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KUNSTSTOFFEN EN NATUURSTOFFEN
door
Prof. Dr. A . F. H O L L E M A N .

Kunststoffen genieten veelal geen al te beste reputatie. Ieder
weet; dat kunstboter, kunstwijn, kunsdimonade enz. ver beneden
de gelijknamige natuurproducten staan. Sommige kunststoffen
voldoen echter volkomen aan de gestelde eischen; bij andere
slaagde men tot nu toe minder goed.
Een volledig succes is bereikt op het gebied der kunstmatige
kleurstoffen. Tot aan het jaar 1856 kende men er enkel die door
het dieren- of plantenrijk werden voortgebracht. Tot de eersten
behoort o.a. de cochenille, tot de tweeden indigo, meekrap en
vele anderen.
In genoemd jaar begon echter de radicale omwenteling in de
ververij-industrie door de ontdekking van het mauveine door den
toen 18 jarigen W. H . Perkin. H i j verkreeg deze kleurstof door
oxydatie van aniline. Deze grondstof was echter toen moeilijk te
bereiden en dus zeer duur. Nadat hij patent op zijne uitvinding
had verkregen, trachtte hij eene fabriek op te richten. Met finantieelen steun van zijn vader en na vele technische moeilijkheden
overwonnen te hebben, gelukte het hem, van af December 1857
de mauveine fabricatie voor de zijde ververij rendabel te maken.
Voortbouwende op dezen grondslag maakte de industrie der kunstmatige kleurstoffen snelle vorderingen. Binnen de 10 jaar was
een heele reeks van anihnekleurstoffen bekend.
1
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De opbrengsten aan de gewenschte kleurstoffen waren dikwijls
zeer wisselvalhg, omdat men de juiste samenstelling der gebruikte
grondstoffen niet kende en van het chemische proces geen voldoende kennis had, Hofman begon in 1862 met een onderzoek
naar de samenstelhng van fuchsine. Het bleek, dat er op 3 moleculen aniline één koolstofatoom meer in het molecule aanwezig
was, dus dat de kleurstof niet enkel uit anihne kan ontstaan. Hiervoor bleek de aanwezigheid van het nauw daaraan verwante toluidine noodzakelijk te zijn. Aangezien in het handels-aniline
toenmaals toluidine in zeer wisselende hoeveelheid aanwezig was,
werd daardoor verklaard waarom de opbrengst aan kleurstof zoo
variabel was.
Aanvankelijk bleven de natuurproducten naast de kunstmatige
onverminderd in gebruik; maar weldra zou dat anders worden.
Sedert de 16de eeuw werd hier te lande de meekrapwortel verbouwd,
waaruit men een zeer goede roode verfstof bereidde door de wortels, als zij rijp waren, met verdund zoutzuur te koken. Het daarin
aanwezige ruberythrinezuur splitst zich daarbij in druivensuiker
en de kleurstof die, vermengd met het celweefsel der wortels,
onder den naam van garancine in den handel kwam, In 1869
gelukte het aan Graebe en Liebermann die kleurstof, alizarine
genaamd, synthetisch te bereiden en in minder dan 10 jaar tijds
was hierdoor de meekrapcultuur geheel verdrongen; want het
kunstproduct was goedkooper en van constante-samenstelling,
Ook de indigo werd synthetisch bereid, waardoor het vonnis
over deze eertijds zoo belangrijke cultuur op Java was geveld.
De bereiding van deze plantaardige kleurstof was al eeuwen bekend, maar eerst in 1900 gelukte het aan Hoogewerff en ter Meulen
het indicaan uit de bladeren van Indigofera tinctoria in zuiveren
toestand af te zonderen. Bij de bewerkingen, die deze bladeren
ondergaan, valt dit indicaan eerst uiteen in indoxyl en druivensuiker en eerstgenoemde stof gaat dan door oxydatie aan de lucht
in indigo over, In 1865 slaagde Baer er in, de indigo synthetisch

