brengt zijne jeugdjaren met zijn vader in het huis van
zijn grootvader, een wijnbouwer, door en heeft reeds van kindsbeen
af gelegenheid de natuur te leeren kennen en te leeren bewonderen.
Later komt hij in het huis van zijn vader, wiens eerste en tweede
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huwelijk kinderloos zijn gebleven. Een derde huwelijk bracht
Leonardo's vader een groot gezin (9 zoons en 2 dochters). In 1469
verhuist Ser Piero naar Florence, waarheen Leonardo, in het
gezin opgenomen, medegaat.
Van Leonardo's eerste leerjaren weten wij weinig, hij noemt
zichzelve "senza lettere".
Dit zal wel daarop doelen, dat hij geen humanistische opleiding
heeft genoten. Hij voldoet aan zijn weetgierigheid niet alleen door
het les nemen bij een rekenmeester doch ook door intense zelf studie.
Zijn opvallende liefde voor het teekenen bracht zijn vader er toe
hem in de leer te doen bij Andrea del Verrochio, die goudsmid,
mozaikwerker1 .beeldhouwer en schilder tegelijk was. Iri 1472 is
Leonardo al 11meester". Niettemin blijft hij nog in het huis van
Verrochio, zeker tot 1476. Uit dien tijd is een kleine teekening
bekend1 voorzien met aanteekening in het typische handschrift in
spiegelbeeld. Dit is niet iets geweest waardoor Leonardo getracht
heeft zijn werk geheim te houden, het is uitdrukking van zijn links
handigheid. In 1480 heeft hij een eigen woning en werkplaats.
Tot aan dezen tijd treedt Leonardo eigenlijk alleen als schilder
op1 hij kreeg zelfs niet eens .de belangrijkste opdrachten. Hijzelf
koesterde veel grooter plannen : hij hield zich reeds toen met allerlei
problemen bezig, vooral over de aarde en de aardgeschiedenis. Hij
onderzocht de omgeving van Florence, hij had beeeids zijne op
vattingen over palaeontologie, over planten en dierenrijk. Daat·
naast werkte hij allerlei v1·agen van mechanischen aard uit, hij wilde
de Arno kanaliseeren van Pisa tot Florence enz. enz.
Voor de uitvoering van al datgene, wat zijn schier alomvattend
brein uitwerkte had hij eene omgeving noodig waar hij, vrij van
zorgen, kon werken. Zulke omgeving heeft Leonardo inderdaad
gedurende gehe�l zijn leven verkregen ; hij heeft dit doorgebracht
aan de hoven van de groeten, vorsten en heerschers in den tijd der
renaissance.
In 1482 komt hij aan het hof van Lodovico Mora, zoon van

Franscesco Sforza, de grondlegger van de dynasde der Sforza's.
Aanbevolen als een voortreffelijk luitspeler heeft hij gichzelve aan
Lodovico aangeboden als ontwerper van legerwerktuigen, maker
van allerlei wapenen voor aanval en verdediging in een naerkwaardigen brief, De?e luidt als volgt, „Nadat ik, Verheven Heer,
thans genoegzaam heb kennis gemaakt met de proeven van al
degenen, die zich meesters wanen i n de kunst van de samenstehing
van oorlogstuig, doch waarvan de werking in niets verschilt van
het gebruikelijke, waag ik het, zonder iemand afbreuk te doen, mij
door Uwe Excehentie te doen hooren, hem mijne geheimen mededeelende om die later, als de tijden dit eischen ook werkelijk uit
te werken, die hieronder in het kort zijn medegedeeld,
I , Heb ik soorten van bruggen, licht en sterk en geschikt, gemakkelijk gedragen te worden, om daarmede den vijand te volgen
of te gebruiken bij de vlucht en andere zeker en onaantastbaar
voor het vuur en i n den slag, gemakkelijk op te stellen en weg te
nemen. En methoden om die des vijands te verbranden of te vernietigen,
I I , Kan ik bij eene belegering het water uit de grachten doen
wegloopen en bruggen zonder einde maken, muurbrekers en ladders
en ander gereedschap, dat bij zulk eene expeditie hoort,
I I I , Kan ik hetzelfde doen als bij de belegering door de hooge
hgging de mortieren niet gebruikt kunnen worden, ja kan ik elke
vesting nemen die niet op een rots gebouwd is,
IV, Heb ik zeer hchte en draagbare morderen om er kleine
steenen mede te slingeren gelijkend op een onweer. En dan met
de rook ervan hen veel ongemak bezorgen.
V, Heb ik methoden om door onderaardsche gangen, geheime
en gekronkelde wegen naar een aangewezen punt te komen zonder
eenig leven gemaakt te hebben, zelfs als men onder slooten of
een rivier moet doorgaan,
V I , Kan ik wagens maken, bedekt en verzekerd, onaantastbaar,
die met hunne artillerie zoo tusschen de vijanden in rijden, dat er
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geen hoeveelheid is, die z,e niet gouden doorbreken. En hierachter
kan de infanterie onverwond en gonder hinder volgen.
V I I . Kan ik, indien noodig, morderen maken van de aherschoonste en nutdge vormen geheel anders dan de gebruikelijke.
V I I I . Waar de morderen te kort schieten goude ik katapulten
maken, werpmachines, donderbussen en ander tuig van bewonderenswaardige werking, geheel anders dan het gebruikelijke.
Naar den aard van het geval goude ik aherlei nutdge gaken maken.
I X . Geschiedde het, dat men op gee was, goo heb ik soorten van
wapenen, geer geschikt voor aanval en verdediging, en schepen,
die gelfs de allerzwaarste kogels weerstaan en kruit en rook.
X . I n tijden van vrede geloof ik, in vergelijking met anderen, de
beste diensten te kunnen bewijgen in de architectuur, in het ontwerpen van gebouwen, openbare en gewone. En in het maken van
waterleiding, van de eene plaats naar de andere.
Ik kan skulpturen uitvoeren in marmer, in brons, i n klei, evengoo
kan ik schilderen wat noodig is, in vergelijking met anderen, wie
dit ook moge gijn. En goo gal ik mij ook aan het werk getten voor
het paard, dat tot eeuwige roem en eer gal gijn voor de nagedachtenis van U w vader en het Huis Sforga. En goude een der bovenstaande dingen onuitvoerbaar schijnen, goo bied ik mij aan er een
proef van te nemen in U w park of waar Uwe Excellentie goude
willen, aan wien ik mij deemoedig, gooveel ik kan, aanbeveel.
De opdracht, die Leonardo ontving, het uitvoeren van een groot
ruiterstandbeeld, is nooit voltooid. Hier maken w i j kennis met de
meest karakterisdeke eigenschap in het werk van Leonardo. Groote
plannen worden gemaakt, ontgaggelijk veel wordt begonnen, schier
niets komt tot een goed einde.
I n de eerste jaren van gijn verblijf aan het hof van Lodovico
werkt Leonardo aan het ruiterstandbeeld. Daarnaast houdt hij
gich veelvuldig met architectuur begig, waarvan een merkwaardig
ontwerp voor den bouw van een stad getuigt. Allerlei kleinere op-
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drachten worden door hem vervuld, I n 1490 werd het huwelijk
van Lodovico's neef, Gian Galeazzo met Isabeha van Aragon
luisterrijk gevierd. Voor dit feest heeft „maestro Leonardo da
Vinei met groote scherpzinnigheid en kunst een draaiend hemelgewelf gebouwd met alle zeven de planeten, deze worden door
menschen voorgesteld, in vorm en kleeding zooals de dichters die
beschrijven ; alle planeten zingen den lof van Hertogin Isabeha".
Ook voor het huwelijk van Lodovico Sforza zelve, in 1491, heeft
hij allerlei werk verricht. Doch dit ahes was voor hemzelve geen
hoofdzaak : hij denkt intusschen over allerlei problemen van wiskundigen aard, over architectuur, ook over ahe dingen der natuur.
In het bijzonder heeft dan reeds de menschelijke ontleedkunde
zijne groote belangstelhng.
In de jaren 1490—1500 stijgt Leonardo voortdurend in aanzien,
hem wordt veel schilderwerk opgedragen. I n 1495 krijgt hij de
opdracht om eene muurschildering te maken voor de eetzaal van
het klooster Santa Maria delle Grazie. Het wereldberoemde „Heilig
Avondmaal" is het resultaat van deze opdracht.
Vóór 1500 is Leonardo uit Milaan vertrokken ; hij verblijft
tijdelijk in Mantua en is in April 1500 in Florence, waar hij samenwoont met den grooten wiskundige Fra Luca Pacioh. Deze leidde
hem in de wiskunde in. In het hospitaal van Santa Maria Nuova
zet hij zijne ontleedkundige studies voort, terwijl hij intusschen
een plan uitwerkt voor het bevaarbaar maken van de Arno.
In de nu volgende jaren krijgt hij, beroemd als hij was, belangrijke opdrachten, waarvan in het bijzonder mogen genoemd worden
de muurschildering in de raadzaal (slag bij Anghiari) en het portret van Lisa Gherardini, de echtgenoote van Francesco del Giacondo (Mona Lisa).
In 1504 sterft zijn vader. Als buitenechtelijk kind heeft hij geen
aandeel aan de erfenis. Dit, zijne meeningsverschihen met Michel
Angelo, het mislukken van zijne vliegproeven maken deze jaren
tot vrij droevige.
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In 1503 komt Lodewijk X I I in Milaan en krijgt Leonardo eene
aanstelling als hofschilder. Van dit jaar tot 1513 verblijft hij meestal
in Milaan, waar hij zich overgeeft aan hydrauhsche studiën, ontleedkunde, astronomie en palaeontologie.
Na een verblijf in Rome (1513—1516) treedt hij in dienst van
Frans I en begeeft zich met dezen naar Frankrijk. H i j wordt begeleid door een jong edelman, Francesco da Meizo en zijn oude
bediende Battista de Villanis.
In Frankrijk wordt hem het kasteel Cloux bij Amboise als verblijfplaats gegeven. In 1518 nog wil hij een boek „over de dingen
der natuur" uitgeven, doch voelt zijne krachten verminderen.
H i j laat den notaris komen, regelt ahes voor eene begrafenis, beveelt
zijn ziel aan „Ad nostro Signore Messer Domino Deo", de heihge
jonkvrouw Maria, St. Michael aan alle engelen en heihgen van het
paradijs. Op 2 Mei 1519 overlijdt hij.
Vatten wij dit leven samen dan zien w i j , dat Leonardo, na een
jeugd in de natuur bijna zijn geheele leven heeft doorgebracht in
de omgeving van vorsten, van grooten en machtigen, van personen,
die al wat in den tijd der renaissance op den voorgrond treedt,
naar zich toe trokken, die eene omgeving schiepen die tot leering,
ontwikkeling en gedachtewisseling moest voeren.
Leonardo heeft de bibliotheken veelvuldig gebruikt, hij was
dus op de hoogte van den stand der natuurwetenschappen ; hij
heeft omgegaan met velen, die in hunne wetenschap uitblonken.
H i j kent Galenus, Mundinus, Benedetto, hij bestudeert Avicenna,
is vriend geweest met fra Luca Pacioh, ontmoette Toscanelh
(astronoom en stuwkracht voor de reis van Columbus) Corsari
(reiziger) Amerigo Vespucci (zeevaarder).
Hij was hchamelijk schoon gebouwd ; Séaihes noemt hem „le
premier gentilhomme de la renaissance". H i j was niet alleen geleerde, doch ook kunstenaar, die penseel en beitel beide even geniaal hanteerde ; hij was dichter, musicus, declamator.
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Wat onderscheidde hem van de anderen, die uitblonken? Het
is dit, dat hij in de wetenschap der levenlooze dingen uitvinder
wilde zijn, zijn rustelooze geest zocht altijd naar iets nieuws. I n
de wetenschap der organische natuur is hij de man, die de natuur
zelve hare geheimenissen wil doen ontsluieren, die niet wil gelooven op gezag of wil aannemen wat geschreven was.
I I . Hoe was de stand en de aard der natuurwetenschap ten tijde
van Leonardo da Vinei ? Da Vinei leefde op den drempel van een
nieuw tijdsgewricht. De renaissance, in de wetenschap als in de
kunst, is het tijdsgewricht waarin alle last van geloof en van bijgeloof, die sinds eeuwen van geslacht op geslacht op de menschheid
was overgegaan, plaats moest gaan maken voor nieuwere opvattingen en inzichten. Naast kennis stond wilde verbeelding, hchtgeloovigheid en vrees. Het eigen hchaam was goddelijkheid, er
aan te raken was ontwijding. Natuuronderzoek was, zelfs nog een
halve eeuw na da Vinei, zooals Knappert het heeft uitgedrukt
„raken aan het onaantastbare, ontsluieren van goddelijke geheimenis, binnendringen in een verboden wereld."
I I I . Welk is het karakter van het werk van Leonardo da Vinei ?
Het wetenschappelijke werk van da Vinei bestaat uit een enorm
groot aantal aanteekeningen, vaak in de grootste onregelmatigheid
achter elkaar gerangschikt, op losse bladen papier. Wel ongeveer
5000 bladzijden manuscript zijn gevonden, waarop hij zijne gedachten heeft opgeteekend. Op één enkele bladzijde vindt men
b.v. opmerkingen over ontleedkunde, wiskunde, architectuur,
daartusschen geheel huishoudelijke aanteekeningen. Da Vinei was
gewoon steeds papier bij de hand te hebben om ahes wat hem
inviel, aan te teekenen. Herhahngen van op ver uiteenliggende
tijdstippen van zijn leven gedane waarnemingen worden vaak
aangetroffen. H i j maakte grootsche plannen, die nooit tot geheele
uitvoering zijn gekomen. Zelfs de Trattato deha pittura is eene
compilatie, die na zijn dood is gemaakt.
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Hieronder mogen enkele gegevens verschaft worden, die aan
verschillende takken der natuurwetenschap, zooals zij door Leonardo beoefend zijn, ontleend zijn.
Physika,
Aan de spits staat de erkenning van de wetmatigheid aller natuurkundige verschijnselen. Leonardo kan niets aannemen dat
met die wetten in strijd is. Ahe verschijnselen berusten op beweging. Geen beweging ontstaat vanzelve, geen eindigt zonder meer.
Alle beweging berust op kracht, die niet stoffelijk is. De bron van
ahe kracht is in laatste instantie de „eerste Beweger" wiens wonderbaarlijke gerechtigheid wordt aangeroepen. Leonardo veracht
alle onderzoekers, die slechts op schrijvers vertrouwen en niet zelf
aan proefnemingen hun geest gescherpt hebben. I n de wet van
het behoud van arbeidsvermogen ziet hij een moreele grondslag
der wereldordening. Leonardo kent de hefboomwetten, hydrauhsche wetten, drukvoortplanting in samenhangende vaten. H i j
heeft over de warmte en het hcht gewerkt, welk laatste ook voor
den schilder van zoo groot belang is. Uitermate gewichtig zijn
zijne studiën over het vhegen. Hiervan zegt hij : „Dat wat tegen
de lucht slaat roept daarin een tegenkracht te voorschijn, die even
groot is als de kracht zelve. G i j ziet hoe de vleugelslag de zwaarste
adelaar in de lucht verheft; omgekeerd ziet gij hoe de lucht de
zeilen doet zwellen en het zwaar beladen schip voortbeweegt.
Uit deze bewijzen moogt gij zien dat de mensch met groote vleugelen, waarmede hij een kracht tegen de lucht verwekt, deze aan
zich onderwerpen kan en er zich op kan verheffen. Hoofdzaak
bij het apparaat zijn dus groote vleugels, die den vorm hebben
van vleermuisvleugels, deze moeten tot een beweegbaar mechanisme worden. Heffen deze vleugels zich op, dan laten zij de lucht
door, dalen z i j , dan sluiten zich de openingen en de door den
vleugelslag verdichte lucht zal het apparaat als op een kussen dragen. Zelfs een dubbel vhegapparaat is mogelijk met alterneerende
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vleugels. Het toestel zelve moet den vorm van een vogellichaam
hebben, de vleugels aan de armen verbonden of op het lijf. „ E n
2 0 0 zal de vogel zijn eerste vlucht nemen van den rug van de Monte
Ceceri; het heelal met verrukking, alle geschriften met zijn roem
vullend en tot eeuwige eer van de plaats waar hij geboren werd".
Astronomie,
Tegenover de nog geheel middeneeuwsche opvattingen van zijn
tijd, zijn Leonardo's opvattingen over het heelal samen te vatten
in zijn woorden ; Gij hebt aan te toonen dat de aarde een ster is,
zooals de maan. Zoo zult gij de adel der aarde bewijzen. Dezelfde
wetten, die op aarde heerschen, heerschen overal, dezelfde noodwendigheid beheerscht het geheele universum. De hemelen draaien
niet om een vast middenpunt, door hemelsche geesten bewogen,
geen muziek begeleidt hunne beweging. De sterren zijn geen glinsterende diamanten, naar waardigheid en soort gezet. De hemellichamen zweven vrij in de ruimte, in evenwicht hunner elementen
(zooals reeds Albrecht van Saksen heeft geleerd) En de aarde is
niet het middenpunt van het zonnestelsel, noch is zij middenpunt
en hart van het heelal. Z i j is een ster onder de sterren, een maan
onder de manen, zij is eene afspiegehng van de zon. De zon is de
koningin van het heelal, van haar komt alle hcht en warmte, ahe
leven. Ik wilde woorden vinden om hem te geeselen die meer
bewondering heeft voor den mensch dan voor de zon en in het
heelal geen grooter macht zien dan zichzelve. Ik ken in het heelal
geen lichaam van grooter verhevenheid en deugd dan de zon.
Haar hcht bestraalt alle lichamen, die zich over het heelal verspreiden. Alle zielen komen van haar, omdat alle warmte, die in
de levende wezens is van de zielen komt en er geen andere warmte
noch hcht in het universum is dan die van de zon."
Met groote letters schrijft Leonardo tusschen andere aanteekeningen de woorden „ D e zon beweegt niet". Indien men nu bedenkt, dat Leonardo leefde vóór Galilei (1564—1642) en Koper-
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nicus (1473—1543) dan kan men Séailles nazeggen dat Leonardo
een geheel nieuw tijdperk heeft (of zoude hebben) ingeluid in de
astronomie.
Geologie.
Zooals da Vinei dacht over de ruimte heeft hij ook gedacht over
den tijd. Reeds van zijn jeugd af heeft hij zich met geologische
studiën bezig gehouden, fossielen bestudeerd. H i j ontkende de
zondvloed en neemt geleidelijke veranderingen aan. H i j rekende
met millioenen van jaren ; ons leven is veel te kort om aardveranderingen te kunnen gadeslaan. H i j sprak hetzelfde uit als Charles
Lyell in 1850 tegen de theorie van Cuvier; ook hierin was hij
zijn tijd eeuwen vooruit.
Botanie.
In zijn jeugd heeft da Vinei veel planten gezien, geteekend en
bestudeerd. H i j kende, lang voor Brown en Malpighi, de stand
der bladeren. De natuur heeft bij vele planten de bladen zoo gezet,
dat steeds het zesde blad boven het eerste staat, en zoo gaat het
verder. Elke tak en elke vrucht komt juist tegenover den oorsprong
van een blad te voorschijn, dat hun de moeder vervangt, wijl zij hen
het water van regen of dauw geeft, dat de nacht er op neerslaat
en beschermt tegen de hitte der zonnestralen. Leonardo kent
de jaarringen, de zonnewarmte is de oorzaak der ongelijke dikte
naar west en oost. Evenzoo kent hij de vochtstroom in de plant,
de verdikkingen bij verwonding, zelfs het gifdg maken van
vruchten door inspuiting in de plant van gif.
Anatomie,
Leonardo da Vinei heeft zich gedurende een groot deel van zijn
leven, zeker van 1489 tot 1510 met ontleedkundige studiën bezig
gehouden. H i j heeft, lang voor Vesalius, in een tijd, waarin dit
nog met enorme moeilijkheden gepaard ging, een groot aantal
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menschelijke lijken ontleed. Er is nauwelijks een onderdeel van
de ondeedkunde te noemen, waarin da Vinei niet geheel nieuwe
dingen gevonden heeft. H i j heeft een plan voor een ontleedkundig
werk gehad, dat beginnen moest met de ontvangenis, dan de ontwikkeling moest beschrijven, vervolgens de geboorte, dan den
volwassen staat van man en vrouw, alle deelen afzohderlijk uitbeeldend. Daaraan moest zich dan eene propordeleer aansluiten.
Zooals het met al zijn werk gegaan is, is het ook dit gegaan, een
enorm aantal aanteekeningen, doch geen afgewerkt geheel. Nooit
was hij tevreden met dat wat gedaan was, steeds werden de plannen
grooter en uitgebreider.
Bij al het ondeedkundig werk was het toch niet zoozeer den
bouw als wel de functie, die op den voorgrond stond. Hiervoor
is vaak ook de vergelijking met dieren te hulp geroepen, zijn vivisecdes uitgevoerd. Menigvuldige teekeningen en beschrijvingen
getuigen hiervan.
Terwijl dit alles dus zuiver natuuronderzoek is, doet het eigenaardig aan, dat Leonardo in 1494 een Besdarius heeft geschreven,
een werk, dat geheel de geest der middeneeuwen ademt en dat
geschoeid is op den basis van te dien tijde bekende werken van gelijke strekking. De dieren zijn hierin symbolen voor goede en
kwade eigenschappen. De leeuwerik is de hefde, die zieken ziet
en beter maakt; de gier is de nijd, omdat die niet kan hebben dat
het hare jongen goed gaat. Zoo worden niet minder dan 97 eigenschappen opgesomd.
Het is niet bekend wat Leonardo kan gedreven hebben op 40
jarigen leeftijd dit werk te maken.
I V . Wat is er van het werk van Leonardo geworden.
Na den dood zijn de werken van Leonardo in handen gekomen
van Francesco da Meizo die hem naar Frankrijk begeleid had.
Deze heeft ze met zorg bewaard, welhcht hebben enkelen of meerderen er inzage van gehad. Gepubliceerd zijn ze nooit en al het
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belangrijke, geheel meuwe en geniale is .zonder invloed gebleven
op den gang der natuurwetenschap. Behalve de reeds genoemde
trattato della pittura bestaat een werk "del moto e misura dell'
aqua". Ook dit is eene compilatie, in 1643 door den dominikaner
monnik Lodovico Maria Arcomati voor den kardinaal Francesco
Barberini gemaakt. Evenals men een groot deel van de trattato
in de manuscripten vindt treft men er ook een deel van dit werk
aan. Na den dood van da Melzo zijn Leonardo's "boeken" (hij
spreekt zelve van 120) verspreid geraakt, gestolen, uit elkaar ge
rukt en weer vereenigd i zijn zij in het stof van bibliotheken een
paar eeuwen lang min of meel' onopgemerkt gebleven om eersf
wederom in de 19e eeuw aan het licht gebracht te worden.

O M V A N G E N G E B R U I K ONZER N A T U U R L I J K E H U L P B R O N N E N T O T OP H E D E N
EN I N DE T O E K O M S T ,
DOOR

PROF.

DR.

F. M . JAEGER.

Wanneer het mij vergund is, heden avond gedurende eenigen
tijd Uwe aandacht te vragen voor enkele beschouwingen, die verband houden met de capaciteit en de wijze van gebruik onzer
natuurlijke hulpbronnen, dan raak ik daarmede aan eene reeks van
vraagstukken, die, — mogen zij ook thans reeds aanspraak maken
op ons aller belangstehing, — binnen afzienbaren tijd voor onze
nakomehngen ongetwijfeld niet veel minder dan vitale beteekenis,
zullen verkrijgen. Immers, eenerzijds heeft zich thans wel ahengs
de overtuiging baan gebroken ,dat onze natuurlijke hulpbronnen
geenszins onuitputtelijk zijn ; anderzijds begint men meer en
meer in te zien, dat de menschheid tot dusverre met haar erf-deel
aan natuurlijke hulpmiddelen op zóó hchtzinnige wijze heeft Omgesprongen, dat het hoog tijd wordt om van koers te veranderen
en ernsdg te gaan overwegen, wat wij in dit opzicht aan de onmiddellijk op ons volgende generade's verphcht zijn. Dat er voor
de laatste soort van overwegingen tot vóór korten tijd, — in een
tijdperk als dat van de laatste decenniën der 19e eeuw, toen ahes
in de wereld in snellen opbloei en een door niets geremde ontwikkeling begrepen scheen te zijn, — weinig of geene belangstelhng
was, is begrijpelijk. Immers de menschelijke natuur is nu eenmaal
zóódanig, dat wij in tijden van voorspoed en daar, waar ahes volop
voorhanden schijnt, nauwelijks plegen te beseffen, dat er aan alle
heerlijkheid een einde komt. Eerst door de ,bittere ervaringen der
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laatste tien jaren, is ook in breedere kringen eenig besef wakker
geworden van wat het beteekent, wanneer de menschelijke samenleving om de eene of andere reden niet meer met volle handen
uit de schatkamers der natuur kan putten, En toch is het tot dusverre ondervondene nog slechts als eene vrij zachte vingerwijzing
te beschouwen in de richdng van de gevaren, waaraan w i j onze
civihsatie blootstehen, indien wij, zonder tijdig de noodige maatregelen te nemen, erbij blijven volharden, om op den thans reeds
sinds te lang ingeslagen weg voort te gaan.
Wanneer wij spreken van onze „natuurlijke hulpbronnen",
dan dienen w i j te bedenken, dat die ons door de natuur geboden
middelen in hoofdzaak van tweeerlei soort zijn. Eensdeels zijn zij
van zuiver stoffelijke geaardheid : zij bestaan in grootere of kleinere
voorraden van steeniwol, petroleum, ijzer, van ertsen der zware en
lichte metalen, van tal van minerale stoffen, van sommige voor den
landbouw onmisbare verbindingen ; enz. Anderzijds vertegenwoordigen die hulpbronnen zekere magazijnen van het ons door
de natuur ter beschikking gestelde arbeidsvermogen; namelijk
voorzooverre dit laatste aanwezig is, of gemakkelijk gebracht kan
worden, in een vorm, die toelaat, om dat arbeidsvermogen tot
eene ter bereiking onzer doeleinden geschikte krachtsbron te
maken. De grens tusschen die beide soorten van hulpbronnen ;
de materieele en de energetische, is somtijds niet scherp te trekken,
omdat de materie als zóódanig, ook steeds zulk een magazijn van
ten deele bruikbaar arbeidsvermogen vertegenwoordigt ; steenkool
en petroleum, bijvoorbeeld, worden voor het grootste gedeelte
door ons gebezigd, om, door verbranding de energie te leveren,
noodig om onze machines te drijven ; • zij worden daarentegen
slechts zelden als „materiaal" toegepast, zooals dat met het ijzer,
het koper of eenige andere stofsoort doorloopend het geval is.
Maar in hoofdzaak zult U wel begrijpen, wat ik bedoel met de
gemaakte onderscheiding ; terwiUe van de overzichtelijkheid wil ik
dan heden avond deze beide soorten van natuurlijke hulpbronnen
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blijven onderscheiden, en aan elk der twee genoemde categorieën
achtereenvolgens eenige. beschouwingen wijden.
Laat ons beginnen met de materieele hulpbronnen, die wij gewoonlijk als „ruwe grondstoffen" plegen te onderscheiden.
Onze hedendaagsche cultuur is gebaseerd op de toepassing en
het gebruik van een aantal zeer bepaalde grondstoffen, grootendeels metalen, zonder welke onze samenleving eenvoudig in het
geheel niet langer in haar huldigen vorm zou kunnen voortbestaan.
Elke periode der menschelijke beschavingsgeschiedenis is steeds
gekenmerkt geweest door de verhouding, waarin de mensch tot
het „grondstoffenprobleem" gestaan heeft. Ik w i l , met het oog
op den beschikbaren tijd, er mij toe bepalen, U in herinnering
te brengen, dat de verschihende perioden der beschavingsgeschiedenis achtereenvolgens als grondstoffen gekend hebben : den vuursteen, het koper, het brons en het ijzer ; en dat wij ook nu nog leven
in het tijdperk, waarin de zoogenaamde zware metalen de hoofdrol spelen. Zonder hèn ; geen verkeer, geene locomotieven, geen
stoomschepen ; zonder hèn ; geene dynamo's, geene electrische
kracht, geene chemische industrie. Indien morgen aan den dag
deze grondstoffen eens gingen ontbreken, dan zou de doodsklok
over onze beschaving geluid zijn.
Is er, zoo kan men vragen, nu werkelijk gevaar voor zulk eene
katastrofe in een niet al te verwijderde toekomst ?
Het antwoord moet, helaas, bevestigend luiden. Er dreigt inderdaad iets van dien aard binnen korter of langer tijd, wanneer wij
blijven doorgaan, met op zóó roekelooze wijze ons grondstoffenkapitaal aan te tasten, als dat tot dusverre geschied is.
Om U de situade duidelijk te maken, heb ik hier een drietal
grafische voorsteUingen laten maken, die beter dan getallen,
U een indruk zullen kunnen geven van het verbruik aan enkele
der belangrijkste grondstoffen gedurende de laatste 125 jaren.
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Pig 2. Het jaarlijksche wereldverbruik aan
Suiker, Phosphaten en Kalizouten in de Jaatste
Fig. !. GraAscbc voorstelling van de verbruik<· honderd jaren,
toename: per jaar van enkele metalen in de laatste
l. Suiker. 2, Phosphaten. 3, Kuil,
120 jaren, Het verbruik is uitgedrukt ln mHtioenen
Deze figuur is, behalve -voor de bevolklngslijn,
kilogrammen.
op 10 maal kleinere schaal dan de eerste: uitgeF
l. T!o, 2. Lood. 3. Kop<r en Zink, 4. Alu voerd : het ve.rbruik is aangegeven in millioen
n\inium,
taHen kilogrammen,
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Fig. 3. De jaadijksche verbruikstoename van Steen
kool, IJzer en Petroleum in de laatste eeuw,
l, Steenkool (de lijn is nog op 1 / 10 ingekort, en zou
moeten liggen als in B), 2, IJzer, 3. Petroleurn.
De lijnen van Fig. 2 zijn, ter vergelijking, hier nog
eens, doch thans op dezelfde schaal als de andere,
herhaald,

In fig. 1 is het wereld-verbruik in millioentallen kilogrammen
voorgesteld van enkele der belangrijkste metalen : tin, lood, koper,
zink, en aluminium ; in fig. 2. op eene tienmaal kleinere schaal,
- omdat de figum anders niet genoegzaam duidelijk meer zou zijn,
dat van de suiker en van enkele voor den landbouw onontbeedijke
meststoffen, zooals kalizouten en fosfaten ; eindelijk in fig. 3 op
eene honderd maal kleinere schaal dan fig. 1,het verbruik van steen
kool, ijzer en petrolellm, waa1·bij de lijn voor de steenkool zelfs op
duizendmaal kleinere schaal geteekend moest worden. In deze

26
laatste figuren zijn, ter vergelijking, de lijnen van fig, 2 nog eens
herhaald, doch thans op dezelfde schaal als de andere lijnen van
fig, 3, Bovendien is in de fig, 1 en 2 nóg eene kromme geteekend,
n,l, die, welke het verloop der bevolkings-toename in diezelfde
125 jaren aangeeft.
Met een enkelen oog-opslag zal door U het gemeenschappelijk
en treffend karakter dezer verbruiks-krommen worden opgemerkt :
terwijl dat verbruik in de eerste 40 jaren der 19e eeuw nog in ruwe
trekken parallel aan de bevolkingstoename blijkt te stijgen, verandert die toename tusschen 1860 en 1880 plotseling in een veel
sneher tempo, om aan het begin dezer eeuw met eene enorme en
inderdaad onrustbarende snelheid in de hoogte te gaan. Ook in
onze dagen houdt die versnelde toename van het verbruik nog
steeds aan, met name voor de steenkool, waarvan de verbruikskromme reeds bedenkelijk tot de verdcaal gaat n a d e r e n , , , , , , , , , ,
Het verschijnsel is, bij deze geheel willekeurig gekozen voorbeelden, blijkbaar algemeen. Berekent men verder de tijdsintervahen, waarin gedurende de opeenvolgende jaren dat verbruik
telkens verdubbeld werd, dan blijken deze tijdsruimten na 1870
voortdurend korter te zijn geworden ; thans wordt b,v, het steen/(ooZverbruik bijna in elke 17 jaar verdubbeld, voor ijzer en tin
geschiedt dat in ongeveer 15, voor koper en zink in elke 12, voor
petroleum in elke 10, voor kali en fosfaten in elke 7, en voor het
aluminium zelfs in elke 4 jaren. Er is door tal van deskundigen al
meermalen op gewezen, dat, indien die snelheid van verbruikstoename blijft aanhouden, het verbruik binnen eene eeuw tot
zulke absurd hooge bedragen zal zijn gestegen, dat deze voor een
aantal dier grondstoffen de nog op aarde aanwezige hoeveelheden
daarvan verre zouden overtreffen, In honderd jaren zal dan voor
de steenkool het jaarlijksche verbruik tot het 80-voudige, voor ijzer
en tin tot het 160-voudige, voor koper en zink tot het 360-voudige,
en voor petroleum zelfs tot het 1000-voudige bedrag van thans
gestegen zijn. Op den duur kan daarvan in het geheel geen sprake
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zijn 5 van enkele dier grondstoffen, zooals tin en petroleum, zullen
al lang vóór dien tijd alle op aarde beschikbare voorraden uitgeput
zijn, en voor vele andere zal men de grens der nog op rendabele
wijze ontginbare hoeveelheden reeds angstwekkend dicht genaderd
zijn.
Jaarhjksch V e r b r u i k
in K . G . per individu

IBOO IB20 IB40 1060 IB00||900||920 J a r e n .
10 O 1830 1850 1870 1890 1910

In die zelfde periode tusschen 1800 en 1925 is ook de bevolking, — vooral de blanke bevolking, welke de draagster onzer
Westersche cultuur is, — sterk toegenomen. Het is echter gemakkelijk in te zien, dat de toename van het grondstoffenverbruik véél
sneller heeft plaats gegrepen, dan die der bevolking : de lijn, welke
deze laatste uitdrukt, vertoont een vrij gelijkmatig stijgend verloop,
maar niets van de eigenaardig steile richtingsverandering, die bij
de bovenbesproken verbruikskrommen overal wordt opgemerkt.
Zelfs wanneer men in aanmerking neemt, dat de scheppingen der
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mechanische en chemische techniek thans aan een belangrijk deel
der menschen ten goede komen dan voorheen, — dan nog blijkt het
verbruik aan grondstoffen per individu steeds stijgende te zijn : de
,,grondstoffenlionger" der individuen is steeds meer onverzadigbaar
geworden, Zulke lijnen voor het verbruik per individu, die geheel
analoog zijn aan de vroegere, geven, met hunne snel opgaande
uiteinden, in zekeren zin, eene treffende voorstehing van de stijging
der individueele eischen, die door den twindgste-eeuwschen mensch
aan de techniek en aan de industrie gesteld worden. D i t verschijnsel is wehswaar eenerzijds een logisch gevolg van den voortgang
der beschaving, van de stijgende macht van den mensch over de
natuurkrachten, en tevens een uitvloeisel van de menschelijke
geaardheid zélve, welke er steeds op gericht is, om het
individueele levenspeil zooveel mogelijk te verhoogen. Die drang
is zelfs een der heilzame prikkels, welke den mensch van alle tijden
tot steeds grootere krachts-inspanning heeft aangezet, en die aldus
eene der machdgste drijfkrachten in de maatschappelijke evolutie
geworden is. Doch het gevaar ontstaat daar, waar tenslotte de
grenzen van de beschikbare voorraden aan grondstoffen bereikt,
of althans zeer dicht genaderd zijn. Het is volkomen uitgesloten,
dat het grondstoffenverbruik op déze wijze nog lang zou kunnen
blijven doorgaan ; met zekerheid is te voorzien, dat de in de bovenstaande figuren voorgestelde krommen binnen korteren of langeren
tijd van richting zuhen moeten gaan veranderen, en tenslotte zullen
moeten gaan ombuigen. W i j zullen hebben te overwegen, hoe er
gehandeld moet worden ten aanzien van de na ons komende geslachten ; want wij teren ons grondstoffenkapitaal snel op en leven
aldus reeds al te zeer op kosten der na ons komende generatie's.
Dat men dat ook terdege begint in te zien, blijkt o,a, reeds in
Amerika, waar men, — in een der aan natuurlijke hulpbronnen
meest gezegende gebieden, — van staatswege paal en perk is gaan
stellen aan den roofbouw, door eene officieele inventarisatie en
een .controleerend toezicht op de „natural resources".
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De tijd ontbreekt thans, om in extenso met U de maatregelen te
bespreken, welke naar mijne meening genomen dienen te worden,
om de katastrofe, die althans voor enkele grondstoffen binnen niet
eens meer 2 0 0 langen tijd onge samenleving bedreigt, af te wenden.
Ik heb voor eenigen tijd dege gaak in een ardkel in het Haagsche
Maandblad meer in bijgonderheden besproken, en moet U naar
het daar gegegde verwijgen. Slechts wil ik er hier de aandacht op
vesdgen, dat de wegen, om tot het gewenschte doel te geraken,
van drieërlei soort kunnen gijn :
le. Er dienen methoden gevonden te worden, om de verspilling der grondstoffen tegen te gaan, en wel door het weder bruikbaar maken, van de afvalproducten. Thans gaan aangienlijke hoeveelheden der jaarlijks geproduceerde metalen, gooals tin, lood,
platina, meststoffen, eng., voortdurend noodeloos verloren.
2e. Er dienen methoden gevonden te worden, om den dieptemijnbouw ahengs te vervangen door een
oppervlakte-mijnhouw,
goowel met het oog op de daardoor bewerkstelligde vermindering
der arbeidskosten, alsook in verband met de vervanging van de
gware metalen uit de diepere lagen der aarde, door de specifieklichtere elementen kiezel, aluminium, magnesium, eng., welke juist
de hoofdbestanddeelen van de aard-oppervlakte uitmaken. (Beton,
cementen ; aluminiumlegeeringen).
3e. Het is noodig, om de technische processen góó te verbeteren, dat óók gulke ruwe materialen, die thans de kosten van veredehng niet loonen, tóch bruikbaar gemaakt kunnen worden voor
het winnen der grondstoffen. (Vbd : aluminium uit klei-soorten ; eng.).
Het is dege omvangrijke taak, welke aan het algemeen natuurwetenschappelijk ondergoek toekomt, vooral aan de Chemie en de
Chemische Industrie. Die bemoeiingen met ruime hand te steunen,
is de phcht van elke vooruitgiende regeering, welke met eenig recht
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op dien naam aanspraak wil maken, — een besef, dat, heiaas, nog
lang niet algemeen genoeg ingang gevonden heeft. —
Liever wil ik degen avond meer in bijgonderheden treden bij
de beschouwing van de tweede soort onger natuurlijke hulpbronnen, de energetische ; dus van die, waaruit wij het arbeidsvermogen putten, dat noodig is, om het geheele raderwerk der maatschappij in gang te houden.
Waaruit putten wij die noodige energie ?
Een ieder weet, dat die bronnen van arbeidsvermogen oogenschijnlijk geer verschillend gijn. W i j putten onge energie uit de
steenkool of de petroleum, geggen de fabrikant, de werktuigkundige
en de spoorweg-ingenieur ; uit den wind gegt de molenaar ; uit
het stroomende water, vergekeren de: chemische industrieel en de
electrotechnicus. Zij allen hebben gelijk ; maar gij hebben daarmede niet alles gegegd, waarop het daarbij aankomt. Het arbeidsvermogen van het water wordt door hen namelijk ontleend aan het
stroomende water, als het een „verval" heeft, d.w.g. wanneer het
van een hooger tot een lager niveau daalt. Aheen de stroomende lucht
kan, — als, „wind", — arbeid leveren, wanneer gich dus de lucht
van plaatsen van hoogeren druk, naar die van lageren druk beweegt. De verbrandingswarmte van de steenkool of van de petroleum
kan alleen dan arbeid praesteeren, als gij tevens van hoogere tot
lagere temperatuur daalt ; eng. I n de beide eerste gevahen is de
omgetdng in mechanischen arbeid van eenvoudiger aard dan in de
laatst genoemde gevallen ; want terwijl in de beide eerste gevallen
het water of de wind direct den noodigen arbeid leveren, moet bij de
steenkool en de petroleum het chemische arbeidsvermogen der moleculen van dege stoffen eerst ten deele in warmte worden omgeget;
en dege laatste gaat dan op de gegegde wijge, voor een geker breukdeel in mechanisch arbeidsvermogen over. Steeds echter heeft
daarbij eene omzetting plaats van den eenen vorm van arbeidsvermogen
in een andere ; en de vraag kan rijgen, of in het wegen der gaak aüe
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die oogenschijnlijl? 2 0 0 verschillende vormen, zooals onze natuurlijke energie-bronnen die vertoonen, tenslotte toch niet een gemeenschappelijken oorsprong hebben en aan een gemeenschappelijken oer-vorm beantwoorden? Inderdaad blijkt dit bij eenig
nadenken het geval te zijn : al dat arbeidsvermogen toch is steeds
afkomstig van de door de zon uitgestraalde energie.
Het is, de bij hare absorpde in warmte omgezette Zonnestraling,
die het water op aarde doet verdampen en tot de geweldige wolkenvorming aanleiding geeft ; door condensade ontstaan daaruit de
regen en de sneeuw, welke laatste door de voorjaarszon wederom
smelt, en beken, watervahen en rivieren voedt. Aldus wordt het
stroomende water op zijn weg van het gebergte naar de zee, eene
bron van mechanisch arbeidsvermogen. De temperatuur- en drukwisselingen in de atmosfeer der aarde, daarin door de zonnewerking
opgewekt, veroorzaken de luchtstroomingen, en daarmede de
arbeidskracht van den wind,
In de steenkool is de stralende energie van de zon, die millioenen
eeuwen geleden door de planten in hunne cellen opgezameld werd,
als chemische energie bewaard gebleven. De verbranding der samengestelde stoffen, die onder medewerking van het bladgroen en het
zonlicht, door de planten in hunne cellen worden bereid, levert
de verbrandingswarmte, welke in onze stoommachines en gasmotoren in mechanischen arbeid wordt omgezet. Wanneer wij
ons 's winters warmen bij den haard, of wanneer wij hier hedenavond in eene goed verhchte zaal bijeen zijn, — dan koesteren
wij ons in niets anders dan in den zonneschijn, die eens, een
300 millioen jaren geleden, deze aarde met haren gouden glans
overgoot, en die gedurende aeonen zorgvuldig voor ons opgeborgen en bewaard is gebleven. De steenkool is eene bron van
fossiele zonne-energie.
Ongetwijfeld zal echter eens ook aan ons „zonneschijn-kapitaal"
een einde moeten komen ; want het verbruik aan steenkolen en
petroleum is enorm en stijgt nog voortdurend in een steeds ver-
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sneld tempo. Met de petroleum-voovrade.n zal het spoedig „ u i t "
zijn ; volgens de deskundigen houden deze, •—• vooral bij de snelle
ontwikkeling van de motor-tracde en van het gebruik van ohe in de
groote moderne machines, — het geen 30 jaren meer uit. De
nieuwste statistieken vahen zelfs nóg ongunstiger uit. Voor de
steenkool dreigt het gevaar niet zoo dadelijk ; het schijnt, dat daarvan op aarde nog voor een eeuw of tien genoeg aanwezig is. ^)
Echter dient bedacht te worden, dat reeds lang vóórdat de steenkool-voorraden geheel uitgeput zullen zijn, hunne exploitatie reeds
onmogelijk zal worden, hetzij om technische, hetzij om oeconomische redenen. En voor hoeveel nobeler praestatie's zou de aan
den mijnarbeid geofferde energie der menschen niet dienstbaar
gemaakt kunnen worden, als die mijnbouw kon worden nagelaten 1
Maar ook afgezien van de vraag, in hoeverre een tekort aan steenkool
en petroleum in de naaste toekomst dreigt of niet, is het van het
grootste belang, ons af te vragen, of wij de zonne-energie niet op
^) De geheele kolenvoorraad op aarde schijnt een 2000 milliard tonnen
niet te boven te gaan ; per jaar wordt daarvan, aan steen- en bruinkool,
thans circa
durend snel