3
op technische schaal te maken. Uitgangsstof was kaneel?uur, voor
welke stof door Perkin eene goedkoope bereidingswijze was gevonden. De indigoplanters wisten echter hunne producdekosten
zoodanig te verlagen, dat de kunstmatige kleurstof, het indigotine
van de markt verdrongen werd. Maar in 1890 werd door Heumann
eene nieuwe technische bereidingswijze gevonden, waardoor de
chemie voor goed meester van het terrein bleef.
De fabricatie van kunstzijde is nog van jongen datum, daar
eerst in 1869 de Chardonnet eene methode vond om deze stof
op technische schaal te maken. Cellulose wordt eerst omgezet
in nitrocellulose, die opgelost wordt in een mengsel van alcohol
en aether en daarna uit fijne openingen wordt gespoten. Men
verkrijgt zoo fijne draden, die echter wegens hunne hooge brandbaarheid voor de textiehndustrie nog niet bruikbaar zijn. Ook hebben zij nog geen zijdeglans. Door dompelen der draden in een bad
van zwavelnatrium worden de nitrogroepen er uit verwijderd en
komt de zijdeglans te voorschijn. Deze methode is echter grootendeels verdrongen door het viscose-procédé van Cross en Bevan,
De cellulose wordt daarbij in oplossing gebracht door haar eerst
te drenken met natronloog en er dan zwavelkoolstof aan toe te
voegen. Men verkrijgt dan een Zeer visqueuse vloeistof die, in
verdund zwavelzuur uitgespoten, den kunstzijdedraad geeft.
Kunstzijde is gemakkelijk van natuurzijde te onderkennen.
De eerste geeft bij verbranding een geur als van sigarettenpapier,
de tweede als van gebrande haren.
I n de laatste jaren is de productie van kunstzijde zeer sterk
stijgende en wordt zij ook voor doeleinden aangewend, waarvoor
vroeger natuurzijde werd gebruikt. Het begint er meer en meer
op te lijken, dat hier de kunst bezig is, de natuur te verdringen.
Natuurzijde is een typisch product van huisindustrie; kunstzijde
daarentegen is een echt product der groot-industrie met ongelimiteerde producde-mogelijkheden.
Daarentegen is de productie van kunstrubber opgegeven. Daar
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bij de droge distillatie van het natuurproduct een koolwaterstof,
isopreen, wordt verkregen en deze vloeibare verbinding na langen
tijd weer in een caoutchoucachtige stof overgaat, trachtte men in
de eerste plaats dit isopreen synthedsch te bereiden en het vervolgens tot caoutchouc te condenseeren. Het eerste gedeelte dezer
opgave is bevredigend gelukt. Het condensatieproduct was echter
inferieur aan de natuurcaoutchouc en daarenboven veel duurder.
Bij de salpeter heeft de kunst weer een volledige overwinning
behaald. Daar de salpeterlagen in Chili in weinige ti'entahen jaren
dreigden uitgeput te worden en salpeter absoluut noodzakelijk is
als meststof, moest de hand aan den ploeg worden geslagen. Er
zijn hoofdzakelijk 3 methodes gevonden om salpeter kunstmatig
te bereiden, waarbij de stikstof der lucht als grondstof dient.
De eerste berust op de verbinding van stikstof en zuurstof door
een electrischen lichtboog; zij is in Noorwegen in gebruik en uitgewerkt door Birkeland & Eyde; de tweede zet een mengsel van
stikstof en waterstof, door eene drukking van 175 atmosfeeren
en eene temperatuur van 700°, om in ammonia, die verder tot
salpeterzuur kan geoxydeerd worden. D i t is het Haber-procédé.
De derde is door Bucher gevonden en bestaat in het leiden van
stikstof over een mengsel van koolstof en soda bij 1000°, waaraan
ijzerpoeder als katalysator is toegevoegd. Hierbij ontstaan natriumcyanide, dat door verhitting met stoom ammonia levert.
Ook de synthetische bereiding van benzine schijnt langzamerhand
urgent te worden daar bij het reusachtige en steeds toenemende
gebruik van deze stof de wereldvoorraden in enkele tientallen
jaren dreigen te verdrogen. Zoowel in Frankrijk als in Duitschland
wordt aan dit probleem ijverig gewerkt. De gedachte ligt voor
de hand om voor de synthese de natuurlijke vorming van aardolie
na te bootsen. Daar zij van zeer uiteenloopende samenstelling is
in de verschillende vindplaatsen zijn er tal van hypotheses opgesteld
om de vorming van aardolie te verklaren; maar geen van deze is
technisch te verwezenlijken.
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Als grondstof komen eigenlijk alleen de zware oliën, de residu's
en steenkool in aanmerking. Onder zware oliën verstaat men
aardoliën met een hoog kookpunt en viscositeit, zooals die b.v.
in Mexico opwellen. Residus zijn de donker gekleurde en hoogkokende resten van de distillade der ruwe aardolie. U i t beide kan
men benzine winnen door het Zoogenaamde krakingsproces; zij
worden daartoe onder eene drukking van ca. 10 atmosfeeren aan
distillade onderworpen. Bij dit proces blijft echter' veel koolstof
in de retorten terug, hetgeen natuurlijk het rendement aan lichte
olie of benzine aanzienlijk vermindert. Bergius is aan dit bezwaar te gemoet gekomen door bij het kraken een waterstofdruk
van 100 atmosfeeren aan te wenden. Alsdan blijft er geen koól
in de retorten meer achter, maar gaat ahes over in benzine.
Deze bron voor de verkrijging van motorolie zal natuurlijk
ophouden te vloeien als de aardohevoorraad is verbruikt. Het is
daarom vooral wenschelijk, benzine uit steenkolen te kunnen maken,
daar van deze laatste nog een voorraad voor verscheiden tientahen
van eeuwen voorhanden is. D i t is inderdaad ook aan Bergius
gelukt. H i j slibt fijngemalen steenkool op in minerale olie en perst
daar waterstof tot eene drukking van 200 atmosfeeren in, terwijl
de temperatuur op 450° wordt gebracht. Naar het schijnt is dit
proces nog niet geheel uit het stadium van proefnemingen gekomen.
Wij wenden ons nu tot de kunstsuikers. Z i j verschiüen in samenstelling volkomen van de gewone suiker, die nog altijd niet door
synthese is kunnen bereid worden. Zeer vele verbindingen en wel
van den meest uiteenloopenden aard, hebben een zoeten smaak.
Maar slechts zeer weinigen hebben als vervangmiddel van suiker
prakdsche beteekenis. Onder deze treedt vooral het saccharine op
den voorgrond, welks ontdekking aan een toeval te danken is.
Wel is het 550 maal zoo zoet als suiker, maar het heeft niet dien
zuiver zoeten smaak; er is een bitteren bijsmaak aan. Pogingen
om dit gebrek te verhelpen, door een of meer zijner waterstof-
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atomen door andere groepen of atomen te vervangen, hebben
tot nu toe steeds verbindingen gegeven, waarin juist die bittere
smaak meer en de zoete minder was, dus juist het omgekeerde
van hetgeen men trachtte te bereiken. Op het terrein der kunstsuikers is dus nog lang niet ahes botertjen tot den booin.
Evenmin is dat zoo bij de kuiistgeneesmiddelen. Zonder twijfel
zijn er in den loop der jaren vele van onschatbare waarde ontdekt,
b.v. salicylzuur, aspirine, antipyrine, chloroform enz. Maar daar
tegenover staan duizenden teleurstelhngen. Ook is op eene deceptie
het denkbeeld uitgeloopen, dat de zoogenaamd werkzame bestanddeelen van een natuurgeneesrniddel beter zouden werken dan het
ruwe natuurproduct. Zuivere chinine werkt b.v. in vele gevallen
niet zoo goed, of althans anders dan een aftreksel van kinabast.
Dikwijls veroorzaakt de aanwezigheid van zeer geringe hoeveelheden van een bijmengsel eene sterk gewijzigde werking op het
organisme.
Dit zelfde vindt men ook bij de reukstoffen en smaakstoffen.
De kunstmatige vanilhne heeft niet den fijnen geur van de vanillestokjes; zelfs bij de goedkoope synthetische parfums kan men
het niet geheel stellen zonder het natuurlijke bloemenextract.
D i t wordt enkel daardoor veroorzaakt, dat men de samenstelling
dier stoffen nog onvoldoende kent en het zeker nog diepgaande
studies zal kosten voor men zoover is. Voorshands laat de natuur
zich hier nog niet uitdrijven door menschenwerk.

HET FLETTNER-ROER EN FLETTNER
ROTORSCHIP
door
J. J. W . BARON V A N H A E R S O L T E .
(Verslag opgemaakt door Dr. G. J. de Groot)