I^/j milliard ton verbruikt. D i t verbruik neemt echter voorttoe,

terwijl bovendien

de kolenprijzen op den duur steeds

hooger moeten worden, omdat het materiaal uit voortdurend dieper gelegen
lagen gewonnen zal moeten worden.
In

1920

bereikte de wereldproductie van ruwe minerale olie een totaal

van 97,571,526 tonnen, waarvan 65 pet. uit de Vereen. Staten van Amerika
afkomstig was ; dit deed Arrhenius in 1922 verklaren, dat op de basis van
het toenmalige verbruik, de bekende petroleumterreinen der aarde in 15 jaren
zouden zijn uitgeput, indien geen nieuwe bronnen werden ontdekt.
In

1923 leverden van eene wereldproductie van 1,001,000,000 Amerik.

barrels, de Vereen. Staten 72.7 pet., Mexico 14.8 pet., Roemenië 11,1 pet,.
Rusland 3.8 pet., de Ind. Archipel 1.9 pet., Britsch-Indië 0.7 pet., Perzië
2.5 pet, en de overige landen 2,5 pet. D e Fransche productie bedroeg Vseoo
van die der Vereenigde Staten,
Arrhenius meent, dat op den voet van het huidige verbruik, de petroleum
in 60 jaar in elk geval totaal uitgeput zal zijn. Die van de Unie zal stellig
vóór 1940 tot het verleden behooren.
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eene spaarzamer en meer directe wijze zouden kunnen bezigen,
dan dat tot dusverre met behulp der genoemde stoffelijke voorraden geschiedde? Inderdaad leert eene eenvoudige berekening,
dat wij thans ongeloofelijke hoeveelheden arbeidsvermogen, die de
zon ons dagelijks, — en voor niets, — levert, nutteloos verloren
laten gaan.
Door proefneming heeft men gevonden (Langley), dat elke M ^ .
van het aard-oppervlak, per uur van de zon eene hoeveelheid
stralende energie ontvangt, die aequivalent is aan 1800 groote
Calorieën. Als men onderstelt, dat de zon in de tropen per dag
gedurende 8 uren schijnt, — om ook voor haar bij den 8-urigen
arbeidsdag te blijven, — dan is de hoeveelheid arbeidsvermogen,
die door de zon in die 8 uren aan elke M ^ . der aarde wordt afgegeven
gelijk aan die, welke aan de verbranding van ruim P ^ K . G . steenkool zou beantwoorden.
Van die warmte wordt circa 1 / 3 gedeelte door de atmosfeer opgenomen of teruggestraald ; zoodat er eene hoeveelheid warmte
ten gebruike overblijft, die aan ongeveer 1,2 K . G . steenkool per
M ^ . beantwoordt.
Iemand, die een stukje grond van 30 X 30 Meter, bijv. een
kleinen tuin bezit, — ontvangt dus per dag grads minstens ongeveer 11 a 1200 K . G. steenkool cadeau. Daarmede doet hij — niets :
de mensch laat al dat arbeidsvermogen nutteloos als uitstralende
warmte verloren gaan. Eene woestijn van 10000 K . M . ^ oppervlak,
ontvangt per jaar, onder dezelfde omstandigheden, eene hoeveelheid arbeidsvermogen van de zon, die aequivalent is aan 4,3 milhard
tonnen steenkool (tonnen van 1000 K . G . ) . Als men bedenkt, dat
heden ten dage het steenkool-bruinkool-verhmik
ongeveer P/g
milliard tonnen per jaar bedraagt, dan ontvangt dus alleen de genoemde woestijn-oppervlakte eene hoeveelheid arbeidsvermogen in
den vorm van stralende energie, die aequivalent is aan bijna 3 malen
het jaarlijksche steen- en bruinkoolveïhmik. Alleen reeds de Sahara,
met hare oppervlakte van 6 millioen K M ^ , ontvangt aldus per dag
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eene hoeveelheid arbeidsvermogen, welke niet minder dan 2000
malen die is, welke jaarlijks noodig is, om het maatschappelijk
raderwerk te doen voortgaan.
De rnogelijkheid van eene ook maar gedeeltelijke benuttiging
van deze landstreken tot het besproken doel, zou inderdaad het
oeconomische wezen onzer samenleving tot in zijne diepste fundamenten ten goede moeten wijzigen.
Van die enorme hoeveelheid energie gaat, zooals gezegd is, nu
weliswaar verreweg het grootste gedeelte verloren, maar toch niet
ahes. Om die stralende energie te kunnen benutten, moet deze
namelijk eerst door eene bepaalde inrichdng kunnen worden
geabsorbeerd, om bij die absorpde tevens te worden omgezet in
een anderen vorm van arbeidsvermogen, die voor direct gebruik
dienstbaar gemaakt kan worden. D i t laatste kan op twee wijzen
geschieden : óf de stralende energie wordt na hare absorpde als
„warmte" voor directe arbeidslevering gebezigd, — op dezelfde manier als dat in onze gewone machine's met de verbrandingswarmte
geschiedt; óf wel, zij wordt opgeslorpt door een systeem van stoffen,
die onder den invloed dier geabsorbeerde lichtenergie chemisch op
elkaar kunnen inwerken. Deze zoogenaamde foto-chemische processen, — welke dus door het licht eerst mogelijk gemaakt worden,
— leveren eén zeker quantum chemisch arbeidsvermogen, dat dan
later weer in eenigen, voor mechanische doeleinden geschikten
vorm kan worden omgezet. Op beide de genoemde wijzen van
arbeidswinning kom ik zoo straks meer uitvoerig terug. Hier w i l
ik alleen volstaan met er op te wijzen, dat de natuur ons zulk
eene „foto-chemische" machine van wonderlijk fijne construcde
biedt in de plantaardige cel: de plant benut een gedeelte der
van de zon komende hcht-energie, om met behulp daarvan i n
haar protoplasma tallooze ingewikkelde chemische stoffen op te
bouwen, die zij voor een ander doel in haar organisme bewaart en
opstapelt : het zetmeel, de cellulose, de aetherische oliën, de vetten,
de alcaloïeden, de glucosieden, enz,, zijn daarvan voorbeelden. Bij
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de verbranding dezer bestanddeelen in onze ovens, komt, — zij
het dan ook op niet zeer oeconomische wijze, — een deel van de
aldus door de plant vastgelegde chemische energie weder als warmte
v r i j , die dan op hare beurt op eene of andere wijze in mechanischen arbeid kan worden omgezet.
Toch leert de ervaring, dat de planten slechts een uiterst gering
gedeelte van de geheele aan het aardrijk toegevoerde stralende
energie chemisch vastleggen : wanneer men, met Liebig, de gemiddelde opbrengst aan landbouwgewassen per H . A . op, ongeveer
2,5 ton stelt, — een bedrag, dat ook door den meest intensieven landbouw hoogstens tot het viervoud zou kunnen worden opgevoerd, —dan komt men tot het resultaat, dat slechts ongeveer ^ e gedeelte,
dus 0,3 % van de door de zon toegevoerde energie door de planten
gebruikt w o r d t ; het overige 299/300 gedeelte gaat nutteloos in
de ruimte verloren.
En van dat kleine breukdeel gebruikt de mensch dan nog weer
slechts een klein onderdeel, aangezien lang niet alle plantaardige
producten als voedsel of als brandstof dienst doen, en in het laatste
geval de verbranding bijna steeds zóó irradoneel en onoeconomisch
geschiedt^), dat op verre na niet het grootst mogelijke profijt
van de in de brandstof aanwezige energie getrokken pleegt te
worden. Met dat al verzamelen de planten over de geheele aarde
toch per jaar nog eene hoeveelheid zonne-energie, die aan circa
50 tot 60 malen het jaarlijksche stee«/coo/verbruik aequivalent is ;
zoodat dit vervangen zou kunnen worden door ongeveer ^ e gedeelte der droge plantenresten elk jaar als brandstof te gebruiken.
Practisch is echter daarvan natuurlijk in het geheel geen sprake.
Wanneer wij ons nu afvragen, hoe wij die enorme hoeveelheden
zonne-energie, welke jaarlijks verloren gaan, voor arbeidspraestade

^) Beter zou die verbranding bijv. kunnen geschieden door droge destillaüe der plantenresten (Mond-gasprocédé), waarbij de stikstof als ammoniak
voor bemesting gewonnen zou kunnen worden.

36
zouden kunnen benutten, of wel, hoe wij die energie op andere
wijze, dan via de planten, zouden kunnen opsparen, — dan raken
wij aari een der belangrijkste vraagstukken, die de komende geslachten zullen hebben op te lossen. Want het zal toch zonder
meer wel duidelijk zijn, dat, als wij het arbeidsvermogen ter beschikking hadden, hetwelk de Zon ons, — om zoo te zeggen : grads,
— in den schoot werpt, er daardoor eene algeheele omwenteling
onzer samenleving zou bewerkt worden, die deze aarde i n een
waar paradijs zou herscheppen, waarin noch arbeiders-vraagstukken, noch sociale euvels, — of althans in veel minderen graad dan
thans, — ons meer zouden behoeven te kwehen. De wegen, die tot
zulk, eene dienstbaarmaking der zonne-energie moeten leiden,
kunnen nu, zooals daar straks reeds werd aangestipt, in twee rubrieken onderscheiden worden :
r . I n die, waarbij de door absorptie der zonnestrahng verkregen warmte) terstond in mechanisch arbeidsvermogen wordt
omgezet.
2°. I n die, waarbij de foto-chemische activiteit der zonnestraling benut wordt, om de zonne-energie als chemisch arbeidsvcrmogen op te zamelen, en dit laatste dan in den een of anderen
direct bruikbaren energie-vorm, hetzij als licht, hetzij als electrisch
arbeidsvermogen of als mechanische energie, om te zetten. '
Laat ons eerst eens zien, in hoeverre en in welken omvang de
eerste weg bewandeld kan worden.
Blijkbaar zullen er daarbij steeds twee zaken van fundamenteele beteekenis in het oog gevat moeten worden : a). Vooreerst de
mogelijkheid, om de over grootere oppervlakten toegevoerde zonne-energie te concentreeren in eene kleinere ruimte, en ze b) daarin
Zoo vohedig mogelijk te doen absorbeeren. De bij die absorptie
verkregen warmte kan dan op analoge wijze in mechanischen
arbeid worden omgezet, als dat in onze gewone, door het vuur
gedreven machine's geschiedt. D i t deel van het vraagstuk kan
door den werktuigkundigen ingenieur dan verder met behulp van
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dezelfde construcde-principes worden opgelost, die overal elders
gelden, en biedt alleen technisch iets bijzonders, voorzooverre
het de min of meer oeconomische wijze aangaat, waarop de verkregen warmte voor dat doel dienstbaar gemaakt wordt.
De eerste eisch is derhalve, om de over grootere gebieden verspreide strahngs-energie te concentreeren. D i t kan geschieden met
behulp van groote lenzen of systemen van brandspiegels, in wier
focus dan het absorbeerend warmte-reservoir geplaatst wordt.
Van het concentreeren der zonne-energie met behulp van lenzen,
heeft men in de practijk ahengs afgezien, zoowel wegens de hooge
kosten en de groote moeilijkheid, om lenzen van zoo groote afmetingen te maken, alsook wegens het bezwaar, om apparaten
van zoo groot gewicht met voldoende snelheid te kunnen hanteeren. Want uithoofde van de aswentehng der aarde, moet het
systeem, dat de strahng concentreert, voortdurend met de schijnbare
Zonsbeweging mee bewogen worden. Eene dergelijke, zoogenaamde
„hehostaat-beweging" kan alleen dan zonder al te groote bezwaren
geschieden, wanneer de te bewegen massa gering is. Vandaar, dat
men, behalve voor laboratoriumproeven, weder zijne toevlucht
genomen heeft tot reflectoren, en wel tot uit een groot aantal kleinere spiegels opgebouwde complexen, die op een hcht raamwerk
van bijzondere gedaante bevestigd zijn. De aldus geconcentreerde
strahng wordt nu op een absorptie-toestel gericht, dat bijv. uit
een uiterlijk zwart gemaakte, platte metalen doos bestaat, waarin
eene vloeistof circuleert, door wier verdamping het gas geleverd
wordt, dat als bewegend agens van een zuiger dienst moet doen.
Als absorptie-apparaten kunnen ook glazen klokken dienst doen :
reeds de Arabieren kenden de sterk absorbeerende eigenschap van
het glas, waarvan ook wij nog in onze broeikassen gebruik maken.
De Saussure bewees in het einde der 18e eeuw, dat binnen een
aantal coaxiaal over elkaar geplaatste glazen klokken, de temperatuur snel tot het kooktemperatuur van het water stijgt, wanneer
men het geheel door de zon laat bestralen. Onder de regeering
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van Napoleon I I I , werden door Mouchat tal van apparaten geconstrueerd, welke voor de koloniale troepen in Afrika moesten
dienen, om daarmede hunne maaltijden in de zon te koken. Zoo
kan ik U op dit lantaarnplaatje een dergelijk apparaatje laten zien,
waarin a, een gewoon cylindrisch glazen vat, b een zwart gemaakt
koperen vat, c een glazen deksel, en d een 50 c . M . hooge cylindrische reflector van züverhlik is. Door het apparaat 4 uren in de
zon te plaatsen, kon een maaltijd van 1 K . G . vleesch met bijbehoorende groente gaar gekookt worden. Eene nog handiger gedaante daarvan is in het volgende lantaarnplaatje voorgesteld :
in P/2 uur tijd konden daarin 3 liter water op 100° C, gebracht
worden.
Talrijke construcde's zijn door verschihende uitvinders aangegeven, om de door absorptie verkregen warmte in mechanischen
arbeid om te zetten. Een enkel voorbeeld daarvan (Schultz) moge
op dit lantaarnplaatje weergegeven zijn. Bij dit complex wordt
gebruik gemaakt van het feit, dat een zeker volume van het, onder
gewonen druk reeds bij — 10° C. vloeibare zwaveligzuur, bij een
temperatuur van slechts 35° C , — dus bij bloedwarmte, — als gas
reeds eene spanning van 5 atmosferen verkrijgt. Op het met
water gevulde absorptie-vat A wordt de zonne-straling met behulp
van een spiegelsysteem geconcentreerd. Het vat A is zwart gemaakt
en door een stelsel van glazen mantels omgeven. Het warme water
stroomt in B, gaat door C naar den ondersten dubbelen bodem en
wordt door eene kleine pomp weer naar A teruggevoerd. Het water
verwarmt de buizen ter weerszijden van C, welke het zwavehgzuur
bevatten, en maakt dit gasvormig onder hooge spanning : 5 tot
8 atmosferen. D i t gas komt door ƒ in de machine D, om, na daarin
als drijfkracht te hebben gewerkt, door e naar den condensator E
gevoerd te worden, waar het door afkoehng met water, onder een
druk van 2^/2 atmosfeer weer vloeibaar gemaakt wordt en dan in G
verzameld wordt. Een en ander geschiedt door een systeem van
ventielen en hulp-pomp-inrichtingen, welke niet geteekend zijn.
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en die door een klein gedeelte van het in D verkregen mechanisch
arbeidsvermogen in actie gehouden worden, Volgens den uit
vinder zou voor elke M 2• absorbeerend oppervlak van de reser
voirs A, 0,8 à 0,9 P.K, geleverd kunnen worden,
In het volgende beeld laat ik U een apparaat zien, dat op de
Ostrich Farm te Pasadena in Californië gebezigd wordt om water
op te pompen. De reflector bestaat uit een 10 Meter middellijn
bezittend en 5 M. hoog, lampenkapvormig aggregaat, waarin 1788
platte spiegels bevestigd zijn, die elk 60 c.M. lang en 7 c.M. breed
zijn. In de brandlijn van dezen conischen reflector is een 5 M. lange
stoomketel geplaatst, die 670 L. water bevat, en die na I uur bestraling
reeds stoom van 10 tot 15 atmosfe1·en levert. De machine pompt
6000 Liter water per minuut op en drijft eene dynamo-machine,
door welke eene accumulatoren-batterij opgeladen wordt ; tevens
wordt een aantal ventilatoren met behulp dezer machine in be
weging gesteld.
Van de behandeling van verdere voorbeelden dezer soort moet
ik afzien ; de genomen proeven bewijzen in elk geval, dat een ge
bruik der zonne-energie, vooral in een droog en tropisch klimaat,
langs dezen weg mogelijk is, waarbij de installatie-kosten worden
goed gemaakt door het feit, dat de exploitatie-kosten zéér laag
zijn. De vraag is echter, of het ooit mogelijk zal zijn, om ook onder
minder gunstige omstandigheden dezen weg te volgen en de in
stallatie op zóó groote schaal in te richten, als zulks door de prak
tijk geëischt . zal worden. In elk geval zal op deze manier nooit
meer dan de zonne-energie over een relatief klein oppervlak benut
kunnen worden ; zoodat van eene finale oplossing van het pro
bleem eener eenigszins omvangrijke transformatie der aan den
aardbol toegevoerde stralende energie, langs dezen weg geen sprake
kan zijn.
Opgemerkt moge nog worden, dat ook het thans reeds zoo veel
vuldige gebmik van de watervallen en van het stroomende water
als bronnen van mechanisch arbeidsvermogen, feitelijk tot deze
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zelfde rubriek van methoden ter exploitatie van de zonne-energie
behoort. Immers ook de drijvende kracht der watervallen berust
zooals reeds gezegd is, in het wezen der zaak op eene benuttiging
van de warmte, welke in en voor de wolkvorming verbruikt is.
Ook in den vorm dezer krachtbronnen worden, ondanks de enorme
uitbreiding van het bedrijf in deze richting (Electrificade der
Zwitsersche spoorwegen bijv.), per jaar nauwelijks eenige tienden
procenten van de zonne-energie dienstbaar gemaakt ; d.w.z. eveneens weder sléchts een bedrag, dat verdwijnend klein is in verhouding tot de geheele beschikbare hoeveelheid der aan de aarde
toegevoerde zonne-energie. ^)
De hier besproken resultaten voeren tot de overtuiging, dat de
oplossing van het vraagstuk eener zoo omvangrijke mogelijk benutdging der zonne-energie veeleer in de richting van de tweede
rubriek van methoden gezocht zal moeten worden, d.w.z. van die,
waarbij van de specifieke activiteit van de lichtstraling der zon gebruik gemaakt wordt, om chemische reactie's te bewerken, welke eene
opzameling van de toegevoerde strahngs-energie als chemisch
arbeidsvermogen tengevolge hebben. Dat aldus opgezamelde
chemische arbeidsvermogen kan dan later weer vrijgemaakt worden
en als hcht of electrische energie of anderszins worden aangewend.
De chemische werking van het licht is inderdaad i n hooge mate
specifiek : hchtstrahng kan in stelsels van op elkaar werkende
chemische stoffen reacde's te voorschijn roepen, welke op geene
enkele andere wijze bewerkstelligd kunnen worden. Wij hebben
slechts de assimilatie-processen der planten gade te slaan, om ons
van het gezegde terstond te overtuigen. Voor het tot stand komen
der /coo/zaur-assimilatie toch is de medewerking van het licht

^) Volgens E n g l e r zou het aequivalent der op aarde disponibele waterkracht aan circa 70 milliard tonnen steenkool beantwoorden. Daarvan is
slechts een klein gedeelte dienstbaar gemaakt.
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eene essentieele voorwaarde : maar dan worden er ook in dat mysterieuze laboratorium, dat wij „plantencel" noemen, bij temperaturen, die slechts weinig van de gewone kamertemperatuur verschillen, chemische werkingen voltrokken, welke ook de beste
chemici in hunne laboratoria, met alle hulpmiddelen der moderne
synthese, of in het geheel niet, of pas bij veel hoogere temperaturen
en vaak pas langs moeizame omwegen kunnen uitvoeren. Voor de
bereiding van het meerendeel onzer voedings-, genees,- en genotmiddelen, zijn wij heden ten dage, — ondanks de enorme vlucht,
die de chemische synthese genomen heeft, — nog steeds op den
landbouw, d.w.z. op de Zeer specifieke fotochemische processen
in de plantencel, aangewezen. Zooals door enkel chemici van
onzen tijd {Ciamician ; Ravenna) bewezen werd, kan men die
fotochemische processen in de plant wehswaar tot op zekere hoogte
door uitwendige factoren en bepaalde prikkels beïnvloeden ; maar
hun eigenlijk verloop en hun reacUe-mechanisme, zijn voor ons
in bijna ahe gevahen nog grootendeels raadselachtig. Nog steeds
gelukt het ons niet, om uit zóó eenvoudige stofsoorten als koolzuurgas en water, zoo ingewikkeld gebouwde stoffen als de koolhydraten (zetmeelsoorten ; suikers) op te bouwen, gelijk de plant
dat dagelijks onder vrijmaking van zuurstof doet, met de medewerking van haar bladgroen en van de haar door de zon toegevoerde hcht-energie.
Het is niet mogelijk, hier thans nader i n te gaan op datgene,
wat er in de laatste jaren meer in het bijzonder met betrekking
tot de chemische geaardheid van het assimilatie-proces aan het
licht gekomen is. Hoofdzaak is, dat het koolzuurgas der lucht en
het water gebonden worden aan zekere bestanddeelen van het
bladgroen of chlorophyll, en wel tot eene gekleurde verbinding,
welke gevoelig is voor lichtstralen van een zeer bepaald karakter.
Die Hchtstralen komen voor onder de tallooze, waaruit het zonlicht
bestaat en de gekleurde verbinding werkt als een soort van hchtfilter, zoodat de verdere omzettingen der verbinding, die noodig
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zijn om de stof te geven, waaruit liet zetmeel moet worden opgebouwd, juist door de voor die omzettingen noodige lichtsoort bewerkt worden. Het reageerende systeem van stoffen wordt door die
kleuring in zekeren zin juist voor eene bepaalde soort van hchtstralen gesensibiliseerd. Zulk een sensibihseeren van fotochemisch
reageerende stelsels voor bepaalde lichtsoorten, door het toevoegen
van bepaalde kleurstoffen, wordt ook in de practijk toegepast, o,a,
bij het gevoelig maken der, — eigenlijk hoofdzakelijk voor blauw
en violet hcht gevoelige, •— fotografische platen, óók voor roode
en gele stralen. Aan de emulsie van zulke „roodgevoelige" platen
is de een of andere „sensibihsator" toegevoegd ; en meestal bezigt
men voor dit doel eveneens bepaalde gekleurde verbindingen.
Wanneer het ons gelukte, om, — laat ons zeggen : met oplossingen van bladgroen, — de koolzuur-assimilatie op groote schaal en
bij volledig verbruik der opvallenden licht-energie uit te voeren/
dan zou het mogelijk zijn, om aldus een aanzienlijk deel der zonneenergie nutdg toe te passen.
Voor het vastleggen van 1 Liter koolzuurgas in den vorm van de
overeenkomstige hoeveelheid eener enkelvoudige suikersoort, —
welke op hare beurt bij eventueele verbranding 3,75 Cal, per gram
vermag te leveren, — is eene hoeveelheid hcht-energie noodig,
die aequivalent is aan circa 5 Cal, Bij eene 8-urige bestrahng per
etmaal, zouden derhalve per M ^ , ongeveer 1800 Liter koolzuurgas
vastgelegd kunnen worden, waaruit dan ruim 3^/4 kilogram der
bedoelde suiker zouden kunnen ontstaan, In eene installade, die
wederom slechts de bescheiden afmetingen van 30 bij 30 M , , bezit,
zou men onder die gunstige omstandigheden dus circa 2900 K , G ,
suiker per dag kunnen verkrijgen, die, — afgezien van hare waarde
als voedingsmiddel, of voor andere doeleinden, — reeds alleen als
„brandstof" aan ca,, 1350 K , G , steenkolen aequivalent zou zijn.
Zoodat het chlorophyll-pmcédé, zelfs als de opbrengst niet meer
dan 10 % van de theoredsche bedroeg, inderdaad reeds de moeite
van uitvoering zou loonen.
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Ongelukkigerwijze echter is het tot dusverre nog niet mogelijk
gebleken, om het koolzuur-assimilatieproces der plant kunstmadg
uit te voeren, hetzij met behulp van c/iZorop/!>'H-oplossingen, hetzij
met behulp van andere chemische verbindingen van analoog, doch
eenvoudiger karakter en constitutie. Eene opzameling der zonneenergie langs dezen weg is nog niet gelukt; en de hoeveelheid
licht-energie, die bij gebruik van andere fotochemisch-reactieve
stoffen wordt geabsorbeerd, — bijv. die, welke bij het sensibihseeren van reageerende stelsels met behulp van sommige ijzerZouten ter sprake komt, — is zóó gering gebleken, dat aan eene
practische toepassing van dergelijke procédé's voorloopig wel niet
te denken valt.
Trouwens, het is ook niet voldoende, dat de stralende energie
der zon tijdens de door de bestrahng teweeggebrachte reactie opgezameld en vastgelegd wordt ; die energie moet toch bovendien
ook weder in zóódanigen vorm opgezameld zijn, dat zij later weder
gemakkelijk, en in een voor het doel geschikten vorm, kan worden
vrijgemaakt. Zal het proces dus zóó geschieden, dat het bestraalde
stelsel van stoffen inderdaad tegenover de zonne-energie dezelfde
rol vervult, als bijv. een accumulator tegenover de electrische
energie, dan moet het zich bij de fotochemische reactie afspelende
proces, in het donker weder volkomen omkeerbaar zijn, zooals
ook het door den ladingsstroom in de accumulator teweeggebrachte
chemische proces, na het wegnemen van den stroom, in omgekeerden zin plaats grijpt, totdat de accumulator weder ontladen is.
Om de bedoehng geheel duidelijk te maken, wil ik U nog even
aan den gewonen accumulator herinneren, die eenvoudigheidshalve, als in het hier vertoonde beeld, ondersteld wordt te zijn opgebouwd uit een met verdund zwavelzuur gevuld glas, waarin twee
loodplaten gedompeld zijn, die aanvankelijk beide met eene verbinding van lood en zuurstof, loodoxyde, bedekt gedacht worden.
Dit. strookt wel niet geheel met de waarheid ; maar de zaak wordt
hier aldus zóó voorgesteld, om de kern van het accumulatie-proces
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zoo eenvoudig en snel mogelijk in het licht te stellen, Die zuurstof,
welke zich met de loodplaat tot loodoxyde verbonden heeft, is hier
door het roodgeteekende laagje aangegeven, D i t is dus de begintoestand ( L ) van den accumulator.
Wanneer deze nu geladen wordt, d,w,z, als er een electrische
stroom doorheen geleid wordt in de aangegeven richdng, dan treedt
er in het apparaat eene chemische verandering in, die daarin bestaat, dat het zuurstofhoudende laagje aan de negadeve pool verdwijnt, doch als het ware aan dat op de positieve pool wordt toegevoegd ; daarop ontstaat eene laag van eene verbinding van lood met
tweemaal zooveel zuurstof, als in het loodoxyde aanwezig is, en de
toestand kan schemadsch door de tweede figuur worden voorgesteld.
Wanneer men nu den ladingsstroom wegneemt en beide loodplaten door een sluitdraad verbindt, dan wordt de aanvankelijke toestand hersteld, doordat de chemische reactie nu juist in tegengestelden zin plaats grijpt, en tevens ontstaat er nu in den sluitdraad
een electrischen stroom, die tegengesteld gericht is aan den ladingsstroom. Die ondadingsstroom houdt aan, totdat de accumulator weder geheel in den oorspronkelijken toestand is teruggekeerd;
dan kan hij weder opnieuw opgeladen worden, enz.
De omkeerbare chemische reacde, die hier plaats grijpt, kan,
als van alle nevenwerkingen wordt afgezien, voorgesteld worden
door :
Laden
2 Loodsulfaat Qntladen Loodperoxyde - f Lood + Zwavelzuur

Is het nu mogelijk, om een analogen „hcht-accumulator" te construeeren? De beantwoording van die vraag hangt in de eerste plaats
samen met die, of er „omkeerbare"-fotochemische verschijnselen
zijn ? Dat er zulke verschijnselen zijn, is zeker, al is het niet mogelijk, om daarmede een licht-accumulator saam te steüen, die in
werking geheel analoog is met den gewonen electrischen accumula-
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tor1 bijv. zóódanig, dat hij het over dag opgeslorpte zonlicht, 's
nachts weder onveranderd als licht zal uitstralen.
Van omkeerbare fotochemische reactie's kent men reeds tal van
voorbeelden. Een enkel woord daarnve1·1 ofschoon de hier ter
verduidelijking aangevoerde verschijnselen eigenlijk niet geheel
van dezelfde orde zijn, als die1 welke wij voor ons doel noodig
hebben.
Gedeeltelijk omkeerbare lichtverschijnselen zijn er reeds sinds
de l 7e eeuw bekend bij de zoogenaamde fosforen 1 waarvan de
"Bologneesche steen" het oudste voorbeeld is. Het na belichting
weder in het duister uitgestraalde licht is echter van andere hoe
danigheid1 dan dat, hetwelk de stof oorspronkelijk tot "fosfmes
centie" heeft gebracht. Ik kan U dit verschijnsel hier met een aan
tal van zulke "fosforen" voor oogen voeren. (Proef). Overigens
keeren zij na eenigen tijd weer in den oorspronkelijken toestand
terug, en kunnen dan door hernieuwde bestraling weder fosfores
ceerend gemaakt worden. Het hier zich afspelende omkeerbare
proces1 is echter niet zuiver "chemisch" in den gewonen zin van
het woord.
Waarschijnlijk is dit laatste wèl het geval bij vele chemische
stoffen, die het verschijnsel der fototropie vertoonen. Ik heb hier·
eene bijna kleudooze stof (benzaldehyd-phenylhydrazon), die echter,
als zij aan het licht van sommige lichtbronnen blootgesteld wordt 1
steenrnod van kleur wordt, Wanneer men het roode praeparaat nu
in het donker plaatst1 dan wordt de stof langzamerhand, - sneller
bij verwarming, - wederom kleurloos, enz. Merkwaardig in dit
opzicht zijn de stoffen, die men fulgiden noemt, en die eene tint
aannemen, welke veranderlijk is met den aard van het licht, waar
door zij bestraald worden ; ook deze stoffen keeren in het duister
tot hun oorspronkelijken toestand terug.
Dat er dus "omkeerbare" fotochemische verschijnselen zijn, is
zeker. Maar de gegeven voorbeelden zijn niet van de soort, dat
zij ooit tot eene in aanmerking komende arbeidspraestatie zouden
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kunnen voeren, — ook al, omdat het bij alle deze veranderingen
om veel te geringe hoeveelheden stralingsenergie gaat. Trouwens,
de door ons gewenschte hcht-accumulator behoeft de opgeslorpte
lichtenergie ook volstrekt niet weder als licht-energie af te geven,
om bruikbaar te zijn. Ook als die energie bijv. als electrisch arbeidsvermogen vrij komt, is het doel bereikt. Want die electrische energie kan bijv. direct gebezigd worden, om eene dynamo te drijven
of een aantal gloeilampen te branden ; enz. Met zulk een hchtaccumulator zou men dus bijv. overdag de zonne-energie kunnen
opzamelen als chemisch arbeidsvermogen, en dit laatste dan 's
nachts als electrische energie kunnen benutten, bijv. om eene electrische accumulatoren-batterij op te laden.
Dat dit alles, — zij het dan ook niet op practische schaal, — in
beginsel toch zeer wel mogelijk is, moge door enkele voorbeelden
duidelijk worden.
Als voorbeeld van een omkeerbaren hcht-accumulator moge de
hier afgebeelde genoemd zijn, waarin zich onder den invloed der
opvahende hchtstrahng, de volgende omkeerbare chemische reacde afspeelt :
in het licht
Sublimaat + ijzerchloruur jjj ^et donker '-•'^^""^^^ +

ijzerchloride,

<

die in het hcht van links naar rechts, in het duister van rechts naar
links verloopt, waarbij dan de in de eerste reactie opgeslorpte lichtenergie, tijdens de tweede reactie teruggewonnen wordt in den
vorm van electrisch arbeids-vermogen (Winther), De wijze, waarop
de proef kan worden ingericht, zij hier door deze plaat veraanschouwelijkt.
Met zulk eene cel heeft men spanningen tot bijv. 0,17 Volt bereikt ; een twaalftal dezer elementjes, achter elkaar geschakeld,
kunnen de spanning van een gewonen accumulator geven.
Echter kunnen zulke licht-accumulatoren evenals de zooge-
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naamde normaal-elementen, slechts een betrekkelijk zwakken
stroom leveren, In dat geval toch treden storingen op (polarisatieverschijnselen), die de zaak gedeeltelijk in de war sturen, zoodat
de spanning gradueel tot eene minimale waarde afneemt.
Het voornaamste bezwaar tegen dezen hcht-accumulator, zooals
trouwens tegen bijna alle tot dusverre onderzochte fotochemische
reactie's is daarin gelegen, dat vooreerst die reactie's te langzaam
geschieden ; en voorts, dat de werkzame hchtstralen steeds eene
zoo korte golflengte moeten hebben, als zij of niet, of slechts tot
een zeer klein breukdeel in het zonhcht aanwezig zijn.
Het is dan ook om die en andere redenen, dat sommige onderzoekers
de mogelijkheid van eene oplossing van het ons hier interesseerende
probleem, althans langs dezen weg, ontkend hebben. Maar wèl kan
onze hoop gevesdgd blijven op eene tweede wijze, waarop van
zulke omkeerbare hcht-reactie's gebruik gemaakt kan worden, om
electrische energie te leveren ; n,l, met behulp der zoogenaamde
Volta-celhn, Er zijn meerdere soorten van zulke fotochemische
Volta-cellm bekend. Hunne werking openbaart zich steeds daarin,
dat zij electrischen stroom leveren, zoolang als zij door het licht
bestraald worden, om in het duister weder in den oorspronkelijken
toestand terug te keeren. Zonder ons in het mechanisme dezer
verschijnselen nader te verdiepen, mogen een paar voorbeelden
hier ter verduidelijking der bedoehng medegedeeld zijn.
Wanneer men twee platen rood koper,.met een dun laagje oxyde
bedekt, aan isoleerende statiefjes bevestigt, en in eene verzadigde
keukenzout-oplossing
hangt, dan tusschen hen beide een zwart
schermpje aanbrengt, en nu één der „electroden" met eene gloeilamp behcht, terwijl de andere (in de schaduw van het schermpje)
in duisternis blijft, — dan zal, als in den verbindingsdraad der
beide electroden een galvanometer wordt geplaatst, men eene
uitwijking daarvan waarnemen, als bewijs, dat een electrische
stroom door den draad heengaat (Proef van Rigolo), De stroom
houdt aan, zoolang de electrode belicht wordt, In het duister gaat
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het systeem weer tot den oorspronkelijken toestand terug. Bij be
lichting van de andere electrode, ziet men den electrischen stroom
in tegengestelde richting door den galvanometer heengaan.
Eene dergelijke cel kan opgebouwd worden door twee platina
electroden te dompelen in eene oplossing, die ijzerchloride en
kaliumjodide met wat zwavelzuur bevat, en als men nu niet de
electrode, maar de vloeistof om eene der beide electroden gaat
belichten. Ook daarin speelt zich eene omkeerbare reactie af, die
door belichting eene zoogenaamde evenwichtsverschuiving onder
gaat, welke in het duister weer in omgekeerden zin plaats grijpt,
waardoor, als er slechts geene neven-verschijnselen optraden; het
systeem der reageerende stoffen geheel in den oorspronkelijken
toestand zou worden teruggevoerd. 1)
Ook hier echter gaat het steeds om relatief zwakke effecten.
Bovendien zou in de praktijk hierbij dezelfde moeilijkheid voor
handen zijn, als bij de proeven, waarin de zonne-energie eerst in
warmte omgezet werd.Immers ook hier kan alleen de stralende energie
over een betrekkelijk klein oppervlak worden benuttigd, tenzij
men aan de apparaten afmetü1gen geeft, die te groot zijn, om ze
nog behoorlijk te kunnen hanteeren. Waar het toch steeds in de
praktijk tot dusverre om gegaan is, is de omstandigheid, dat de
natuur ons, hetzij in den vorm van steenkool, hetzij in dien van de
door het plantaardig assimilatie-proées geleverde verbrandbare
producten, steeds dingen levert, waarin de zonne-energie gedurende

zéér lange perioden en dus langzaam opgezameld werd, terwijl wij
die energie dan snel en binnen eene kleine ruimte kunnen verbruiken.
En dat is het juist, wat wij tot dusverre haar niet hebben kunnen
nadoen. Slaagt men er eenmaal in, om licht-accumulatoren of Volta1) De omkeerbare reactie, waarvan hier sprake is (Sasaki), komt daarop
neer, dat de bovengenoemde stoffen in het duister eene evenwichtsver
schuiving ondergaan naar de zijde van het overeenkomstige ferro-zout nevens
vrij jodium / in het licht zetten zich deze laatste stoffen met elkaar weer
om tot het oorspronkelijke /erri-zout + jodide,
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cellen te vervaardigen, waarin zich snel vedoopende, met de be
lichting en verduistering periodiek wisselende omkeerbare pro
cessen afspelen in het zichtbare deel van .het zonne-spectrum,
- bijv. in het oranje of in het geel, - dan zullen wij er eerst in
geslaagd kunnen heeten, de zonnestraling werkelijk als energie
bron toe te kunnen passen.
De fotochemie staat nog eerst in haar begin, Het is geenszins
uitgesloten, dat mettertijd1 als het tekort aan steenkolen werkelijk
gaat intreden1 en als de menschheid inderdaad door energie-ge
brek in haar bestaan bedreigd wordt, de fotochemie de redstet in
den nood zal blijken. In de hoop, U daarvan overtuigd te mogen
hebben, was het, dat ik heden tot U over deze dingen heb ge
sproken.

HET BINNENSTE DER VASTE STOF
DOOR PROF,

A. D. FOKKER.

Stel dat wij op een ijsschol staan, van een kubieken meter :
die kan ons best dragen,
Laat ons nu eens duizendmaal zoo klein worden : een kubieke
millimeter zal ons nu voorkomen zoo groot te zijn als de heele
schol eerst. Het spiegelgladde is er echter af, het voelt ongeveer
aan als een marmeren vloer die met zand geschuurd is,
Laat ons nog eens duizendmaal zoo klein worden, Wij staan dan
op een vierkante mikron, en wij denken dat het een vierkante
meter is. De marmerachtige geschuurde vloer is nu geworden een
vloer van kiezelzand : de korrels zijn zoowat een halve of een
kwart millimeter, zij liggen in een regelmatig patroon, als een
miniatuur mozaiek- of parketvloer.
Onder de voeten voelen we een licht vibreeren : de warmte
beweging der atomen, Soms, als we fijngevoelig zijn, voelen we
onzen vloer golven : de golven zijn zoowat een halven meter lang,
dat zijn de lichtgolven,
Worden we nog eens duizendmaal zoo klein, dus duizend maal
duizend maal duizend keer zoo klein als gewoonlijk, dan zakken
we door den vloer heen, tenzij wij erin slagen om eiken voet op een
atoom te zetten, Dat is niet gemakkelijk, want de atomen bokken
als de meest onwillige paarden, de onregelmatige schokken van de
warmtebeweging zijn onverdragelijk. Gelukkig worden ze getem
perd omdat we eigenlijk staan op een soort van ballonkussen. De
elektronen spinnen om de atoomkern heen zooals een snel draaiend
springtouw een kind omgeeft met een doorzichtig omhulsel van
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het draaiende touw. De elektronen vliegen zoo snel rond dat het
is of wij op een weefsel staan.
Zullen w i j nog eens duizend maal kleiner worden? Bij deze
millesimeering verliezen wij alle houvast. De elektronen suizen
om ons heen, als een fijne hagel van een mm korrelgrootte. Hier
en daar op honderd meter afstand, zie wij kleine knikkers : de
atoomkernen.
Indien ergens, dan is het wel bij een beschouwing aangaande
het inwendige der vaste hchamen, dat wij aanleiding hebben op te
merken, hoezeer de natuurkundige voorstehing van den stand
van zaken afwijkt van hetgeen onze zinnen als onmiddellijk gegeven
der waarneming leveren. Voor ons tasten, voor onzen bhk staan
daar de vaste hchamen als toonbeelden van ondoordringbaarheid,
en de op het experiment steunende wetenschappelijke verbeeldingskracht leert ons hoe ook in het binnenste van een kwartskei
het een ijle leege ruimte is, met hier en daar zoo iets als een geconcentreerd krachtveld van een atoomkern, of van eenige elektronen,
die daar, reladef gesproken, misschien niet dichter gezaaid zijn
dan de menschen in Zuid-Holland.
Hoe komen we aan die voorstelling van ijlheid der stof ? Waarop
berust die voorstehing dat de materie geconcentreerd is in zulke
uiterst kleine atoomkernen ?
Den oorsprong van deze denkbeelden vinden wij in de experimenten van Geiger in het laboratorium van Rutherford, in 1912
genomen over de afwijking die alfa-deeltjes ondergaan bij het
doordringen van materie. Alfa-deeltjes zijn die bijzondere soort
stralen, die door verschillende radioacdeve hchamen worden
uitgezonden, en die men heeft leeren idendficeeren met tweevoudig geladen heliumatomen. Met groote snelheid worden die
bij de stukbarsdng der radioacdeve atoinen de ruimte ingeslingerd.
Men heeft de banen dier alfadeeltjes in de lucht kunnen zichtbaar
maken. (Projecde) Men merkt in die banen soms knikken op.
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Het probleem van Rutherford en Geiger was nu, welke richdngsveranderingen er Zoo al optraden en hoe vaak ; en dit niet alleen
in de lucht, maar ook bij het schieten der alfadeeltjes door dunne
blaadjes metaal heen, van goud, en andere zware metalen. A l
spoedig overtuigde Rutherford zich, dat de afwijkingen over
groote hoeken zoo veelvuldig waren dat het niet anders kon, of
de alfadeeltjes moesten met hunne lading dicht in de buurt komen
van geconcentreerde afstootende ladingen i n de atomen, anders
waren de betrekkelijk groote krachten niet te verklaren die blijkbaar in het spel moesten zijn om de zware alfadeeltjes tot zulke
groote koersveranderingen te dwingen. Bovendien moesten deze
krachtcentra ook een aanmerkelijke massa hebben, die groot was
vergeleken bij de massa van het alfadeeltje, anders zou immers
de massa van dat centrum opzij gaan, en niet het alfadeeltje. Kortom, de massa van een atoom en een sterke lading moesten geconcentreerd zijn in een kern van zeer kleine afmetingen.
Deze onderstelhng bracht met zich mede enkele consequenties
die reeds in 1913 door Geiger en Marsden systematisch zijn onderZocht. I n de eerste plaats, de relatieve veelvuldigheid van het voorkomen van bepaalde afwijkingshoeken bij alfadeeltjes die een
bepaalde snelheid bezitten ; vervolgens de verandering in die hoevaakheid van bepaalde afwijkingshoeken bij een verandering van
de snelheid van de alfadeeltjes, tenslotte ook de grootte van de
afwijkingshoeken teweeggebracht door verschihende soorten van
atomen, die vermoedelijk met verschillend groote kernlading
begifdgd zijn. Eenige jaren geleden is door Chadwick nog een
onderzoek ten einde gebracht waarin hij op grond van de waargenomen afwijkingshoeken besluiten kon tot een bepaalde grootte
van de kernlading. Zijn resultaten kwamen, binnen de grenzen
van de waarnemingsfouten overeen met hetgeen men thans, ook
op grond van de door Moseley het eerst systemadsch gemeten
Xstralenspectra, gelooft; n.l. dat een atoomkern een aantal eenheidsladingen draagt gelijk aan het atoomnummer van het atoom
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in de rij der elementen zooals die in het systeem van Mendelejef
gerangschikt staan volgens hun chemische eigenschappen,
Ik sprak ervan, dat indien de kern van het atoom waartegen
een alfadeeltje botst niet fhnk zwaarder is dan het alfadeeltje het
zelf opzijgeschoten zou worden. D i t gebeurt werkelijk, Blackett
heeft zich beziggehouden met de fotografische registreering van
dergelijke atoombotsingen, van alfadeeltjes tegen zuurstof- en sdkstofmolekulen. Bij de fotografeering van de banen blijkt van zoo'n
botsing door een vork in de baan, soms ziet men zelfs in de baan
van de weggestooten stikstofkern kleine vorkjes die een aanwijzing
geven van welgemikte botsingen met andere atomen, (Projecde),
Maar het is ons vanavond niet zoozeer om de leegte te doen,
niet om de zwermen van elektronen die door hun dansfiguren
om de kern daarvan een atoom maken met eigenschappen, wij
willen ons bezig houden met het patroon volgens hetwelk de vaste
stoffen zijn geweven, de onderlinge rangschikking der atomen,
Hoe kunnen wij daar iets van te weten komen ?
Laat ons een beeld ontwerpen van een puntvormige lichtbron.
Zetten wij op den weg der hchtstralen een weefsel, b,v, van
koperdraad, of van een doekje, dan krijgen wij om het centrale
beeld heen een typische figuur te zien, bestaande uit gekleurde
vlekken, die de spektraalkleuren van violet tot rood vertoonen,
(Demonstratie), Hetzelfde kunnen wij opmerken als w i j op straat
's avonds door een parapluie kijken naar een schitterende lantaren,
die wat veraf staat, zoodat h i j , zonder parapluie als een pundicht
gezien wordt. Een analyse van de figuur zou ons tot conclusies
kunnen leiden aangaande het weefsel.
Met een kristal kunnen we dit zoo maar niet herhalen.
Een hchtbundel die door een kristal gestuurd wordt geeft, behalve de dubbele breking, tot geen dergelijke figuren aanleiding,
Dat komt doordat een lichtgolf iets veel te grofs is om de finesses
van het kristalpatroon aan den dag te brengen.
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Doet men echter hetzelfde met Röntgenstralen, — en het was
Laue die het eerst op de gedachte kwam om het te doen, — dan
ziet men wel degelijk regelmadge figuren (Projectie).
Dat de kristaüen naar een regelmatig patroon gebouwd waren
had men natuurlijk al lang vermoed. De uiterlijke vorm gaf daar
alle aanleiding toe. Maar in deze opnamen van Laue kreeg men
toch een zeer sterke bevestiging van die hypotheses, en men kon
hopen, dat het gelukken zou om uit de analyse van deze figuren
iets te weten te komen over de bijzonderheden van de regelmatige
kristalpatronen.
Het vertoonen van een bepaald patroon schijnt typisch het kenmerk te zijn van den vasten toestand. Er is geen stukje vaste stof,
hoe gek het er ook uitziet, of het is van binnen gemaakt volgens
een bepaald patroon. Misschien lijkt een steen die langs den weg
ligt maar een lappendeken die van kleine en onregelmadge stukjes
en brokjes aan elkaar hangt, maar elk brokje is een kristal met
regelmatige rangschikking, of zoo men w i l met een harmonische
orde in de samenstellende deelen. Hetzij iets een diamant is, of een
vetvlek ; indien het vast is, is het geordend. Dat is het wezen der
vaste stof.
Alvorens nu na te gaan hoe vader en zoon Bragg de raadsels
der Laue-figuren hebben ontward, willen wij enkele gevaüen
bekijken van mogelijke rangschikking van bollen, en wel zullen
w i j beginnen met de dichtste bolpakkingen die men hebben kan.
Indien ik twee bohen zoo dicht mogelijk bij elkaar breng, zuhen
Ze elkaar raken. Indien ik er een derde tegen aan leg, zal er door
de drie een gelijkzijdige driehoek gevormd worden.
Om verder te bouwen, leg ik eerst een laagje van boüen in een
plat vlak allen zoo dicht mogelijk tegen elkander. Elke bol is nu
omgeven door zes andere.
In de kuiltjes bovenop kan ik weer een laag bollen leggen. Elk
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bolletje van de bovenste laag heeft nu drie bollen onder zich,
waar het op steunt, en zes bollen om zich heen, Van hier af kunnen
we op twee manieren verder,
De derde laag kunnen we bijvoorbeeld zoo leggen, dat er een
bol ligt telkens vlak boven een bol van het grondvlak, en voort
gaande leggen we de verdere lagen volgens denzelfden regel,
Wij krijgen dan een zeszijdige pyramide, die hexagonaal sym
metrisch is. De bollen die langs de ribbe liggen, liggen niet volgens
rechte lijnen. De bollen die de zijdelingsche begrenzing vormen,
maken de pyramidevlakken lichtelijk regelmatig gekreukt.
Elke bol is omgeven door twaalf andere (demonstratie),
Maar er is ook een andere manier om de derde laag te leggen.
De bollen liggen slechts in de helft van de kuiltjes. Leggen wij
ze ntt eens niet in de kuiltjes die recht boven de bollen der onderste
laag liggen, maar in de andere, dan krijgen wij een pyramide die
er anders uitziet. Et· zijn drie zijvlakken, waar de bollen in drie
hoeken tegen elkaar liggen, die er dus precies zoo uitzien als de
grondlaag waarmede we begonnen zijn.
Drie andere zijvlakken zien we waar de bollen op rijen liggen
onderling loodrecht. Deze drie zijvlakken zijn ook loodrecht op
elkander, Wij hebben hier een kubische bolpakking. De middel
punten der bollen vormen met elkander de hoekpunten en de
middens der zijden van kubussen, die men sluitend aan elkander
leggen kan, een be-zijdemiddend kubisch net.
Bij deze tweede bolpakking liggen de bollen net zoo dicht als
daareven. Elke bol omgeven door twaalf andere,
Hoe is het met de tusschenruimtes ? Er zijn tweeërlei tusschen
ruimtes. Er zijn er, die begrensd worden door vier bollen,
Dat zijn de ruimten die ove1·blijven wanneer ik in een kuiltje
tusschen drie bollen een vierde leg. Om eiken bol hebben we
acht tusschenruimten van die soort (één aan den bovenkant, be
grensd door drie bollen van de laag daarboven ; drie begrensd
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door één bovenbol en twee nevenbollen j drie begrensd door twee
nevenbollen en één benedenbol, en nog één begrensd door de drie
benedenbollen),
Denk ik me in het midden van die soort tusschenruimten nog
een punt, dan is zulk een punt omgeven door vier bollen, en elke
bol omgeven door acht van zulke punten (demonstratie aan model),
Er zijn echter ook tusschenruimten die begrensd worden door
zes bolletjes. Het duidelijkst zien we ze aan de vlakken waal' de
bollen in vierkanten liggen. Wordt zoo'n vierkant toegedekt dan
is daarbinnen een ruimte begrensd door zes bollen. Elke bol heeft
zes van die ruimten om zich heen (telkens begrensd door drie
bollen van de bovenlaag en twee nevenbollen in de laag, resp. door
twee nevenbollen in de laag en drie bollen van de benedenlaag,)
Zetten we in deze soort tusschemuimten ook punten dan krijgen
we om elk punt zes bollen, om eiken bol zes punten (demonstratie
aan model),
Om te geraken tot de interpretatie die de Braggs gegeven heb
ben van de figuren van Laue, moeten wij om te beginnen opmerken,
dat bij zoo'n regelmatig patroon van rangschikkingen in de ruimte
zooals wij zoo Juist hebben gezien, er platte vlakken te vinden
zijn, waarin de atomen gelegen zijn1 evenwijdig en op onderling
gelijke afstanden (demonstratie).
Welnu, indien men zoo'n plat vlak heeft dat met atomen bezet
is, en er valt een lichtbundel - of een bundel Xstralen - op,
dan wordt elk atoom, dat getroffen wordt, een centrum van uit
zending van licht, of van secundaire Xstralen, en het gecombi
neerde effekt van die tweedehands-stralen is, dat een gedeelte
van het invallende energie wordt teruggekaatst. De primaire bundel
gaat verzwakt verder, en men krijgt een volgens de gewone wetten
teruggekaatsten bundel.
Iets bijzonders krijgt men, indien men een zeer groot aantal van

57
zulke reflecteerende vlakken, evenwijdig ;:ian elkander en met
gelijke tusschenruimten, heeft.
Zelfs met twee van zulke vlakken krijgt men het al. Denk bij
voorbeeld aan de kleuren die men te zien krijgt als er zich een
dun laagje olie op het water uitspreidt. Dat zijn wat men noemt
intel'ferentiekleuren, Het is een gevolg van de wederzijdsche be
ïnvloeding van twee lichtstralen.
Vergelijk de twee stralen die, de een aan het voorvlak, de ander
aan het achtervlak worden teruggekaatst, met twee soldaten, die
rigoureus even snel marcheeren en in precies hetzelfde tempo.
Zij vertrekken tegelijk van de lichtbron, in de pas. Indien zij, bij
aankomst in het oog, nog in de pas zijn, dan zullen de twee licht
stralen elkander versterken, en men ziet het licht. Maar twee
stralen die uit de pas zijn kunnen geen effekt sorteeren.
Of zij in de pas aankomen of niet, hangt natuurlijk af van het
wegverschil, en van de lengte hunner passen, volgens de formule,
welke Bragg gebruikt :
2 d sin A

= n J. 1

waarbij d voorstelt den afstand der twee vlakken, A den hoek
tusschen de straalrichting en de vlakken, Î, de golflengte, en n
een der geheele getallen 1, 2, 3 •...
Een grenadier neemt allicht grnoter stappen dan een jagertje.
Twee grenadiers zouden in de pas aan kunnen komen, terwijl de
jagers uit de pas zouden komen. Dat beteekent, dat een licht
straal met grootere golflengte (rood) sterk in het oog kan worden
teruggekaatst, terwijl een straal met kleine golflengte gedoofd
wordt (paars).
Vandaar dat men een petroleumlaagje op water gekleurd ziet,
met een kleur die afhangt van de dikte der laag en van den hoek
waaronder men ziet. Vandaar ook de kleuren van een zeepvlies.
Dit uitzeven van een kleur wordt nog veel sprekender indien
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men niet met twee reflecties te doen heeft, maar met terugkaat
singen aan een groot aantal vlakken.
Welnu, in een kristal liggen de atomen gerangschikt in platte
vlakken, die op vaste afstanden regelmatig op elkander volgen.
· Schijnt een Xstralenbundel door het kristal heen dan zal elk stelsel
van atoomvlakken (er zijn er in verschillende richtingen) uit den
bundel die stralen reflecteeren' welke een golflengte hebben die
past bij den vlakafstand en bij den invalshoek. De vlakkenstelsels
liggen symmetrisch georiënteerd, en zoo komen de vlekken in
de figuren van Laue symmetrisch te liggen.
Eenmaal op de gedachte gekomen, dat in het inwendige van het
kristal bij het doorstralen reflecties plaats grepen, gingen de
Bragg's bij hun verdel' onderzoek te werk volgens een nieuwe
methode, waarbij zij aan het oppervlak van een kristal een Xstralen
bundel lieten terugkaatsen.
Werkende met homogene Xstl'alen van bepaalde golflengte,
zochten zij systematisch de hoeken op, waaronder een merkbare
reflectie optrad, om uit die hoeken besluiten te trekken omtrent
de afstanden der vlakken waarin de atomen gelegen zijn.
Zij begonnen hun onderzoekingen aan de kristallen van sylvien,
KCl, en klipzout, NaCI.
Beide kristallen zijn kubisch.
splijten gemakkelijk volgens de
kubusvlakken.
Op welke manieren kunnen de molekulen in een kubisch net
gerangschikt liggen ?
Er zijn drie en niet meer dan drie mogelijkheden :
A. Ze liggen in de hoekpunten van recht gestapelde kubussen
(of, alleen in de middelpunten, of alleen in de middens der zijden
van kubussen, dat komt op hetzelfde neer). Enkelvoudig net.
B.
liggen zoowel in de hoekpunten als in de middens der
kubussen, Bemiddend net.
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C. Ze liggen zoowel in de hoekpunten als in de middens der
zijden (of, in de middens en in de ribbemiddens). Bezijdemid
dend net.
Op welke afstanden vindt men in de dde gevallen de vlakken,
die met atomen bezet zijn?
Kubusvlakken vindt men, in een enkelvoudig, bemiddend, bezijdemiddend net op afstanden
a,
½a.
½a.
Diagonaalvlakken id. id.

½a{2,

½af2,

¼afz.

Octaedervlakken

½af3,

iaf3,

Aay}.

id, id.

Wanneer men nu de hoeken meet, waaronder reflecties optreden
aan die verschillende vlakken, en de verhouding der afstanden
van opvolgende vlakken daaruit berekent, dan kan men daarnit
concludeeren met wat voor soort kristalnet men te maken heeft.
Ziehier het resultaat. (Projectie),

Sylvien, KCI, kubusvlak, Men ziet de reflecties voor n= 1, n 2,
n = 3. Dit zijn de reflecties van verschillende orde, zooals men
zegt. De intensiteiten van de reflecties worden regelmatig geringer,
Diagonaalvlak. Ook hier reflecties van verschillende orde,
die regelmatig afnemen in sterkte. Dezelfde regelmaat in het af
nemen ook bij de octaëdervlakspiegelingen.
De afstanden van de verschillende soort vlakken, dat leiden
we uit de reflectiehoeken af, verhouden zich als 1 : ½f2 : ½i/3,
Dus : de eenheden van het kdstalnet van het sylvien liggen op
een enkelvoudig kubisch net.
Of die eenheden zijn de atomen van kalium of van chloor of
moleculen KCl, daar weten we nog niet veel van.
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Nu het klipzout, NaCL Aan het kubusvlak zien we dezelfde regelmadge intensiteitsverandering als bij de kubusvlakken van sylvien.
Aan de diagonaalvlakken krijgen we ook hetzelfde als bij sylvien.
Slechts de afmetingen zijn wat anders. Maar bij de octaedervlakken
zien we een verschil optreden. Daar vinden we opeens reflectie
ook bij een veel kleineren hoek, alsof daar de afstand tusschen
opvolgende vlakken twee maal zoo groot was als men verwachten
mocht. De intensiteit van deze reflectie is niet zooals men denken
zou naar analogie van de intensiteitsverhouding in de reflecties
van verschihende orde. Ze is minder.
Indien men alleen let op de verhouding der vlakafstanden :
l • ii2

: li 3.

dan zou men zeggen dat men in het klipzout te maken had met
een bezijdemiddend kubisch net.
Zou dit dus verschillend zijn van sylvien ? Zou de één de molekulen hebben in een enkelvoudig kubisch net, en de ander in een
bezijdemiddend ? Twee stoffen die zoo op elkaar gelijken en eender
kristaUiseeren ?
De oplossing van deze tegenstrijdigheid wordt gevonden door
in de hoekpunten van het enkelvoudige kubische net niet te plaatsen molekulen K C l , maar afwisselend in het eene een kahumatoom,
en in het naburige een chlooratoom (demonstratie aan model).
Daardoor krijgt men dat de kaliumatomen Onder elkander vormen
een bezijdemiddend net, en de chlooratomen onder elkander
eveneens. De kalium- en de chlooratomen zijn bijna even zwaar,
ze bezitten per stuk bijna gelijk aantal elektronen, en daardoor
komt het dat het is alsof alle hoekpunten van de kleine kubussen
even sterk aan de reflectie mededoen.
Bij het klipzout stellen we ons de zaken eender voor. De vlakken
die zoowel natrium- als chlooratomen bevatten zullen op precies
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dezelfde manier de reflecdes geven als bij het sylvien. De octaedervlakken echter bevatten afwisselend alleen natrium- en aheen
chlooratomen. Deze verschiüen veel meer van elkander dan kahum en chloor. Bij een reflectiehoek zooals die voor de eerste
orde overeenkomt met de afstanden van twee natriumvlakken
resp. twee chloorvlakken, zullen ahe natriums en alle chlooratomen
twee partijen vormen, die, elk met vereende krachten, elkander
tegenwerken. Hierbij zal er wat overblijven dan de reflecde door
de chloor atomen, want hun werking is sterker. Bij het sylvien
echter bleef er daarvan bij tegenwerking der partijen niets over.
Kent men aldus de struktuur van het klipzout, weet men hoeveel een atoom natrium en een atoom chloor van het klipzout
wegen, kent men ook de soortelijke dichtheid van het khpzout, dan
kan men precies de afstanden berekenen waarop de atomen van
elkander verwijderd moeten zijn.
Voor klipzout is dit 2,814 maal 10-** cm.
Kent men eenmaal deze afmetingen in het kristal, dan kan men
de golflengten van de Xstralen berekenen uit de waargenomen
hoeken van de reflecde. De nauwkeurigheid van dit getal hangt
af van de nauwkeurigheid waarmede het gewicht van een enkel
atoom bekend is. De nauwkeurigheid echter, waarmede men verschillende golflengten met elkander heeft kunnen vergelijken
(precisiewerk van Siegbahn en medewerkers in Zweden) gaat veel
verder. Vandaar dat om dit uit te drukken, en om de tabehen niet
bij elke nieuwe verbetering van de kennis van het atoomgewicht
over te behoeven maken, Siegbahn als convende voor den vlakafstand in klipzout aanneemt 2,81400 maal 10~* cm.
Het kristal, waarmede het ahereerst door Knipping en Friedrich
het eerste Röntgenogram werd gemaakt, is de zinkblende, ZnS.
Ook dit kristalhseert in het kubische stelsel.
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Het heeft een andere structuur dan sylvien en klipzout.' Wan
neer we uitzien naar de hoeken waaronder voor de eerste maal
reflectie optreedt aan de verschillende hoofdvlakken, dan zien
wij (projectie) dat deze hoeken net eender liggen als bij het klip
zout, karakteristiek voor een bezijdemiddend kubisch net.
De andere opeenvolging van de intensiteiten echter der reflec
ties van verschillende orde aan een en hetzelfde vlak beteekent
ook hier dat er in dat net niet liggen molekulen ZnS maar dat de
zink- en de zwavelatomen apart liggen, Om te zoeken naar de
vlakken die beide atoomsoorten bevatten, gaan wij na, aan welk
vlak de regelmatige afneming van de intensiteiten der reflec
ties optreedt, die wij kennen van de vorige gevallen, waar beide
atoomsoorten aan de reflectie samenwerkten, Wij zien dat dit
bij de zinkblende zijn de diagonaalvlakken. Wanneer de bolstapel
die hier nog staat, de zinkatomen voorstelt, dat moet dus de lijn
die een zinkatoom met een zwavelatoom verbindt, op de drie
diagonaalvlakken liggen, dus recht naar beneden loopen. Ver
moedelijk zal het zwavelatoom evenver af moeten liggen van al
zijn buren. Dan moet het precies in de holte liggen, begrensd
door vier bolletjes, d:i. op een kwart van de diagonaal van den
elementafren kubus.
Hier is daarvan een model. Elk zinkatoom omgeven door vier
zwavelatomen, en omgekeerd elk zwavelatoom door vier zink
atomen.
Welke consequenties zou dit medebrengen voor de reflecties
aan de andere vlakken? Wat de kubusvlakken betreft: tusschen
elk paar vlakken dat uitsluitend zink bevat, ligt halverwege een
vlak dat uitsluitend zwavel bevat. Bij de reflectie van de eerste
orde is het wegverschil tusschen twee zinkvlakken of tusschen
t\vee zwavelvlakken een geheele golflengte, tusschen een zink
en een naburig zwavelvlak echter een halve golflengte, De eerste
reflectie zal dus relatief zwakker moeten uitvallen,
Bij de octaedervlakken hebben we ook afwisselend zink en
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zwavelvlakken. Hier echter is de afstand zwavel — zink een kwart
van den afstand tusschen twee zinkvlakken. Het wegverschil is
dus bij de reflecde van de eerste orde tusschen een zink en een
zwavelvlak een kwart golflengte, nog niet voldoende om bepaald
tegenwerking te geven. Bij de reflecde van de tweede orde echter,
als het wegverschil voor twee zinkvlakken twee golflengten is, zal
het voor een zink-zwavelcombinade een halve golflengte verschil
maken. Bij deze gelegenheid is dus de zwavelreflecde met de
zinkreflecde uit den pas, we krijgen tegenwerking, en een extra
verzwakking.
Al deze conclusies vinden wij in de medngen bevesdgd.
De tegenwerking van de laatst besproken reflecdes zou volkomen
moeten zijn indien zink en zwavel precies even sterk reflecteerden.
D i t geval ontmoeten w i j bij den diamant. Koolstof als diamant
heeft precies dezelfde structuur als zinkblende.
Het spreekt vanzelf dat ons bij de diamantstruktuur opvalt
het voorkomen van kringcombinades van zes koolstofatomen,
die ons herinneren aan den benzolkring. Ze liggen daarbij niet
in een plat vlak. Drie aan drie, het eene drietal een derde van den
atoomafstand hooger gelegen dan het andere drietal.
Ik wil nu niet langer i n detail nagaan hoe de struktuur van verschillende kristahen gevonden is. De gevallen worden hoe langer
hoe gecompliceerder.
Om die ingewikkelder gevallen onder de knie te krijgen is het
goed nog een leiddraad erbij te hebben.
Zulk een hebben wij bijv. in den regel die door W. L. Bragg
opgemerkt is, dat er een regelmaat op te merken valt in de afstanden van de atoomcentra.
Indien men bijv. meet de kristalstruktuur van een reeks van
kristallen met eenzelfde metaalion, K C l , KBr, K J , en men doet
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hetzelfde met NaCL, NaBr, NaJ, dan kan men merken, dat telkens
wanneer een atoomsoort door een bepaalde andere vervangen
wordt, de atoomafstand met een bepaald bedrag toeneemt of afneemt. Ruw gesproken is het, alsof elk atoom een bepaalden straal
heeft. N u , zoo eenvoudig kan men niet zeggen dat het is, maar
wel zou men kunnen zeggen dat elk atoom een bepaalden bindingsafstand heeft, zoodat, indien twee atomen een verbinding aangaan,
men zeggen kan dat in het kristal dat zij vormen, met een zekere
benadering de afstand hunner middelpunten zal zijn de som van
die bindingsafstanden.
Uit de afstandsverandering die men krijgt door vervanging van
een atoom door een ander, kan men niet meer vinden dan het verschil van den bindingsafstanden der betrokken atomen. Neemt
men daarbij nog de atoohaafstand i n kristahen van de elementen,
dan kan men een tabel maken van de bindingsafstanden der atomen,
die zoo goed mogelijk aangepast is aan de gemeten kristalstrukturen.
Komt ihen nu een nieuw kristal tegen, dan mag men een bepaalde
verwachting koesteren omtrent de afstanden tusschen de atomen,
die men erin zal aantreffen, en dat geeft dikwijl een uiterst nuttige
aanwijzing van hoe het kristal kan gebouwd zijn.
Een voorbeeld hiervan geeft Bragg ons in de oplossing van het
probleem der struktuur van ijs en sneeuw.
Geleid door symmetriebeschouwingen, — ijs kristalliseert hexagonaal, — door de overweging dat er i n de structuur op elk
zuurstofatoom twee waterstofatomen moeten zijn, en voorts geleid
door de soortelijke dichtheid van ijs, gecombineerd met den afstand
van de centra van zuurstof-waterstofatomen die men verwachten
mag, komt Bragg tot deze structuur : (projectie), en hij is in staat op
grond van deze structuur rekenschap te geven, van de waarnemingen die door Denison gedaan zijn.
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Een andere gedachte, die Bragg leidde bij de analyse van organische kristahen was de volgende.
Uitgaande van de diamantstructuur neemt hij aan, dat de kringen
van zes, die men daar opmerken kan, door een bijzonder stabihteit
uitmunten, omdat ook elders de chemici die kringen van Kekalé
telkens terugvinden. H i j neemt aan dat 't dezelfde kringen zijn.
Ook bij grafiet zijn dergelijke kringen. De lagen die makkelijk
langs elkander glijden bij grafiet zijn zulke kringstructum, echter
op grooteren onderlingen afstand dan bij de diamant. Het moet
een andere soort van bindingen zijn, die de zestallige kringen maken,
en die welke de atomen van naburige vlakken binden in grafiet.
Terwijl diamant het hardste mineraal is, gebruikt men grafiet als
smeermiddel, en in de potlooden als schrijfmiddel.
Een onderzoek van kristallen naphtalien en anthraceen, beide
monoklien, gaf een aanwijzing, dat ook daaraan de kringstructuren
ten grondslag liggen. Bij naphtahen CjoHg, heeft men twee schakels
van zes koolstofatomen, die twee atomen gemeen hebben. Bij
anthraceen, C „ H,o heeft men drie schakels, waarvan de middelste
met elk zijner buren twee koolstofatomen deelt. Wanneer nu
Bragg vindt, dat de elementaire kristaleenheid van het anthraceen
nagenoeg even dik is en even scheef als van naphtahen, maar een
stuk langer, zooveel langer als .beantwoordt aan de toevoeging van
den derden benzolschakel, indien deze de bekende afmedng heeft
der benzolkringen in diamant en grafiet, dan is dit een duidelijke
aanwijzing, dat in naphtahen en anthraceen de zesatomige schakels
in eenzelfde vlak hggen. Zonder deze aanwijzing zou het een hopelooze onderneming zijn een kristal van naphtahne te willen
ontcijferen. Met deze aanwijzing echter is het aan Bragg gelukt
om de structuur aan te geven. Een model daarvan staat op tafel.
Er zijn waterstofatomen, die de koolstofatomen van naburige
molekulen binden. Andere, aan het eind van de keten, zijn gebonden aan waterstofatomen van de volgende laag molekulen. Deze
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binding is erg zwak : naphtalien splijt uiterst gemakkelijk in dunne
schilfers.
Met de onderzoekingen naar de inwendige structum de1' stoffen
staat men pas aan het begin. Veel moet nog geschieden, maar veel
mag men ook verwachten van een betere bekendheid met de
verborgen bouworde van het materiaal waaruit de menschelijke
techniek haar hulpmiddelen smeedt,

HET HEDENDAAGSCH DOCUMENTEN
ONDERZOEK
DOOR

C. J. VAN LEDDEN HULSEBOSCH

GERECHTELIJK SCHEIKUNDIGE TE AMSTERDAM

Wie zich een denkbeeld vormen wil van den belangrijken voor
uitgang, dien het onderzoek van documenten in rechtszaken in de
laatste decenniën maakte, behoeft slechts de artikelen 182 en vol
gende van het Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering met aan
dacht te lezen, waarin immers sprake is van betwiste documenten
en voorgeschreven wordt, dat deze - hangende het geding - ter
Griffie der Rechtbank bewaard moeten blijven en van het aldaar
door de deskundigen te verrichten onderzoek.
Het feit, dat hier sprake is van een ter Griffie te verrichten on
den:oek1 spreekt voor zichzelf : het aldaar beschikbare daglicht
en een brilleglas of loupe waren blijkbaar in 1838, toen bedoelde
artikelen in de Wet werden opgenomen, voldoende hulpmiddelen!
Welk een contrast met het instrumentarium, waarmede een
physico-chemisch laboratorium uitgerust moet zijn, om naar de
eischen der wetenschap thans een onderzoek van documenten
te verrichten l
Bij het onderzoek in strafzaken - dikwerf ook reeds bij het
voorloopig politie-onderzoek
kunnen documenten een belang
rijke rol spelen, en de vragen, die met betrekking tot dergelijke
objecten rijzen kunnen, zijn velerlei,
Het kan gaan om den oorsprong van het stuk, b.v. wanneer bij
een slachtoffer van een moordaanslag, in welks hand een revolver
werd gestopt, om allen schijn van zelfmoord aanwezig te doen zijn,
een afscheidsbrief gevonden wotdt, zoogenaamd door het slacln-
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offer zelf tot "voorlichting" der politie, geschreven ; óf om dreig
brieven, valsche volgbriefjes, valsche chèques en dergelijke, waarbij
de politie er het meeste belang bij heeft, in den kortst mogelijken
tijd al datgene te weten, wat deze 11stille getuigen" (zooals de groote
meester Prof. Hanns Gross ze placht te noemen) ons kunnen ver
tellen. Het is duidelijk, dat dan alles, wat zulk een document
openbaren kan, ons belang inboezemt : de papiersoort, het formaat
(of het een compleet, velletje is, dan wel of het briefhoofd er b.v.
is afgenomen), grondstof, dikte, de linieering, mogelijke water
merken, de kleur van het papier, chemische of mechanische ra
deering, de lijming en de randen - deze laatste met betrekking tot
de vraag, of de natuurlijke randen van het papier aanwezig zijn,
dan wel of sporen erop duiden, dat het papier uit een cahier, uit
een geperforeerd bloc, notitieboekje verwijderd werd, of misschien
door halveering van een grooter vel papier ontstond, in welk geval
de zich vooral bij mikroskopisch onderzoek grillig voordoende
scheurrand - de ,,souche" - van het hoogste belang is, omdat
deze toch op onomstootelijke wijze het verband - de 11saamhoorig
heid" bewijzen kan met het papierstuk, waarmede tevoren één
geheel gevormd werd.
Het papier kan, voor het menschelijk oog, onzichtbare sporen
bevatten ; eensdeels zijn deze langs fotografischen weg zichtbaar
en voor het onderzoek productief te maken, zooals latente dakty
loskopische sporen, achtergelaten door de vingers van den schrijver
of van dengene, die den brief las of expedieerde ; hierbij dienen
ook vermeld de voor ons oog onzichtbare sporen van door che
mische of mechanische radeering verwijderd schrift, of van ,,door
gedrukt" schrift ; deze laatste sporen worden veelal gevormd op
een vel papier, liggende onder datgene, waarop met een potlood
of met eene harde, stijve schrijfpen geschreven werd ; ook kunnen
latente sporen aanwezig zijn als onzichtbaar spiegelschrift, op
papier, dat eenigen tijd onder druk in contact verkeerde met een
versch opgedroogd inktschrift, zich bevindende op het aanliggende
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vel, Tot het zichtbaar maken van deze verschillende soorten van
latente sporen dient de fotografie als machtigste helpster te worden genoemd.
Vlekken op papier van onbekende herkomst kunnen, zooals
ieder Uwer duidelijk zal zijn, onze aandacht vragen. De scheikundige heeft dan tot taak, na te gaan, of roode vlekken van bloed
of andere materie afkomsdg zijn, terwijl vetvlekken — de algemeene benaming voor die plaatsen, waar het papier door bezoedeling een meer doorschijnend karakter heeft gekregen, hem voor
het probleem plaatsen, of vetten dan wel daarop gelijkende nietvetten als vasehne, smeerohe of lakachtige stoffen de vlekken teweegbrachten. Was het tot dusverre vrijwel onmogelijk — zonder
schendeni van het object (wat toch onder geenerlei vorm bij het
polide-onderzoek mag gebeuren !) den aard van zulke vetvlekken
nader te leeren kennen — het meest moderne hulpmiddel, de
kwartslamp, stelt ons — zooals mijne laatste onderzoekingen mij
leerden — keurig in staat, vetvlekken van consumpdevetten te
onderscheiden van vaseline-, smeerolie- en lijnolievlekken. De
kwartslamp van hooge lichtsterkte zendt een rijkdom van ultraviolette stralen uit, tezamen met eene zee van helder wit licht.
Door dit laatste nu uit te sluiten, kunnen de voor ons doel nuttige
ultraviolette stralen benut worden voor het onderscheiden der
vetvlekken. De lamp bevindt zich in een plaatijzeren kooi, aan
één zijde afgesloten door een donkerroode, bijna zwarte plaat van
gegoten bergkristal, welke de zichtbare stralen tegenhoudt — de
ultraviolette, welke ons oog niet kan waarnemen, daarentegen
laat passeeren ; vallen deze onzichtbare stralen op vetvlekken van
boter, reuzel, olijfolie of andere consumptievetten, dan blijven
de vlekken „dood" ; vaselinevlekken gaan prachdg blauw luminesceeren, lijnohevlekken worden lichtend-geel, terwijl het kleinste
spoor smeerohe een bijna wit licht gaan uitstralen.
Tevens kan — zoodra het om een vergelijken van papiersoorten
gaat (betreffende de vraag, of het stuk papier uit een boekje is
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gescheurd en daarna met de schaar gefatsoeneerd werd) — gehjksoordgheid of verschil spoedig blijken, wijl in het ultraviolette
hcht (kortweg uviol-licht) de meeste soorten wit papier, met
een voor die soort kenmerkende kleur gaan luminesceeren. De
derdg soorten wit papier, die ik uit een monsterboek verzamelde
en op een tableau vereenigde, vertoonen bij geschikte belichting
met uviolstralen alle uiteenloopende tinten, alhoewel ze i n daghcht beschouwd, zonder onderscheid „wit papier" genoemd
worden !
Zooals nader zal blijken, helpt de uviollamp ons óók bij het
onderzoek naar weggeradeerd schrift, terwijl nu en dan, alnaargelang de gebruikte inkttypen, verschihende inktsoorten, die hare
lijnen in daglicht ahe als zwart voordoen, hare uiteenloopende
samenstelling verraden in de uviolstralen, waarin ze ongelijke
kleuren kunnen aannemen.
Volledigheidshalve moet ik nog gewag maken van plakselvlekken,
die nu en dan op papieren voorkomen, vooral bij brieven, welker
enveloppen tusschentijds wederrechtelijk geopend en opnieuw
dichtgeplakt werden. Zulke sporen verdienen dan bijzondere
aandacht, omdat ze een beeld geven van het plaksel, dat door hem,
die het feit pleegde, werd benut, i n tegenstelling tot de plakranden
der enveloppe, die een mengsel bevatten van het primair daarop
aangebrachte laagje Arabische gom mèt het secundair aangewende
plakmiddel.
Nimmer worde verzuimd, ook de locahsatie van dergelijke
vlekken na te gaan. Ter illustratie daarvan het navolgende geval ;
Eene Amsterdamsche firma verzond aan een plaats nabij de
Residentie een bedrag van 250 gulden aan bankpapier. Alhoewel
de brief alle aanwijzingen bevatte, welke deze tot „aangeteekenden"
brief-in-spe kenmerkten, beging een der jongere elementen van
het kantoorpersoneel de onhandigheid, den brief in een der stadsbrievenbussen te werpen in plaats van hem ter aanteekening aan
een postkantoor te brengen.