Van beide bovengenoemde uitvindingen van Flettner heeft het
Flettner-roer wel de beste resultaten gehad.
Toen tijdens den grooten oorlog Flettner inspecteur van de
Duitsche vliegtuigendienst was, bevond h i j , dat met het grooter
worden der vliegtuigen en dus ook van de roeren, deze laatste
bijna niet meer met de hand te stellen waren. H i j kwam toen op
de gedachte, het groote roer vrij te laten draaien en daaraan een
gemakkelijk hanteerbaar roertje te bevesdgen, dat het groote roer
moest bewegen. D i t had zoo'n resultaat, dat weldra alle vliegtuigen
van een dergelijk roer voorzien werden.
Hetzelfde principe zou ook voor schepen kunnen gelden, waar
dikwijls zware stuurmachines noodig zijn. Toch vond de gedachte
bij zeevarenden geen gunstig onthaal, daar geen gezagvoerder
er zich aan wilde wagen. Flettner zette echter door en de firma
Müller te Rotterdam stelde een schip voor proefneming beschikbaar, n.l. de „Frigido", een kleine stoomtrawler, die later voor
vleeschtransporten tusschen Engeland en Hoek van Holland
werd gebruikt.
In de jaren 1920—1922 heeft dit scheepje geregeld met het
Flettner-roer de drukke route op Engeland gevaren en met groot
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succes. Het kleine roer was zeer gemakkelijk met één vinger te
bewegen. Sedert dien zijn zeeschepen (zelfs van i
8000 ton)
en ook groote Rijn-schepen ervan voorzien.
Flettner ging een stap verder en paste het beginsel toe op zeilen.
Ook die zouden door een soort klein zeil bewogen worden en dus
veel arbeid besparen.
Voor zijn proefnemingen ging hij naar Götdngen, waar men
over een prachdge windtunnel beschikte en aldaar nam hij proeven
met kleine scheepjes, waarop metalen zeilen, en het nuttig effect
van den wind was bij dergelijke zeilen tweemaal zoo groot als bij
gewone. H i j werkte daar samen met prof. Prandel. die reeds sedert
20 jaren bezig was het Magnus-effect te bestudeeren. Prof. Magnus
had n.l. bij snel ronddraaiende projecüelen waargenomen, dat
als de wind er tegen bhes, zij loodrecht op de windrichting afweken.
Naar analogie hiervan bracht Flettner op scheepjes draaiende
cylinders aan en proefnemingen voldeden zóó goed, dat er ook
grootere schepen op die wijze werden ingericht.
Spr. demonstreerde een wagentje waarop door een kleinen
electromotor een blikken cylinder snel om zijn as draaide. Werd
hiertegen door een vendlator een luchtstroom geblazen, dan bewoog
het wagentje zich voort, bijna recht tegen den luchtstroom in.
De populaire verklaring van het verschijnsel is deze: Komt een
luchtstroom tegen den sdlstaanden cylinder, dan gaat een gedeelte
er vóór en een gedeelte er achter langs. Bij draaiing van den cyhnder
zal aan den éénen kant een gedeelte der lucht snel meegevoerd
worden, doch aan den anderen kant botsen tegen den rechtstreeks
doorgaanden luchtstroom. Aan de zijde van de snelstroomende
lucht ontstaat volgens de wet van Bernouihi onderdruk, aan de
andere zijde overdruk (de onderdruk is echter veel grooter).
Beide geven aan het wagentje een voortstuwende kracht.
Het grootste effect wordt bereikt als de draaisnelheid 4 maal
de windsnelheid is.
De onderdruk bij een snelle luchtstroom is ook te zien als men
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langs een kaarsvlam door een dun buisje blaast. De vlam wordt
erheen gezogen.
Het effect van den draaienden cylinder wordt verhoogd door 2
schijven onder- en boven aan den cylinder, die met de randen
buiten het cylindervlak steken (Prandelsche Scheiben). Zonder de
schijven is het nutüg effect 5 a 6, met de schijven 10 maal zoo
groot als bij zeilen.
Na het gelukken van zijn proeven kreeg Flettner weldra medewerking van verschillende groote firma's o.a. van Krupp.
Spr. gaat thans meer in bijzonderheden na, welke krachten er
in het spel zijn bij snelle waterstroomen langs een schip. Brengt
men in een schip een vertikale buis aan, die zijdelings onder den
waterspiegel uitmondt, dan zal het water in die buis hetzelfde
niveau, hebben als de zeespiegel. Het water wordt echter uit de
buis min of meer weggezogen als het schip kleiner of grooter
vaart heeft. Zelfs kan zoo'n buis geijkt worden voor verschillende
snelheden en als log dienen om de snelheid van het schip te bepalen.
Brengt men aan weerszijden van een roer 2 zulke vertikale buizen
aan met een opening onderaan, dan zal als het roer gedraaid wordt
het water aan de ééne zijde sterk weggezogen worden en aan de
andere zijde in mindere mate.
Aan de van de stroomrichting afgewende zijde van een roer
ontstaat een soort leegte, waarin het water snel toestroomt, zoodat
hier met de groote snelheid onderdruk ontstaat en het schip als het
ware in de goede richting wordt gezogen.
Wordt nu aan het roer vèr van de as een kleiner roer aangebracht,
dan zal de zuigwerking daarop veel geringer behoeven te zijn
om het groote roer in den goeden stand te brengen; vooral wordt
de hefboomsarm zeer groot, als het kleine roer V20 der breedte
van het groote roer heeft.
Bij de schepen met metalen zeilen werden 3 zeilen op gelijke
hoogte naast elkaar aangebracht en bestuurd door een soort van
Flettner-roertje. Zij kondendan zeer gemakkelijk gehanteerd worden.
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spr. vertoont een aantal lantarenplaatjes, die modellen van
dergelijke zeilschepen te zien geven.
Het gebruik van zulke zeilschepen heeft Flettner laten varen,
om meer zijn aandacht aan de draaiende cylinders te wijden.
Wanneer men een plank snel door het water sleept, zullen den
aantal waterdeeltjes om den plank door de wrijving meegesleurd worden (of bij een stil hggende plank in snelstroomend water vertraagd).
Deze laag waterdeeltjes heet de grenslaag van Prandel. Ook een
stilstaande cylinder waarlangs de wind stroomt heeft een dergelijke
grenslaag van vertraagde deeltjes. Deze worden echter meegevoerd wanneer de cylinder gaat draaien: aan deze zijde ontstaat
dan geringer wrijving en dus door de groote snelheid onderdruk,
aan de tegenovergestelde zijde overdruk. Daar de laatste betrekkelijk klein is, legt de onderdruk het meeste gewicht in de schaal
en oefent deze een zuigende werking uit op den cyhnder.
De cyhnders werden aangebracht op een verbouwd zeilschip,
dat als zoodanig niet voldeed, nl. de „Bückau". Het schip werd
onttakeld en inplaats van 880
zeil kwamen er 2 rotoren op met
een totale oppervlakte van slechts 80 M " . Het schip kreeg nu met
1:10 van het zeiloppervlak dezelfde snelheid als het oorspronkelijke zeilschip.
Sierlijk zag dit schip er niet uit, maar het zou in de toekomst
misschien beter kunnen worden. Ook de eerste automobielen
waren verre van sierlijk. (Toen het schip voer, leverde een schoorsteentje van het kombuis groote moeilijkheden, want omdat het
juist voor een der cyhnders stond, trok het niet meer.)
De rotoren bestaan uit metalen platen van 1 tot 1% m . M . dikte,
van binnen door sterke spanten gesteund, die weer met kogellagers bevestigd zijn aan een inwendige toren in de as van den
cylinder.
De rotoren maken 120 omwentelingen per minuut. H u n oppervlakte is niet grooter dan die van masten en tuig van het zeilschip
zonder de zeilen.
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Bij de proeven bleek het manoeuvreeren gl'Oote moeilijkheden
te geven, en de teleurstelling was des te grooter na de luidruchtige
reclame die er gemaakt was. Het schip kan n.l. niet vóór den wind
zeilen, want het wordt steeds zijdelings uit den koers gedrukt; vooral
bij storm is dit lastig.
Het door den wind gaan gebeurt veel gemakkelijker dan bij
zeilen. De torens worden de één na den ander stopgezet en achter
eenvolgens in omgekeerde dchting aan het wentelen gebracht.
Na de proefnemingen heeft het schip bij een tocht emstige
stormschade gekregen en later hoorde men er alleen nog van,
dat het tochtjes langs de Oostzeestranden maakte met badgasten.
Het voer echter zeer langzaam en slingerde hevig.
Mogelijk kan in de toekomst de rotor van belang blijken op het
land 1 want men kan 10 maal zooveel arbeidsvermogen uit den
wind halen dan met windmolens.
In Engeland zijn nog proefnemingen verricht met rotoren, die
niet cylinddsch waren, doch uit 2 gebogen vleugels bestonden
(op dwarsdoot'snede S-vormig) en die niet door een motor doch
door den wind zelf aan het draaien gebracht werden. Alles is echter
nog in het stadium van proefneming. Wèl laat het zich aanzien,
dat de rotoren voor passagiefsschepen weinig toekomst zullen
hebben, daal' zij langzaam varen en zeer afhankelijk van den wind
zijn, In onzen tijd van haast past het den !'eiziger niet, eenige dagen
op gunstigen wind te wachten.