71
Den volgenden morgen kreeg de geadresseerde aan zijn ontbijttafel eene kennisgeving van bericht van aankomst van een
aangeteekend stuk, waarop hij een poenitet van 30 cents te betalen
had ; het bleek, dat de posterijen — bespeurd hebbende dat een
brief met geldswaarde, die aangeteekend had moeten worden,
toch temidden der gewone brieven zat — dit poststuk alsnog
ambtshalve hadden ingeschreven in het register. De geadresseerde
had nauwelijks den brief in handen, of hij maakte tegenover de
juffrouw, die hem den brief had overgereikt, de opmerking, dat
de plakranden der enveloppe er hoogst verdacht uit Zagen, waarop
terstond de uitnoodiging harerzijde volgde, om den brief in haar
tegenwoordigheid te openen, opdat men zoude kunnen zien wat
of hoe. Bij opening bleek, dat alle bankpapier uit den brief verdwenen was : De politie werd gewaarschuwd — de burgervader
als plaatselijk hoofd, leidde Zelf het onderzoek en nam alle personen,
die met den brief in aanraking konden geweest zijn, in scherp verhoor, doch zonder prakdsch resultaat. Een inmiddels met den
afzender gevoerd telefonisch gesprek had ook in de hoofdstad
alle handen aan dek geroepen, waardoor de recherche van het
bureau Singel onmiddellijk ten kantore van den afzender het onderzoek begon — ook alweer zonder eenige posideve aanwijzing
te verkrijgen. Een der speurders kwam mijn raad inwinnen en
vertoonde mij de beroofde enveloppe, die inmiddels herwaarts
gezonden was.
Nadat in korte trekken eene inleiding gegeven was tot de vraag
waarom het ging, verzocht ik, mij een kwarder met de enveloppe
alleen te laten, teneinde geheel rusdg dit object „in verhoor" te
kunnen nemen. Op het afgesproken tijdstip kwam de rechercheur
terug en ontving toen mijn raad in den volgenden vorm ; indien
ge terstond naar X gaat (het dorpje, waar de geadresseerde woonde),
informeer dan, wie op het postkantoortje aldaar Zaterdagmorgen
den vroegdienst heeft gehad en arresteer die persoon als verdachte
aan het onderhavige misdrijf.

H i j ging, en had wel eenige moeite, de waarheid in den vorm
eener bekentenis óók aan 't licht te krijgen, maar de juffrouw bekende en gaf een deel van het gestolen geld onder een stortvloed
van tranen terug.
Aandachtige beschouwing der enveloppe had mij dit ahes geleerd. Bij de secundaire sluidng was een halfvloeibaar plakmiddel
gebruikt, waarvan bij het aandrukken der klepranden van de enveloppe hier en daar kleine uitpuilsels daaronder uit te voorschijn
waren gekomen ; die kon ik als glimmende korstjes zien zitten,
wanneer ik met de loupe gewapend, het oog langs den rand het
gaan. Ook een stempelafdruk van het kantoor van aankomst stond
op de achterzijde der enveloppe (hoe jammer, dat die stempeling
uit bezuinigingsoverwegingen thans afgeschaft is 1) en die afdruk
vermeldde den tijd 6—7 v,m. Toevalligerwijs was een der glanzende gomkorstjes op den zwarten stempelinkt van het cijfer 7
komen te liggen. U i t de omstandigheid, dat deze zwarte materie
niet op het plaksel zat, maar het omgekeerde het geval was, viel toch
onmiddellijk af te leiden, dat na het afstempelen van den brief aan
het postkantoor van aankomst de berooving en de hernieuwde
sluiting hadden plaatsgevonden.
Naar aanleiding van deze praktijkgevallen blijkt reeds terstond,
hoe vaak de niedgste kleinigheden, voor het leekenoog van niet
het minste belang, later de voornaamste sdlle getuigen kunnen
worden, zoodat niet met genoeg klem op eene allerzorgvuldigste
behandeling aangedrongen kan worden voor al die papieren, welker
onderzoek eventueel leiden moet tot het verkrijgen van licht !
Ook kwitandes, welker echtheid betwist wordt, geven soms
aanleiding tot een onderzoek van plaksel,,,, namelijk onder het
plakzegel. Meer dan eens heb ik in mijn praktijk opdracht ontvangen tot het onderzoek van dergelijke documenten, waarbij dan de
debiteur, hopende op een goedkoope manier van zijn crediteur af
te komen, zelf eene kwitande geschreven of getypt had en daaronder dan gemakshalve een beschreven plakzegel eener oude kwi-

tantie plakte, waarna hij aheen nog kop en staart der onderteekening behoefde bij te werken. Deze retouche baarde doorgaans
de grootste zorg. Was dan door fotografisch onderzoek van het
oppervlak, mikroskopische beschouwing van de aanhechdngsplekken en chemisch onderzoek van den ouden en den nieuwen
inkt de knoeierij bewezen, dan gelukte het mij tweemalen, onder
het plakzegel de aanwezigheid van stijfselpap vast te stellen, welk
materiaal de Rijksleverancier zelfs in de schrale oorlogsjaren niet
onder de plakzegels heeft gesmeerd.
In den loop der tijden heeft menigmaal een van valschheid verdacht testament, of (bij frauduleuze bankbreuk) een schuldbekentenis het onderwerp van een interessant onderzoek naar den
ouderdom van het stuk gevormd. Ook geïmiteerde autografieën
van beroemde personen behooren daartoe ; ik herinner slechts
aan de talrijke Lutherbijbels, die als origineel, door Luther zelf geschreven, tegen fabelachdge sommen door handige knoeiers aan
den man werden gebracht. De historie vermeldt te dezen opzichte
hoogst merkwaardige gevahen, waarbij de onechtheid aan het
licht kwam doordien gebruik gemaakt werd van inktsoorten, welke
in den tijd, waaruit het stuk heette te dateeren, nog niet bekend,
of — zooals met een schuldbekentenis bleek, die na het overlijden
van den zoogenaamden debiteur te voorschijn werd gebracht :
deze was geschreven op een formaatzegel, dat blijkens het jaar
van uitgifte in zijn watermerk meerdere jaren jonger was dan de
dateering valschelijk aangaf!
Het gaat evenwel niet altijd om de echtheid van papieren met
watermerken of documenten van historische beteekenis, waarbij
de evolude in de inktenfabricage ons op weg kan helpen. Meermalen produceeren dieven, b.v. van motorrijwielen, eene valsche
kwitande, welke aan de polide bij aanhouding vertoond wordt
met de mededeeling, dat de gearresteerde reeds zóóveel tijd geleden als de op die kwijting aangeduide datum aangeeft, het r i j wiel eerlijk heeft gekocht ! Of — zooals bij een bedriegelijke-
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bankbreuk-geval hier ter stede gebeurde, dat eenige valsche schuld
bekentenissery. 1 met datums er op van twee, drie of vier jaren terug,
overgelegd worden ! Dán worden proeven genomen met betrekking
tot de vraag, of de inkt al geheel 11uitgewerkt" is, waarmede che
misch bedoeld wordt of reeds algeheele oxydatie van alle daarvoor
in aanmerking komende bestanddeelen van den onderhavigen
inkt tot stand kwam. De meeste inkten ondergaan, van het oogen
blik af, waarop zij in opgedroogden toestand als 11schrift" op het
papier staan, geleidelijke omzetting onder den invloed van de
lucht, welke veranderingen aanvankelijk snel verloopen, gaande
weg echter zwakker worden, om ten slotte over te gaan in den
stationairen toestand, dien we dan 11oud schrift" zouden kunnen
noemen in tegenstelling tot 11 zeer versch" schrift of schrift, dat
reeds een paar weken oud is, m.a.w., dat slechts nog flauwe aan
wijzing geeft, dat nog oxydeerbare stof er in aanwezig is. Het
karakter van den inkt speelt hierbij een voorname rol en - het
dient gezegd - niet bij alle inkttypen is de grenslijn aan te geven ;
er zijn zelfs inktsoorten, die reeds daags na de productie van het
schrift in den stationairen toestand overgegaan zijn. Ieder heeft
het begin dezer oxydatieverschijnselen waargenomen bij inkten
als de Stephens 11Blue-black1 die vloeiend uit de pen fraai blauw
schrift levert, hetwelk echter den volgenden dag reeds volkomen
zwart geworden is ; dat dan echter nog niet 11alle werking" ten
einde is, leert het onderzoek.
Dit geschiedt langs fotochemischen weg, doordat de uitwer
king van het licht op eene fotografische broomzilverplaat bij de
ontwikkeling eene andere is, alnaargelang zij eenigen tijd innigst
in contact verkeerde met uitgewerkten inkt - om dezen term
maar te bezigen - dan wel met schriftuurlijnen, welker inkt nog
nog niet geheel en al tot den blijvenden staat geoxydeerd is,
Maar ook in gevallen, waarin noch watermerken, noch inktsoor
tenonderzoek, noch het laatstelijk meegedeelde experiment hulp
kunnen bieden, is het wel mogelijk geweest langs anderen weg de
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valschheid van geproduceerde „ o u d e " stukken te bewijzen, althans zéér aannemelijk te maken. Zoo bracht in een bankroetzaak
een der getuigen vier kwitandes te voorschijn, welke aan de Rechtbank overgelegd werden onder mededeeling dat deze — overeenkomsdg de op elk dezer kwitandes aangegeven data — betrekking
hadden op sommen van zooveel duizenden guldens, telkens in de
maand December van de jaren 1915, '16, '17 en '18, hetgeen deze
getuige onder eede bevesdgde. Doordien echter ahe grond aanwezig was, deze getuigenis van valschheid te verdenken, gelastte
de Rechtbank — na schorsing der civiele procedure en opening
eener strafzaak door den Officier van Jusdde contra den bewusten
getuige — nader onderzoek van de vier geproduceerde kwitandes,
meer speciaal met betrekking tot de vraag aangaande haar leeftijd I
Het waren geen gedrukte formuheren, doch geheel met de pen
geschreven kwijdngen, welker papierformaat met het gebruikelijke
langwerpige kwitandeformaat overeenstemde, en begonnen, evenals gene, met het woord „Ontvangen". Nadat in verschillende
richdngen volgens de hiervoren behandelde methoden tevergeefs
getracht was, eenige aanwijzing omtrent den ouderdom der stukken
te verkrijgen, kwam ik op de gedachte, tot het vervaardigen van
sterk vergroote fotografieën van de plakzegels, welke gereproduceerd werden tot eene hoogte van omstreeks 25 cendmeter.
Toen — in verband met de hierna te vermelden proeven — werden
de onopgeplakte foto's met behulp van een f i j n schaartje ahernauwkeurigst uitgeknipt, waarbij met pijnlijkste zorg de omtrekken
der afzonderlijke tandjes van de kartelranden werden gespaard.
Hierna werd het een passen en meten op de wijze, zooals wij in
onze kinderjaren met een legdoos werkten en — overeenkomsdg
mijn vermoeden — bleek toen, dat een kort tandje eenerzijds
precies tegenover een langer tandje anderzijds kwam te staan,
zoodat door de perforade, die zich onregelmadg gespleten had,
souches ontstaan waren, die in casu bewezen, dat deze vier plakzegels eertijds tezamen één stuk papier hadden gevormd, twee
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zegels hoog en twee zegels breed. Hierdoor lag reeds het onwaarschijnlijke er dik bovenop, als zou de man in 1915 gebruik hebben
gemaakt van een plakzegel, genomen van een stukje van vier, en
telkens na een jaar opnieuw van dat velletje een zegel genomen
hebben. Maar er kwam nog een andere aanwijzing bij. Zooals gezegd, waren deze kwitandes geheel met de pen geschreven. De
eerste letter van eiken tekst was een zeer groote O aan het begin
van „Ontvangen". De kwitantie van 1918 was aan deze letter,
die véél inkt bevatte, leelijk gesmet, doordien het schrift in nog
flink vochdgen toestand in aanraking was gekomen met een blijkbaar plat vlak, hetwelk den inkt had uiteengedrukt tot een vlek
van onregelmadgen, grilligen vorm. Het mocht wél vreemd heeten,
dat de pendant — een even groote vlek van den zelfden vorm
evenwel als spiegelbeeld van deze eerste, gevonden werd op de
rugzijde der kwitantie, gedateerd 1915 ! Trouwens uit het geheele
uiterlijk voorkomen, het schrift, met fijne pen gesteld, de aangewende papiersoort en de allerwege gelijksoortige inkt — dat
alles gaf ook al een sterk vermoeden, dat de vier kwitandes „aus
einem Guss" ontstaan waren, hetwelk de van meineed aangeklaagde getuige, kennis genomen hebbende van de resultaten
van het onderzoek, spoedig met een volledige bekentenis bezegelde.
Hier was de gelijkheid in vorm der twee inktvlekken voor den
rechter gedemonstreerd door middel van fotografieën op films,
welke zoodanig op elkander gelegd konden worden, dat de omtrekken der vlekken volkomen samenvielen.
De rol van de hchtbeeldkunst is — in het bijzonder bij het
onderzoek van documenten — een zéér voorname. Eensdeels
treedt zij op als reproductief hulpmiddel, waardoor de status
quo wordt vastgelegd vóórdat de vaak onvermijdelijke kleine
plaatselijke beschadigingen van het inktschrift bij het onderzoek
van het schrijfmateriaal aangebracht worden — anderendeels
worden, met behulp van voor speciaal doel vooraf gesensibihseerde platen en gebruikmakende van lichtfilters van uitgezochte
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kleur exploratieve fotografieën vervaardigd, met het doel 1 op deze
wijze verborgen bijzonderheden aan het licht te brengen 1 die het
menschelijk oog niet 1 daarentegen het fotografisch oog wèl waar
nemen kan.
Mij werd eene enveloppe toegezonden met opdracht, na te gaan,
of de beide postzegels van 5 cent, waarmede gefrankeerd was,
sporen van stempelafdrukken vertoonden, m.a.w. ten tweeden
male tot het frankeeren waren gebruikt. Bij aandachtige beschou
wing kon men een zwakken indruk waarnemen van een cirkel
vormig iets - volgens den afzender van het poststuk veroorzaakt
door een muntstuk tijdens het bewaren der postzegels in zijne
portemonnaie. Met het oog op de ongevoeligheid der gewone
fotografische plaat zoowel voor rood als voor zwart, werd na de
opname op een gewone plaat, welke niets nieuws te zien gaf, een
plaat gebezigd, welke hooggevoelig was gemaakt voor roode stralen,
doch ongevoelig bleef voor zwart. De hierbij verkregen fotografie
liet de postzegels in zéér lichte tint zien 1 terwijl duidelijk in don
kerder kleur de geheele stempelafdruk Baardwijk (N-B) met
datum en uuraanduiding erop verschenen was.
Tegen het knoeien met chemische hulpmiddelen hebben tal
van papierfabrikanten en drukkers i'eeds strikken gelegd. En nog
werden in deze richting steeds te weinig voorzorgsmaatregelen
ge11omen, anders zouden niet nog geregeld falsarissen er met
succes in slagen, wissels, cheques en andere waardepapieren te
brengen op een hooger bedrag, dan waarop ze aanvankelijk gesteld
waren. Veelal trof den drukker, die de formulieren leverde, schuld.
Deze, ertoe gedreven van de formulieren een mooi stuk drukwerk te
maken, vervaardigde deze doorgaans in drie- of vierkleurendruk,
waarbij eerst een zwak getint grondje over de gansche oppervlakte
werd gedrukt, waarna in andere kleuren firmanaam en de bekende
streepjes van de zoogenaamde geldbalk werden aangebracht. Het
eind van het lied was, dat dáár, waar met schrijfinkt het bedrag
moest worden ingevuld, géén maagdelijk papieroppervlak meer
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aanwezig was, docli een gewirrewar van gekleurde lijntjes van den
opdruk — wèl alle denkbare waarborgen biedende tegen radeeringen langs mechanischen weg, doch knoeierij met chemische
hulpmiddelen zéér vergemakkelijkend : men stelt wèl hooge
eischen — en terecht aan den schrijfinkt, doch vergeet maar al te
vaak dat den inkt gelegenheid gegeven moet worden, zich innigst
met het papier-oppervlak te verbinden, het tot op zekere diepte
te doordringen met een deel zijner bestanddeelen ; in tegendeel
werd dit binnendringen bijna volkomen belet, door de papieroppervlakte met al die kleurenlijnen als het ware af te dekken met..
een lijnohelaag of een laag vernis, want als zoodanig beschouw ik
de meeste der gebruikelijke drukinkten ; den inkt bleef geen
andere kans, dan boven-op deze verflaag op te drogen en slechts
in sporadische mazen van het kleurenlijnennetwerk had hij gelegenheid, zich inderdaad op papier vast te zetten en daarin te
dringen. Het gemak, waarmede men inktvlekken van een verflaag, onaantastbaar voor waterige, zwakzure agenda, verwijderen
kan, diende den knoeier óók, zoodra hij het genoemde verflijnennetwerk ontdekt had. Nadat ook de vroeger in gebruik zijnde
postbewijzen aldus bij herhahng tot hooger dan de oorspronkelijk
gestelde bedragen gewijzigd en uitbetaald waren, zijn, na een
groote serie proefnemingen de huidige postbewijzen ontstaan,
welker druk géén lijnolie- of lakverf bevat, en aherwege hoog gevoelig is voor die hulpmiddelen, welke zouden kunnen worden
aangewend tot het verwijderen van inktschrift : de onmiddehijk
optredende verkleuringen leiden er toe, dat de knoeier er de voorkeur aan geeft, den posterijen het op het postbewijs gestorte luttele
bedrag te schenken, het formuher te vernietigen en géén kans te
wagen, er mede tegen de lamp te loopen !
Papierfabrikanten hebben in de laatste jaren ook het hunne bijgedragen, doordat zij aan de papierpap chemische indicatoren
toevoegden in zoo geringe hoeveelheid, dat het papier er niet
emenswaard door gekleurd w o r d t ; zoodra echter het opper-
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later met zure of alkalische vloeistoffen in aanraking komt
neutrale reagentia is geen inkt te verwijderen), verraadt
handehng zich door verkleuringen, die het object waardemaken.

De gewoonte van sommige bankinstelhngen om het bedrag in
geperforeerde cijfers aan te geven en daarachter buitendien een
gekleurd stukje papier te plakken, is ook al niet afdoende gebleken,
sedert een internadonale bankdief de handigheid kende, om de
gaatjes weer netjes te vuhen en naar verkiezing het montant te
verhoogen.
Last, not least : de tekst en het schrift. Velen verkeeren in de
onderstelhng, dat te allen tijde uit een stukje schriftuur, hoe klein
ook, de persoon des schrijvers kan worden teruggevonden. Ook
zoeken velen hun hoogste heil in het handschrift-onderzoek in
engeren zin, zonder er aan te denken, dat tal van andere, bijkomende factoren nu en dan méér gewicht in de schaal leggen : de
orthografie, de wijze van indeeling (b.v. bij briefkaarten, op adressen, postwisselformulieren enz.).
Het zoude mij te ver voeren, hier het schriftonderzoek uiteen te
zetten en wil slechts verwijzen naar de standaardwerken van Langenbruch, Schneidemühl, Georg Meyer, Locard, Preyer en Dennstedt. Niet alleen de vorm van het schrift, doch ook tal van andere
eigenaardigheden als penhouderstand, onderbrekingen, retouches,
regelmadgheid der marge, regelafstand bij schrift op ongehnieerd
papier en het regelmadg houden van de grondlijn op gehnieerd, enz.
Het eigenlijke schriftonderzoek mag dikwerf het moeilijkste
onderdeePder experdse heeten ; het is een terrein, waarop voetangels en klemmen liggen en juist daarom verdient het immer
aanbevehng, dat ook ahe aandacht geschonken wordt aan de vele
andere zaken, die in documenten een onderwerp van nadere
studie kunnen zijn.
Terloops wil ik ook vermelden, dat juist in het schrift psychische emodes zich automadsch zoo correct afteekenen, dat ik meer-
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malen daardoor de eerste aanwijzingen tegen een bepaald persoon
in crimineeie zaken kreeg.
Bevat een document in den eenen of anderen vorm geheimschrift, dan hgt een nieuw terrein waarover ik tot dusverre nog
niet sprak, voor den onderzoeker ter ontginning open. Werd
schrift in geheiminkt aangebracht, dan zijn het weer de fotochemische methoden van onderzoek, zoomede de uviolstralen, welke
daarbij toepassing vinden.
Reeds menigmaal werden anonieme stukken met de schrijfmachine vervaardigd, ongetwijfeld in de veronderstelhng, dat aldus
het eigen handschrift buiten beschouwing bleef en ontdekking
van den afzender onmogelijk zoude zijn. De praktijk leert anders.
Meermalen kon ik aan de kenmerkende eigenaardigheden het
machinewerk en de bepaalde machine die gebruikt was met zekerheid herkennen, terwijl in één geval de typist genoeg specifieks
in zijn eigen typsel gewend was te leggen, dat hij als vervaardiger
der anonieme brieven kon worden aangewezen.
Op dit gebied verrichtte D r . Streicher, ex-assistent van Prof.
Hanns Gross, thans leider aan het Kriminologisches Insdtut te
Weenen, belangrijke onderzoekingen, welker resultaten aangetoond hebben, hoeveel bijzonderheden uit een willekeurig stukje
getypt schrift afgeleid kunnen worden.
Over de maatregelen, die genomen dienen te worden tot het
verkrijgen van vergelijkingsmaterialen (schrift, inkt, papier enz.),
zal ik hier niet ingaan ; het op commando laten schrijven van een
zoogenaamde schrijfproef is alleszins te veroordeelen ; zelfs een
onschuldige kan daarbij van streek geraken en een abnormaal
schrift produceeren, terwijl de schuldige al zijne pogingen daarbij
in het werk stelt om zijne hand te verdraaien. En een ieder zal
toch begrijpen, dat het veel meer aanbeveling verdient als vergelijkingsmateriaal schriftuur te benutten, dat door den bewuste
zonder eenig affect, zonder psychische aandoening, werd vervaardigd.
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Ik heb in het bovenstaande slechts een algemeenen blik gegeven
over den gang van onderzoek ; ik heb daarmede willen aantoonen,
dat bij het hedendaagsche documenten-onderzoek veel meer
vragen kunnen rijzen dan die betreffende het schrift alleen.

TRILLINGEN VAN TORENKLOKKEN.
DOOR DR. A. VAS NUNES.

De kunst van het klokkengieten is al zeer oud. De Egyptenaren
en Assyriers gebruikten bij hun eeredienst kleine metalen kiokjes.
Grootere klokken werden in de oudste tijden gesmeed, Er is be
weerd, dat het gieten van groote klokken is uitgevonden door een
'7.ekeren Paulinus, bisschop van Nola, in Campanie, omstreeks 400,
om welke reden nog jaarlijks op 22 Juni het feest van den H. Pau
linus wordt gevierd. In ieder geval bloeide deze kunst al heel vroeg
te Nola, dat rijk is aan zuive1· kopererts. De Romeinen noemden
dan ook de groote klokken : Campanae, de kleine : Nolae.
Het hoogtepunt der gietkunst werd bereikt in de 16de en 17de
eeuw in Vlaanderen en Holland. Beroemd zijn voot'al de klokken
van Van Wou, v.d. Gheyn, Waghevens, De Grave en de gebroeders
Franciscus en Pieter Hemony, afkomstig uit Lotharingen, die zich
in ± 1640 te Zutphen vestigden en later de vereerende uitnoodi
ging van de stad Amsterdam aannamen, zich daar te vestigen.
De grootste klok, die ooit is gegoten (1533) bevindt zich te
Moskou; middellijn 3 M., hoogte 5.80 M., gewicht 202,000 K.G.;
viel in 1536 bij den brand van Moskou en staat sedert dien tijd op
een granietplaat.
Hoe oud de klok als muziekinstmment en als kunstvoorwerp
ook is, van natuurkundig standpunt bezien, biedt zij ons vele pro
blemen, Vooreerst zal dit zijne oorzaak daarin hebben, dat de
natuurkundigen aan akustische onderzoekingen veel minder hunne
krachten hebben gewijd dan aan andere, wat wel weel' te verklaren
is, omdat bij die onderzoekingen een subjectief element onontbeer-
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lijk is, d.i. een ontwikkeld muzikaal gehoor. Daarbij komt verder
dat klokken, al zijn ze de eenvoudigste van alle bij ons gebruikelijke muziekinstrumenten, door hare plaatsing in torens meestal
slechts een oppervlakkig onderzoek toelaten, heel anders dan in
een laboratorium kan geschieden. De eerste, die een vrij uitvoerig
onderzoek aan eenige Engelsche torenklokken heeft verricht was
Lord Rayleigh (1890). Daarna heb ik in 1908 en 1909 een aantal
Nederlandsche klokken uitvoerig onderzocht. En daarbij is het,
voor zoover mij bekend is, gebleven. Niet omdat er na 1909 op
dit gebied niets meer te doen viel ; integendeel, ik heb slechts een
begin gemaakt en de omstandigheden hebben mij niet veroorloofd, dat onderzoek uit te breiden, zooals ik had gewild. Ook
andere onderzoekers schijnen de gelegenheid niet te hebben kunnen vinden, om de klok nog iets van hare geheimen te ontfutselen.
Gemakkelijk is het dan ook niet : men denke zich maar eens een
laboratorium, dat er speciaal op is ingericht, om groote klokken
in op te hangen en te onderzoeken, waarbij ik dan nog zwijg van
de moeite of onmogelijkheid, om geschikte exemplaren in langdurig bruikleen te verkrijgen.
De doorsnede of het profiel eener klok is onderaan het dikst.
Dit gedeelte heet het boord of de slagrand. (Schlagring, sound-bow).
Theoreüsch weet men van de trilhngen van zulk eene dikwandige klok eigenlijk niets. Het is slechts gelukt, om iets af te leiden
voor klokken met zeer dunnen — en overal even dunnen — wand,
en dan nog alleen, wanneer de vorm der doorsnede zich wiskundig
laat uitdrukken, bijv. voor een halven bol, eene halve éénbladige
omwentehngs-hyperboloide, aan de keel afgesloten door eene
vlakke plaat. Maar zelfs dan worden de berekeningen der mogelijke
trillingswijzen zeer ingewikkeld. Elke trillingswijze geeft één bepaalden toon.
A l weten w i j nu niets omtrent het verband tusschen vorm en
materiaal van eene klok eenerzijds en de tonen, die zij kan voort-
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brengen anderzijds, men heeft toch liunnen afleiden, dat klokken
en in het algemeen lichamen, die kunnen trillen, die gelijkvormig
zijn en uit dezelfde stof bestaan, eene zeer merkwaardige eigenschap moeten bezitten.
Men noemt deze het beginsel der dynamische gelijkvormigheid.
Dit luidt : De trillingstijden van gelijkvormige lichamen, die uit
hetzelfde materiaal bestaan, zijn recht evenredig met hunne lineaire
afmedngen. Om deze eigenschap in het algemeen te bewijzen,
merken w i j op, dat de trillingstijden van dergelijke hchamen afhangen van :
1°.

den vorm.

2°.

eene der hneaire afmedngen c.

3°.

de dichtheid Q,

4°.

den elasticiteits-modulus E.

5°. een coëfficiënt
voorstehende de verhouding tusschen
de vermindering in diameter van eene cyhndrische staaf en de
uitrekking, waardoor die vermindering wordt veroorzaakt.
We kunnen den trihingstijd nu voorstellen door

t = /t. C'^Q'E'

(1)

en moeten nu de exponenten x, y en z trachten te vinden. We gebruiken daartoe dimensieformules. Alle natuurkundige grootheden
kan men uitdrukken met behulp van drie grondeenheden, n.l. die
van lengte [ L ] , van tijd [ T ] en van massa [ M ] . Zoo wordt bijv. de
eenheid van kracht ( = eenheid van massa X eenheid van versnehing = eenheid van massa X eenheid van lengte : (eenheid
van tijd) 2) voorgesteld door [ M ] [ L ] [ T ] ' ^ De dimensie eener
dichtheid (=massa gedeeld door volumen) = [ M ] [ L ] ' ^ .
De dimensie van een elasdciteits-modulus ( = kracht : oppervlak) = [ M ] [ L ] " i [ T ] ' 2 . Substitueeren we de laatste twee groot-
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heden in (1) dan vinden we, daar ,« een getal is, dus geene dimensie heeft :
[ T ] - [ L ] " { [ M ] [Lr\y
of

{[M] [L] ' [TJ't-

[ T ] -- [ L ] - H - [M]y+- [T]-2^
Hieruit volgt ;

x—3y —z = 0
y + z = O
2 2 - — 1,

waaraan wordt voldaan door x = 1, y = J, ^ = _
zoodat :

i,

t = /«. c. ^i? E-i

Hieruit blijkt inderdaad, dat bij dezelfde waarde van £> en E,
d.i. voor dezelfde stof, t evenredig is met c.
Denken we ons nu in twee dergelijke hchamen twee gelijkstandige massadeeltjes, die om hun evenwichtsstand shngeren. We
zuhen de bewegingstoestanden dier deeltjes gelijkvormig noemen,
wanneer de amphtudes en in het algemeen ahe uitwijkingen bij
gelijke phasen evenredig zijn met de hneaire afmedngen der hchamen (dus óók met de trilhngstijden).
Daar nu geluidstrilhngen steeds geschieden onder de werking
der veerkracht, wihen wij nagaan of de beide hchamen onder de
werking van deze kracht inderdaad gelijkvormige trihende bewegingen kunnen uitvoeren. Noemen wij de hneaire afmetingen
weer c en c^, de trihingstijden t en t^, de gelijktijdige uitwijkingen
u en Uj, de dichtheden Q en
dan is de verhouding der versnellingen = — ; -Hl (a = - i f L — \
„

„ massa's

Dus ; verhouding der krachten

= C^Q ; c / g j
= "

^. . " i
(•2

*

k

2

\'-'
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Maar Q - o j en — - — , zoodat (1) wordt :
t
tl
11

c : Uj

Cj o f

c- : c,-

(2)

Werken nu op beide deeltjes de veerkrachten P en Pj, dan verhouden ook deze zich als c^ : c,^ (3),
Immers, de doorsneden D en
van twee gelijkstandige elementen verhouden zich als c^ : C j ^ . U i t (2) en (3) blijkt nu inderdaad, dat de veerkracht de gelijkvormige trillende bewegingen
kan opwekken.
Wij zullen de bewezen stehing verifieeren aan een tweetal voorbeelden. Theoredsch en experimenteel heeft men aangetoond dat
de trillingstijd eener snaar wordt voorgesteld door :

s

p

1 = lengte, d = massa van 1 c . M . snaar, P = spanning,
s = aantal deelen, waarin de snaar zich verdeelt.
Nemen we nu twee snaren van dezelfde stof (d) en die zich in
evenveel deelen sphtsen (s) dan is bij gelijke spanning t : t^ = 1 : I j .
Ons tweede voorbeeld zij iets ingewikkelder. Voor een cirkelvormigen ring met cirkelvormige asdoorsnede, waarvan de trilhngen in het vlak van den ring geschieden, geldt ;

.

4 ?i
C S (s^-i) y

(s^+l)
^

a = straal doorsnede, c = straal cirkelvormige as, Q = dichtheid,
s = aantal deelen, waarin de ring zich verdeelt, E = elasdciteitsmodulus. Voor twee gelijkvormige ringen is ^ constant; hebben
ze nu dezelde Q, s en E, dan zien wij terstond, dat t : t^ = a : aj.
Wij zullen de stelhng ten slotte experimenteel bevestigen aan
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twee cirkelvormige platen van spiegelglas. We brengen dege platen
in transversale trilling met behulp van een dun glazen staafje, in
het middelpunt en loodrecht op het vlak bevestigd ; door het
staafje met bevochdgde vingers in de lengterichdng te strijken,
komt het in longitudinale trihing, welke weer transversale trilling
der plaat bewerkt. De plaat verdeelt zich dan in trihende deelen,
die door een of meer concentrische knoopcirkels van elkaar zijn
gescheiden. Deze cirkels worden zichtbaar gemaakt met zand.
Het trilhngs getal wordt nu voorgesteld door ;

waarin : s = aantal knoopcirkels, h = dikte plaat, r = straal
plaat, E
Q als boven.
De dikte h der eerste plaat, gemeten met een micrometerschroef,
varieert tusschen 1,36 en 1,47m.M., gemiddeld h = 1,41 m . M . , die
van de tweede, h^, tusschen 2,76 en 2,80 m . M . , gemiddeld h^ =
2,78 m . M . De middellijnen zijn 2 r - 110,5 m . M . , 2 r, = 221
m . M . Op zeer weinig na mogen we dus Zeggen, dat de verhouding
der hneaire afmetingen = 1 : 2 . Strijken we nu beide platen aan,
ZÓÓ, dat zij beide haar grondtoon doen hooren, dan geven ze zeer
nauwkeurig een octaaf, de middehijnen der knoopcirkels verhouden zich nauwkeurig als 1 : 2. Door de platen in andere punten
te ondersteunen (op drie gummi-spitsen) kunnen we ze dwingen
haar eerste en ook nog wel haar tweede boventonen voort te brengen. Steeds hooren we daarbij een octaaf en steeds verhouden zich
de middehijnen der gelijkstandige knoopcirkels als 1 : 2.
N u mag het zeker merkwaardig heeten, dat Lord Rayleigh na
een experimenteel onderzoek van een aantal klokken tot de conclusie is gekomen, dat voor klokken het beginsel der gelijkvormige
bewegingstoestanden misschien niet zou gelden.
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In eene verhandeling „ O n behs" zegt hij : „ I have been given
to understand, however, that bells are not designed upon this
principle" — en verder, dat hij erop gewezen is, (waarschijnlijk
door een klokkengieter) dat, wanneer men naar den vorm eener
klok, welker tonen p, q, r . . . . tot trillingsgetallen hebben, eene
andere klok giet, waarvan de lineaire afmedngen tweemaal zoo
groot zijn, de laatste geene tonen voortbrengt met trilhngstijden
2p, 2q, 2r
Vanwaar deze afwijkingen van het gelijkvormigheids-beginsel ?
Wanneer men in aanmerking neemt, dat ook de zwaartekracht
haar invloed doet gelden en dat deze voor gelijkvormige klokken
op twee gelijkstandige elementen evenredig is met de derde macht
der hneaire afmedngen, dan is het aanstonds duidelijk, dat, strikt
genomen, in het veld der zwaartekracht afwijkingen zullen moeten
optreden, maar deze zuhen uiterst gering zijn, omdat het gewicht
van een trillend deeltje steeds zeer klein is t.o.v, de krachten die
erop werken bij de trihende beweging. Intusschen maakt Rayleigh
in zijne verhandehngen over klokken nergens melding van hare
afmetingen, die hij dan ook hoogstwaarschijnlijk niet heeft bepaald.
Slechts éénmaal teekent hij een profiel en merkt daarbij op, dat
het gecopieerd is uit een werkje van Zamminer.
Rayleigh erkent echter, dat hij de hem gedane mededeeling zeer
in twijfel trekt. Om nu uit te maken, i n hoeverre deze twijfel reden
van bestaan had, was het noodig een aantal klokken te onderzoeken,
die om te beginnen uit hetzelfde materiaal bestonden en hierop was
de grootste kans, wanneer men nam klokken van één maker en
gegoten omstreeks hetzelfde tijdstip. Mijne keus viel op de klokken
in den Zuidertoren te Amsterdam ; daarin vindt men beneden
eene zeer groote luidklok van de gebrs. Moer (1511) grondtoon B
122,07 tr/sec benevens twee groote klokken van F. Hemony (1656)
dis 153,8 en fis 182,9 tr/sec en verder boven ; een carillon
van ruim 30 groote en kleine klokken, die bijna alle van F. Hemony
afkomsdg zijn. De drie luidklokken heb ik uitvoerig bestu-
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deerd, de andere waren daarvoor te moeielijk toegankelijk.
Het was er nu hoofdzakelijk om te doen, of de klokken van
Hemony al dan niet gehoorzaamden aan het beginsel der dynamische gelijkvormigheid. Hiertoe moesten worden bepaald ;
r.

de gfmedngen, uit- en inwendig ;

2°.

de samenstehing en de dichtheid ;

3°.

de grond- en boventonen.

Bij de bespreking van elk dezer punten zullen we elke klok
noemen naar haar grondtoon. Van belang is, dat de grootste klok
van het carillon denzelfden grondtoon fis had als de kleinste luidklok ; wij zuhen ze aanduiden door fis I (luidklok) en fis I I .
1°.