M I C R O - E N MACROPHYSICA^).
dooi'
Prof. Dr. P. EHRENFEST.

Karakterisdek voor de Natuurwetenschappen, speciaal voor de
Natuurkunde, was het opsporen van vaste wetten volgens welke
de physische verschijnselen noodzakelijk moesten gebeuren. Als
tegenstelhng tegenover dit begrip wet staat het begrip toeval
waarvoor dus in den oorspronkelijken opbouw der natuurwetten geen
plaats was. Vele van deze, meestal op het eerste gezicht zeer eenvoudig schijnende wetten, welke direct aan experimenteele gegevens aansluiten, vormden den grondslag voor wat we nu zullen
noemen de „Macrophysica". Deze Macrophysica berust op experimenten „in het groot", d.w.z. met hoeveelheden materie, waarvoor deze nog als condnu opgebouwd kan gelden, waarbij men dus
nog niets van een fijnere moleculaire structuur bemerkt. De in
deze Macrophysica opgebouwde theorieën bouwen op de gevonden macrowetten verder, zonder direct naar hun oorzaak en
wezen te vragen.
De spreker behandelde de merkwaardige ontwikkeling, die het
bovengenoemde tegenoverstehen van de begrippen natuurwet en
toeval in de physica heeft ondergaan, tengevolge van het zoeken
naar de diepere beteekenis der macrowetten. Zoo ontstond de
„Microphysica", Men denkt hierbij in de eerste plaats aan de wet
van Boyle-Gay-Lussac. Deze was een van de eerste wetten, welke

^)

Verslag door S. Goudsmit.
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men, met behulp van de voorstellingen over de beweging van
gasmoleculen, met succes heeft kunnen verklaren. De op deze
opvattingen berustende Kinetische Gastheorie werd, wat haar
wezen en verdere consequenties betreft, vooral door Boltzmann
nader onderzocht en uitgewerkt. H i j kwam tot merkwaardige
gevolgtrekkingen, die volkomen in strijd waren met de toen (1870)
heerschende meeningen. Het bleek hem namelijk, dat de gaswetten in het geheel niet zulke strenge noodzakelijke wetten moesten zijn, als men algemeen veronderstelde. Indien men de experimenten slechts met voldoende nauwkeurigheid Zou kunnen doen,
zou men volgens Boltzmann reëele fluctuaties in de uitkomsten
moeten bemerken, welke dus niet een gevolg van meetfouten zouden zijn. Het strenge gelden van deze wetten zou dus min of meer
het gevolg van onnauwkeurig waarnemen zijn ! Het al of niet goed
uitkomen van de wetten, zou volgens Boltzmann door de regels
van het toeval beheerscht worden, die er voor zorgden, dat b,v, de
ware druk steeds om een zekere gemiddelde waarde schommelt.
Die schommelingen kunnen wel zoo groot zijn, dat een verschijnsel in strijd met de macrowetten zou kunnen plaats
vinden. De kansrekening leerde weliswaar, dat zoo een gebeurtenis bij de toen bekende experimenten uiterst zeldzaam
was, maar het was in ieder geval niet ondenkbaar. D i t
laatste vooral verwekte groote oppositie tegen de geheele M i crophysica, zelfs waren er groote physici en chemici, die
daarom niet aan het bestaan van moleculen geloofden. Voornamelijk was dit ook te wijten aan het feit, dat men toen nog geen
experimenten kende, voor welke de bovengenoemde schommelingen niet zeldzaam zijn en waarmee men deze door de Microphysica geëischte afwijkingen ad oCulos zou kunnen demonstreeren.
Een van de laatste tegenstanders was de groote Duitsche chemicus Wilhelm Ostwald, Maar ook hij werd overtuigd door een
buitengewoon interessant microexperiment van den Franschen
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physicus Pen-in, dat deze deed naar aanleiding van de theorie van
Einstein voor de Brnwnscbe beweging. Hij maakte een suspensie
van zeer fijne gomdeeltjes in water, die volgens de Macrophysica
wegens hun grooter soortelijk gewicht zouden moeten zinken en
op den bodem rusten. Volgens de theode van Einstein zouden de
stoeten, die deze suspensiedeeltjes van de watermoleculen krijgen,
door de kleinheid der deeltjes zeet· ongelijkmatig verloopen. Deze
ongelijkmatige stoeten veroorzaken nu, dat de gomdeeltjes in plaats
van te rusten in een voortdmend fluctueerende· beweging ver
keeren en hierdoor tot op verschillende hoogten boven den bodem
opgetild kunnen worden, De gemiddelde beweging dezer deeltjes
kon door Einstein en von Smoluchowski berekend worden, het
experiment gaf zoowel qualitatief als quantitatief de microphysi
sche beschouwingen gelijk tegenover de macrophysische. Het is
wel geen wonder, dat Ostwald door dit mooie experiment volkomen
overtuigd werd,
Tegenwoordig beschikt men over een groot aantal micrnexperi
menten. Men denke b.v. slechts aan de methode van C. T. R.
Wilson, welke op zoo uiterst vemuftige wijze de weg die één
t;nkel �·adioactief uitgeworpen a-deeltje of een electron in een gas
aflegt, zichtbaar en photografeerbaar maakt.
Zoo is het dus gebleken, dat vele van deze macrowetten slechts
als gemiddelde uitkomsten van het toevalsspel der microver
schijnselen moeten worden opgevat. Het zijn wetten van den
zelfden aard als het feit, dat er jaadijks in een groote stad een bijna
vast percentage van het aantal inwoners sterft. Hoe minder inwo
ners de stad heeft, hoe omegelmatiger dit percentage van jaar tot
jaar om het gemiddelde schommelt. Deze zelfde onregelt11atig
heden vertoonen zich bij vele physische experimenten, als men met
een voldoende klein aantal moleculen werkt.
Maar zijn er nu in dit gebied nog wel natuurwetten, die streng
en niet slechts statistisch geldig zijn? Zijn niet de microwetten,
waarop de macrophysica berust, zulke volkomen streng geldende
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wetten ? Het onderzoek leerde echter, dat er ook onder de microwetten een aantal dergelijke toevalswetten zijn.
In de atoomtheorie van Bohr zendt een atoom een spectraallijn
uit, wanneer het van één energie toestand in een anderen overgaat.
Hoe dit gebeurt weet men niet, wanneer zoo'n overgang plaats
vindt blijkt ook weer door de kanswetten beheerscht te worden.
Ook de radioactiviteit, het uiteenvallen van de atoomkernen,
gebeurt volgens het toeval. Voor een groot aantal Radiumatomen
bijvoorbeeld, is het percentage, dat in een bepaalden tijd uiteenvalt steeds hetzelfde. Van een willekeurige hoeveelheid Radium
is na 2000 jaar de helft uiteengevallen, de volgende 2000 jaar weer de
helft van het overgeblevene, enz. Doet men echter proeven met een
gering aantal Radiumatomen, dan merkt men, dat het verloop niet
zoo regelmadg is. Bij een schermpje besmeerd met zinksulfide
brengt men een naald waarop aan de punt een spoortje radioactieve
stof aanwezig is. Bij het uiteenvallen van de kernen vhegen de uitgeworpen a-deeltjes met groote snelheid tegen het schermpje, waar
men dan even een lichtflikkering kan waarnemen. Het is mogelijk,
hierdoor het aantal uiteengevallen atomen in een bepaalden tijd te
tellen. Vergelijkt men lange tijden met elkaar, dan is dit aantal vrij
constant, voor kortere tijden echter zeer onregelmatig, D i t tellen
kan tegenwoordig natuurlijk ook electrisch geschieden. Men heeft
iets dergelijks ook in een radiolamp, Hierin worden door de gloeidraad electronen uitgezonden. Onder omstandigheden kan het
aantal electronen, dat de plaat treft, betrekkelijk klein en daarom
onregelmatig zijn. Men kan dit, bij voldoende versterking, als een
geruisch i n het apparaat waarnemen. (Schroteffect).
Wanneer een Radiumatoom een a-deeltje heeft uitgezonden
blijft er een stof over, Emanade, welke Zelf ook weer a-stralen
emitteert. Men heeft nu onderzocht of het uiteenvaüen van die
Emanatieatomen misschien van hun leeftijd afhangt. Men vergeleek hiertoe het uiteenvallen van pas uit Radium gevormde Emanatie
met oudere. Bij beide viel echter in denzelfdeti tijd hetzelfde per-
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centage uiteen, zooals men moest verwachten, als dit volgens de
regels van het toeval gebeurt.
Zelfs heeft men wel aan de strengheid van zulke fundamenteele
wetten, als die van het behoud van arbeidsvermogen en van hoeveelheid van beweging, getwijfeld en gemeend, dat ook deze slechts
stadstisch zouden gelden, dus dat deze wetten voor de botsing b.v.
tusschen twee atomen niet zouden gelden, maar slechts gemiddeld
over een groot aantal van zulke botsingen zouden uitkomen. Het
is buitengewoon interessant, dat het Bothe en Geiger gelukt is,
door gebruik te maken van het kort geleden ontdekte Comptoneffect, een vernuftig microexperiment samen te stellen, waarmee
aangetoond werd, dat bij elk microproces afzonderlijk (in dit
speciale geval de botsing van een lichtquantum met een electron),
die behoudingswetten exact gelden. De spreker gaf een uitvoerige
beschrijving van deze proeven, waarvoor we naar de oorspronkelijke publicatie in Zcitschrift für Physik, Bd. 32,. p. 639, 1925,
verwijzen moeten.
Men ziet dus, dat zich dit gebied nog steeds verder ontwikkeld
en hoe mooi het is, dat het, oorspronkelijk slechts door abstracte
beschouwingen te voorschijn gebrachte, toevalsspel der microverschijnselen, in de laatste twintig jaar steeds meer voor experimenten toegankelijk gemaakt is.
Resumeerend kan men zeggen;
r . Een groot aantal klassieke macrowetten bleken slechts
stadstisch geldig te zijn (b.v. de gaswetten).
2°i Ook eenige microverschijnselen vertoonen een toevalskarakter (b.v. Radioactiviteit).
Van andere microwetten is de strenge geldigheid bewezen
(b.v. behoud van energie en van impuls).
Bij de overigen heeft men tot nu toe nog geen aanleiding gehad
om aan hun strenge geldigheid te twijfelen (b.v. wetten van Cou-
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lomb en van Newton, de zoogenaamde veldvergelijkingen voor de
leege ruimte).
Een aantal physici meenen hieruit te mogen concludeeren,
dat men ten onrechte bij de microwetten exacte geldigheid verwacht. De schijnbaar exacte uitkomst van vele macrowetten heeft
ons, volgens hen, de denkgewoonte opgedrongen om achter al deze
wetten een vaste gebondenheid te zoeken.
Daarentegen zijn de meeste physici van meening, dat het vinden
van slechts stadsdsch geldige wetten, ook bij de microverschijnselen
er op moet wijzen, dat men nog niet diep genoeg in het wezen dezer
verschijnselen is doorgedrongen. Deze microwetten zijn dan weer
opgebouwd uit micro-microwetten, welke streng geldig moeten zijn.

BLOEDVERWANTSCHAP
VAN STOLLINGSGESTEENTEN,
door

PROF. IR.