Afmetingen.

a, uitwendig. De buitenoppervlakten der klokken zijn voorzien van een aantal opgelegde cirkelvormige randen, die wel geen
andere bedoehng dan ter versiering zullen hebben. Door langs die
randen een draad of een in c.M. verdeeld stalen hnt te spannen
kon de uitwendige middehijn op verschillende plaatsen worden
gemeten, alsmede de lengte der bogen tusschen de cirkels van een
meridiaan of asdoorsnede.
Hieruit blijkt behoudens kleine afwijkingen (ten hoogste 4 % )
dat de uitwendige profielen van de onderzochte
Hemony-klokken
gelijkvormig zijn en dat de verhouding der overeenkomstige lineaire
afmetingen gelijk is aan die van de trillingstijden der grondtonen,
b, inwendig. De klokken moesten zoo hoog hangen, dat het
binnenoppervlak overal bereikbaar was. D i t was alleen bij de drie
luidklokken B dis, fis I het geval. Het was noodzakelijk, den diameter en de daarbij behoorende hoogte op zooveel mogelijk plaatsen
te bepalen. Het gebruik van nauwkeurige meetwerktuigen, van
stellages, stadeven enz. was met het oog op de ruimte onmogelijk
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en het was dus zaak, om met eenvoudige, weinig „lïwetsbare"
hulpmiddelen toch behoorlijk nauwkeurige getahen te verkrijgen.
Daartoe werd om te beginnen de verticale stand van de as der klok
verzekerd, door den klepel op zijde te trekken en in het midden
van den bovenwand een dun koord te bevestigen en in verticalen
stand met een haakje strak gespannen aan den grond te bevestigen.
Eene dunne hchte meetlat werd nu, met de nulstreep op het koord,
rondgedraaid, tegen den onderrand der klok rustend. Bleef dezelfde
deelstreep steeds met den rand in aanraking dan hing de klok
verdcaal. Vervolgens werd eene lange lat, langer dan de middellijn,
zoo tegen den onderrand geplaatst, dat zij het koord aanraakte. Het
aanrakingspunt was het middelpunt van den onderrand en werd
gemerkt door een dun stukje touw om het koord vast te knoopen.
De inwendige hoogte was nu terstond op het koord te meten.
Voorts werd gebruikt een groote houten passer, lengte der beenen
ongeveer 1 M . 50 ; aan de punt van het eene been was een dun
koord bevestigd, dat over eene kleine insnijding in de punt van het
andere hep en met de hand werd aangetrokken. De passer werd
nu, met het scharnier naar beneden gekeerd, rechtstandig in de
klok gebracht, zóó, dat het scharnier in de as (het eerste koord)
lag en het passerkoord het askoord aanraakte. Langs het askoord
werd nu een geknoopt koordje zoolang opgeschoven, totdat het
het passerkoord aanraakte. De lengte van het passerkoord was
dan de middehijn op eene hoogte = afstand beide knoopen. Op
deze wijze werden voor B 13 punten, voor dis 10, voor fis 9
punten van het inwendige profiel bepaald.
De in- en uitwendige profielen werden nu in teekening gebracht,
en de middellijnen op 0,1—0,2—0,3 enz. der hoogte in de figuren
uitgemeten.
Vooreerst bleek nu, dat de profielen van B en dis niet gelijkvormig waren, dus dat gebrs. Moer andere vormen gebruikten
dan Hemony. Maar ook bleek, dat dis en fis I, beide van Hemony
afkomstig, zoowel in- als uitwendig gelijkvormig waren en dat de ver-
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houding der lineaire afmetingen juist gelijk was aan die van de trillingstijden der grondtonen, n.l, 1,19,
Deelen
v/d
hoogte

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Deelen
v/d
hoogte

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Uitw. stralen
B

dis

84,5c.M.
77,6 „
67,0 „
58,5 „
54,4 „
51,7 „
50,2 „
48,8 „
48,0 „
47,6 „

65,0c.M.
58,0 „
49,5 „
44,6 „
41,5 „
38,9 „
38,0 „
37,2 „
37,0 „
34,7 „

Uitw. stralen

Verhouding

Deelen
v/d
hoogte

B

dis

Verhouding

1,35
1,34
1,35
1,31
1,31
1,33
1,32
1,31
1,30
1,37

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

84,5c.M.
64,7 „
56,5 „
52,0 „•
48,6 „
46,6 „
44,8 „
44,0 „
43,6 „
40,0 „

65,0c.M.
49,6 „
44,0 „
39,8 „
37,3 „
35,4 „
34,3 „
34,0 „
33,8 „
30,5 „

1,30
1,28
1,31
1,30
1,32
1,32
1,31
1,29
1,29
1,31

Deelen
v/d
hoogte

dis

fis I

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

65,0c.M.
49,6 „
44,0 „
39,8 „
37,3 „
35,4 „
34,3 „
34,0 „
33,8 „
30,5 „

54,5c.M.
41,5 „
37,0 „
33,7 „
31,6 „
30,2 „
29,1 „
28,5 „
28,3 „
25,7 „

dis

fis I

Verhouding

65,0c.M.
58,0 „
49,5 „
44,6 „
41,5 „
38,9 „
38,0 „
37,2 „
37,0 „
34,7 „

54,5c.M.
49,3 „
41,6 „
36,5 „
34,3 „
32,8 „
31,9 „
31,3 „
31,0 „
29,5 „

1,19
1,19
1,19
1,22
1,21
1,19
1,19
1,19
1,20
1,18

Inw, stralen

Inw. stralen

Verhouding

1,19
1,19
1.19
1,18
1,18
1,17
1,18
1,19
1,19
1,19

Zonder twijfel mogen we daarom spreken van eene opzettelijk
door Hemony bedoelde gelijkvormigheid, die met groote nauw-
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keurigheid is bereikt. Onze uitkomsten zijn dan ook in uitstekende
overeenstemming met het beginsel der dynamische gelijkvormigheid. Om deze overeenstemming nog sterker te doen spreken,
werden de profielen van dis en fis I op 0,1 der ware grootte geteekend en daarna het laatste met 1,19 vermenigvuldigd, waardoor
een profiel ontstond dat dat van dis nagenoeg volkomen bedekt.
Het gelijkvormigheids-beginsel eischt, dat niet alleen de trilhngstijden der grondtonen, maar ook die van de 1ste boventonen, 2de
boventonen enz. zich gelijk verhouden. Dat wil Zeggen : elke klok
moet met betrekking tot haar grondtoon dezelfde reeks van boventonen geven, het klankgehalte of dmbre moet van alle volmaakt
hetzelfde zijn. Natuuriijk geldt dit laatste slechts in de vooronderstelling, dat alle klokken op dezelfde wijze worden aangeslagen,
zoodat ook de intensiteiten van alle gelijkwaardige boventonen
tot de intensiteit van den grondtoon dezelfde verhouding hebben.
Is dan verder de klank van de eene klok welluidend, dan zal
hetzelfde gelden voor ahe andere. En de aheriaatste vraag, de
principieele vraag ten aanzien van de klokkengietkunst, die daarmee hare oplossing nadert, is : Welken vorm moet men eene klok
geven en uit Welk materiaal moet zij worden vervaardigd, om
haar dien klank te geven ?
Hoé Hemony zijne profielen construeerde is niet bekend. Wel
vinden we eene korte, maar belangrijke aanwijzing in een brief
van Hemony aan Kircher te Rome d.d. Zutphen 26 Febr. 1653.
„Daar het onmogelijk is, eene klok bij het gieten de goede afmedngen te geven, draai ik ze na het gieten u i t . " Ook zegt hij dat het
niet mogelijk is, eene klok door afdraaien op de behooHijke stemming te brengen, „als zij niet
of niet de behoorlijke verhouding van afmedngen heeft. Als de breedte 15 is, is ouder gewoonte
de hoogte 12. Ook kan men nemen de breedte 14 en de hoogte 11."
Inderdaad blijkt de verhouding bij de onderzochte klokken zeer
weinig van 15/12 of 1,25 af te wijken. Bij de klok B is zij 1,208; deze
is dus in vergelijking met Hemony's klokken te kort.
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2°.

Samenstelling en dichtheid,

Een klein gedeelte van het oppervlak der klokken B, dis, fis I
werd blank geschuurd en van het zuivere metaal, dat bij B een
zwak gelen, bij dis en fis I een goudachdgen glans vertoonde met
eene vijl 0,5 a 1 gram afgenomen. Daar het metaal vrij hard was,
werd in het vijlsel ijzer verwacht. Inderdaad werd met een sterken magneet eene niet onaanzienlijke hoeveelheid ijzer terstond
verwijderd, Eene analyse van het metaalmengsel gaf :

B
dis
fel

81,5 o/o koper
79,3
78,0

17,8 7o dn
20,6
21,7

0,02 "/o ijzer
0,01
0,04

Som
99,32 "/o
99,91
99,74

Uit de som der procentgehalten blijkt, dat behalve koper en
dn geene andere metalen als essendeele bestanddeelen aanwezig
waren. Men ziet hieruit, dat de quandtadeve samenstellingen
van de beide door Hemony gegoten klokken een niet onbelangrijk
verschil vertoonen (maar dat de klok B toch nog meer van beide
verschilt). Men mag echter niet vergeten, dat men in een metaalmengsel van duizenden kilogrammen moeielijk homogeniteit kan
brengen, Welhcht zoude het metaalvijlsel, op andere plaatsen aan
de klokken ontnomen, eene andere samenstelhng hebben. Om
hieromtrent zekerheid te hebben, zou men echter de klokken op
verschillende plaatsen moeten beschadigen.
Om de dichtheid S van het metaal te vinden, werden eenige
mengsels van de gevonden samenstelhng gegoten en werd van de
gietsels het soortelijk gewicht bepaald. D i t varieerde voor kleine
stukken tusschen 8,64 en 8,84, voor grootere tusschen 8,64 en 9,12,
wel een bewijs, dat hoe grooter de massa wordt, de homogeniteit
des te moeielijker wordt verkregen. Volgens de tabehen van Landolt kunnen we hier voor de dichtheid bij 79 % koper aannemen 8,7,
In verband hiermede moge nog worden medegedeeld, hoe het
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gewicht der drie klokken kon worden berekend. Van het uit zwaar
bladdn gesneden profiel werd het zwaartepunt proefondervindelijk
bepaald, alsmede de oppervlakte (door weging van het profiel en
van een stuk bladdn van bekend oppervlak). De regel van Guldin
leert dan den inhoud van het lichaam der klok kennen, en hieruit
vindt men dan het gewicht. De resultaten waren : 2803, 1205 en
719 K . G .
De grootheid, die niet kon worden bepaald en die toch blijkens
het voorgaande van groot belang is, is de elasdciteitsmodulus E
van het klokkenmetaal. Behalve verschillen in samenstehing heeft
daarop ook invloed de wijze van afkoelen na het gieten. Volgens
Harzer wordt de legeering bij snehe afkoehng zeer veel weeker
en pletbaarder, d.w.Z. E veel kleiner. Hoe dit zij, de uitkomsten,
die onder 3°. zullen worden vermeld, doen zien, dat er noch in
dichtheid, noch in elasticiteit verschihen van pracdsche beteekenis bestaan.
3°. Grond- en boventonen.
Elke klok geeft bij aanslaan eene reeks van tonen tegelijk. W i j
hooren van deze met een niet geoefend oor er slechts één, den
hoofdtoon. Deze is niet altijd de laagste of grondtoon. Sommige
der tonen kan men doen domineeren door de klok op eene geschikte
plaats aan te dkken met een geschikt voorwerp, (houten hamertje,
stalen staafjes van verschihende dikte).
Welken toon men als hoofdtoon dient op te vatten, hangt 1°.
af van den afstand, waarop het oor van de klok is geplaatst; 2°, van
den tijdsduur van het luisteren : wordt een aantal klokken snel
achter elkaar aangeslagen, zooals dat bij een carillon het geval is,
dan kan de hoofdtoon een geheel andere schijnen dan wanneer
een enkele klok rusdg uittrilt, zooals dat voorkomt bij den uurslag.
D i t is te vergelijken met hetgeen men hoort bij het aanslaan eener
stemvork ; kort na het aanslaan hoort men een hoogen boventoon,
die echter spoedig wegsterft, daarna blijft de grondtoon alleen over.
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Zou men dien kortdurenden boventoon bezigen als toon in eene
melodie en hem onmiddellijk doen volgen door een anderen, dan
zou men zeker dien boventoon als hoofdtoon beschouwen maar
laat men dé; vork rustig uittrillen, dan zal men ongetwijfeld den
grondtoon als hoofdtoon opvatten. Het komt bovendien zeer vaak
voor, dat men den hoofdtoon een octaaf te laag schat.
Kon men eene klok zoo gieten, dat zij behalve den grondtoon
ook nog de natuurlijke boventonen gaf, dus zoo, dat de trillings
getallen zich verhielden als 1 : 2 : 3 : 4. . . .
juist als bij eene
snaar en bij eene op:en orgelpijp, dan zou haar klank het zuiverst
zijn. Aanstonds zal �lijken, cl.at wij daarvan nog heel ver zijn ver
wijderd. Maar wanneer men ééne dergelijke klok had, of althans
eene, waarin grondtoon eri alle boventonen consoneeren, dan zou
elke andere klok, gelijkvormig met deze en uit hetzelfde materiaal
gemaakt, volgens het dynamische gelijkvormigheidsbeginsel
noodzakelijk volkomen hetzelfde klankgehalte moeten hebben.
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c
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u
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fis I
fis I I

KL terts

Hier volgen de tonenreeksen van eenige der onderzochte klokken:
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Het — teeken wijst aan dat de toon iets te laag was. De tonen
tusschen () passen niet in de kolomtnen omdat ze ongeveer een
halven toon te hoog zijn.
Hieruit blijkt dat de onderzochte klokken ook in hoofdzaak aan
de „^ongelijkvormigheid" voldoen, immers geven ze alh naast
den grondtoon : het octaaf en de kl. terts hiervan, en bijna ahe
de quart van het octaaf en de quint van het 2de octaaf.
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U i t het hier in hoofdtrekken vermelde onderzoek mogen w i j
besluiten :
r . dat de onderzochte klokken van Hemony gelijkvormig zijn
en dat deze gelijkvormigheid niet toevalhg bereikt, maar zeer bewust is nagestreefd.
2°. dat de samenstelling van het klokkenmetaal nagenoeg
standvastig is.
3°. dat de tonenreeksen in bijna volkomen overeenstemming
zijn met het beginsel der dynamische gelijkvormigheid.
Eene voorloopig nog open quaestie is die van den elasticiteitsmodulus E van het metaal. Bij gegeven vorm is de trillingstijd
alleen nog eene onbekende functie van E en de dichtheid e :
t = (p {Q, E)
Mogen we bij eerste benadering de trillingen eener klok beschouwen als die van den slagrand alleen en dan daarop de hiervoor besproken formule toepassen ;
^ ^

4na^
/ g (s2 + 1)
c s (s^-l) '
E

dan mogen we omgekeerd verwachten, wanneer we het gelijkvormigheidsbeginsel als algemeen geldig beschouwen, dat de
grootheid - | voor metaalmengsels, die niet te veel in samenstelhng
uiteenloopen, constant is en dat zij weinig afhankelijk is van de
giettemperatuur en de wijze van afkoelen. Proeven met staven
van dergelijk materiaal zouden tot eene beslissing kunnen voeren.
Tenslotte nog iets over de trillingswijzen behoorende bij de
verschillende boventonen.
Beschouwen we eene klok als een homogeen omwentelings-
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lichaam, dan kunnen we zeggen, dat zij zich in een aantal trillende
strooken verdeelt, die van elkaar gescheiden zijn door knooplijnen,
die zoowel kunnen zijn meridianen, dat zijn asdoorsneden, als parallellen, dat zijn doorsneden loodrecht op de as. Bij dunwandige,
eenvoudig gevormde klokken zijn de plaatsen dezer knooplijnen
soms te vinden door theoretische beschouwingen, maar de berekeningen worden al spoedig zeer ingewikkeld. Experimenteel
kan men Ze bepalen :
1°. met acustische slingers, d. z. kleine slingers, die met het
oppervlak in aanraking zijn en alleen in de knoopen in rust blijven.
2°. door eene stift tegen het oppervlak te drukken en te voelen
of deze in rust blijft.
3°. door de trillende klok om hare as te laten draaien ; passeert
een knoop het oor, dan wordt de toonsterkte minimaal. Natuurlijk
kan men ook het oor verplaatsen langs de stilstaande klok.
4°. door gebruik te maken van de zwevingen, die in het algeineen ontstaan, wanneer men de klok op eene willekeurige plaats
aanslaat en die veroorzaakt worden, doordat de klok nooit een volkomen homogeen omwentehngshchaam is.
Dit is de methode voor groote klokken, mits men het oppervlak
overal voldoende met het oor kan naderen.
Bij dit ahes verdient opgemerkt te worden, dat knoopen in
volstrekten zin in eene trillende klok niet kunnen voorkomen. I m mers trillingen in een meridiaanvlak veroorzaken spanningen loodrecht op dat vlak, d.w.Z. langs het oppervlak, waardoor de knoopen
in horizontale richting heen- en weergaan. Zoo ontstaan uit normale
trilhngen tangentiale en wel hebben de eerste een knoop, daar
waar de laatste juist een buik hebben en omgekeerd. Dat tangentiale trillingen op haar beurt normale kunnen veroorzaken wordt
fraai aangetoond door een wijnglas in trihing te brengen, als men
met een bevochtigden vinger langs den rand wrijft. Daarbij
heeft de tangentiale trilling natuurlijk steeds een buik waar de
vinger zich bevindt. De knoopen en buiken der normale trilhn-
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gen maakt men dan mooi zichtbaar door het glas met alkohol te
vullen. De wrijving langs den omtrek veroorzaakt spanningen, die
staande trillingen opwekken, juist zooals ook bij de proef van
Melde, waarbij de trillingen der stemvork in de l'Îchting der ge
spannen draad geschieden, spanningen aanleiding geven tot trans
versale trillingen.

N I E U W E G E Z I C H T S P U N T E N OVER H E T
ONTSTAAN V A N DEN MENSCHELIJKEN
LICHAAMSVORM
DOOR

PROF.

L.

BOLK.

(Verslag, opgemaakt door D R . G . J . D E G R O O T ) .

Van het hierboven aangekondigde ondervv'erp zal de spreker
afwijken, door het op eenigszins ruimer basis te behandelen, zoodat
zijn beschouwingen over het ontstaan van den menschelijken
lichaamsvorm slechts een onderdeel van zijn rede zullen vormen.
Want niet aheen zal spr. het lichamelijke behandelen, doch ook
de algemeene biologie van den mensch. Weliswaar zal hij nu en
dan in ernsdg conflict komen met reeds bestaande evolutietheorieën.
Als principieel uitgangspunt geldt het feit, dat de huidige mensch
ontstaan is krachtens het evolutiebeginsel, dus uit lagere vormen,
die in uiterlijk en wezen verschillend waren van den thans bestaanden.
Wie waren onze stamvormen ? Op deze vraag zal spreker met
beslistheid antwoorden, dat die stamvorm lager was, minder
menschelijk. Ook de levensgang van den stamvorm was anders,
n.l. minder menschelijk. Wanneer men deze uitspraak geeft, dan
wordt men gedwongen, aan te toonen, op welke wijze de huidige
vorm zich heeft ontwikkeld.
Spreker zal op retrograde wijze te werk gaan. W i l men de evolutie van den mensch kennen, dan moet men van den mensch zelf
uitgaan en eerst beschouwen, wat het essentieele van den mensch
is, zoowel in vorm als in wezen.
Men vrage dus : Wat is het specifiek menschelijke ?
Bij den mensch als organisme vallen ons 2 verschijnselen op :
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le. Buitengewoon langzaam is de ontwikkelingsgang, die zich
over vele jaren uitstrekt.
2e. Van een aantal menschen, die hun levensgang beginnen,
is er een zeer groot percentage, dat vóór het einde van den ontwikkelingsgang sterft.
D i t tweede verschijnsel zijn wij ons veel meer bewust, dan het
eerste, dat slechts gaandeweg tot ons doordringt. Men vindt het
eerste zoo gewoon, dat wij er niets bijzonders in zien.
De levensgang begint bij de bevruchting van het ei en bij de
geboorte is de mensch reeds 40 weken oud.
Op grond van nauwkeurige en voorzichtige berekening is gebleken, dat reeds gedurende de embryonale periode, dus in het
moederhchaam reeds 2 5 % der vruchten sterven. Men kan de
oorzaak zoowel bij moeder als vrucht zoeken, waarschijnlijk vooral
bij de vrucht. In het eerste levensjaar sterven weer 8 % , vooral
vroeger was de zuigehngensterfte schrikbarend.
De langzame ontwikkelingsgang hangt met de eerstgenoemde
verschijnselen nauw samen.
I n de eerste 40 weken vóór de geboorte hebben wij een gewicht
bereikt van slechts 3i/„ K.g., dat is dus zeer gering voor zoo'n
langen tijd, vooral als wij dit vergelijken met andere zoogdieren,
zooals op onderstaande tabel duidelijk wordt :
Geboortegewicht.
Konijn
Hond
Varken
Rund
Paard
Mensch

—
—
2
40
45

.—

—

K.G.
K.G.
K.G.
31/2 K . G .

Verdubbehng
na
6 dagen
9
„
14
„
47
„
60
„
180
„

W i j zien dus, dat een mensch 180 dagen noodig heeft, om dit
geringe gewicht te verdubbelen. De mensch groeit dus buitenge-
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woon langzaam, en er is geen ander zoogdier te noemen, waar
zulk een trage groei plaats heeft.
De lichaamsgroei neemt later sneller toe, bij den jongen in het
10e jaar, bij het meisje in het 7e jaar.
Op 14 jarigen leeftijd neemt een meisje per jaar 4 K . g . toe.
Een kalf echter wordt 4 K.g. zwaarder per week.
De ontwikkelingsgang omvat bij de vrouw 18 jaar, bij den man
20 jaar. Een paard echter is na 20 jaar oud en een koe bestaat 20
jaar na de geboorte niet meer. Bij deze dieren heeft de heele levensloop zich reeds voltrokken.
Toonen de cijfers van de tabel aan, dat de mensch zich langzaam
ontwikkelt, dan zegt de bioloog, dat de ontwikkeling verlangzaamd
of geretardeerd is.
De lagere stamvorm van den mensch had een snelleren ontwikkelingsgang en zijn levensduur was korter.
Deze theorie dient bewezen te worden. Het bewijs kan men
in het algemeen geven ; De verschillende phasen van den levensgang staan in bepaalde verhouding tot elkaar.
Hoe korter ontwikkelingsduur, des te korter levensgang. Bij den
mensch duren behalve de ontwikkehng ook de bloeitijd en de
ouderdomsperiode langer. Het is juist de remming in de ontwikkeling, waardoor de mensch uit lager vormen is ontstaan en deze
remming is een inwendige oorzaak voor de evolutie tot mensch.
Volgens deze theorie komen verschillende functies in een ander
daghcht en het blijkt, dat er een groote discongruende is in substantieele en functioneele ontwikkeling m . a . w . beide ontwikkelingen verloopen niet volgens hetzelfde plan.
Men kan de functies als volgt indeelen :
I . Functies, die betrekking hebben op de instandhouding van
het individu.
n . Funcdes van het organisme, die te maken hebben met de
instandhouding der soort (of germadsche functies) en die gebonden
zijn aan de kiemkheren of geslachtsorganen.
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De le soort functies worden onderscheiden in
Ia. somadsche functies (van soma — hchaam).
Ib. palliale funcdes (van pallium — hersenschors).
Op al deze genoemde funcdes heeft de verlangzaming invloed.
Met behulp van f i g . I kunnen wij den ontwikkelingsgang der
functies nagaan.
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doorgetrokken lijnen stellen de substantieele (s.) ontwikkeling
voor, de gestippelde de functioneele (f,).
De cijfers geven het aantal jaren aan.

Palliale functies. U i t fig. 1 zien w i j , dat in den eersten tijd tot
± 7 of 8 jarigen leeftijd de hersenen zeer snel groeien en dan hebben
zij substandeel hun maximum bereikt. Hier volgt dus de substandeele ontwikkeling haar eigen weg. Met de funcdoneele ontwikkehng is het anders, die gaat zeer langzaam. W i j worden geboren
in een slaaptoestand. Langzamerhand wordt het individu wakker,
geleidelijk neemt het meer prikkels uit de omgeving op, geleidelijk gaan de hersenen funcdoneeren ; de zgn. postnatale slaap
(slaap na de geboorte) blijft soms een halfjaar duren, voordat het
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individu deel gaat nemen aan de omgeving, Maar dan blijft de
ontwikkeling regelmatig voortschrijden.
Bij de dieren (huisdieren uitgezonderd, deze gaan eenigszins
„menschelijk" doen) nemen de jongen snel deel aan hun omgeving.
Zoeken spoedig Zelf hun voedsel, enz.
De retardade van het palhum bij den mensch geldt dus voornamelijk voor het functioneele gedeelte. Er is geen tweede organisme te noemen, waar dit het geval is. D i t heeft tengevolge gehad
een groote afhankelijkheid van het kind ; het heeft veel langer de
moederzorgen noodig.
Deze factor is de oorzaak geweest van de gezinsvorming en de
grondslagen van de maatschappij, hoewel de man niet primair
bij het gezin behoort; deze komt pas in de derde plaats,
Germadsche funcdes. Gaan wij de beteekenis der retardatie
van deze functies na, dan blijkt het, dat de verschijnselen het gemakkelijkst bij het vrouwelijk geslacht zijn waar te nemen. Deze
zullen hier aheen behandeld worden. Schetst men den ontwikkelingsgang van een menschaap, dan kan men voor ahe drie de functies,
waarvan in fig, 1 sprake is, ééne schuin opstijgende lijn teekenen.
Bij den mensch groeit de vrl, geslachtsklier substandeel Zeer
snel (fig, 1) ; reeds in de embryonale periode zijn de eierstokken
substandeel nog sterker ontwikkeld dan het pallium, I n het 3e of 4e
levensjaar zijn de eierstokken substantieel reeds volwassen bij
het meisje. De functie zou nu kunnen beginnen, maar nu komt
het confhct. Het overige deel van het hchaam is daaraan nog
niet aangepast. De eierstokken treden nu in een stadium van gedwongen rust, (zie stippehijn van fig, 1), Bij de eerste menstruade
(in ons land op ± 13 jarigen leeftijd) begint het ovarium te functioneeren. Hier dds ook discongruentie tusschen substantieele
en functioneele ontwikkeling.
Dit verklaart een massa verschijnselen, waarop hier niet nader
kan worden ingegaan, doch slechts één verschijnsel wordt hier

105

vermeld. In het 5e jaar zou de puberteit bij het meisje in kunnen
treden, Er komen gevallen voor van voortijdige ontwikkeling van
meisjes (menstruatie en dus mogelijkheid van graviditeit in het
6e á 7e jaar), De mogelijkheid van een voortijdige rijpheid bestaat
feitelijk bij iedere vrouw, maar er is een kracht, die deze potentie
onderdrukt. Voor het psychische gedeelte zou men hier ook aan
knoopingspunten kunnen vinden aan de theorieën van Freud.
De geheele psyche van het meisje staat den eersten tijd van het
leven onder invloed van de aanwezigheid van een volwassen eier
stok.
Van den man loopen de germatische lijnen van fig. I geheel
anders, zij zijn elkaar meer genaderd, want in het 12e levensjaar
zijn de functioneele en substantieele ontwikkeling voltooid, dus
meet' gelijktijdig. De man is in zijn germatische functies sterker
geretardeerd dan de vrouw.
Somatische functies, Ook hier is de 1•etardatie van zeer grooten
invloed. Men kan weer afzonderlijk de substantieele en functio
neele retardatie beschouwen.
De somatische substantieele ontwikkeling duurt ± 20 jaar;
slechts bij den olifant is dit ook het geval, maar deze bereikt
in dien tijd een gewicht van meer dan duizend kilogram.
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Schema van de tandontwikkeling van een menschaap.
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De zuigelingsperiode is bij den mensch veriengd, dikwijls tot
6 a 8 maanden, hetgeen alleenstaat in de natuur.
Ons gebit ontwikkelt zich zeer bijzonder. Vergelijkt men dit
b.v. met dat van de menschapen (fig. 2) ; hier vahen aanvang van
den groei van het blijvend gebit en de wisseling samen, en met het
doorbreken van de 3e kies verdwijnt het melkgebit geheel.

In e
FIG.

3.

Schema van de tandontwikkehng bij den mensch.

De mensch echter wordt tandeloos geboren, na eenige maanden
ontwikkelt zich het melkgebit, dan is er rust tot het 5e jaar, waarop
de eerste blijvende kies komt. Weer is er rust, tot op het 14e jaar,
wanneer de 2e blijvende kies komt.
De somatische ontwikkeling voor het gebit is dus zoo langzaam,
dat de mensch jarenlang op het melkgebit is aangewezen.
Toch is de retardatie in den hchamelijken groei niet regelmatig
gedurende den ontwikkehngsgang. In het 10e jaar begint het meisje
snel te groeien. De jongen is sterker geretardeerd.
Meisjes van 14 jaar zijn in den regel grooter dan jongens van
14 jaar, hetgeen gemakkelijk in de meeste gezinnen bij broeders
en zusters te constateeren valt. Na het 14e jaar beginnen de jongens sneller te groeien.
De cultuur heeft met al deze verschijnselen niets te maken. Bij
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de negers zijn ze net als bij de blanken. Negerjongens beginnen
den rijpingsgroei echter vroeger dan de jongens van het blanke ras.
De rassen zijn niet ahe even sterk geretardeerd. Het sterkst is de
remming bij blanken.
De rijpingsgroei na het 14e jaar is niet te beschouwen als een
versnelde groei, maar als een groei, die niet meer geretardeerd is ;
als het ware is dit een groei, zooals die bij de stamvormen van den
mensch geschied moet zijn.
Welke is nu de invloed van de retardade geweest op den l i chaamsvorm ?
Deze invloed is buitengewoon merkwaardig en heeft het eerst
den aandacht van spreker getroffen.
Het essendeele in den menschelijken lichaamsvorm is, dat de
mensch geen enkele posideve eigenschap heeft, m. a. w. vergelijkt men den mensch met de in het dierenrijk naaststaande vormen, dan mist de mensch een groot aantal eigenschappen.
Hoe is dit tot stand gekomen ? Retardade kan in verschihende
graden voorkomen en de hoogste graad van retardade is stilstand.
Gaat men de rassen met elkaar vergelijken, dan vindt men, dat bij
den blanken mensch een aantal eigenschappen niet ontwikkeld
zijn, die bij zwarten nog slechts geretardeerd zijn.
De mensch is eigenlijk een groot foetus (vrucht), dat tot geslachtsrijpheid is gekomen.
Het foetus van een menschaap heeft groote overeenkomst met
dat van den mensch. Beide zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden.
Het apenfoetus ontwikkelt zich echter verder, terwijl de foetale
vorm van den mensch is gebleven. D i t blijkt o.a. uit de beharing.
Apenfoetussen zijn onbehaard, slechts het hoofd uitgezonderd. Eerst
na de geboorte begint bij de apen ook het hchaam zich te beharen.
Iets dergelijks vindt men ook bij de donkerkleuring of pigmentatie der huid. Apen en negerkinderen worden blank geboren,
eerst later treedt het pigment op.
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Bij de blankhuidige rassen is deze pigmentatie echter onderdrukt, hoewel bij bepaalde ziekteverschijnselen donkerkleuring
der huid optreedt.
De orthognatie (rechte kaken, zonder snuitvorming), die karakteristiek is voor den mensch, vindt men ook bij foetussen van
menschapen, hoewel hier de kaken, later uitgroeien. Deze uitgroeiïng is bij den mensch weder onderdrukt, behalve in pathologische gevallen.
De voet van den mensch heeft een zeer primitieven foetalen
vorm, zooals die b i j apenfoetussen voorkomt. Bij de apen gaat de
ontwikkeling verder, zoodat de voet zich tot een grijpvoet ontwikkelt.
Uit al deze verschijnselen blijkt, dat de mensch een larvale vorm
is. In het dierenrijk komen ook wel larvale vormen voor, die tot
geslachtsrijpheid zijn gekomen (neotenie).
Door al deze beschouwingen krijgt men op den vorm van het
lichaam een heel anderen kijk. Veelal schrijft men uit andere overwegingen b.v. de geringe beharing toe aan uitwendige invloeden,
zooals teeltkeus, temperatuur enz.
Volgens spreker is de onbehaardheid niets anders dan de voortduring van den foetalen toestand, als gevolg van inwendige oorZaken, n . l . van de funcde der verschihende kheren van inwendige
secretie.
De veelvuldige sterfgevahen van individuen gedurende den ontwikkehngsgang hangt nauw samen met de retardatie. Want met de
retardatie gaat een geringe vitaliteit of levenskracht samen. Hoe
grooter de vitahteit, des te grooter is het weerstandsvermogen
tegen schadelijke invloeden.
En dit past i n het systeem der hier gehouden beschouwingen.
De mensch gaat individueel dikwijls te gronde door een kleine
oorzaak, wanneer de grens der vitaliteit naar beneden overschreden
wordt.
N u is de man sterker geretardeerd dan de vrouw. Volgens het
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bovenstaande komt tot men de conclusie, dat de vrouw grooter
vitaliteit, dus grooter weerstandsvermogen dan de man heeft.
Dit blijkt weer uit de sterftecijfers, Bij abortus is de verhouding
van mannelijke tot vrouwelijke foetussen 150 tot 100.
Er ontstaan bij de bevruchting veel meer mannelijke dan vrou
welijke individuen, doch dat surplus wordt reeds grootendeels
vóór de geboorte te niet gedaan. Van de pasgeborenen zijn er 106
jongens tegen 100 meisjes, Op 12jarigen leeftijd is er pariteit en zijn
het aantal jongens en meisjes gelijk. Daarna wordt het surplus aan
vrouwelijke individuen steeds grooter. Op 100 mannen boven de
70 jaar bestonden er volgens de laatste statistieken 144 vrouwen.
Op hoogen leeftijd wordt dit verschil nog grooter.
Remming en vitaliteit staan dus in nauw verband tot elkaar.
Deze beschouwingen geven een donker voornitzicht, Want de
zelfde oorzaken, waardoor de menschheid als zoodanig ontstaan is,
zullen ook den ondergang der menschheid brengen, en dit geldt
het meest voor het blanke ras tegenover de minder geremde don
keddeurige rassen.

ADSORPTIE EN HAAR TOEPASSING
IN DE TECHNIEK
DOOR PROF. DR. W. REINDERS.