J. A. GRUTTERINK.

Een stollingsgesteente ontstaat door de vastwording, tengevolge
van afkoeling, van een oorspronkelijk gloeiend vloeibare massa, het
zoog. magma. Wij zien dit proces voor onze oogen zich afspelen
aan uit vulkanen vloeiende lava. De stroom verbreidt zich over de
oppervlakte en wordt vast in den vorm van een plaat, welke zich
aanpast aan den vorm van het terrein. De dikte is, behalve van de
hoeveelheid, ook afhankelijk van de viscositeit van de uitvloeiende
lava. Zulke lavastroomen zijn tijdens de wordingsgeschiedenis der
aarde voortdurend nu hier, dan daar uitgevloeid en de daamit
ontstane gesteenten maken thans in dien vorm deel uit van de
aardkorst.
Het is slechts een van de vormen, waarin wij de stollingsgesteenten
in de aardkorst aantreffen. Dikwijls heeft het magma bij zijn op
waartsche beweging de aardoppervlakte niet bereikt, maar is het
ingeperst tusschen de reeds aanwezige gesteenten en daar af
gekoeld en gestold. De vorm van de mimte door op deze wijze
vastgeworden gesteenten ingenomen kan zeer verschillend zijn.
Een veel voorkomende vorm is de lakkolith, een vlakke lens met
opwaartsche buiging van de lagen der bovenliggende gesteenten.
Lakkolithen zijn in het algemeen groot, kunnen vele kilometers
lang en breed zijn. Een lakkolith is altijd vastgeworden onder een
dikke bedekking van bovenliggende gesteenten en wordt voor ons
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eerst megankelijk als die bedekking door erosie verwijderd is.
Groote lichamen van stollingsgesteenten van anderen vorm dragen
andere namen,
Indien het magma aanwezige scheuren opgevuld heeft zegt men,
dat het daaruit ontstane gesteente een gang vormt. Dit is de derde
vorm, waarin stollingsgesteenten in de aardkorst voorkomen,
De uitwendige omstandigheden, waaronder de afkoeling en dus
de stolling plaats heeft, zijn verschillend bij oppervlaktestroomen,
lakkolithen en gangen. Het zijn voomamelijk de snelheid van af
koeling en de druk, welke hierbij van beteekenis zijn, Zij zijn de
oorzaak van het verschil tusschen de gesteenten der lakkolithen en
der stroomen, tusschen de zoog. diepte- en uitvloeiïngsgesteenten,
De gesteenten der gangen vormen een overgang tusschen beide,
Bij de stolling kan glas ontstaan, maar in den regel wordt de
massa geheel vast in kristallijnen toestand. Achtereenvolgens ·
scheiden zich bepaalde mineralen in den, hun eigen, kristalvorm af.
De kristallen schikken zièh aaneen tot een mozaiek, dat dikwijls
het oog bekoort door verscheidenheid van vorm en kleur der
kristallen. Bekoorlijker nog en levendiger door de grootere klem
verschillen is het beeld van een. stollingsgesteente onder het mi
kroskoop in gepolariseerd licht.
Het aantal mineralen, dat als hoofdbestandeel in de stollings
gesteenten optreedt is niet zeer groot. De belangrijkste zijn in achter�
staande tabel vereenigd,
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Hoofdbestanddeelen

der stollingsgesteenten

samensteUing

mineralen

mineraalgroepen

Lichtgekleurde

bestanddeelen

kwarts

veldspaten
plagioklasen

veldspaa tachtigen

kw

SiOa

orthoklaas

or

1 K j O . 1 A I 2 O 3 . 6 SiOa

albiet

ab

1 Na^O. 1 AI2O3. 6 SiOa

anorthiet

an

1 C a O . 1 AI2O3. 2 SiOa

leuciet

Ic

1 K 2 O . 1 AI2O3. 4 SiOa

nefehen

ne

1 Na^O, 1 AI2O3. 2 SiOs

bi

ol + (kali-)ne (zeer
vereenvoudigd)

Donkere bestanddeelen

biotiet

gUmmers

orthopyroxerien

pyroxenen

kUnopyroxenen

enstatiet

es

1 M g O . 1 SiOa

hyperstheen

hy

1 ( M g , F e ) 0 . 1 SiOa

diopsiet

di

1 C a O . 1 M g . O . 2 SiOa

hedenbergiet

he

1 C a O . 1 F e O . 2 SiO^
di+he+hy+AlaOj

au giet

au

aegirien

ae

1 N a O j . 1 FeaOa. 4 SiOa

kUnoamfibolen

hoornblende

ho

ongeveer als augiet

natronamfibolen

riebeckiet

natronpyroxenen

amfibolen

ohvijn

ol

ri

ongeveer als aegirien

forsteriet

fo

2 MgO. 1 SiOj

fayahet

fa

2 F e O . 1 SiOa
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Albiet mengt zich met anorthiet in elke verhouding; samen
vormen zij als mengkristaUen de reeks der plagioklasen, waarvan
de samenstelling is ab„ an(ioo—n)/ diopsiet en hedenbergiet
vormen mengkristaUen en olivijn is een mengsel van forsteriet
en fayaliet. De tabel, welke zeer vereenvoudigd is, vermeldt kwarts
en vertegenwoordigers van een zestal groepen: veldspaten, veldspaatachtigen, ghmmers, amfibolen, olivijn. De eerstgenoemde
zijn over het algemeen hcht gekleurd; met de ghmmers beginnen
de donkere. De lichtgekleurde bevatten, behalve SiOg, de alkaliën,
de donkere daarentegen ijzer en magnesium. Dat is tot uitdrukking
gebracht in de termen salisch (si, alk.) en femisch (fe, mg). Calcium en aluminium maken zoowel deel uit van de lichtgekleurde
als van de donkere bestanddeelen, maar een bepaalde afwijking
vormen le biotiet, waarin KgO voorkomt gecombineerd met MgO
(kahumnefehen + olivijn) en 2e de natron-pyroxenen en -amfibolen waarin NagO gecombineerd is met FcgOg. In beide mineralen worden de alkaliën vergezeld door ijzer en/of magnesium.
Het magma bevatte dezelfde bestanddeelen, welke later in het
vastgeworden gesteente deze mineralen opbouwen, maar bovendien
nog andere, welke in het gesteente niet meer of nog slechts in zeer
ondergeschikte hoeveelheid voorkomen. De voornaamste van deze
stoffen zijn water, boorzuur, chloor, fluoor. W i j zien ze als zoog.
exhalaties ontsnappen aan vulkanen en lavastroomen en noemen
ze de vluchtige bestanddeelen. Zij spelen een belangrijke rol bij
de vastwording van het gesteente. De oxyden en sihkaten, welke
het magma samenstellen, hebben op zichzelf een hoog smeltpunt
(1000—2000°). D i t smeltpunt wordt door de vluchdge bestanddeelen verlaagd, de viscositeit van het magma sterk verminderd.
Zij bevorderen daardoor de kristaUisatie en beïnvloeden den aard
van de mineralen, welke zich afscheiden. Vele gesteente-vormende
mineralen kunnen in het geheel niet ontstaan uit een droge smelt:
De glasmassa uit een glasfabriek wordt bij langzame afkoehng
geheel kristaUijn ; de chemische samensteUing wijkt soms niet zoo
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sterk af van die van een bepaald stollingsgesteente, maar de mineralogische samenstelling is geheel anders. De vluchtige bestanddeelen
worden daarom ook dikwijls genoemd kristalhsatoren of mineralisatoren.
Afgezien van, deze minerahsatoren bestaat het magma uit de
enkelvoudige hoofdbestanddeelen SiOg, AlgOg, FejOg, FeO, MgO,
CaO, KgO en NajO. De betrekkelijke hoeveelheid van elk van deze
8 bestanddeelen, zooals wij die kennen uit talrijke analyses van
stolhngsgesteenten, wisselt zeer. De grenzen zijn aangegeven in
onderstaande tabel.
Chemische samenstelling der stollingsgesteenten
(25) 35 — 8 0 %

K^O
Na^O

}

» - 15%
2 — 25%

FeO
MgO
CaO

0
0
0
0

—
—
—
—

13%
18%
47%
15%

Indien deze bestanddeelen, binnen de aangegeven grenzen, in
elke verhouding gemengd voorkwamen zou de verscheidenheid
in chemische samenstelhng der stollingsgesteenten zeer groot zijn,
veel grooter dan zij in werkelijkheid is. U i t het stadstisch onderzoek
van de chemische samenstelhng der stohingsgesteenten blijkt, dat
de gehalten der bovengenoemde 8 hoofdbestanddeelen niet onafhankelijk van elkaar zijn; verandering van het gehalte aan één
der bestanddeelen gaat gepaard met stijging van de gehalten van
enkele andere, met dahng van de overige. Hiervan is een gevolg,
dat wij ahe stohingsgesteenten kunnen rangschikken om een betrekkelijk gering aantal hoofdtypen. Voor de dieptegesteenten zijn
graniet, syeniet, dioriet, gabbro, peridotiet zulke hoofdtypen.
I n nevenstaande tabel zijn van deze hoofdtypen de mineralen
vermeld, waaruit zij hoofdzakelijk bestaan.
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Enkele hoofdtypen onder de stollingsgesteenten
gesteentenaam

samenstellende

mineralen, zeer

vereenvoudigd

orthoklaas, ab-rijke plagioklaas, biotiet, kwarts
plagioklaas, hoornblende, met of zonder kwarts
an-rijke plagioklaas, pyroxeen, zonder of met olivijn
pyroxeen, olivijn

graniet
dioriet
gabbro
peridotiet

Zij zijn gerangscliikt volgens dalend SiOg-gehalte. SiOg, dat steeds
een belangrijk gedeelte der stollingsgesteenten uitmaakt, wordt
in den regel als grondslag voor de indeeling genomen. Men spreekt
van zure en basische, beter minder zure, gesteenten. Met het SiOg
dalen ook de alkaliën en AlgOg, terwijl de gehalten aan MgO en
de ijzeroxyden bij het voortschrijden in de reeks toenemen.
d

Fig. 1.

Schema voor de figuren 2, 3 en 6.

I n een beperkt gebied komen in den regel ook verschillende
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stollingsgesteenten voor; de samenstelling wisselt tusschen meer
of minder ver uiteenliggende grenzen. Enkele voorbeelden, toegelicht aan grafische voorstellingen (fig. 2, 3), kunnen dat duidelijk
maken. Deze zijn ontworpen volgens het schema van f i g . 1,
am is het gehalte aan SiO, mn, aan AljOg, mq aan MgO ahes van
één bepaald gesteente. De samenstelhng der overige gesteenten
is op dezelfde wijze ingeteekend; daarna zijn de punten, aangevende
het AlgOg-gehalte, verbonden door de kromme np, die welke het
MgO-gehalte aangeven, door de kromme qr. Blijkbaar moeten
alle punten n,q ' ' '' hggen binnen den driehoek abd; meestal
liggen zij binnen een kleiner veld. AUeen dat gedeelte van driehoek abd, dat noodig is, wordt geteekend. I n de buurt van b,
waar SiO, nadert tot 100 moeten, bij deze wijze van voorsteUen,
alle lijnen op ab toeloopen.
Fig. 2 toont, naar Pirsson, de verandering in samensteUing van de
uitvloeiingsgesteenten van Lassen Peak, Californië; 34 gesteenu
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Uitvloeiïngsgesteenten van Lassen Peak, Californië ; naar Harker,
The Natural History of Igneous rocks. London 1909.

tenanalyses zijn hierin verwerkt. De loop van de krommen
bevestigt, wat gezegd werd van het samengaan van SiOg en de al-
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kaliën en van de tegengestelde beweging van SiOa eenerzijds, MgO
en de ijzeroxyden anderzijds. De lijnen verloopen volkomen vloeiend
ondanks het groote aantal punten, dat voor de construcde gediend
heeft,
Fig. 3 geeft een beeld van de chemische samenstelhng der
gesteenten van Garabal H i l l en Meall Breac, Schodand naar analyses van Player,
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Fig. 3. Gesteenten van Garabal Hill en Meall Breac bij Ardlui, Loch
Lomond, volgens analyses van Player ; naar Harker the Natural
History of Igneous rocks London 1909.

De lijnen loopen wederom volgens het algemeene schema, maar
toch blijkt er ook verschil tegenover de variade van de gesteenten
van Lassen Peak. Het steil oploopen der Al^Og-lijn kwam daar
niet voor en MgO stijgt hier veel hooger.
Deze gevallen konden gemakkelijk vermeerderd worden. Het
verschijnsel is algemeen. De variade verloopt in groote lijnen
steeds in denzelfden zin, maar vertoont voor elk gebied toch ook
eigenaardigheden, welke elders ontbreken. De gesteenten van een
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gebied bezitten kenmerken, waardoor zij zich gezamenlijk van de
gesteenten van andere gebieden onderscheiden. Dat gezamenlijke
kenmerk is soms het veelvuldig voorkomen van een bepaald mineraal, soms is het de verhouding van twee chemische bestanddeelen.
Als voorbeeld van het laatste volgt hier nog een grafiek van de
gesteenten uit het gebied om Oslo, zoo goed bekend door de
onderzoekingen van Brögger, en uit het Gotthardmassief. (fig. 4).

ftt-ehtit

PgrIdoMt.,,

Fig. 4. Verandering van het gehalte aan alkaliën met den zuurgraad
in de gesteenten van het Oslo-gebied en in de gesteenten van
het Gotthardmassief. Naar P. Niggli, Gesteins- und
Mineralprovinzen, Berlijn 1923.