Er is een tijd geweest, dat men de wetenschap gaarne door
strenge definities in scherp afgescheiden vakken verdeelde, die
precies omlijnden de verschijnselen, welke tot deze en andere welke
tot een andere tak van wetenschap behoorde. Een tijd, dat men
zich warm maakte over de vraag of zeker lager organisme tot het
planten- dan wel tot het dierenrijk behoorde, of oplossen een
chemisch dan wel een physisch verschijnsel was.
De ervaring heeft geleerd, dat een dergelijke strenge afbakening
door definities niet mogelijk is, dat er allerlei overgangen en tus
schenvormen zijn, die de grens tusschen de verschillende gebieden
van wetenschap verflauwen en schijnbaar scherpe tegenstellingen
verzachten.
In een dergelijk grensgebied tusschen physica en chemie liggen
ook de verschijnselen, die wij als adsorptie samenvatten.
Als voorbeeld daarvan noem ik het sinds het eind der 18e eeuw
bekende verschijnsel, dat wanneer men sommige kleurstofoplos
singen met amorfe koolstof, bijv. houtskool, vermengt en filtreert
een kleurlooze vloeistof uit het filter te voorschijn komt. De kleur
stof is door de kool vastgehouden.
Dat de kleurstof niet vernietigd is, blijkt o.a. hieruit, dat men
haar in verschillende gevallen door een geschikt oplosmiddel
weer van de koolstof kan verwijderen. De kleurstof is dus betrek
kelijk los aan de koolstof gebonden. Daar verder de koolstof bij
gewone temperatuur weinig chemisch actief is, voorzien is van een
groote hoeveelheid kleine poriën en dus een groot oppervlak bezit,
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en het verschijnsel van kleurstofopname ook bij andere onoplosbare vaste stoffen met een poreuse structuur of in f i j n verdeelden
toestand, zooals aluinaarde, vollersaarde enz. wordt waargenomen,
is de voorstelling, die men zich reeds direct van dit verschijnsel
heeft gemaakt deze, dat de kleurstof zich gehecht heeft aan de
oppervlakte van de vaste stof, geadsorbeerd is. Vandaar de naam
adsorptie.
Volkomen te vergelijken met de opname van kleurstoffen uit
oplossingen is het verschijnsel van adsorpde van gassen door
houtskool, dat reeds in 1777 onafhankelijk van elkaar door den
beroemden Zweedschen chemicus Scheele en de Italiaan Fontana
werd ontdekt. De laatste demonstreerde dit verschijnsel door in
een eudiometerbuis gevuld met kwik en staande in een bak gevuld
met kwik eerst een gas, bijv. NH^-gas, te brengen en daarna, door
het kwik heen een uitgegloeid en nog gloeiend stukje houtskool.
Wanneer dit laatste tot in de gasruimte is opgestegen, ziet men
het kwik rijzen, ten bewijze, dat het gasvolume vermindert, gas
door de kool wordt opgenomen.
Deze proef is sinds dien een algemeen genomen college- of lesproef voor anorganische scheikunde geworden.
Ook hier is de vereeniging van de ammoniak en de koolstof
slechts een zeer losse ; door verhitdng wordt zij verbroken en
het gas uitged reven en ook hier was de verklaring weer een oppervlaktewerking, een adsorptie.
In de loop der tijden is de kennis van deze verschijnselen verdiept en uitgebreid.
Aangaande de adsorptie uit oplossingen, bleek weldra (1811,
Figuer) dat verschillende soorten amorfe kool deze eigenschap
in zeer verschillende mate bezitten en dat zij vooral zeer sterk
aanwezig is bij beenderkool, d.i. de kool die door drooge desdhade
van beenderen gemaakt wordt en dit ondanks het feit, dat de beenderkool voor slechts ongeveer 10 % uit kool bestaat en voor 90 %
uit anorganische zouten, zooals calciumphosphaat en calcium-
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carbonaat. Naast beenderkool bleek later, dat ook de kool, die uit
bloed, hiddafval, hoorn enz. gewonnen wordt, in het algemeen
dierlijke kool, een goed adsorptievermogen bezit en kwam men
er toe te denken, dat alleen dierlijke kool voor adsorptiedoeleinden
geschikt was. Daar de gebezigde dierlijke stoffen steeds eiwit bevatten
d.i. stikstofverbindingen en deze stikstof bij de verkoling ten deele
in de kool terugblijft, vormde zich zelfs een theorie, die verband
legde tusschen dit stikstofgehalte en het adsorptievermogen en dit
laatste toeschreef aan kleine hoeveelheden van bepaalde stikstofverbindingen.
Deze theorie is niet houdbaar gebleken. Men is er in geslaagd
in de laatste tien jaren uit turf, hout en andere plantaardige grondstoffen ontkleuringskool te maken, die in adsorptievermogen de
vroeger gebezigde dierlijke kool verre overtreft en die vrij is van
stikstof.
De bewerking, die men daarvoor de kool laat ondergaan heet
activeeren.
Er zijn verschillende methoden daarvoor. Een eerste is, dat men
de grondstof voor de koolbereiding bijv, houtzaagsel, drenkt in
een zoutoplossing (ZnClg) en daarna gaat verkolen op ongeveer
600° C en dan na afkoelen de verkregen kool uitwascht om haar te
bevrijden van het zout. D i t is een methode, die men in Duitschland
en Bohemen volgt en waardoor men een fijne structuurlooze kool
verkrijgt, die onder den naam Carboraffin in den handel komt. Een
andere methode, die het eerst in ons land bij de Noritfabriek is
toegepast, bestaat hierin, dat men de kool, die door droge destihatie
bij niet te hooge temperatuur is verkregen, blootstelt aan de oxydeerende werking van koolzuur of stoom. N u is de gewone houtskool, ook wanneer zij sterk verhit is geweest, geenszins zuivere
koolstof. Z i j bevat nog een aanzienlijke hoeveelheid waterstof, en
zuurstof, die waarschijnlijk in den vorm van gecomphceerde koolwaterstofverbindingen aanwezig is, en die door verhitdng alleen
niet wordt uitgedreven. Wanneer men ze echter bij hooge tempé-
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ratuur blootstelt aan de oxydeerende werking van koolzuur of
stoom, dan wordt een gedeelte van de. koolstof verbrand, maar
tegelijkertijd de waterstof verwijderd, waardoor een f i j n poreuse
zuivere koolsoort terugblijft, die een groot en een zeer acdef oppervlak bezit, veel acdever dan van de eerst aanwezige gecompliceerde koolwaterstofverbindingen. De grondstof waarvan men uitgaat en de wijze, waarop men de acdveering tot stand brengt,
bepalen de acdviteit van het eindproduct waarvan men allerlei
fantasienamen gegeven heeft. Norit is gemaakt uit turf of hout,
Darco uit rijstdoppen, Kelpchar uit wier enz.
Nader onderzoek heeft weder geleerd, dat niet alleen kleurstoffen, maar ook allerlei andere soorten stoffen uit de oplossing kunnen worden weggenomen, zooals iodium, allerlei organische
stoffen b.v. alkaloiden, calciumzouten, zouten van zware metalen
enz.
Verder is gebleken, dat de adsorpde zeer snel gaat en dat er
een eigenaardig verband bestaat tusschen de hoeveelheid stof
die geadsorbeerd wordt en de concentrade van die stof in oplossing. Die hoeveelheid neemt namelijk niet toe evenredig met de
concentrade i n de oplossing, maar veel minder dan evenredig daarmee. Bij kleine concentraries wordt dus naar verhouding veel meer
opgenomen dan bij groote concentrades.
Voor de pracdsche toepassing van de adsorpde tot verwijdering van kleurstoffen uit een oplossing is dit verband van buitengewoon groote beteekenis, omdat het zegt, dat kleine hoeveelheden
naar verhouding zeer sterk worden weggenomen en dus voor de
adsorptie een hooge graad van zuivering is te verkrijgen.
In de techniek heeft de beenderkool of het spodium reeds spoedig
na de ontdekking van de ontkleurende werking daarvan, ingang
gevonden en wel in de suikerindustrie voor het raffineeren van
de bruine suiker en zij heeft zich daar vanaf 1828 tot voor weinige
jaren, dus bijna een eeuw lang, onbeperkt weten te handhaven.
De ruwe suiker wordt daartoe eerst door afspoelen met een weinig
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water bevrijd van de aanhangende stroop (geaffineerd), daarna
opgelost en door hooge cylinders 1 met beenderkool gevuld, gefil
treerd. Er treedt een heldere kleudooze stroop uit, die na indam
pen de witte kristalsuiker geeft.
Dit proces, dat in afzonderlijke fabrieken, de raffinaderijen plaats
heeft, waar het langzaam filtreeren door de 5 à 6 Meter hooge cy
linders met kool zeer veel plaats en tijd in beslag neemt, heeft in
de laatste jaren meer en meer het veld moeten ruimen voor de raffi
neering met Norit-kool1 waarbij de gekleurde suikeroplossing ge
mengd wordt met de fijne kool en door filterpersen, die zeer weinig
plaats innemen, snel gefiltreerd kan worden. Bovendien gaat het
regenereeren van Norit kool zeer snel en eenvoudig, terwijl dit bij
de beenderkool zeer omslachtig en tijdroovend is, De bereiding van
de witte kristalsuiker is daardoor teruggebracht van de afzonder
lijke raffinaderijen naar de gewone suikerfabrieken1 die er meer en
meer toe overgaan zuivere witte suiker af te leveren in plaats van
de ruwe suiker, Voor het uitzoeken van de juiste werkwijzen en
de methoden om de kool wanneer1 deze uitgeput is, te regenereeren,
heeft de Nederlandsche Norit Mij zeer veel verdienstelijk pio
nierswerk gedaan en de door haar aangegeven werkwijzen worden
in de laatste jaren in België, Frankrijk, Tsjecho-Slowakije, Dene
marken en andere landen steeds meer toegepast.
Ook in andere industriën vindt de zuivering door adsorptie,
waarbij men feitelijk alleen de kleurstof of de verontreiniging weg
neemt en het te zuiveren product niet chemisch aantast of door toe
gevoegde chemicaliën verontreinigt, veel belangstelling ; vooral nu
de nieuwe actieve koolsoorten veel grooter adsorptievermogen
bezitten dan de oudere, dus men slechts weinig daarvan behoeft
te gebruiken en de bereidingswijzen zoo zijn verbeterd, dat ook de
prijs daarvan geen beletsel meer is.
Adsorptiekool wordt daarom tegenwoordig in groote hoeveel
heden gebruikt voor het raffineeren van olien en vetten, Verder voor
het zuiveren van glucose en andere organische producten, voor het
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zuiveren van drinkwater enz. Typisch is ook het gebruik in de
H'ymndustrie voor het verkrijgen van mooie, heldere witte Bor¬
deauxwijn.
Behalve kool worden voor hetzelfde doel ook wel gebruikt enkele
onoplosbare oxyden en onoplosbare anorganische zouten, waaronder mineraal magnesiumsihcaat, bekend als vollersaarde een
eerste plaats inneemt.
Komen wij thans in de tweede groep van adsorpdeverschijnselen, de adsorpde uit den gastoestand. Hier had een vergelijkend
onderzoek van de Saussure in 1814 reeds geleerd, dat de aard van
het uitgangsmateriaal van zeer veel invloed is en dat vooral de
kool van harde houtsoorten daarvoor bijzonder geschikt is
Hunter vond daarop (1863) dat de cocosnoot een prachdge
adsorptiekool leverde.
Ook werd geconstateerd, dat de adsorpde toenam bij veriaging
van temperatuur en dit tusschen de hoeveelheid geadsorbeerd gas
en den druk een soortgelijk verband bestond als tusschen geadsorbeerde stof en de concentrade bij de adsorpde uit oplossingen
was waargenomen.
Pracdsche toepassing, behalve reukloos maken van gassen als
CO^ vond deze adsorpde echter niet, totdat Dewar in 1906 constateerde dat de cocosnootkool bij de temperatuur van vloeibare
lucht buitengewoon sterk aheriei gassen wegneemt en dat men
daartoe een methode heeft om een zeer hoog vacuum te verkrijgeneen methode, die in de chemische laboratoria met zeer veel succes
wordt toegepast. Dewar vond weder, dat Helium, Neon en andere
edelgassen reladef minder geadsorbeerd worden dan luchtgassen
en grondde daarop de elegante methode om deze edelgassen te
winnen.
De maatschappelijke en industrieel beteekenis van deze adsorpde
was echter gering.
De ooriog bracht echter groote verandering. Toen in April 1915
de eerste gasaanval der Duitschers ontzetdng en paniek bracht in
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de Fransche en Engelsche troepen bij Yperen, die absoluut niet
voorbereid waren op een verdediging en bescherming tegen giftgassen, werd van ahe zijden in de geallieerde landen gezocht naar
een verweermiddel daartegen. Het eerste, primideve middel, een
vochdge lap of doek gedrenkt met soda en hyposulfietoplossmg
dat bescherming gaf tegen C\„ was onhandig en bleek weldra met
afdoende, toen naast Cl,-gas, phosgeen en andere veel geraffineerder giftgassen werden gebezigd. De gasmaskers deden toen
hun intrede.
Het essendeele van een gasmasker is een doos of bus gevuld met
een adsorpdemiddel, waardoor de i n te ademen lucht strijken moet.
De wijze van vulhng en de aard van het adsorptiemiddel moeten
eenerzijds zoo zijn, dat de lucht slechts zeer weinig weerstand
ontmoet en anderzijds zoo, dat het schadelijke gas tot op een onmerkbare rest wordt weggenomen. Gegeven de beperkte rumite
van de bus en het feit, dat een krachtig ademende man ongeveer 60
Liter lucht per minuut noodig heeft, kan men uitrekenen, dat de
lucht zoo snel door deze bus strijkt, dat zij slechts gedurende 1/10
seconde in aanraking is met het adsorptiemiddel. I n dien tijd moet
dus de zuivering geschieden.
Verder moet het adsorpdemiddel geschikt zijn voor ahe mogelijke
giftgassen, bestand zijn tegen mechanische stooten en beschadiging
en niet bedorven worden door atmosferische invloeden en uitademingsgassen (waterdamp en koolzuur).
Aan dezen eisch voldoet verreweg het beste de kool en weldra
zien wij dan ook in de Engelsche gasmaskers naast alkalische
stoffen als natronkalk een vulhng met kool gebruiken. Aanvankelijk
was dit houtskool, en wel van cederhout dat tegen chloor voldoende
bescherming gaf. Maar toen naast het chloorgas veel intensievere
giftgassen gebezigd werden, was dit niet meer voldoende en moest
men veel activere koolsoorten bezigen. Men kende als zoodanig de
cocosnootkool, maar cocosnoten waren slechts in zeer beperkte
hoeveelheid te verkrijgen. I n Amerika werden toen van alle kanten,
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vanuit Indië, vanuit de Philippijnen, vanuit Afrika en Zuid-Amerika
cocosnoten opgekocht om te verwerken tot kool terwijl als ersatz voor
deze grondstof de pitten van perziken, abricosen, kersen, de schalen
van noten enz. gebezigd werden, die ook een goede kool gaven, In
tusschen werd in de verschillende laboratoria, georganiseerd door de
Chemica! Warfare Service, een stelselmatig onderzoek naar de acti
veering van andere koolsoorten begonnen, die weldra leidde tot
methodes om door middel van stoom en koolzuur deze activeering
te verkrijgen. Hetzelfde middel dus, dat onafhankelijk van deze
onderzoekingen elders (hier te lande) geleid had tot actieveering
van de ontkleuringskool.
Toch blijkt bij vergelijk van de verschillende koolsoorten, dat de
cocoskool1 die zoo uitmuntend is voor de opname van gassen onge
schikt is als ontkleuringskool en omgekeerd een kool, die als ont
kleuringskool uitmuntend is, kan maar matig voldoen als gaskool.
De reden daarvoor is deze, dat de porien in de kool1 aan de wanden,
waarvan de eigenlijke opname moet plaats hebben, in de harde 1
dichte cocoskool veel nauwer zijn dan in andere soorten houtskool.
Het totaal inwendig oppervlak van een zeker volume cocoskool is
daardoor bijzonder groot, maar de toegang tot deze paden is zoo
nauw, dat zij weldra verstopt zullen zijn door de groote kleurstof
moleculen, zoodat deze niet verder door kunnen dringen, Een groot
deel van het inwendig oppervlak wordt zoodoende van de vloeistof
afgesloten en onwerkzaam, Do01· de kleinere gasmoleculen heeft
deze verstopping niet plaats en wordt dus het volledig inwendig
oppervlak van de kool benut, Voor adsorptie uit oplossing, vooral
voor de adsorptie van groote moleculen en colloïdaal opgeloste
deeltjes is àf een zeer fijne kool, zooals carboraffin1 of een kool
met grootere porien zooals de gewone nodt, meer aangewezen,
De activeering van kool tot gasadsorptiekool is met groote ener
gie en veel succes doorgezet. Men heeft kolen bereid, die zoo actief
zijn, dat lucht, die per 1000000 volumedeelen 7000 volumedeelen
van het zeer giftige chloorpicrinegas bevat1 daarvan tot op minder.
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dan i vol. deel per 1000000 volumedeelen bevrijd wordt, wanneer
zij slechts gedurende 0,03 seconde daarmee in aanraking wordt gebracht. In het laatste deel van den oorlog was dan ook de bescherming
tegen giftgassen zeer goed geworden. De medische rapporten van
het Amerikaansch leger vermelden, dat van de Amerikanen, die
door gas buiten gevecht gesteld werden, slechts een zeer klein
percentage blijvende gevolgen daarvan ondervonden en minder
dan 2 % stierven, terwijl van de op andere wijze verwonden 25 %
sderven en 2 tot 5 % bhnd of voor hun leven verminkt bleven.
Na den oorlog heeft de gasadsorptiekool ook voor vredesdoeleinden toepassing gevonden, zooals voor het winnen van benzine
uit ruwe aardgassen, voor het terughouden van benzine, benzol en
andere oplosmiddelen uit de lucht in rubberfabrieken, chemische
wasscherijen en dergel. en voor het verkrijgen van benzol uit
steenkoolgas. Deze toepassingen zijn nog maar in hun beginstadium, maar het is te voorzien, dat zij zich weldra sterk zuhen
uitbreiden.
Behalve de technische toepassingen interesseert ons ook de wijze
waarop de gassen en dampen door de kool of andere poreuze stoffen
worden gebonden. De voorstehing, die men zich daarvan maakt is
deze, dat zich aan de wanden van de capillaire ruimten i n de kool
eerst een laag van één molecule dikte der geadsorbeerde stof
vormt en dat als deze stof een damp is, d.w.Z. als zij tot een vloeistof te verdichten is, dat dan bij meerdere opname de capihairen
zich gaan vuhen met vloeistof ; eerst de aherfijnste capihairen
later ook de grootere holten. U i t de spanning van de damp, waarmee
de kool, die een zekere hoeveelheid daarvan heeft opgenomen, in
evenwicht is, kan men zelfs een schatdng maken van de gemiddelde
grootte der capillairen, die op dat moment gevuld zijn met vloeistof.
Anderson, een leerling van Zsigmondy in Götdngen, die het eerst
deze berekening heeft gedaan bij poreus kiezelzuur, kwam bij een
bepaald preparaat van deze stof langs twee wegen tot de conclusie,
dat daarin capillairen aanwezig waren met een doorsnede van 5
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millioenste millimeter. Bij adsorptiekool vindt men capillairen van
5 a 20 millioenste millimeter. I n aanmerking nemende, dat een goede
adsorptiekool een poriënvolume van ongeveer i cM.^ per gram
kool heeft, kan men nu verder het totale inwendig oppervlak van
deze capillaire ruimten berekenen en komt zoo tot een schatting van
200 M . ^ per gram kool. D i t geweldig groot inwendig oppervlak
maakt verklaarbaar, waarom de kool zulk een groot adsorptievermogen heeft, ook al w i l men voor zeer vele van de geadsorbeerde
stoffen aannemen dat zij slechts in een laagje van hoogstens een
molecule dik aan de oppervlakte aanwezig kunnen zijn.
Deze laatste aanname, n.l. dat bij de adsorptie de oppervlakte van
een vaste stof bedekt wordt met een één molecule dik laagje van
de geadsorbeerde stof, is in de laatste jaren sterk gepropageerd
door den Amerikaan Irving Langmuir. Men had deze monoculaire
laagjes reeds leeren kennen bij de uitspreiding van een oliedruppeltje over water. Langmuir neemt ze ook aan bij de adsorptie, om
op deze wijze een verklaring te kunnen geven van een geheel andere
groep van verschijnselen : de katalytische werking van verschillende
vaste stoffen op gasreacties en de vergiftiging van deze katalytisatoren door sporen van enkele toegevoegde stoffen.
Nemen wij als voorbeeld het reeds lang bekende verschijnsel, dat
f i j n verdeeld platina de vereeniging van waterstof met zuurstof
zeer sterk bevordert. Hoe komt dat? Er zijn daaromtrent verschihende theoriën, physische zoowel als chemische, die echter
geen van ahen goed voldoen. De meest plausibele opvatting is
Zeker deze, dat zuurstofmoleculen of waterstofmoleculen zich
hechten aan het oppervlak van het platina, maar daartoe de verbinding tusschen de beide atomen onderling geheel of gedeeltelijk
hebben verbroken. De geadsorbeerde atomen hebben daardoor
een andere, c.q. grootere activiteit verkregen dan zij als moleculen
hadden. Terwijl dus bij botsing van een molecule zuurstof en een
molecule waterstof bij gewone temperatuur geen reactie optreedt,
zal wanneer een dergelijk gasmolecule botst tegen een geadsor-
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beerd waterstof of zuurstof atoom onmiddellijk reactie en vorming
van H^O volgen.
In het algemeen kan men nu aannemen, dat zich aan de oppervlakte van een vaste stof een één molecule dik laagje uit de gastoestand kan afzetten. Bestaat het gas uit een mengsel, dan kunnen
meerdere moleculesoorten aan den opbouw van dit laagje deelnemen, waarbij aan de eene soort den voorkeur kan worden gegeven
boven de andere, zoodat deze eene soort de andere van het grensvlak kan verdringen. De aan het oppervlak geadsorbeerde moleculen zullen in het algemeen een andere chemische activiteit hebben
dan die van de gasphase, en bij enkele moleculesoorten een veel
hoogere. De katalydsche werking van vaste stoffen op gasreacdes
vindt hierdoor een verklaring maar tevens krijgen wij daardoor
opheldering omtrent verschijnselen die op het eerste gezicht totaal
onverklaarbaar lijken.
Zoo vonden Bodenstein en Ohlmer, dat de snelheid van verbranding van koolmonooxyd met zuurstof in contact met kwartsglas, evenredig is met de zuurstofdruk maar omgekeerd evenredig
met de koolmonooxyddruk en Langmuir vond dezelfde betrekking
wanneer in plaats van kwartsglas, pladna als katalysator gebezigd
wordt. Een dergelijk verband is lijnrecht in strijd met de wet van
de massawerking, maar wordt begrijpelijk als men zich het mechanisme van de reacde als volgt denkt ; Zuurstof aan de oppervlakte
geadsorbeerd is aanwezig in een actieven vorm, zoodat de reacde
tot stand komt doordat gasmoleculen CO tegen deze acdeve zuurstofatomen botsen. Verhoogt men de zuurstofconcentrade in het
gas, dan worden meer zuurstofmoleculen geadsorbeerd en wordt
daardoor de botsingskans met CO-moleculen grooter en dus ook
de reacdesnelheid grooter. Verhoogt men echter de CO-concentrade in het gas, dan verdringen deze de zuurstofmoleculen van het
oppervlak. De acdeve Zuurstofatomen verdwijnen en doordat
geadsorbeerde CO moleculen niet acdef zijn, wordt de reacdesnelheid kleiner. Koolmonooxyd werkt dus als gif voor zijn eigen ver-
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branding. Deze giftwerking van CO op de katalyse van pladna en
andere vaste stoffen had men reeds bij verschihende andere reaches
opgemerkt, maar dat het gas als gif zou werken voor zijn eigen verbranding, had niemand verwacht.
Niet alleen aan de oppervlakte van pladna, maar ook aan de
oppervlakte van koolstof wordt zuurstof in een meer acdeven
vorm gebracht, zoodat f i j n verdeelde adsorpdekool een katalysator
is voor de oxydatie van verschillende stoffen. Zoo wordt zwavelwaterstof met behulp van kool reeds bij gewone temperatuur snel
verbrand, een feit, waarvan men in den laatsten tijd partij heeft
getrokken voor de zuivering van hchtgas van sporen bijgemengd
zwavelwaterstof. Ook reacties met chloorgas worden door kool
sterk bevorderd, als voorbeeld hiervan zij vermeld de vereeniging
van chloor met koolmonooxyd tot phosgeengas, een gevaarlijk en
in den oorlog zeer veel gebezigd giftgas, dat gedurende den oorlog
steeds met behulp van actieve koolstof werd bereid. W i j zien dus
hoe de ironie van het lot dezelfde stof, die zoo krachtdadig bescherming tegen de giftgassen verleende, heeft aangewezen, om mede te
helpen deze giftgassen te bereiden.
Tal van andere gasreacdes, waarbij vaste stoffen als katalysator
optreden, zijn nog door Langmuir en andere Amerikaansche onderzoekers onderzocht, en in tal van gevallen kon zeer helder het
verband tusschen deze katalyse en de adsorptie worden aangetoond.
Geven dus eenerzijds de adsorptieverschijnselen verklaring van
vele raadselachtige gevallen van heterogene katalyse, zoo werpen
anderzijds deze katalysen licht op het wezen der adsorptie. Z i j
toonen aan, dat de geadsorbeerde moleculen niet onveranderd aan
de oppervlakte der vaste stof zijn opgehoopt, maar door de moleculaire krachten die van de vaste stof uitgaan, zijn gewijzigd.
Chemisch beschouwd zou men kunnen zeggen, dat zich aan het
grensvlak uit de atomen van de vaste stof en die van het gas „grensvlakmoleculen" of „grensvlakverbindingen" hebben gevormd, die
alleen aan dit grensvlak bestaanbaar zijn.
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Evenals de oliezuurmoleculen, die zich tot een monomolecu
lair laagje over het water uitspreiden, op zeer bepaalde wijze gerang
schikt zijn, zoo zijn ook deze "grensvlakmoleculen" op bepaalde
wijze georienteerd. De atomen der vaste stof zijn gekeerd naar de
vaste phase, de atomen van het gas naar de gasphase. Zoo open
baart zich ook hier bij de overgang van de vaste phase in de pas
phase de neiging tot ordening en tot rangschikking en wordt dus
het adsorptie verschijnsel tot een natuurlijk gevolg van deze alge
meene neiging teruggebtacht,
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De aarde is vroeger weieens vergeleken met een levend organisme.
Tegenwoordig geeft deze vergelijking ons een frisschen kijk op
allerlei processen op aarde. D i t geldt vooral voor het evenwicht.
Bij een levend organisme treden bij storing van het evenwicht
correcdeve processen op, zoodat het evenwicht in de levensprocessen wordt hersteld.
Iets dergelijks geschiedt met de aarde, waarvan het voortbestaan
door correcdeve processen wordt verzekerd.
Ontleenen w i j eenige voorbeelden van evenwichtsstoringen en
herstel aan het organische leven.
De warmbloedige dieren (Zoogdieren en Vogels) zijn op een
temperatuur van ± 37° ingesteld en veel daarboven of beneden
mag deze temperatuur niet afwijken.
De warmte wordt onderhouden door ademhahngsprocessen ;
de warmte, die het lichaam aan de omgeving afstaat wordt door
verbranding (ademhaling) aangevuld.
Bij groote inspanning stijgt de temperatuur in het organisme
en deze zou spoedig veel te hoog worden, maar in de transpiratie
is het correctief gelegen.
Organismen in een koud khmaat (pooldieren) verhezen toch
weinig warmte door het bezit van een pels.
Maar gedurende een tijd van het jaar is de warmtetoevoer niet
verzekerd, doordat er zoo goed als niets te eten valt.
Dan vahen zij in een winterslaap. De lichaamsprocessen geschieden uiterst langzaam en het dier zou een koude dood sterven,
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als het niet in betere tijden het voedsel vastgelegd had in den vorm
van vet, dat veel traan bevat. Traan geeft bij oxydade bijzonder
veel warmte af. De traan dient dus als een soort warmtereservoir,
waaruit het dier naar behoefte put. Ook bij Walvisschen zijn deze
functies zeer markant.
Een ander voorbeeld worde ontleend aan de evenwichtsstoringen bij heele groepen van organismen, bv. planten en dieren in
een bepaalde streek, waar het evenwicht hersteld kan worden door
omstandigheden buiten het lichaam dier individuen. Zoo bv. bij de
koolzuurhuishouding. Meer dan 0.03 % koolzuur in de atmospheer
kunnen vele organismen niet verdragen. Z i j zijn daarop ingesteld.
De atmospheer omgeeft de aarde als een soort pels.
Hierdoor kan de temperatuur het leven op aarde mogelijk maken.
Want daar de aarde zich door de ruimte, die een temperatuur van
— 273° heeft, beweegt, zou i n één nacht, als de atmosfeer er niet
was, alles van koude sterven. Het essentieele dat hier van invloed is,
is het koolzuurgas ; dit speelt bij de pelsfuncde een groote rol en
het is van groot belang, dat het gehalte koolzuur niet beneden
0,03 % daalt. Want hierop zijn de planten ingesteld.
Nu zijn er factoren, waardoor koolzuurgas toe kan nemen en
andere, waardoor het afneemt, maar hierbij komt een reservoir te
pas. D i t reservoir is de oceaan.
In de atmospheer stroomt koolzuurgas toe uit het binnenste der
aarde, soms in groote hoeveelheden tegelijk zooals bij vulkanische
nawerkingen.
Een andere oorzaak van toename van COg is de ademhahng van
dier en plant.
Bovendien staat het reservoir (de oceaan) koolzuurgas af aan de
atmospheer. I n de oceaan is 25 maal zooveel C O j als in de atmospheer, doch deze hoeveelheden zijn in thermodynamisch evenwicht.
Hier is dus een groot regelingsapparaat.
Wat nu de afvoer van CO^ uit de atmospheer betreft, deze geschiedt op de volgende wijzen :
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a, Er gaat voortdurend COj verloren in de groene plantendeelen (assimilade). I n 1 jaar nemen de planten ^/jo van alle COj
uit de atmospheer op. Bij éénjarige planten komt een groot deel
weer terug, door rottingsprocessen enz. Een gedeelte wordt vastgelegd als bruinkool, steenkool enz.
b. Een der belangrijkste afvoerprocessen is de carbonatiseering
van gesteenten. Deze nemen COj uit de atmosfeer op en geven
carbonaten, waarbij het proces verloopt volgens deze formule :
CaO AI2O3 2Si0.i + 2CO2 + 3H2O =
-- CaO 2CO3 H.,0 + AI2O3 2Si02 2 H , 0 .
De dubbelkoolzure kalk (CaO. 2 COg. H j O ) wordt opgelost
en met de rivieren naar zee (het reservoir) gevoerd.
Koolzuur kan ook direct uit de atmospheer in het Zeewater treden.
De oplossing van dubbelkoolzure kalk is uiterst verdund en
toch halen de ontzaglijke hoeveelheden schelpdieren en koralen
hieruit het materiaal voor hun kalkskeletten, in zoo groote hoeveelheden, dat zich zelfs kalkgebergten hieruit hebben opgebouwd.
CaO 2C0a H . p = CaCOa + CO., + U„0
het materiaal voor schelpen en koralen.
Het volgende tabelletje geeft een schematisch overzicht van de
koolzuurhuishouding in atmospheer en hydrospheer.
TOEVOER

Uit

het binnenste der aarde

oxydatie van C-verbindingen—^

reservoir

AFVOER

Assimilatie van planten en
vastlegging van C in de aardlagen
(steenkool, petroleum enz.)
Carbonatiseering van gesteenten,
gaan als bicarbonaten
naar reservoir.
Direct naar reservoir.
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RESERVOIR

Uit atmospheer.

(OCEAAN)

Naar atmospheer.

Uit binnenste der aarde.
Uit bicarbonaten bij lialksteenvormmg.
De carbonadseering wordt veel grooter in tijden van diastrophismen (bergvorming). Daardoor wordt de afvoer althans tijdehjk
grooter, waardoor het COa-gehalte m de atmospheer afneemt.
Het gevolg hiervan is daling van temperatuur, zoodat een ijstijd
begint.
In een ijstijd heeft sterke inkrimping van het plantenkleed op
aarde plaats. Hierdoor is er geringe assimilatie, dus geringen verbruik van CO2 en kan er langzaam herstel intreden.
Er zijn verschillende ijstijden geweest, die steeds intraden na
vorming van groote gebergten, m.a.w. Iedere orogenetische periode wordt gevolgd door een miothermische (te weinig warmte).
Een overzicht hiervan geeft het volgende tabelletje :

OROGENETISCHE

PERIODEN

a, Huronisch, Praecambrium
b, Caledonisch, Siluur-Devoon
c. Hercynisch, Bovenste
Carboon
d. Alpien, Jong-Tertiair . .

MIOTHERMISCHE

PERIODEN

Eocambrium
Eodevoon
Eoperm
Phstoceen tot heden

Van de laatste orogenetische periode (d) zijn de groote bergketenen dwars door Europa en Azië afkomstig.
De gebergten uit de vroegere perioden zijn weer grootendeels
vlak geworden. Bv. van de Hercynische perioden zijn nog enkele
stukjes over (Ardennen en de Harz).
Van de Caledonische
nog over.

periode zijn de Schotsche gebergten
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Tusschen de bovengenoemde orogenedsche perioden is er rust
geweest.
Bij bergvorming komen aherlei gesteenten voor het eerst uit de
diepte aan de oppervlakte, zij komen met de atmospheer in aanraking en nemen veel COj op. Het carbonadseeringsproces heeft
dan op groote schaal plaats en reladef wordt er een geweldige
wissel getrokken op het COa-gehalte in de atmospheer, zoo zelfs,
dat het reservoir het niet aan kan vullen.
Welken invloed dat kan hebben doet onderstaande tabel zien ;
waarbij de eenheid p beteekent het percentage koolzuur van 0,03,
Zooals heden de toestand is.
Verandering der Jaartemperatuur :

C02

0,67 p

1,5 p

2 p

2,5 p

3 p

65°
45°
0°

—3,1°
—3,3
—3

3,5°
3,6
3,1

6°
5,9
4,9

7,9°
7,7
6,5

9,3°
9,2
7,3

Theoredsch moet op een orogenidsche periode een ijstijdperk
volgen.
De vraag is, hoe herstelt de aarde zich van zoo'n storing ?
Thans is 10 % was al het land der aarde met ijs bedekt, maar
in het ijstijdperk 40 % ,
In tijden van diastrophismen wordt de assimilatie geringer, de
atmospheer gaat sparen.
Er komt geleidelijk meer koolzuur, de temperatuur rijst en de
gletschers trekken zich terug.
Een ander voorbeeld van evenwichtsherstel is ondeend aan
geologische feiten,
In de aarde ontstaan ook evenwichtsstoringen, die door correc-
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tieve processen worden hersteld. Hierbij komen zeer interessante
geologische vraagstukken aan de orde.
Is het toeval, dat de bergen niet hooger zijn dan 9300 M en de
zeeën niet dieper dan 10.000 M ?
Hoe is het verklaarbaar, dat groote condnenten, zooals Afrika,
dat reeds sedert een respectabel aantal millioenen jaren geweldige
massa's erosiemateriaal in zee heeft verloren, gemiddeld toch nog
600 M . hoog hgt?
Van het binnenste der aarde weten w i j langs indirecten weg,
zij het weinig, toch een aantal bijzonderheden. Langs directen
weg zijn de waarnemingen van zeer weinig belang, daar het diepste
boorgat 2350 M . bedraagt, hetgeen tegenover een aardstraal van
6370 K . M . niets is.
Langs indirecten weg echter weten wij, dat de algemeene zwaarte
der gesteenten aan de oppervlakte geringer is dan het specifiek
gewicht der aarde. Hieruit volgt dat het inwendige veel hooger
specifiek gewicht heeft.
Dat de aardbol uit verschihende schalen van verschihend specifiek gewicht bestaat weten wij verder uit seismologische of aardbevingkundige waarnemingen. Men leidt dit af uit de verschillende
snelheden, waarmede een aardschok langs verschillende wegen
(langs het aardoppervlak en door het midden der aarde), zich
voortplant. Er zijn schalen, waar de snelheid grooter is, en die
specifiek zwaarder zijn dan andere schalen, waar de snelheid
kleiner is.
Het binnenste der aarde bestaat uit nikkelhoudend ijzer en heeft
een temperatuur van meer dan 1200°.
Ook de druk rnoet er buitengewoon hoog zijn (vgl. de druk in
het zeewater op verschillende diepten).
De buitenlaag (Sal genaamd) is ± 120 K . M . dik. De 2e schaal
komt in samenstelhng overeen met bazalt (Sima).
De buitenste laag van 120 K . M . bestaat uit graniet en gneiss
en ligt op een laag, die door hoogen druk plasdsch is. Men denke
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hierbij aan een plastische stof als asphalt, een schijnbaar vaste
massa. Maar zet men er een zwaar gewicht op, dan zakt dit langzaam, zoodat het asphalt zich als een uiterst taaie vloeistof gedraagt.
Iets dergelijks vindt men bij een pijp lak, die aan de uiteinden
ondersteund, in het midden langzaam doorbuigt.
Nu rijst de vraag of de buitenlaag van de aarde die op de plasdsche gesteenten rust, stug is en of zij zonder vormverandering een
groot gewicht dragen kan, zooals bijvoorbeeld een ijslaag van 7000
M . dikte, die vroeger op Skandinavië lag ? Langen tijd heeft men
gedacht, dat dit werkelijk zoo was.

Men kan door waarnemingen controleeren, dat het anders is.
Was de buitenlaag stug en ontstond erop een groot gebergte, dan
zou de zwaartekracht en de versnehing (g) grooter zijn, dan wanneer
er zee op die plaats was, daar de watermassa hchter is, g bedraagt
in het luchdedige 9.81 M . sec. Men zou dus, als de aardkorst stug
was bij een gebergte een grooter waarde voor g moeten vinden.
N u hebben in 8155 een theoloog en een geoloog uit Calcutta een
aantal waarnemingen i n het Himalayagebergte verricht en gevonden dat g overal dezelfde waarde had als op zee. Kortelings heeft
onze landgenoot ir. Vening Meinesz aan boord van een naar Indië
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varende duikboot de waarden van g bestudeerd in de oceanen en
overal hetzelfde gevonden,
Was de toestand als in fig. A, dan zouden 2 waarnemingen van
g in p en q anders zijn, dan op overeenkomstige plaatsen in het
schema B.
In schema C is een overzicht gegeven, hoe die evenwichten
kunnen zijn. Alle verticale zuilen in dit schema zijn even zwaar.
Aan d_it verschijnsel heeft men de naam gegeven van Isostasie .
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In het diepste niveau smelt alles af en gaat over in de plastische
massa, Thans bestaat er vrijwel isostasie. Toch moeten er telkens
evenwichtsstoringen hebben plaats gehad, gevolgd door cmrectieve
processen, Welnu, dit is met behulp van de geologische verschijn
selen na te gaan,
Gedurende den eersten ijstijd was N. Europa tot in een lijn
die over
Nederland en Krakau loopt met ijs bedekt.
Een latere ijstijd ging niet zoover en strekte zich tot Denemarken,
N. Duitschland en N. Rusland uit (ongeveer 12000 jaar geleden).
Toen die ijskap op N. Europa kwam is de bodem onder het ge
wicht daarvan gedaald. Het zakken geschiedde langzaam, zoodat de

z.
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maximum daling later viel dan de maximale uitbreiding van het ijs.
Toen het ijs afnam begon de bodem te rijzen en dit ging nog door
na het verdwijnen van het ijs. Deze rijzingen kan men thans nog in
Skandinavië waarnemen. Aan den rand van de ijskap was de rijzing
± 35 M . , in het centrum wel 250 M . ; daar was ook de ijskap het
dikst. Het niveau is tot op heden nog niet geheel hersteld ; dit
heeft ten gevolge, dat de waarde van g in Skandinavië lager is dan
elders en wel het laagst waar de dahng het grootst was, want hetgeen van de plasdsche massa is weggeperst, is nog niet geheel
teruggevloeid.
In Schodand kan men de rijzing bestudeeren aan de strandterrassen, waar telkens horizontale vlakken tegen de steile kusten
ontstonden, die door brandingsgolven zijn afgeslepen.
U i t de theorie van de isostasie kan men afleiden, dat de ijskap
933 M . dik was ; een zelfde waarde was ook uit geheel andere
waarnemingen afgeleid.
Doordat de plasdsche massa onder Skandinavië aan het terugvloeien is, ontstaan er in Frankrijk geringe dalingen.
Ook in N . Amerika komen de rijzingen nauwkeurig overeen met
den graad van ijsbedekking.
D i t heeft voor het voortbestaan van de Miagarawatervallen
bijzondere beteekenis gehad. Juist door de isostasie zijn die beroemde watervallen blijven bestaan.
De steilte van den val vindt haar oorzaak daarin, dat de bovenste
lagen van de bedding zeer hard zijn en liggen op zachtere lagen.
Deze laatste worden het eerst onder de harde bedding weggesleten
door het neervallende water, daarna brak telkens een stuk van de
harde bovenlaag af en stort naar beneden, zoodat de wand steeds
steil blijft.
Vroeger ging het water van de Niagara zuidwaarts, maar doordat
de ijskap zich terugtrok, kon het water zijn weg noordwaarts volgen
naar het Ontario-meer. Maar later werd die waterval weer kleiner,
ook noordwaarts ging de aardbodem omhoog, door het terugtrekken
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van het ijs en de Niagarawaterval herstelde zich. Dit geschiedde
eenige malen.
Van beteekenis is de theorie van de isostasie voor het beant
woorden van de vraag, hoe het komt dat Afrika zoo hoog boven het
zeeniveau blijft liggen. Afrika gedraagt zich ten opzichte van de
plastische massa als een ijsberg in zee. Denkt men zoo'n ijsberg ter
hoogte van het zeeoppervlak afgesneden, dan rijst het gedeelte
onder water weer aanzienlijk.
Zoo ging het met Afrika. Naarmate er door ernsie enz. naar zee
gevoerd werd, werd het lichter en steeg,
Kan men een en ander met cijfers controleeren ? Iedere 30,000
jaar gaat er 1 M. af, dus in 30 miljoen jaren 1000 M. Door het
evenwichtsherstel gaat het land langzaam naar boven, ongeveer
10 maal zoo langzaam, zoodat het 300 miljoen jaren lang gerezen
is. Men komt sedert de Permische tijd op een getal van 500 miljoen
jaren volgens deze theorieën. En het is merkwaardig, dat men een
dergelijke grootheid van dezelfde orde ook langs anderen weg heeft
afgeleid, namelijk uit de eigenschap van radioactiviteit, die in de
gesteenten achterblijft en waaruit men den ouderdom dier ge
steenten kan afleiden. Men komt dan ook weer tot een ouderdom
van 500 miljoen jaren.
Uit al deze aangehaalde voorbeelden blijkt dus, hoe de theorie
van de evenwichten op aarde een zeer bijzonderen kijk geeft op
alledei vraagstukken in de geologie.

HET HEELAL VOLGENS J. C. KAPTEYN
DOOR DR. J. E. BARON DE vos VAN STEENWIJK.

De moderne theoriën over den bouw van het heelal en de bewe
gingen van de sterren berusten bijna uitsluitend op onderzoekingen
van de twintigste eeuw. De naam van Kapteyn is zoozeer aan alle
onderdeden van deze wetenschap verbonden, dat een overzicht
van de uitkomsten die deze beroemden landgenoot bereikt heeft
reeds een vrijwel volledig beeld geeft van den stand onzer kennis
op dit gebied.
Bij een wetenschap die nog in volle ontwikkeling is, zoude het
streven naar volledigheid aan de duidelijkheid der uiteenzetting
schade doen. Beperking is hier voor alles geboden en deze beperking
heb ik op de volgende wijze trachten te bereiken,
In de eerste plaats heb ik er van afgezien de historische ont
wikkeling van de stellaire astronomie te schetsen, te eerder daar
dit reeds een vorig jaar door Dr. Easton en Dr. Pannekoek voor
de leden van deze Maatschappij is geschied.
Vervolgens zal ik niet in bijzonderheden treden aangaande de
methodes die gediend hebben om het materiaal te verzamelen,
waarvan de astronomen dei· twintigste eeuw zich bij het opstellen
hunner theoriën bediend hebben. De verdienste hiervan komt
hoofdzakelijk op rekening der 19e eeuw, en ook hiet·bij mag de
naam van Kapteyn eervol vermeld worden. Ik zal er mij toe bepalen
diens onderzoekingen in het tijdvak 1901-1922 te schetsen.
Deze opzet heeft een onvermijdelijk nadeel : aan de pioniers
der stellaire astronomie, aan onderzoekers als Herschel, Newcomb,
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Seeliger, Kobold, wordt zoodoende geen recht gedaan ; misschien
wordt dit nadeel goed gemaakt doordat het onderwerp nu systematischer kan worden behandeld en het verwarrende, dat het
citeeren van vele namen en jaartallen heeft, achterwege blijft.
Het aantal sterren dat door de moderne kijkers binnen ons bereik
gebracht wordt, kan veihg op vele honderden millioenen geschat
worden. Toch vormde tot voor een derdgtal jaren de studie van
de leden van ons zonnestelsel het voornaamste deel der sterrekunde. D i t komt doordat deze laatste zooveel dichter bij ons staan
en dus hun bewegingen en physische eigenschappen zooveel beter
kunnen worden waargenomen. Men moet wel in 't oog houden
dat zelfs in de sterkste kijkers een ster steeds een lichtpuntje blijft,
zoodat het oppervlak nooit rechtstreeks bestudeerd kan worden.
Dit is dan ook de reden dat tot aan het einde der 18e eeuw de
vaste sterren uitsluitend werden gebruikt als orienteeringspunten
bij de waarneming van planeten of kometen. De eerste ontdekking op stellair gebied zou men kunnen noemen de Eigen Beweging
der sterren [Halley 1718). Even belangrijk was de ontdekking
van F. W. .Herschel (1738-—1822) dat de dubbelsterren om elkander banen beschrijven onder invloed van dezelfde zwaartekrachtswet die ook in ons zonnestelsel heerscht. Daardoor zijn
wij ook gerechdgd dynamische beschouwingen over het stelsel
der vaste sterren te houden.
Ik kom nu tot mijn probleemstehing voor heden avond. Deze
zal drieledig zijn. Ten eerste willen we weten hoe de sterren in
de wereldruimte zijn verdeeld.
Ten tweede wihen we de Eigen Bewegingen der sterren aan
een cridsch onderzoek onderwerpen, waarbij onze aandacht vooral
gericht zal zijn op de gezamenlijke systemadsche bewegingen,
de z.g. sterstroomen. Het is misschien reeds hier de plaats er op
te wijzen dat, hoewel de werkelijke snelheden der sterren zeer
groot zijn (de meesten liggen tusschen 20 en 40 KM.per secunde) de
gemeten verplaatsingen uiterst gering zijn. De ster met de grootste
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bekende E. B, zal in 1000 jaar nog slechts een schijnbare ver
plaatsing in boogmaat vertoonen gelijk aan den gordel van Orion.
Ten slotte willen we het sterrestelsel uit een dynamisch oog
punt beschouwen, en nagaan of het onder invloed van de zwaarte
krachtswerking zijner leden al dan niet in een toestand van even
wicht verkeert. Deze beschouwingen ontleen ik aan de laatste
belangrijke publicatie van Kapteyn 1) verschenen in 1923, welke
op dit gebied baanbrekend is geweest.
Laten we nu het materiaal in oogenschouw nemen dat de waar
nemingen ons ten dienste hebben gesteld, ten einde dit drieledige
doel te bereiken. Wat de afstanden betl'eft stuiten we al dadelijk
op de moeilijkheid dat we rechtstreeks alleen de richting kunnen
bepalen waarin we de sterren zien, d·.w.z. dat we geen diepte zien.
Dit komt doordat we bij onze waarnemingen steeds aan de aarde
gebonden zijn. Gelukkig komt de natuur ons in dit opzicht te
hulp ; door de jaadijksche beweging der aarde om de zon
ondergaan alle sterren schijnbare verplaatsingen in tegenge•
stelde richting waarvan de grootte omgekeerd evenredig is met
hun afstand en die dus als maat voo1' dezen afstand kan dienen,
Deze schijnbare jaadijk,;che verplaatsing draagt de naam van
parallaxe. Het is alsof we de hemel bekijken met twee oogen die op
een afstand gelijk aan de middellijn van de aardbaan van elkaar
staan. Helaas is ze voor de meeste sterren zoo klein, dat de meting
ervan practisch onmogelijk is. Slechts voor enkele honderden van
de meest nabijgelegen sterren zijn parallaxen gemeten, deze be
dragen 0".05 tot 0 11.75. Hierop berust de eenheid van afstandsmaat
die tegenwoordig in de stellail'e astronomie algemeen gebruikt
wordt, n.l. de "Parsec" d.i. de afstand correspondeerende met de
parallaxe van l 111 of 31 billioen K.M.
Er bestaan nu echter nog verschillende indirecte methodes om
1) First attempt at a theory of the arl'angement and motion of the sidereal
system. Astrophysical Journal LV p. 302,

den afstand van een ster te bepalen ^) van welke ik alleen die vermelden w i l welke door Kapteyn in 1901 gepubliceerd werd en die
zeer veel gebruikt wordt, H i j gaat daarbij uit van twee veronderstellingen die in 't algemeen als juist zijn bevonden. Primo,
de heldere sterren staan gemiddeld dichter bij ons dan de zwakke
en secundo, sterren met groote schijnbare Eigen Beweging staan
gemiddeld dichter bij ons dan die met kleine E, B, omdat ceteris
paribus een E, B, des te grooter schijnt naarmate de ster dichter
bij ons staat, M,a,w, er bestaat een correlade tusschen schijnbare
helderheid en afstand en tusschen E, B, en afstand. N u beschouwt
Kapteyn de afstand van een ster als een functie van zijn schijnbare
helderheid en E. B. en de wiskundige vorm dezer functie bepaalt
hij empirisch uit sterren waarvan de parahaxen rechtstreeks
gemeten zijn. Natuurlijk kan dit verband, inplaats van in een formule, ook in den vorm van een tabel gegeven worden '^).
Op deze wijze bepaalde parahaxen hebben slechts statistische
waarde, men moet dit vergelijken met de voorspelhng omtrent
iemands levensduur, gedaan aan de hand van de sterftetafels
eener levenverzekeringsmij. Omtrent den levensduur van een
bepaald individu geeft ze ons weinig licht, maar de maatschappij
kan er haar tarieven naar inrichten.
Het IS van belang hierbij op te merken dat men ook wel iets
voorspellen kan omtrent de vermoedelijke afwijking die de parahaxe
van een bepaalde ster zal vertoonen t.o.v. de uit de tabel bepaalde
waarde. De logarithmen der ware parahaxen volgen n.l. een
Maxwellsche verdeelingswet en er blijkt een waarschijnlijkheid
van 50 % te bestaan, dat de ware parahaxe gelegen is tus-

Ik verwijs hiervoor naar de voordracht door D r . Nort in den cursus
1922/'23 voor de leden van deze maatschappij gehouden.
") Grafisch zou de afstand als een oppervlak voorgesteld moeten worden,
daar er twee onafhankelijk veranderlijken zijn.
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sehen 0,65 en 1,55 keer de waarde uit de formule bepaald
Kapteyn heeft hiervan gebruikt gemaakt (1904) om een tweetal
uiterst belangrijke funcdes af te leiden, bekend als de „luminositylaw" en de „density-law".
Onder luminosity verstaat men de lichtsterkte van een ster,
uitgedrukt in die van de zon als eenheid. Om deze uit de schijnbare grootte m te kunnen berekenen moet men natuurlijk de
afstand of de parahaxe n kennen. Ter vergelijking diene dat de zon
op een afstand van één parsec, dus iets dichter bij dan onze naaste
buur, a Centauri, een schijnbaar grootte 0,5, (gelijk aan Arcturus)
zou hebben, en op een afstand van 10 parsec van de grootte 5,5
zou zijn, dus nog juist voor het bloote oog zichtbaar.
De luminositylaw geeft nu het aantal sterren van elke lichtsterkte, dus de verdeehngswet der sterren naar hun intensiteit.
De densitylaw geeft de aantallen sterren per volume-eenheid
(kubieke parsec) voor de verschihende deelen der ruimte,
Kapteyn ging hierbij als volgt te werk : uit een tabel met dubbelen
ingang, die de aantahen sterren gaf tusschen bepaalde grenzen
van schijnbare grootte en eigen beweging berekende hij eerst
de gemiddelde parahaxe van een groot aantal sterren en
daarna met behulp van de spreidingswet (Maxwehsche verdeeling) het aantal sterren tusschen bepaalde grenzen der parahaxe,
d,w,z, gelegen in een deel der ruimte, begrensd door twee concentrische bollen. Deze berekening voerde hij voor elke schijnbare
grootteklasse afzonderlijk uit. De stralen der opvolgende bollen
koos hij zoodanig dat de overgang van de eene bol op de volgende
overeenkwam met een verzwakking van één grootteklasse. Het
resultaat was de volgende tabel.

1) Dit is de 2,g, spreiding der ware parahaxen t,o.v, de gemiddelde
parahaxen, men vindt de analogie hiervan in de sterftetafels, waarbij men
opgegeven vindt van hoeveel personen op de 1000 van 30 jaar b,v, er sterven na 1 jaar, 2 jaar enz.
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22,5
11,2

25
42
92
151
223
256
240
190
130
71
34

127
197
369
603
815
885
767
537
311
145

703
871
1466
2210
2770
2760
2080
1240
579
12�1
84
29
14

4840
631
4590
251
6050
100
7310
40
8320
16
5830
6,3
4140
2,5
2150
1
[8901
0,40
316
0,16
99
0,063
30
14

�

[EJ
8

DIJ
18
11

De lichtsterkte i van de laatste kolom heeft betrekking op de
diagonalen zooals voor i = 1 door omlijsting is aangegeven,
Uit deze tabel kan men verschillende conclusies trekken.
Elke horizontale regel geeft een onafhankelijke bepaling van de
luminosity-law, immers men vindt er de aantallen sterren van ver
schillende lichtsterkte in eenzelfde deel der ruimte. Hieruit stelde
Kapteyn de volgende functie op : f (i) = Ce-1.53 ln(i) - 0.072 [ln i] 2
waarin f (i) di het aantal sterren voorstelt tusschen de lichtsterkte
i en i + di. Men merke op dat de constante C nog onbepaald
is omdat de zwakke sterren in de tabel ontbreken 1).
Vervolgens kan men uitgaande van één der getallen in de eerste
1) Een soortgelijke formule is langs anderen weg afgeleid door Seeliger,
Zie "Stellar movements" pag. 214,
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kolom, diagonaalsgewijze naar rechts stijgen ; men vindt dan
de aantallen sterren van dezelfde lichtsterkte in bolschalen waarvan de inhouden een meetkundige reeks vormen.
B.v. uitgaande van 17.2, verkrijgt men de aantallen 17.2—71.1
240—885—2770—7310, correspondeerende met de afstanden :
25—40, 40—63, 63—100, 100—158, 158—251, 251—398 parsec.
Op deze wijze kan men uit de tabel een aantal onafhankelijke
bepalingen van de „density.law krijgen, telkens voor sterren
van een bepaalde lichtsterkte, waarvan de volgende tabel de
samenvatting geeft. ».
Afstand
in parsec
0
50
135
213
540
850

Dichtheid
(relatief)
1.00
0.99
0.86
0.67
0.30
0.15

Deze tabel geeft slechts relatieve dichtheden, n.l. uitgedrukt
in de dichtheid in de omgeving der zon als éénheid, want de
Zwakke sterren ontbreken nog.
Deze resultaten, hoe belangrijk en baanbrekend ze in hun tijd
ook waren, zijn nog zeer onvolledig. Immers het geheele onderzoek strekt zich slechts uit over sterren tot de schijnbare grootte
8.6 dus die reeds in een goede binocle zichtbaar zijn. Vooral de
densitylaw wordt door het ontbreken der zwakke sterren onzeker
terwijl voor afstanden verder dan 850 parsec ahe gegevens ontbreken. Daarom wil ik hier dadelijk de resultaten vermelden waartoe
Kapteyn en van Rhyn 18 jaar later (1922) op grond van veel uitgebreider materiaal zijn gekomen ^).
^) Astrophysical Journal L V pag. 242.
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In de wiskundige vorm der luminosity-law werd geen verandering gebracht, (wel natuurlijk in de coëfficiënten), maar de groote
vooruitgang is dat de formule nu aan de waarnemingen getoetst
kon worden over een gebied van meer dan 20 grootteklassen en
daarbij 2 0 0 nauwkeurig een Maxwellsche kromme bleek te volgen
dat ze zonder bezwaar voor elke waarde van i geëxtrapoleerd kon
worden. Daar deze functie gemakkelijk te integreeren is, werd
nu het totale aantal sterren, van de allerzwakste tot de aherhelderste, in een bepaald deel der ruimte bekend en de volgende
tabel geeft daarom, in plaats van de aantallen sterren van elke
hchtsterkte, hun percentage van het geheel. Wiskundig uitgedrukt wil dit zeggen dat de constante C in de formule nu bepaald
kan worden.
LUMINOSITY-LAW
Lichtsterkte i
zon = 1
0,00010-0,00025
0,00025-0,00063
0,0006-0,0016
0,0016-0,0040
0,004-0,010
0,010-0,025
0,025-0,063
0,063-0,160
0,16-0,40
0,40-1

Aantal sterren
in %

Lichtsterkte 1 Aantal sterren
zon == 1
in %

0,229
0,675
1,69
3,65
6,67
10,4
13,9
15,8
15,3
12,7

1 2,5
2,56,3
6,315,8
15,839,8
39,8- 100
100- 251
251 - 631
631 - 1585
1585 - 3981
3981 - 10000

8,93
5,38
2,76
1,21
0,456
0,145
0,0394
0,00914
0,0018
0,000305

Twee bijzonderheden treden uit deze tabel dadelijk op den
voorgrond: ten eerste hoe gering het aantal zeer heldere en zeer
Zwakke sterren is en ten tweede dat de zon volstrekt niet, zooals
men vroeger meende, onder de zwakke sterren gerekend moet
worden. 81 % zijn n.l. zwakker en de sterren die de zon meer
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dan honderdmaal in lichtkracht overtreffen, vormen nog geen
0.2 % van het geheel.
De luminosity-law is hiermede afgehandeld. Aan een nadere
beschouwing van de densitylaw moet de volgende opmerking
vooraf gaan.
Reeds Herschel wees er op dat in de richting van den melkweg
het aantal sterren veel grooter was dan in een richting loodrecht
daarop en verklaarde dit door aan te nemen dat het heelal zich
in die laatste richting veel minder ver uitstrekt en a. h. n. een
lensvorm heeft, waarbij de zon niet ver van het middelpunt gele
gen is. Dit laatste blijkt uit het feit dat de melkweg zich na
genoeg als een groote cirkel op den hemelbol projecteert.
Wanneer men dus de dichtheid van de sterren in een deel der
ruimte bepaalt dan moet men rekening houden, niet alleen met
den afstand tot de zon, maar ook met de ligging t.o.v. den
melkweg. De dichtheidstabel van het eerste onderzoek heeft
daardoor slechts betrekkelijke waarde en bij het laatste is
de hemel dan ook verdeeld in galactische of melkwegzones
(waarbij de melkweg dus de plaats inneemt die de aequator op
aarde vervult) en is de dichtheidsverdeeling voor elke breedte
afzonderlijk bepaald.
Hoe sterk deze concentratie naar den melkweg is, ziet men
uit de volgende tabel, waarin het totaal aantal sterren wordt op
gegeven voor drie zones die ongeveer gelijk oppervlak hebben.
Galactische
breedte

±

oo tot
20° tot
40° tot

±

±

20°
40°
90°

oppervlak in
vierk. graden

aantal sterren

Totaal aantal

14110
12420
14730

43,8 X 109
3.6 X 10 9
o.043x 10°

47,4x 10 °

De densitylaw geeft nu niet meer relatieve dichtheden, maar
absolute, d.w.z. aantallen sterren per kubieke parsec.
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DENSITY LAW
Afstand
in parsecs
10-63
100
158
251
398
631
1000
1580
2510
3980
6310
10000
15800
25100
39800

GALACTISCHE BREEDTE.

oo

0,0447
0A47
0,0447
0,0447
0,0355
0,0257
0,0162
0,0093
0,0049
0,0020
0,0009
0,00035
0,00012
0,00003
0,00001

30°

60°

0,0447
0,0447
0,0347
0,0316
0,0288
0,0263
0,0214
0,0178
0,0145
0,0100
0,0082
0,0047
0,0018
0,0044
0,0020
0,00056
0,00080 · 0,00014
0,00030
0,00003
0,00009
0,000005
0,0000008
0,00003
0,000007
0,000002

90°
0,0447
0,03310,0282
0,0182
0,0090
0,0032
0,0009
0,00019
0,00003
0,000003
0,0000003

Men ziet hoeveel verder dit onderzoek in de wet·eldruimte is
doorgedrongen, (het vorige strekte zich slechts tot op 850 parsec uit),
maar toch kan men niet zeggen dat de grenzen van ons sterrestelsel
hiermede bereikt zijn, want deze zijn eigenlijk niet aan te geven,
De dichtheid wordt steeds minder, zonder misschien ooit nul te
worden. Men denke hierbij aan onze atmosfeer, waarvan de grens
ook niet is te bepalen. · In de laatste publicatie van Kapteyn trekt
deze de grens daar, waar de dichtheid tot op 1 % van die in het
midden is gedaald, Men bedenke bovendien dat er zeker nog vele
objecten aan den hemel zijn die liggen buiten het nu onderzochte
sterrestelsel, dat door sommigen het melkwegstelsel en door
anderen ietwat geringschattend de 11Local Cluster" genoemd wordt,
o.a. de bolvormige sterrehoopen en misschien de spiraalnevels.
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We komen nu tot het tweede deel van ons onderwerp, de Eigen
Bewegingen (E. B.). Hierbij onderscheiden we transversale en
radieele E. B, De eerste is de component loodrecht op de gezichtslijn of wel de projecde van de werkelijke beweging op den hemelbol.
Deze wordt gemeten in boogmaat en kan slechts dan in hneaire
maat omgerekend worden, als de afstand van de ster bekend is.
Men bepaalt deze E. B. door vergelijking van plaatsbepalingen
die met een tusschenruimte van vele jaren zijn verricht.
De radieele E. B. is de component in de gezichtslijn waarbij
de schijnbare plaats aan den hemelbol niet verandert. Men kan
deze tegenwoordig bepalen met toepassing van het principe van
Doppler, n l . door de verschuiving te meten van de lijnen in het
spectrum. Het valt buiten ons bestek op dit principe hier nader in
te gaan. Het voordeel van deze methode is dat de snelheid in K . M .
per seconde wordt gevonden en dat de nauwkeurigheid onafhankelijk is van de afstand van de ster, hetgeen natuurlijk niet het
geval is bij de transversale E. B.
Nu rijst hierbij dadelijk de principieele vraag; t.o. waarvan
bepalen we deze snelheden? De kringloop der aarde om de zon
kan als volkomen bekend uit het resultaat geëlimineerd worden.
Dan meten we dus snelheden t.o.v. de zon. Maar welk deel van
de beweging moet nu op rekening van de zon gesteld, en welk
deel aan de ster toegeschreven worden? De aether, die vroeger
het criterium zou zijn geweest, is thans onttroond, en het begrip
absolute beweging is, zoo al niet verdwenen, dan toch aan onze
waarneming onttrokken. Pracdsch redden de astronomen zich
uit deze moeilijkheid door ahe bewegingen te refereeren aan het
zwaartepunt van het sterrestelsel. Theoredsch zijn hier wel bezwaren tegen aan te voeren, b.v. dat men onderstellen moet dat
alle sterren dezelfde massa hebben en dat deze definide een andere
beteekenis krijgt naarmate men meerdere sterren in het onderZoek betrekt, maar prakdsch voldoet ze volkomen. Ten opzichte
van dit zwaartepunt nu blijkt de zon een beweging te hebben die
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haar met een snelheid van 191/2 K . M . per seconde naar een punt
van den hemel in het sterrebeeld Hercules gelegen voert. De
grootte van deze snelheid is bepaald uit radieele E, B., de richting uit transversale E. B.
Bij de afleiding van de zonsbeweging was steeds de onderstelling gemaakt dat de individueele bewegingen der sterren,
d.w.Z. hetgeen er overblijft als men het aandeel der zonsbeweging
van de waargenomen E. B. aftrekt, een z.g. „random distribution"
vertoonen, d.w.z. geen voorkeur voor een bepaalde richdng hebben.
Maar op het congres dat in 1904 in St. Louis gehouden werd, kwam
Kapteyn met zijn opzienbarende ontdekking van de twee sterstroomen. Dat dit verschijnsel aan alle vorige onderzoekers verborgen was gebleven kwam doordat deze steeds met gemiddelde
E. B. van grootte aantallen sterren hadden gewerkt. Kapteyn
gebruikte bij zijn onderzoek individueele transversale E. B., maar
aheen hun richting, niet de grootte, en maakte zich zoodoende
tevens onafhankelijk van de afstanden der gebruikte sterren.
Als we ons bepalen tot een niet te groot deel van den hemel,
dan zien we de E. B. der sterren bij benadering geprojecteerd op
een plat vlak, — het raakvlak aan den hemelbol — We kunnen nu,
na een wihekeurige aanvangsrichdng te hebben gekozen, de aantallen sterren tellen waarvan de bewegingsrichting een hoek tusschen 0° en 10°, 10° en 20° enz., graden maakt met deze aanvangsrichting. Dan trekken we van uit één punt stralen in de richtingen
5°, 15°, enz., waarvan de lengten evenredig zijn met de aantallen
E. B. in den correspondeerenden sector. Kapteyn verdeelde bij
dit onderzoek den geheelen hemel in 34 gebieden. Hieruit bleek
overtuigend dat de bewegingen der sterren voorkeur vertoonden
voor twee bepaalde richdngen die een hoek van 100° met elkaar
maken
D i t nu kan onmogelijk door een beweging van de zon

In de diagrammen ziet men deze hoek in projectie en heeft deze dus
meestal een andere waarde.
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verklaard worden, daar deze hoogstens voorkeur voor één richting
te weeg kan brengen. Op elk diagram bepaalt men de richting en
snelheid van ieder der twee stroomen, d.w.z. de projecties dezer
grootheden op dat deel van den hemelbol. U i t een meetkundige
beschouwing volgt dat deze projecdes bogen van groote cirkels
zijn welke, voldoende verlengd, elkaar in één punt moeten snijden.
Aan deze voorwaarde werd bij het onderzoek van Kapteyn op
zeer bevredigende wijze voldaan.
De stroomsnelheden verhouden zich als 1.52 tot 0.86 en de
aantallen sterren in elke stroom als 2 tot 3. Men bedenke echter
dat men niet elke individueele ster met zekerheid bij de eene
of de andere stroom kan indeelen, de resultaten zijn ook hier weer
statisdsch.
De gevonden stroomsnelheden zijn gemeten t.o.v. de zon ;
wat ons echter vooral interesseert is hun snelheid t.o.v. elkaar.
Bij eenig nadenken ziet men in dat deze niet anders dan gelijk en
tegengesteld kunnen zijn, een andere mogelijkheid is logisch niet
B

C

A

s
denkbaar, daar we ze niet aan een absoluut coördinatenstelsel
kunnen refereeren. In de volgende figuur ziet men hoe de zonssnelheid geëlimineerd kan worden. SA en SB stellen de waargenomen stroomsnelheden voor, dan is SC de zonssnelheid, waarbij
C zoodanig op de lijn AB hgt dat de stukken AC en BC zich verhouden als 2 tot 3 dus omgekeerd evenredig met de aantallen
sterren die zich resp. naar A en B bewegen. Dan is SC de zonssnelheid t.o.v. het zwaartepunt van ahe sterren van beide stroomen
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te samen en BA de reladeve snelheid der beide stroomen. Daar
nu uit de radieele E. B. de snelheid SC in K . M . per seconde bekend
is kan AB berekend worden. Men vindt er voor 39 K . M . per
seconde.
Maar het belangrijkste resultaat, op de beteekenis waarvan we
straks nog zullen terugkomen, is dat de richting van deze relatieve beweging der beide stroomen evenwijdig loopt aan het vlak
van den melkweg.
Het stelsel der vaste sterren vertoont zich thans als een mengsel
van twee afzonderlijke systemen, elk met hun eigen beweging,
die elkaar geheel doordrongen hebben zonder hun zelfstandigheid
te verhezen. Bovendien hebben de leden van iedere stroom nog
individueele snelheden, van dezelfde orde van grootte als de
stroomsnelheden. We zullen echter zien dat Kapteyn in zijn laatste
publicatie kans heeft gezien wederom een synthese tot stand te
brengen. Vohedigheidshalve dien ik te vermelden dat Schwarzschild reeds terstond een andere interpretatie heeft gegeven waarbij
de eenheid van het sterrestelsel gehandhaafd bleef. Men zie hiervoor de uiteenzetting van Eddington in zijn .Stellar Movements
pag. 130 en 145.
We komen nu tot het derde en laatste deel van ons onderwerp,
n.l. de dynamische beschouwing van het sterrestelsel.
Als we afzien van de baanbewegingen welke de componenten van
dubbelsterren om elkaar uitvoeren, dan zijn alle bewegingen der
vaste sterren eenparig en rechtlijnig. We kunnen dus nergens
constateeren dat een ster onder den invloed staat van krachten
van buiten. Toch valt het niet te betwijfelen dat gedurende den
ontzaglijk langen tijd dat het sterrestelsel reeds bestaat de zwaartekracht een rol van beteekenis moet hebben gespeeld.
De rechtstreeksche aantrekkingskracht van de eene ster op de
andere is echter uiterst gering. De zon geeft haar naaste buur,
a Centauri in een jaar een versnelling van èèn c.M. per uur.
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Dit zou in 360,000.000 jaren nog slechts de zeer bescheiden
snelheid van èèn K.M. per sec. opleveren. Trouwens in dit
tijdsverloop zouden beide sterren .zich ten gevolge van de snel
heden die ze thans bezitten, reeds zoover uiteen zijn gekomen,
dat de onderlinge aantrekking onmerkbaar wordt. Want over
150.000 jaar is hun onderlinge afstand al verdubbeld.
Een ander geval is het echter met de gezamenlijke aantrekking
van het heele stelsel op èèn ster, niet alleen is de kracht zelf hier
grooter maar de tijd gedurende welke deze in de zelfde richting
blijft werken is bijna onbegrensd.
Als we ons uitsluitend tot deze laatste algemeene krachts
functie bepalen, dan kunnen we ons de massa van de sturen
continu over de ruimte verdeeld denken, en behoeven we slechts
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de Z-as staat loodrecht op het vlak van teekening.

de Density-law te kennen om de verandering van deze kracht
in de verschillende deelen van het stelsel na te gaan.
De aantrekking van het sterrestelsel als geheel is door Kapteyn
onderzocht i n een publicatie die in 1922 is verschenen 1), Hij gaat
hierbij uit van het feit dat de dichtheidsverdeeling welke door
hemzelf ·en zijn medewerker van Rhyn was afgeleid de mogelijk
heid schept oppervlakken van gelijke densiteit aan te nemen welke
den vorm hebben van gelijkvormige, concentrische omwentelings
ellipsoides, met een assenverhouding van 5 op 1 ; de as staat lood1) First attempt at a theory of the anangement and motion of the sidereal
system. Astrophysical Joumal L V pag. 302,
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recht op het vlak van den melkweg. Deze oppervlakken krijgen
nu de beteekenis van aequipotendaal-oppervlakken en de buitenste wordt begrensd door het gebied waar de dichtheid tot op
1 % van die in het middelpunt is gedaald. In eerste benadering wordt ondersteld dat de zon in het middelpunt gelegen
is, maar de invloed van een excentrische ligging der zon wordt
naderhand uitvoerig nagegaan. Het groote voordeel van dezen
vorm der aequidensiteitsoppervlakken is dat de totale aantrekking
van een deel der ruimte, begrensd door twee zulke oppervlakken
op een inwendige punt nul is, en dus de aantrekking van de sterren
gelegen buiten de 10e en buitenste ellipsoide, verwaarloosd
kan blijven, de volgende tabel geeft de halve groote en kleine as
van elke ellipsoide, en het gemiddelde aantal sterren per volumeeenheid (kubieke parsec.) in elke schil.
Kapteyn
berekende de totale aantrekking naar grootte en
richting in een aantal punten op elke ellipsoide. Als eenheid van
kracht koos hij de kracht door een ster van gemiddelde inassa
op een afstand van èèn parsec uitgeoefend
Ehipsoïde
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

A
halve kl. as
parsecs
118
198
296
413
553
717
902
1114
1365
1660

B
halve gr. as
parsecs
602
1010
1510
2106
2820
3656
4600
5675
6960
8465

sterDichtheid
0.035 8
0.022 6
0.014 3
0.009 0
0.005 68
0.003 58
0.002 26
0.001 43
0.000 90
0.000 57

Deze gemiddelde massa is voorloopig nog een onbekende grootheid.
D e berekening geeft dan ook slechts relatieve waarden voor de kracht.

Kracht, cp is de hoek tusschen kracht en normaal ehipsoïde.

K
Ell.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
II
IV
VI
VIII
Ell.

Gal.
Breedte

0°.
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
30°
30°
30°
30°
30°
Gal.
Breed te

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°

II
IV
VI

57.1
57.1
57.1
57.1
57.1

nil
X

Coord. in pars.
X
y
+%^
0
612
0
1010
0
1510
0
2106
0
2820
0
3657
0
4600
0
5675
0
6960
0
8465
187
325
391
677
679
1176
1055
1827
1572
2723

K

cp

33
38
38
36
32
27
24
20
17
14

0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°

52
59
54
45
34

14°
18°
21°
24°
27°

Coord. in pars.
X
1' y ' -+
118
0
198
0
296
0
413
0
553
0
717
0
902
0
1114
0
1365
0
1660
0

40
54
62
66
66
64
61
56
52
47

0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°

196
410
711
1105
1647

54
65
62
54
44

5°
7°
9°
10°
12°

127
265
460
715
1066

18'
18'
20'
14'
6'

K

29'
24'
8'
40'
17'
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De belangrijkste gevolgtrekking die terstond uit de tabel te
maken valt is dat het stelsel niet in evenwicht kan zijn ondet' deze
aantrekkingskracht alléén. Immers in verschillende punten is de
richting van de kracht niet normaal op de aequidensiteitsopper
vlakken. Om evenwicht te verkrijgen is het noodig een rotatie
van het geheele stelsel aan te nemen om een as loodrecht op het
vlak van den melkweg.
Met behulp van een wiskundige afleiding waarvoor ik belang
stellenden naar de oorspronkelijke publicatie moet verwijzen vindt
Kapteyn een tweetal schitterende bevestigingen zijner hypothesen.
Primo berekent hij de versnelling welke door zijn aangenomen
krachtseenheid veroorzaakt wordt in absulute eenheden. Door
deze te vergelijken met de versnelling welke de zon op een afstand
van een parsec vernorzaakt 1) vindt hij de gemiddelde massa van
een ster, uitgedrukt in de zonsmassa als eenheid. De daarvoor
gevonden verhoudingen varieeren in de verschillende ellipsoïden
tusschen 2.2 en 1.4 2). Als men nu weet dat langs geheel anderen
weg, n.l. uit de omloopstijden van dubbelstenen een verhouding
van 1.6 gevonden is, dan mag de overeenstemming inderdaad
treffend heeten.
Secundo berekent hij de hoeksnelheid der rotatie welke voor
het evenwicht van het stelsel vereischt wordt. Deze is verschillend
vom· elke ellipsoide, het stelsel draait dus niet als een vast lichaam.
Merkwaardigerwijze blijkt dat voor afstanden van meer dan 2000
parsec van het middelpunt de lineaire snelheid een constant bedrag
van 19.5 K.M. per seconde heeft, natuurlijk in een l'Îchting even
wijdig aan .het vlak. van den melkweg. Bedenkt men nu dat deze
rotatie uitsluitend dient tot het verkrijgen van evenwicht in ons
stelsel, dan volgt er uit dat het onverschillig is of deze d1·aaiïng in
1) Deze versnelling is uiterst gering nl. 14 X 10-17 c,M. per sec, of in
één jaar een versnelling van 0,44 Allgström Eenheden.
2) Ook deze variatie heeft nog een theoretische beteekenis zie Jeans :
Problems of cosmogony and stellar dynamics (1919) p. 239,
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den éénen of in den anderen zin geschied. Niets beiet ons aan te
nemen dat een deel der sterren met den aangegeven snelheid in
den éénen zin roteert en de rest in tegengestelden zin. DÏ t i s n u
d e b e w e g i n g cl e r b eid e s t e r s t r o o m e n 1 e n cl e r e 1 a t ie v e
s n e l h e id v a n 40 K.M. i s h i e r m ed e o o k qu a n t i t a t i e f
i n v o l m a a k t e o v e r e e n s t e m m ing.
Dat wij hierbij een rechtlijnige beweging waarnamen en geen
rotatie is gemakkelijk te verklaren. Het is natuurlijk uitermate
onwaarschijnlijk dat de zon zich juist in het middelpunt van het
stelsel zou bevinden. Nemen we aan dat de afstand van de zon
tot het middelpunt minstens 2000 parsecs bedraagt en bedenkt
men dat de sterren die tot de bepaling van de stroomsnelheid
hebben gediend eigenlijk onze naaste buren zijn en allen gelegen
zijn binnen het kleine cirkeltje in de figuur, dan volgt daaruit dat
de rotatie zich aan ons moet voordoen als twee rechtlijnige stroom
bewegingen met tegengestelde snelheden.
Hier vinden we dus de synthese van de schijnbare dualiteit
van ons sterrestelsel en deze grootsche conceptie vormt een waar
dige bekroning van den wetenschappelijken levensarbeid van
Kapteyn 1), die zijn geheele leven het oog gericht heeft gehouden
op dit verhevene probleem der nattlurwetenschap : De Bouw van

het Heelal.
1) Een necrologie van Kapteyn benevens een uitvoerige lijst zijner publi
caties (105 nummers) van de hand van Prof. Dr. W, de Sitter vindt men in
het Viertel Jahrschrift der Astronomischen Gesellschaft 58en Jahrgang {1923).

BETEEKENIS VAN HET DOPPLER
EFFECT VOOR DE ASTRONOMIE
DOOR

DR. T. VAN LOHUIZEN.

Het was op den 25sten Mei 1842, dat de Oostenrijksche natuur
kundige Christiaan Doppler aan de Böhmische Gesellschaft der
Wissenschaften een verhandeling voorlegde, getiteld :
"Ueber das farbige Licht der Doppelsterne und einiger andern
Gestirne des HimmeJs."
Deze verhandeling heeft, ofschoon niet vrij van onjuistheden,
groote gevolgen gehad omdat zij een principe bevatte, dat van
onschatbare waarde is geworden als onmisbaar hulpmiddel in
de astrophysica.
Bekend is de waarneming1 dat bij het passeeren van een ge
luidsbron de waargenomen toon plotseling· daalt1 zoodra de na
dering in verwijdering overgaat. Het waargenomen trillingsgetal
van de toon daalt dus.
Wanneer N is het ware trillingsgetal van de trillingsbron en
N 1 het waargenomen trillingsgetal bij nadering van de trillings
bron met een snelheid V dan is
C

X N

waarin C voorstelt de snelheid waarmede de trillingen zich voort
planten in de middenstof tttsschen de trillingsbron en den waarnemer.
Voor het geluid is C
340 M/sec. en is het effect dus gemak-kelijk te constateeren (Buys Ballot),
Door een eenvoudige proef, waarbij een fluitje wordt rondge
draaid, wat zwevingen doet waarneme11 1 hetgeen wijst op kleine
veranderingen in het trillingsgetal, wordt dit beginsel aangetoond.
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Bij tiet licht is C = 300.000 KM/sec. Daar zullen de spectraallijnen het effect moeten aantoonen. Een normaal spectrum wordt
ontworpen, en de omkeering der natriumlijn vertoond. Zet men
bovenstaande formule door gebruik te maken van
C =

n X 2

(/l is de golflengte) om in een betrekking tusschen golflengten
dan wordt deze:

Bij nadering wordt de golflengte dus kleiner. Doppler meende
nu, dat het geheele spectrum verschoof en men daardoor de verschillende kleur der dubbelsterren kon verklaren.
I n 1848 heeft Fizeau aangetoond, dat deze opvatdng onjuist
was, maar dat het wel mogelijk zou zijn het D . E. bij beweging
van lichtbronnen aan te toonen, indien het mocht gelukken de
instrumenten zóó te verfijnen, dat een verschuiving van een enkele
afzonderlijke absorptie- of emissielijn kan worden aangetoond.
Om na te gaan hoe klein dit effect is en welke snelheden noodig
zijn, kan men vragen hoe groot de snelheid van een lichtbron
tot een waarnemer moet zijn om een verschuiving van 1 A.E.
(Angström-eenheid = 0,0000001 m.M.) te veroorzaken.
Dan moet

Waaruit volgt;

Voor violet licht is
rood

„

„

= 4000 A.E. dus V =

4000

= 75 KM/sec

= 7500 A.E. dus V = ^ - ^ ^ = 40 KM/sec
7500
'
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Èen grafische voorstelling doet deze afhankelijkheid voot' de
andere golflengten aflezen.
In 1867 heeft de amateur-astrophysicus Sir William Huggins
met Lady Huggins op hun particuliere sterrenwacht het eerst het
spectrum van Sirius vergeleken met dat van een Geissler-buisje
met waterstof en daarin het D . E. aangetoond. D i t was het begin
van de zegetocht, die het D , E. in de astronomie heeft gemaakt
en nog steeds voortzet.
Bedoeling van spreker was, in 't kort een overzicht te geven
van de verschillende astronomische problemen, in welker oplossing het D . E. een belangrijke rol vervult, en eenige daarvan
iets uitvoeriger te behandelen.
Begonnen wordt met de zon.
Aan de hand van een plaat en geprojecteerde spectrogrammen
wordt verduidelijkt hoe in het spectrum van een ster, die ten
opzichte van ons zonnestelsel in rust is, periodieke veranderingen
van alle lijnen optreden ten gevolge van de beweging van onze
aarde om de zon. Uit de verandering in golflengte is de snelheid
in KM/sec bekend waarmede de aarde zich in haar baan beweegt.
Dit in verband met den bekenden omloopstijd der aarde leert ons
den afstand aarde-zon kennen.
Waarnemingen uit het spectrum van Arcturus hebben aangetoond dat deze methode nauwkeurige resultaten geeft.
Om uit te maken welke lijnen in het zonnespectrum van tellurischen oorsprong zijn, heeft Cornu in 1889 een methode bedacht om daarvoor het D . E. te gebruiken. De Oostrand van de
zon beweegt zich naar ons toe, de Westrand van ons af. Projecteert
men nu de beelden van Oost- en Westrand boven elkaar op de
spleet van een spectroscoop, dan ziet men alle solaire lijnen gekromd

terwijl de tellurische recht doorloopen.

De rotade van de zon om haar as is een zeer samengesteld verschijnsel. Spreker behandelt het probleem naar aanleiding van
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Ö, E, waarnemingen verkregen op Mount Wilson door Adams
en Hale. Eerstgenoemde heeft het D . E. gemeten van 20 verschillende spectraallijnen van verschillende elementen. (Fe. C. T i .
La. Cr. Zr. M n . Ni.) terwijl de laatste de rotadesnelheid op verschillende breedten haalt uit waarnemingen van waterstoflijnen.

Breedte

Waterstof (Hale)

O

0,1
9,3
14,8
29,7
44.5
59,3
73,5

O

15,7
15,5
15,4
15,6
15,3
15,4
15,6
16,7

Gemiddelde
(Adams)

O

14,7
14,5
14,4
13,9
13,7
12,8
li 2f'2i

11,8

Uit deze tabel blijkt, dat de snelheid van de waterstof, die in
de hoogste lagen van de atmosfeer voorkomt, op alle breedten
vrijwel constant is, doch dat van de zwaardere elementen de
snelheid met toenemende breedte afneemt. Wanneer men echter
zooals Dr. Brester heeft gedaan, wiens levenswerk i) dank zij de
steun van de Maatschappij Dihgenda i n druk is verschenen, uit
het waarnemingsmateriaal van Adams ieder element en elke spectraallijn afzondedijk beschouwt, dan komen er veel meer details
te voorschijn.

') D r . A . Brester, Jz., Le Soleil.
Haag, 1924.
.

Uitg. W. P. van Stockum en Z n . , Den

136

De grafische voorstehing hierboven, die aan het werk van
Dr. Brester is ondeend, toont de poolversnehing diudelijk aan.
Aan de hand van een aantal plaatjes laat spreker zien hoe in
de nabijheid van zonnevlekken en in de protuberansen sterke
bewegijigen kunnen worden geconstateerd met het D , E,
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Dr. Brester heeft deze verschijnselen verklaard met behulp
van het door Stark ontdekte D . E, in kanaalstralen. Volgens zijn
theorie zijn de protuberansen dus luminescendeverschijnselen
in een kalme chromosfeer. Zijn voorstehing van de verschillende
verschijnselen op de zon blijkt het beste uit volgende schemadsche
teekening.
l|5
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Na de zon komen nu de planeten aan de beurt, Daar levert
het D . E. een belangrijke bijdrage om den omwentehngstijd van
een planeet te leeren kennen. Laat men het beeld van een planeet
zoo op de spleet van een spectroscoop vallen, dat de rotadeas
loodrecht op de spleednrichdng staat, dan zullen de spectraahijnen
scheef gaan staan. U i t de helling van de lijnen kan men weer
leeren met welke snelheid de aequator van de planeet ronddraait.
Bij Jupiter levert dit mooie resultaten. Ook heeft Deslandres deze
methode toegepast op Uranus, en heeft daarbij kunnen aantoonen,
dat deze planeet in overeenstemming met de retrograde beweging
ven haar satelheten, i n tegengestelde zin draait.
Bij Saturnus heeft deze methode aangetoond, dat de ring niet
een vaste schijf is, maar als een zwerm van meteorieten is te beschouwen, die om den bol van Saturnus wentelen. De spectraallijnen krijgen n.l. de vorm als bijgaand figuur.
cd. duidt aan dat de bovenrand van de bol zich van ons verwijdert en de onderrand ons nadert. De binnenrand van de ring
(b en e) heeft nu een grootere snelheid dan de buitenrand (a en f ) .
D i t is aheen volgens de Kepler wetten begrijpelijk als men aanneemt dat de ring uit afzonderlijke lichaampjes bestaat.
Gevonden werden door:
Keeler Deslandres
Belopolsky
Aequator:
10.3
9.4
9.4
KM
Binnenrand Ring:
20.0
20.1
21.0
Buitenrand Ring:
16.4
15.4
15.5 sec.
De grootste triomfen heeft het D . E. echter gevierd in de stellaire astronomie. Waren aanvankelijk de resultaten zeer uiteenloopend en zelfs tegenstrijdig, dit werd anders toen Vogel in 1888
de photografie ging toepassen. Tegenwoordig zijn door de uitvinding en de vervolmaking van de spectrografen, waarover vooral
de groote Amerikaansche sterrenwachten beschikken, de uitkomsten zoo nauwkeurig geworden, dat men radiale snelheden kan
meten tot op 0,1 a 0,2 KM/sec. nauwkeurig. D i t komt overeen
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1
met een verschil in golflengte van ongeveer -^^Q

°

Van een groot aantal sterren is tegenwoordig de radiale snelheid gemeten. Wat leeren die uitkomsten ons !
In de eerste plaats behandelt spreker het probleem, dat van
een aantal sterren, waarvan men behalve door het D . E . de radiale snelheid ook de eigen beweging en de parallax kent, het mogelijk is hun
werkelijke snelheid ten opzichte van ons zonnestelsel te bepalen.
Uitvoerig wordt dan het probleem van de Hyaden behandeld.
Het blijkt dan dat uit een onderzoek van 43 heldere en 60 zwakkere
sterren van deze groep volgt, dat deze geheele groep (behalve
Aldebaran zelf) zich beweegt naar een zelfde punt, iets oostelijk
van Betelgeuze.
Uit dit voorbeeld blijkt al duidelijk hoe het D . E. alleen, niet
in staat is dit probleem op te lossen, maar dat het een onmisbare
factor voor de oplossing is.
In 1889 werd ongeveer gelijktijdig op twee verschillende plaatsen aan twee verschillende sterren ontdekt, dat hun spectra periodieke veranderingen vertoonen. De eerste spectroscopische
dubbelsterren, zooals zij genoemd worden, waren Algol door
Vogel en Scheiner in Potsdam en Mizar (Q Urs. Maj.) door Pickering op Harvard Obs.
Uitvoerig zet spreker nu uiteen aan de hand van een uit Argentalampen opgebouwd „Algolsysteem", hoe het D . E. in samenwerking met andere verschijnselen ons dat systeem heeft doen
kennen. Het verband tusschen hchtkromme en snelheidskromme
wordt uitvoerig besproken en aangetoond hoe men daaruit het
voornaamste van het Algolsysteem te weten kan komen. U i t omloopstijd en lineaire snelheid in de baan, zijn dan de afmedngen
van het stelsel bekend in K M .
Zijn de massa's M en m, en A en a de afstanden tot het
zwaartepunt, dan is :
M t m =

a ; A.
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Hebben
dan is :

beide componenten dezelfde gemiddelde dichtlieid
M : m =
; r».

Hieruit volgt: a : A = R" ; p.
Daar nu door D . E. a en A . bekend zijn i n K . M . kent men dus
ook R en r. Vertrouwt men voorts, dat in die verre oorden der
wereld ook de wetten van Kepler gelden, dan kan men nog een stap
verder gaan.
Noemt men den afstand van de aarde tot de zon d en haar omloopstijd T en de massa van de zon Mg., dan is :
d^ = c M2 T8.
Is nu in het Algolsysteem de omloopstijd

dan is evenzoo

=• c ( M -I- m)
waaruit volgt :
M -I- m

T2

Mz

TA=

d»

N u is a door het D . E. bekend in K . M . dus is de verhouding
van de totale massa van het Algolsysteem en de massa van de
zon bekend. Zoo vindt men dan bijv.
R = 1150000 K . M .
r =
900000 K . M .
700000 K . M .
Rz =
a + A = 5000000 K . M .
V =
45 K.M./sec
M ;m = 2 : 1
M = 0,5 M z .
D = 0,1 D j . = 0,14.
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Aarde.
Daarna worden de uitkomsten van een recent onderzoek van
Struve besproken over 144 spectroscopische dubbelsterren van
korte pedode, en leert het verband tusschen periode en snelheids
variatie weer onderscheid maken tusschen Cepheid-variabelen
en andere dubbelsterren.
Nu komt spteker tot het Nova probleem. Plaatjes toonen ver
schillende spectt·.t van Nova Geminorum 2 en Nova Aquilae 1 waaruit

163

blijkt, dat daarin sterk verschoven absorpdelijnen naast verbreede
emissielijnen voorkomen, Aan de hand van een schemadsche teekening behandelt spreker de theorie van Halm, die op D , E, berust.
Als de kern in een kosmische stofwolk is binnengedrongen,
dan wordt zij gloeiend en geeft een condnu spectrum. Spoedig
vormt zich daaromheen een machdge damplaag waardoor absorpdelijnen worden te voorschijn gebracht. Door uitzetdng en strahngsdruk vinden geweldige radiale stroomingen plaats, die door
de pijlen zijn aangegeven.
Door A D en B C in de richting van de aarde wordt een cylinder
uitgesneden. De hchtstralen, komende van de gassen buiten den
cylinder geven het emissiesspectrum. Binnen den cylinder het absorpdespectrum, waarvan de lijnen sterk D , E, vertoonen.
Als laatste voorbeeld behandelt spreker wat het D , E, ons kan
leeren van Spiraalnevels, Van een groot aantal spiraalnevels heeft
men radiale snelheden bepaald. U i t een tabel, die spreker projecteert blijkt :
r . De radiale snelheden van spiraalnevels zijn zeer groot
(zelfs tot 1800 K,M,/sec,),
2°, De teekens van deze snelheden zijn in hoofdzaak posidef,
wat wijst op een verwijdering,
3°, Galacdsche breedten beneden 19° komen niet voor.
Uit de eigenbeweging, die Curtis voor deze spiraalnevels heeft
bepaald, berekent h i j , als men als gemiddelde waarde van de
radiale snelheid 500 K,M,/sec, neemt, een afstand van ± 100000
lichtjaren. Dan zouden het dus stelsels moeten zijn, die niet tot
ons melkwegstelsel behooren, maar waarvan wellicht ons melkwegstelsel ook zulk een spiraalnevel is, zooals uit een plaatje van ons
stelsel volgens Easton blijkt. Voor deze opvatdng zou ook nog pleiten,
dat de spiraalnevels niet met den melkweg samenvallen (zie 3°).
Spreker behandelt nu nog de vraag of welhcht de verschuivingen van de spectraallijnen niet zouden zijn toe te schrijven
aan een andere effect dan het D , E,
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A priori zou men kunnen denken aan Zeeman-effect, Stark
effect, Druk-effect, Anomale dispersie, Einstein-effect.
Er is echter een groote steun voor de opvatting dat het toch
wel D. E. is, gelegen in een onderzoek van Pease Î11 Mount Wilson
uitgevoerd, De spleet van de spectrograaf werd gebracht door de
lengteas van den nevel. NGC 4594 in de Maagd, en de plaat
80 uur geëxponeerd. Door aansluiting aan de lijnen van het ijzer
spectrum konden de radiale snelheden in de verschillende deelen
van den nevel worden bepaald en hieruit bleek nu, dat op 2'
afstand van de kern de nevel roteert met een snelheid van 330
K.M./sec.
Voor de Andromeda nevel leverde een dergelijk onderzoek een
rotatie snelheid van 100 K.M,/sec. Plaatste men de spleet van den
spectroscoop loodrecht op den vorigen stand, dan verdween het
rotatieeffect, Dit is dus een schoone bevestiging van het D. E.
Maar nog van een andere zijde is in den laatsten tijd een schoone
bevestiging gevonden van de ontdekking dat de spiraalnevels
roteeren, Onze landgenoot van Maanen heeft voor een aantal
spiraalnevels, die men als zoodanig duidelijk ziet, bijv. M 101
(Ursae Maj.) uit platen genomen tusschen 1899 en 1915 het ro
tatieeffect ontdekt door deze platen in een stel'eocomparator
zorgvuldig uit te meten. Daal'door wordt een groote steun gegeven
aan de opvatting dat de spiraalnevels melkwegstelsels zijn.
Spreker eindigt met de wensch, dat het hem moge gelukt zijn
duidelijk te hebben gemaakt, hoe het D. E. in samenwerking met
andere verschijnselen problemen helpt oplossen, en hoe het vaak
is de onmisbare factor zonder welke het probleem niet oplosbaar
zou zijn geweest.

ELECTRONEN, ELECTRONENTRIL
LINGEN EN ELECTRONENSTROOMEN
DOOR PROF, DR. R. SISSINGH.
Evenals de meeste experimenteele wetenschappen is de Natuur
kunde in den laatsten tijd �et reuzenschreden vooruitgegaan.
Hare ontwikkeling is eene zoo snelle geweest, d<1t men deze wel
eene "explosieve" heeft genoemd. De Röntgenstralen zijn een
dertigtal jaren geleden ontdekt en sedert valt bijna elke twee of
drie jaar eene belangrijke natuurkundige ontdekking te vermelden,
Vele zijn een gevolg geweest van nader onderzoek, waartoe de
Röntgenstralen den stoot hebben gegeven.
In 1896 ontdekte onze landgenoot Prof. P. Zeeman den invloed,
dien een magnetisch veld op de uitzending en opslorping van
lichtgolven uitoefent, een verband, waarnaar Faraday te ver
geefs had gezocht. In 1897 verklaart J. J. Thomson te Cambridge
de verschijnselen der kathode-stralen uit het bestaan van deelen,
kleiner dan atomen, welke onderdeden van atomen thans elek
tronen genoemd worden. Gelijktijdig met Thomson kwam Wie
chert te Königsberg tot deze uitspraak. Thomson bevestigde deze
verklaring door de experimenteele bepaling van de lading van een
elektron in 1898, die in 1901 met verbeterde toestellen herhaald
werd. Hieruit bleek, dat de massa der elektronen 1850 maal kleiner
is dan die van een waterstofatoom. In 1896 vindt Becquerel, dat
tot nu onbekende stralen door Uranium worden uitgezonden,
wat bij verder onderzoek door P en S. Curie in 1898 leidt tot de
afscheiding van twee elementen met zeer sterke stralingen of als
de ontdekkers het noemden radio-actieve werking, nl. Radium en
Polonium, Van dit tijdstip af dagteekent het onderzoek der radio�
actieve verschijnselen, dat tot menige verrassende uitkomst leidde
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Zoo gaf E, Rutherford in 1911 het nieuwe atoommodel aan, bestaande uit een uiterst kleinen posidef geladen kern, waarom
heen electronen zich in ringvormige banen bewegen. Veel hcht
omtrent deze banen verspreidde het in 1913 aangevangen onderZoek van den Deenschen natuurkundige N . Bohr, zoodat men het
huidige atoommodel wel noemt dat van Rutherford-Bohr. Nadat
door onze landgenooten Haga en Wind eene methode was aangegeven om de golflengte der Röntgenstralen te bepalen en uit
de beste medngen volgens deze methode hiervoor eene waarde
van 4 X lO^'' c . M . was afgeleid, verkreeg M . Laue in 1912 zeer
scherpe interferentie-verschijnselen met Röntgenstralen met behulp van kristalplaten. De atomen zijn in de kristallen regelmatig
gerangschikt op afstanden van ongeveer IQ-» c.M. in zoogenaamde
kristalnetten. Ieder dezer atomen kaatst de invahende Röntgenstralen terug, waardoor in bepaalde richdngen maxima van deze
teruggekaatste stralen optreden, die men door hunne werking op
eene fotografische plaat kan aantoonen. Deze ontdekking heeft
zoowel eene nauwkeurige bepaling van de golflengten der Röntgenstralen, als de studie van de samenstelhng der kristalnetten
mogelijk gemaakt. Door de groote uitbreiding onzer kennis van
natuurkundige verschijnselen onderging ook hare verklaring eene
groote wijziging. Hiervan worden een paar voorbeelden genoemd.
Helmholtz wees in 1881 er op, dat de wetten van Faraday over
de electrolyse er toe leiden om aan te nemen, dat de electriciteit
zoowel de posideve als de negatieve, verdeeld is i n elementaire
hoeveelheden, die zich als electriciteits-atomen gedragen. D i t
denkbeeld was vroeger ook reeds door anderen uitgesproken.
H . A. Lorentz ontwikkelde, in de onderstehing, dat de electriciteit
eene atomisdsche structuur bezit, in 1895 eene verklaring der
electrische en optische verschijnselen, de zoogenaamde electronentheorie, die in 1904 eene belangrijke uitbreiding onderging. Ook
op ander gebied werd deze atomistische voorstelling overgebracht.
Ter verklaring der experimenteele onderzoekingen over de warmte-
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straling der lichamen van Lummer, Rubens en anderen, werd
M. Planck in 1900 er toe gebracht om te onderstellen, dat deze
straling wordt uitgezonden in uiterst kleine hoeveelheden, door
hem elementair-quanta genoemd, Eene geringere hoeveelheid
dan dit elementair-quantum kan niet worden uitgestraald,
Uit dit overzicht blijkt het streven in de Natuurkunde om de
verschijnselen te verklaren door tot steeds kleinere deelen zijn
toevlucht te nemen. Zoo heeft men achtereenvolgens de atomen,
electronen en atoomkernen ingevoerd en daarbij zoowel de stof
felijke massa als het arbeidsvermogen op atomistische wijze samen
gesteld gedacht, d.i. bestaande uit, wel is waar uiterst kleine,
doch van elkaar gescheiden deelen. Het is zeker hoogst gewaagd
om de dchting te voorspellen, welke bij de verklaring der natuur
verschijnselen wordt ingeslagen, Toch heeft Christiaan Huygens
in zijn "Traité de 1' Aimant", dat tot nu niet is verschenen, doch
zeker in de uitgave zijner werken zal worden opgenomen, het
denkbeeld uitgesproken, dat eene fijnere middenstof moet worden
aangenomen om de magnetische verschijnselen te verklaren.
In hetgeen volgt worden eenige natuurverschijnselen besproken
en door proeven toegelicht, waarbij deden van steeds verder
gaande fijnheid ter sprake komen. Aan ieder zijn de fraaie kleuren
bekend, die in zeepvliezen worden waargenomen. Zij ontstaan
door de interferentie van de lichtgolven, die de beide zijden van
het zeepvlies terugkaatsen, Een zeepvlies zal bij eene dikte van
0,0002 m.M. eene heldere roode kleur vertoonen, bij eene dikte
van 0,0001 eene blauw-violette. De hiergenoemde dikten van
0,0002 en 0,0001 m,M. zijn een kwa1·t van de golflengten voor het
roode en violette licht.
Wat geschiedt echter, zoo het vlies steeds dunner wordt'?
Is de dikte nog tienmaal kleiner en alzoo de afstand tusschen
voor- en achtervlak, ook in de golflengten van het licht uitgedrukt,
vrij klein, dan beginnen de golven, die voor- en achtervlak terug
kaatsen, bijna op dezelfde plaats, Zij vertoonen uit dien hoofde
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geen verschi! in faze, d.w.z. dat, zoo een tl'illend deeltje in het door
het voOl'vlak teruggekaatste licht zich naar boven beweegt, waarbij
men zich den lichtstraal horizontaal heeft te denken, dit zelfde
deeltje ook door het licht, dat het achtervlak terugkaatst, naar
boven zou bewegen, indien niet de volgende omstandigheid de
zaak omkeerde. Bij de terugkaatsing door het voorvlak ontstaat
uit een golfberg in het invallende licht een golfdal in het terug
gekàatste licht of anders uitgedrukt, een zelfde deeltje, dat in het
invallende licht naar boven zich verplaatst, zal door de terug
gekaatste golf naar beneden zich bewegen, Dit hangt daarmee samen,
dat de trillende deeltjes in het vlies minder gemakkelijk uit hun
evenwichtstoestand worden verplaatst dan in de lucht. Trekt alzoo
een zich naar boven bewegend deeltje in de lucht onmiddellijk
bij het vlies een deeltje in het vlies, ook onmiddellijk bij het voor
vlak gelegen, uit den evenwichtsstand, dan zal het zelf hierdoor
eene zoo groote tegenwerking ondervinden, dat het niet met eene
snelheid nul in den evenwichtsstand terugkomt, maar, over dien
stand heen, naar beneden gaat en aldus een nieuwe golf in de
lucht opwekt, · waarin de verplaatsingen juist omgekeerd zijn.
Bij de terugkaatsing door het achtervlak blijft door de geringere
tegenwerking het deeltje een deel zijner snelheid behouden en
vormt alzoo eene teruggekaatste golf, waarin de verplaatsingen
niet omgekeerd zijn. In de beide teruggekaatste golven zijn de
verplaatsingen in tegengestelde richting, zoodat deze elkander
opheffen en de totale lichtwerking nul is. Er wordt dan geen licht
teruggekaatst. Om dit door een proef aan te toonen, moet men
een verticaal zeepvlies maken. De zeepvloeistof druipt naar be
neden en aan de bovenzij wordt het vlies hoe langer hoe dunner.
Het vlies moet dus een vrij langen tijd blijven bestaan. De voor
een paar jaren overleden Engelsche natûurkundige James Dewar
heeft de voorwaarden hiervoor aangegeven. Men moet het zeep
vlies maken in eene stofvrije ruimte, die aan geene luchtstroo
mingen en temperatuursveranderingen is blootgesteld. Dewar
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kon op deze wijze o.a. zeepbellen maken met eene middellijn van
verscheidene decimeters en deze maanden lang bewaren. Het
beste is het vlakke zeepvlies te vormen in een glazen raampje, dat
boven in eene luchtledig cylindrische glazen buis is bevestigd.
De buis bevat onder de zeepvloeistof. Keert men de buis langzaam
om en richt men haar daarna weer op, dan is er een vertikaal
zeepvlies ontstaan, waarbij men in het teruggekaatst licht ver
schillende gekleurde, horizontale strepen ziet. Deze zijn overeen
komstig aan de bekende ringen van Newton en geven de plaatsen
aan, waar het vlies even dik is. Door het afdruipen der vloeistof
wordt het vlies dunner, dalen de gekleurde streepen en gaat het
bovenste deel van het vlies er pikzwart uitzien, welk deel na ver
loop van tijd hoe langer hoe grooter wordt en ten slotte bijna het
geheele vlies beslaat. In de zwarte plek is het vlies van 6 tot 12
millioenste deelen van een m.M. dik. Dit is o.a. gemeten door
eene bepaling van den electrischen weerstand van het vlies.
Deze proef leert ons alzoo dikten kennen, die honderdmaal
kleiner zijn dan de golflengte van het licht en niet meer dan eenige
tientallen van atomenlagen bevatten.
Het is bekend, dat de onderstelling det· natuurkundigen over
de samenstelling der lichamen uit atomen voor 16 jaren door
proeven van J. Perrin zoo sterk is bevestigd, dat men sedert kan
spreken over de realiteit der atomen. De afmetingen dezer atomen
zijn eenige tien-millioenste deelen van een millimeter. Met een
mikroskoop kan men deze atomen nooit waarnemen, daar uit de
theorie van het licht volgt, dat deelen kleiner dan een vierde van
de lengte der lichtgolven hiermee niet zijn te onderscheiden, Ook
met een ultra-mikroskoop gelukt dit niet. Hiermee kan men de
aanwezigheid van nog honderdmaal kleinere deeltjes aantoonen,
daar elk klein deeltje het invallende licht onregelmatig naar alle
zijden verstrooit en hiervan door het objectief van den ultra
mikroskoop een klein buigingsschijfje ontstaat. Men ziet dus geen
beeld van het voorwerp, doch ern schijfje, dat steeds dezelfde
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grootte heeft, onafhankelijk van de grootte en vorm van het voor
werp. Het lichtplekje is rond, omdat de lenzen van het objectief
door een cirkelvormigen rand begrensd zijn. De atomen verstrooien
door hunne kleinheid, zelfs met opvallend Zonlicht, te weinig
licht, dan dat zij op deze wijze kenbaar zouden zijn. Perrin slaagde
er in de onophoudelijke heen- en weergaande bewegingen der
atomen in eene vloeistof kenbaar te maken, door hierin de zeer
kleine ultra-mikro�kopische deeltjes eener colloidale stof te brengen
en deze met den ultra-mikroskoop kenbaar te maken, Door de
warmtebewegingen der atomen brengen deze door hunne onop
houdelijke stooten tegen de colloidale deeltjes ook de laatste in
eene onophoudelijke zig-zag beweging, die reeds bijna een eeuw
geleden, door den botanicus Brown gevonden zijn en naar hem de
Brown-beweging genoemd worden. Voor een drietal jaren zijn een
paar Duitsche natuurkundigen er in geslaagd deze Brown-bewe
ging op de volgende wijze zichtbaar te maken. Bij eene zeer slappe
oplossing van loodnitraat, die per c.M.3 slechts eenige tiendui
zendste deelen van een gram van dit zout bevat 1 voegt men een
paar druppels eener oplossing van natriumcarbonaat. Door dub
bele ontleding ontstaat loodcarbonaat, dat in den vorm van uiterst
kleine kristalnaalden in de vloeistof blijft zweven. Deze kristal
naalden hebben alleen in de lengte-richting eenige afmeting, doch
zijn in de breedte en dikte uiterst klein, Zelfs met het sterkst ver
grootend mikroskoop kan men deze kristalnaalden niet zien. Eerst
een ultra-mikroskoop zou deze kristalnaalden kenbaar maken.
Laat men nu een smallen lichtbundel op deze vloeistof vallen,
dan verstrooien de uiterst smalle kristalvlakjes het licht naar alle
richtingen en bestaat dit verstrooide licht uit een kegel van licht
stralen, met de lengtedchting van het kristal tot as, terwijl de
invalsrichting van het licht eene der stralen op den kegelmantel is.
Zoo dus eene lijn van het oog naar het kristal zich op dezen kegel
mantel bevindt, ontvangt men licht van het kristal in het oog, Eene
eenvoudige meetkundige overlegging leert, dat men alle kristallen
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ziet, die liggen in een vlak loodrecht op datgene, wat gaat door de
invalsrichting en de lijn van het kristal naar den waarnemer en
den hoek tusschen beide richtingen middendoor deelt. Door de
stooten, die ieder kristal tengevolge der atoombewegingen in
de vloeistof ondervindt, geraken nu eens deze, dan weer gene
kristallen in het hier aangegeven vlak en ontvangt men steeds van
andere plaatsen'in de vloeistof licht in het oog. De vloeistof zendt
hchtfhkkeringen naar alle zijden uit. Het verschijnsel lijkt wel
iets op de hchtfhkkeringen, die stofjes in een zonnebundel te zien
geven. Deze stofjes zijn echter voor het bloote oog zichtbaar.
De studie van de electrische ondadingen in gassen heeft echter
nog kleinere deeltjes dan atomen leeren kennen. Deze ondadingsverschijnselen zijn zeer ingewikkeld en het is nog niet gelukt
om van alle, daarbij optredende, bizonderheden rekenschap te
geven.
Daar het mij niet mogelijk was eene luchtpomp mee te nemen om
de lucht uit eene ontladingsbuis te pompen, volg ik den omgekeerden weg en zal alzoo niet de verschihende ondadingen bij toenemende verdunning laten zien, doch deze vertoonen, door in eene
luchdedige buis langzamerhand lucht toe te laten. De leeggepompte glazen buis bevat aan het eene eind eene Aluminium
plaat als electrode en aan het andere eene Aluminium-stift. Beide
electroden verbindt men met de uiteinden der secundaire klos
van een Ruhmkorff-inductor. De electrode, waar de electrische
stroom in de buis komt, heet de anode, de andere de kathode.
Eerst ziet men van de plaat zwakke stralen in loodrechte richdng
uitgaan, den bundel kathode-stralen, die, waar zij den glaswand
treffen, deze met een groene kleur doen lichten of fosforesceeren.
De plaat zelf is op een kleinen afstand overal door het gloei- of
glimlicht omgeven. De donkere ruimte tusschen de plaat en het
glimlicht heet de donkere ruimte van Crookes of van Hittorf. De
luchtdruk in de buis is slechts eenige honderdste deelen van een
millimeter; zoodat men van elke vijf-en-twindgduizend atomen
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er slechts eene in de buis heeft gelaten, Naarmate meet' lucht in de
buis lekt, trekt de kathodestralenbundel zich naar de kathode
terug en wordt de ruimte van Hittorf of Crnokes dunner, terwijl
aan het uiteinde der anode de positieve lichtbundel optreedt,
die zich bij steeds toenemenden luchtdruk meer naar de kathode
uitbreidt. Deze positieve lichtkolom is in wervels verdeeld, waar
van het aantal aangroeit. De positieve kolom is rose, de negatieve
lichtzuil bij de kathode vaalblauw gekleurd, Tusschen de posi
tieve en de negatieve lichtkolom bevindt zich de donkere ruimte
van Faraday, Bij een luchtdruk van een halven millimeter ver
dwijnen de wervels in de positieve lichtzuil en begint deze in te
korten, terwijl de negatieve lichtzuil voortdurend inkrimpt en de
donkere ruimte van Hittorf of Crookes ook smaller wordt. Bij een
luchtdruk van 5 m.M. ziet men alleen licht onmiddellijk bij de
elektroden. Bij een druk van een tiental centimeters treedt eene
flakkerende lichtzuil tusschen de anode en de kathode op, die
niet meer in eene positieve en negatieve lichtzuil is te verdeden.
J. J. Thomson heeft aangetoond, dat men de eigenschappen
der kathode-stralen volledig kan verklaren, door aan te nemen,
dat zij bestaan uit uiterst kleine, negatief geladen deeltjes, elek
tronen genaamd, die zich met zeer groote snelheid, die van het
licht nabijkomend, bewegen. Deze deeltjes moeten uit de atomen
zijn ontstaan, want de eigenschappen der kathodestralen zijn
steeds dezelfde, onverschillig met welk gas de buis gevuld is.
Deze deeltjes kunnen niet zijn eene verontreiniging van het gas,
noch uit de kathode zijn ontstaan.
Het merkwaàrdige dezer bovengenoemde kathodestralen is,
dat zij zoowel in een elektdsch als in een magnetisch veld van
de oorspronkelijk rechte baan worden afgeweken. Dit kan men
op de volgende wijze aantoonen. In eene bolvormige ontladings
buis met cylindrischen steel dient als kathode een smalle platina
band, waarop in het midden een dun schijfje Calciumoxyd is aan
gebracht. De platinaband wordt vastgehouden door twee draden,

die door den steel gaan en in den glaswand zijn ingesmolten. Men
laat door beide draden en den platinaband een electrischen stroom
gaan, die het pladna roodgloeiend maakt. Ahe geleiders bevatten
zoowel gebonden electronen, die in ovale banen om den kern
van het atoom loopen, als vrije, die ten gevolge der heen- en weergaande bewegingen en onderhnge werkingen der atomen uit het
atoom zijn gestooten. Deze vrije electronen verlaten bij wit-gloeihitte het metaal, verdampen als het ware hieruit. Bij de oxyden
van de metalen der alkaliën, als Calcium, geschiedt deze uittreding
reeds bij 1000°, dus bij geel-gloeihitte. Laat men eene elektrische
ondading door de buis gaan, waarbij de pladnaband de kathode
is en verhit deze, dan bewegen de elektronen, die uit het Calciumoxyd treden, zich in eene richdng, loodrecht op het pladnabandje.
Plaatst men nu in hun baan, dus in de buis, een nieuwe, plaatvormige electrode en laadt deze met behulp eener hoogspanningsbatterij negatief, dan stoot de negadef gelaten plaat den stroom
van negadeve electronen af en beschrijven deze eene paraboolvormige baan. Zet men achter de bolvormige buis een draadklos en laat door deze een stroom gaan, zoodat de klos als een
magneet werkt, waarvan de as loodrecht staat op den bundel van
kathodestralen in de buis, dan ondergaan de kathodestralen eene
afwijking, omdat een elektron, dat zich beweegt, zich gedraagt
als een elektrische stroom. Zoo bestaat ook een electrische stroom
in een draad uit de beweging der vrije elektronen volgens de
lengterichdng van den draad. De afwijkingsrichdng staat loodrecht op de magnedsche kracht en de stroomrichdng. De op de
electronen werkende kracht zal wel de richdng van de snelheid
der electronen, doch niet de grootte hiervan veranderen, daar zij er
steeds loodrecht op staat. De electronen beschrijven dan een
cirkel. De omstandigheid, dat de op boven beschreven wijze
ontstane electronen zich met eene geringere snelheid bewegen
dan zonder de Calciumoxyd-kathode het geval zoude zijn, maakt,
dat de afwijkingen in het electrische en magnedsche veld groot
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zijn. Hieruit heeft men zoowel de lading als de massa der elektronen kunnen bepalen. De lading is niet meer dan vijfdenduizend
millioenste deelen der electrostatische eenheid van electriciteit
en de massa 1850 maal kleiner dan die van een waterstofatoom.
Bedenkt men dat duizend trilhoen atomen waterstof eene massa
hebben van een milligram, dan is de massa van een elektron
wel eene uiterst kleine.
Zooals men weet komen onder de drie stralen, welke radioactieve hchamen uitzenden, n.l. de a, fi tn y stralen, de /3 stralen
volkomen in eigenschappen met de kathodestralen overeen. Het
zijn kathodestralen, waarin de electronen zich met zeer groote
snelheid bewegen. De a stralen zijn Helium-atomen, waarin
een der beide electronen, welke zich om den Hehumkern bewegen,
is uitgestooten. Deze a-deeltjes zijn posidef geladen, daar in een
atoom het bedrag der posideve lading van den kern gelijk is aan
de negatieve lading der zich om den kern bewegende electronen. De )' stralen zijn Röntgenstralen met Zeer sterk doordringend vermogen.
Voor een dertiental jaren heeft C. T . R. Wilson eene fraaie
methode aangegeven om de banen, welke de stralen beschrijven,
zichtbaar te maken. Deze berust op het volgende. Zoo lucht met
waterdamp verzadigd is, zal deze waterdamp neerslaan, indien de
lucht kouder wordt. D i t bereikt men op de eenvoudigste wijze
door de vochdge lucht zich te laten uitzetten en daarbij arbeid te
laten verrichten.'Echter is hiervoor noodig, indien bij de uitzetdng
het volume met niet meer dan een derde vergroot wordt, dat in
de lucht kernen aanwezig zijn, waarop de waterdamp neer kan slaan.
Ontbreken deze kernen, dan slaat de waterdamp wel neer, maar
zijn de waterdruppels uiterst f i j n . Hoe kleiner zulk een waterdruppeltje is, dus hoe sterker gekromd het oppervlak, des te
grooter is de spanning van de waterdamp onmiddellijk bij het
druppeltje. Deze spanning is daar grooter dan bij den vlakken
wand van het vat, zoodat de waterdamp van het druppeltje naar

den wand gaat. De ontbrekende waterdamp wordt door verdamping van het druppeltje weer aangevuld, dat op deze wijze zeer
snel geheel verdampt. De eerst ontstane waterdruppels verdwijnen
alzoo zeer spoedig. Er vormt zich geen nevel van waterdamp.
Zijn er evenwel kernen, bijv. stofjes aanwezig, dan slaat de waterdamp hierop neer. De waterdruppel is grooter en minder gekromd,
zoodat de verdamping van het eerstgevormde druppeltje slechts
zeer langzaam of in het geheel niet geschiedt. Er vormt zich een
nevel van grootere waterdruppels. Als kernen kunnen ook optreden de electronen.
Laat men nu « stralen, d-z posidef geladen Helium atomen,
die alzoo een der beide electronen, die om den kern zich bewegen,
missen, door vochdge lucht gaan, dan zullen de a deeltjes door de
gasatomen heen gaande, uit vele atomen electronen uit hunne
banen slingeren. De electronen toch stooten elkaar af, omdat zij
alle negadef geladen zijn. Bovendien gedragen de met groote
snelheid in hunne banen bewegende electronen en het a deeltje
zich als electnsche stroomen en oefenen zij daardoor electromagnedsche krachten op elkander uit. Daar de a deeltjes eene
zeer groote snelheid hebben, die al naar de radioacdeve stof,
waaruit zij ontstaan, tusschen den en twindg millioen Meters
ligt, is het aantal electronen, dat zij bij hun doorgang door de lucht
m vrijheid stehen zeer groot, n.l. voor ieder a-deekje bijna zevendg
duizend. Het gevolg der ioniseerende i) werking is, dat het adeeltje zijne snelheid verhest. De a-deeltjes, die het Radium
uitzendt, kunnen derhalve ook geen langeren weg dan 7 c.M. in
de lucht afleggen. Zij hebben dan hunne geheele snelheid verloren.
Op den weg der «-deeltjes in vochtige lucht zullen, wanneer
deze door uitzetting onder arbeidsverrichdng afkoelt en water1) Ionen noemt men de geladen deeltjes, die bijv. uit een atoom ontstaan, dus zoowel het uitgestooten negatieve electron als de overgebleven
positieve rest is een ion. Het proces, waardoor de ionen ontstaan, noemt
men ionisatie.
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damp zich afscheidt, om elk ion als kern een waterdruppeltje gevormd
worden. Gaat op hetzelfde oogenblik der afkoeling en waterafscheiding een hchtbundel door de lucht, dan worden deze waterdruppels zichtbaar. Wilson fotografeerde op deze wijze de banen
der a-deeltjes in de lucht. De studie dezer banen heeft zoowel
aan Rutherford, als aan Wilson menige verrassende uitkomst
opgeleverd.
In het Natuurkundig Laboratorium te Amsterdam hebben
wij getracht den toestel van Wilson zoo te veranderen, dat de
banen der «-deeltjes voor velen ook op grooten afstand waarneembaar waren . 1 ) Hiervoor werd de door een glasplaat gesloten ruimte,
waarin de vochtige lucht zich bevindt, zoo geplaatst, dat de glasplaat verdcaal, niet als bij Wilson horizontaal staat. De toestel
bestaat uit een bak, die voor de helft met water is gevuld. De
bovenwand draagt twee verticale buizen. De eene is een glazen
buis, waaraan zich van boven eene aan de voorkant door een glasplaat gesloten ruimte bevindt. Hierin neemt men de electronenbanen waar. De tweede buis is korter en dient ter bevesdging
eener fietspomp, waarmee het water in de langere buis wordt
opgepompt. Zij is gesloten door een klep, die met behulp van een
pal wordt vastgehouden. Trekt men de pal weg, dan springt
de klep open, het opgeperste water zakt, de iets samengeperste
lucht zet zich uit en een smalle lichtbundel door de ionisaderuimte maakt de banen der o-deeltjes zichtbaar, die een radioacdeve stof, bevesdgd aan het uiteinde eener stift, boven in de
ionisatiekamer uitzendt. Na elke ontspanning der lucht en de
haar begeleidende nevelvorming verwijdert men de ionen uit de
ionisatiekamer met behulp van een electrisch veld. Door middel
eener hoogspanningsbatterij maakt men hiervoor een electrisch
spanningsverschil van 200 Volt tusschen den achterwand der
^)

De Heer C , Lakernan, assistent aan het Natuurkundig Laboratorium

te Amsterdam en de hoogst belcwame instrumentmaker L . Biermasz hebben
voornamelijk den toestel ontworpen.

kamer en de glazen plaat, die door een gelatinelaag, gedrenkt met
wat kopersulfaat, geleidend is gemaakt, i) De toestel maakt de banen
der a-deeltjes, die straalvormig van de radio-actieve stof, uitgaan
duidelijk zichtbaar. Plaatst men een zeer dun glimmerplaatje
onder de radio-actieve stof, dan zijn de banen aanmerkelijk korter.
Men kan deze a-deeltjes op andere wijze als het ware hoorbaar
maken. Hiervoor bedient men zich van de triodelampen, n,l,
glazen ballons met drie electroden, waartut zooveel mogelijk de
lucht is weggepompt. Van elk milhard moleculen laat men slechts
een in de triode-buis, Eene der electroden is een draad omgeven
door een draadrooster als tweede elektrode, die zelf weer door
een cylindervormige plaat als derde electrode wordt omhuld.
De onderhnge afstanden tusschen deze electroden zijn zeer klein,
Draad en plaat verbindt men met eene hoogspanningsbatterij.
Door het hooge luchdedig in de buis treden geene kathodestralen
op. Laat men door den draad een electrische stroom gaan, zoodat
deze gloeit, dan ontwijken hieruit electronen, die van den draad
als kathode naar de plaat als anode gaan. Deze elektronen-stroom
wordt zeer versterkt, indien men aan den rooster eene posideve
electrische spanning geeft. De rooster trekt dan de negadeve
elektronen aan. Daar de electronen eenige duizend malen kleiner
zijn dan de atomen, gaan verreweg de meeste electronen door de
enge mazen van den rooster. Slechts weinige treffen den rooster.
Er gaat dus ook een kleine electronen-stroom van de draad-kathode
naar den rooster,
1)
te

Daar de hoogspannings-batterijen, die in het Natuurkundig Laboratorium

Amsterdam gebruikt worden,

niet

verplaatsbaar zijn,

verzocht ik de

elementenfabriek Elfa te Amsterdam, Valkenburgerstraat 5-7, mij vijf hoogspanningsbatterijen of anodebatterijen voor deze wetenschappelijke demonstratie ter leen af te staan.
als bij de

Deze hebben zoowel bij de proef van Wilson,

afwijking der electronen in een electrisch veld gediend en voor

de beide nog te vermelden proeven.
voldaan.

Zij veroorioven bovendien,

op zeer praktische wijze te regelen.

De anode-batterijen hebben uitstekend
met

behulp van stiften de spanning
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De eigenschappen van zulk een triode-buis worden onder
andere bepaald door de omstandigheid, dat eene kleine verhooging
der electrische spanning van den rooster den elektronenstroom
van draad naar plaat veel meer versterkt dan eene zelfde verhoo
ging van de spanning der plaat-anode, Onderstel, dat de ver
houding dezer versterkingen acht maal is, Men kan nu den stroom
van draad naar anode in de eerste triode-buis door den rooster
van eene tweede triode-buis laten gaan om de spanning van dezen
te vergrooten, De electronen-stroom van draad naar plaat in de
twee triode-buis zal daarin weer achtmaal versterkt worden.
Het blijkt dus dat men door drie achterelkaat' geplaatste triode
buizen een zeer zwakke stroom1 die de spanning van den rooster
in de eerste triode-buis verhoogt1 in den electronenstroom van
draad naar plaat in de derde triodebuis 8 X 8 X 8 of 512 maal
kan versterken. Op deze wijze gelukt het uiterst zwakke stroomen
waarneembaar te maken. Voor het hoorbaar maken der a-deeltjes
past men dit op de volgende wijze toe.
In een kleinen metalen cylinder met achterwand van eboniet
steekt door dezen een metalen stift met scherpen punt. In den
voorwand is eene kleine opening. De waarde van het spannings
verschil tusschen punt en cylinder, waarbij de punt zich ontlaadt1
hangt van allerlei omstandigheden af. De kleinste waarde hiervan,
die onder de gunstigste omstandigheden, als bestraling met ultra
violet licht of ionisatie der lucht in de nabijheid der punt door
radio-actieve stralen optreedt, is evenwel zeer standvasdg. Den cylinder brengt men meteene kleine electl'Îseennachine op hooge spanning,
terwijl de stift door de primaire windingen eener klos, met zee1·
vele secundaire windingen, met de aarde wordt verbonden. De
stift wordt door inductie geladen, Zoolang de stift boven de zelf
standige ontladingsspanning is1 ontlaadt deze zich tot de spanning
beneden deze gedaald is. Brengt men nu op eenigen afstand voor
de opening eene radioactieve stof1 die a-deeltjes uitzendt, dan
komen deze door de nauwe opening in den voorwand binnen den
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cilinder, ioniseeren de lucht en doen opnieuw electriciteit van de
punt afstroomen. Immers de negatief geladen punt trekt de positieve ionen aan en verhest daardoor lading, Er gaat alzoo'een
zwakke electrische stroom door de primaire windingen der klos
naar de naald, waardoor in de secundaire windingen een inductiestroom ontstaat. Dezen versterkt men door het boven beschreven
stelsel van vier triode-buizen, zoodat de plaatstroom der vierde
triode-buis in eene keten met luid-sprekenden telefoon krachtige
geluiden doet ontstaan. Deze methode is in het laboratorium van
Rutherford te Cambridge zoo verfijnd, dat men de werking van
elk a-deeltje hoort en alzoo deze kan tellen. Zoo weet men, dat
1 gram Ra per sekunde naar alle richdngen 3,4 X lO^" a-deeltjes
uitzendt.
Met behulp van zulk een versterker van vier triode-buizen
heeft Barkhausen voor zes jaren de zeer zwakke stroomen aangetoond, die bij het richten der elementaire magneten in eene ijzeren
staaf ontstaan, zoo deze gemagnetiseerd wordt. I n eene niet gemagnetiseerde staaf zijn deze elementaire magneten regelloos
naar allerlei windstreken gericht. Door het magnetiseeren richten
zij zich in de lengte-richting der staaf, draaien dus over Zekeren
hoek en wekken daarbij in eene klos met zeer groot aantal windingen om de staaf eene electromotorische kracht der inductie
op, die hierin een zeer zwakken stroom te weeg brengt. Dezen
versterkt men met de vier achter elkander geschakelde triodeketens. De staaf wordt gemagnetiseerd door een hoefmagneet
nader bij deze te brengen. Is de staaf van weekijzer, dan hoort
men daarbij zelfs op een afstand van vele Meters eene reeks van
snel op elkaar volgende sisklanken, te vergelijken met een lang
aangehouden Fransche „ c h e " . Verwijdert men de staaf, dan vermindert de magnetisatie en hoort men wederom het geluid. Is
de staaf daarentegen van staal, dan behoudt deze als remanent
magnetisme een groot deel der magnetisade en blijft het geluid bij
het verwijderen van den magneet zoo goed als achterwege. Brengt
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men daarop den hoefmagneet nog dichter bij de staaf, dan de
eerste keer, dan hoort men wederom het geruisch, daar de mag
netisatie sterker wordt. Keert men den magneet om, zoodat de
polen van plaats verwisselen, dan is het geluid door de om-mag
netisatie der staaf, waarbij zeer vele elementair-magneten om
keeren, zeer sterk. Met een Nikkelstaaf hoort men eene reeks van
meer op zichzelf staande krakende geluiden, Zeer sterk is het
geluid met Nikkelstaal. Buigt of rekt men eene gemagnetiseerde
staaf, dan wordt de gelijkmatige richting der elementaire mag
neten ten deele verbroken en toont het gedruisch de afneming
der magnetisatie aan. Men moet zich evenwel niet voorstellen,
dat het gedruisch ontstaat, zoodra één elementaire magneet zich
richt, Zooals reeds Ewing aangaf, zijn .de elementaire magneten
wel regelloos gericht, maar schikken zich daarbij in groepen, als
het ware vezels in den draad vormend. Dr. B. van der Pol, die een
zeer fraai onderzoek van het verschijnsel verrichtte en dit het eerst
in ons land in 1920 te Haarlem demonstreerde bij gelegenheid
der voordrachten van Prof. H. A. Lorentz voor leeraren bij het
middelbaar onderwijs, berekende, dat de doorsnee van zulk een
vezel ongeveer 0,002 m.M. bedraagt.
Niet ten onrechte noemt men de triode-buis, die zulke zwakke
electrische stroomen vermag aan te toonen, een elektrisch mikros
koop en het heeft den schijn alsof de verdere toepassing en ont
wikkeling van dit instrument in de Natuurkunde een veld van
onbegrensde mogelijkheden opent.