Voorgesteld is de verhouding (KgO - f NagO): SiOg, eenigszins
anders dan op de vorige plaatjes, maar dat is voor het doel van
geen beteekenis. Het blijkt, dat bij gelijk SiOg-getal het gehalte
aan alkaliën in het Oslo-gebied doorloopend grooter is dan in het
Gotthardmassief. Het verschil is vooral groot in de gesteenten
met middelmadgen zuurgraad. Het groote gehalte aan alkaliën
is van overwegende beteekenis. Het bepaalt het karakter dezer
Noordsche gesteenten en heeft tengevolge een mineralogische
samenstelhng, welke geheel afwijkt van die der Gotthard-gesteenten.
De alkaliën komen — als de chemische samenstelhng van het
magma dat veroorlooft — uitsluitend tot uitkristallisatie in den
vorm van de veldspaten orthoklaas en albiet. Dat is echter blijkens
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de tabel op bl. 20 alleen mogelijk als aan twee eischen voldaan is.
r . Er moet voldoende AI2O3 zijn om elk K j O - en NagO- „molecuul"
met 1 molecuul AI2O3 te voorzien. Reiken de aanwezige A I 2 O 3 moleculen daartoe niet, zoo moet een gedeelte der NagO-moleculen
plaats zoeken in de donkere bestanddeelen. Gewoonlijk wordt
dan gevormd het aegirienmolecuul, dat hetzij alleen, hetzij gemengd met het augietmoiecuul, als aegirienaugiet uitkristalhseert.
2°. Er moet voldoende SiOj zijn om alle K j O - en NagO-moleculen
in de verhouding 1 : 6 daarmee te voorzien. Als aan dezen eisch
niet voldaan is vormt het KgO leuciet, het N a 2 0 nefelien, verbindingen, waarin aan 1 alkahm.olecuul slechts 4 en 2 moleculen
SiOj gebonden zijn.
Of aan den eersten eisch voldaan is blijkt zonder meer als de
gesteente-analyse omgerekend is in molecuulverhoudingen. Het
aantal AlgOg-moleculen moet minstens gelijk zijn aan het aantal
moleculen K2O + NajO. Of aan den tweeden eisch voldaan is
kan ook uit de chemische analyse afgeleid worden, maar het onderZoek is iets omslachtiger omdat rekening gehouden moet worden
met de hoeveelheid SiOj, welke de overige basen vastleggen.
Het alkahgehalte van de gesteenten uit het Oslo-gebied is zoo
groot, dat aan deze eischen niet voldaan is, zoodat aegirien of
nefelien of beide er deel van uitmaken, terwijl de Gotthard-gesteenten orthoklaas, plagioklaas, biotiet en gewonen alkalivrijen
augiet bevatten.
Zóó onderscheiden zich de Oslo-gesteenten gezamenlijk van de
Gotthard-gesteenten; zóó onderscheiden zich in het algemeen
nu eens minder duidelijk, dan duidelijker, de gesteenten van een
streek zich gezamenlijk van die van andere streken. Sinds daarop
de aandacht gevallen is spreekt men van p e t r o g r a f i s c h e
provincies.
De verklaring voor dit algemeen verbreide verschijnsel is gelegen
in de aanvaarding van een zelfde magma-massa, een zelfden magmahaard, zooals meestal gezegd wordt, als bron van alle gesteenten
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eener provincie. De gesteenten van één provincie zijn ontsproten
aan een zelfde moedermagma als kinderen van hetzelfde ouderenpaar: het zijn bloedverwanten; de gemeenschappelijke kenmerken
zijn te vergelijken met famdiegelijkenis.
De gelijkenis is daarmee afdoende opgehelderd. Verklaard
moeten nog worden de groote verschiüen, die de gesteenten eener
provincie onderhng vertoonen. Onder de Gotthard-gesteenten
komen granieten en peridotieten voor en aüe tusschenstadia; de
geheele reeks van dieptegesteenten van de meest zure tot de meest
basische zijn vertegenwoordigd en evenzoo onder de Noordsche
gesteenten de overeenkomstige alkalirijke gesteenten.
Een onvolledige mengbaarheid van magma's met verschillende
samensteüing in elkaar zou een eenvoudige verklaring geven.
De scheikunde heeft ons tal van vloeistoffen leeren kennen, die niet
of onvolledig met elkaar gemengd kunnen worden. Algemeen
bekend is, dat ohe zich niet mengt met water; een ander voorbeeld
leveren amylalcohol en water. Indien op dezelfde wijze bijv.
een granietmagna niet mengbaar was met een gabbromagna zouden
beide zich scheiden, er zou „ontmenging" optreden, het granietmagma, als het hchtste, zou op het gabbroniagma komen te drijven
en, elk voor zich kristalliseerend, zou het eerste een graniet, het
tweede een gabbro doen ontstaan.
Deze eenvoudige verklaring mogen wij echter niet algemeen
aanvaarden omdat zij niet in overeenstemming is met de feiten.
Slechts voor een uitzonderingsgeval kan zij dienst doen. Metaalsulfiden, zijn in vloeibaren toestand weinig mengbaar met süikaatsmelten. De metaüurg maakt hiervan gebruik bij de zoog.
steensmelting. Dikwijls, o.a. bij de winning van koper uit erts,
wordt niet rechtstreeks het metaal uit het erts afgescheiden, maar
wordt eerst het metaal geconcentreerd in een mengsel van sulfiden,
een zoog. steen, daarna eerst uit dezen steen, waarvan het metaalgehalte hooger is dan van het erts, het metaal afgescheiden.
Sommige sulfidische ijzerertsafzettingen zijn waarschijnlijk op
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dezelfde wijze ontstaan; zij hebben zich nog in vloeibaren toestand
afgescheiden van de silikaten evenals de steen dei· metallurgen
zich tengevolge van ontmenging in vloeibaren toestand afscheidt van
de slak. Dat zulke, uit een magma afgescheident sulfidische ertsen
gewoonlijk niet gerekend worden tot de gesteenten is een kwestie
van conventie, maar ook als men ze daar wel toe rekent en dus
erkent, dat een gedeelte der stollingsgesteenten het ontstaan
dankt aan ontmenging in vloeibaren toestand, zou het zeker onjuist
zijn om de beteekenis van dit verschijnsel uit te breiden en, zooals
wel gebeurd
te aanvaarden als verklaring voor het ontstaan van
alle stollingsgesteenten.
Reeds het feit, dat de magma's, waaruit normale stollingsgesteen
ten ontstaan, betrekkelijk zoo weinig van elkaar verschillen1 zoo
zeer gelijksoortige vloeistoffen zijn, maakt het in hooge mate
onwaarschijnlijk, · dat zij onderling niet mengbaar zouden zijn.
De ervaring opgedaan zoowel in het laboratorium als in de tech
niek pleiten daar ook sterk tegen. Nooit heeft men ook maar de ge
ringste aanwijzing daarvoor gevonden. Integendeel, in een glas
blazerij bereikt men een homogene samenstelling, o.a. door de
glasmassa langen tijd gesmolten te houden.
Toch kan een, oorspronkelijk homogeen, magma bij stolling
aanleiding geven tot het ontstaan van een reeks gesteenten van
verschillende samenstelling. Het bewijs van deze mogelijkheid
wordt geleverd door het verschil in samenstelling van plaats tot
plaats, dat nagenoeg alle groote massieven vertoonen. Als voor
beeld moge dienen de gesteentemassa van Yogo Peak, Little Belt
Mountains, Montana, waarvan fig.5Been platte grond geeft. Dehoofd
massa heeft de samenstelling van graniet: naar de uiteinden gaat
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Fig. 5. Plattegrond van de gesteentemassa
van Yogo Peak, Little Belt Mountains, Montana, naar Weed en Pirsson; p = granietporfyr, b = banatiet, m = monzoniet,
s = shonkiniet.

Fig. 6. Mineralogische samenstelling
van de gesteenten van Yogo Peak. I n
de volgorde p, b, m, s afnemend gehalte aan kwarts en veldpaten, toenemend
gehalte aan donkere bestanddeelen.

het granietische gesteente p over in basische b, m, s, zooals blijkt uit
de donker wordende pointeering en uit het diagram f i g . 6. De
overgang der gesteenten in elkaar is geleidelijk.

Fig. 7. Lakkolith van Shonkin Sag, Montana.
De bovenste figuur geeft een vertikale doorsnede in de ware verhouding;
in de onderste figuur is de hoogte overdreven.
S = syeniet, T = tusschenvorm, Sh. = shonkiniet, L = leucietbazalt.
Naar Weed en Pirsson.

De lakkohth van Shonkin Sag in Montana (fig. 7) levert een
tweede welbekend voorbeeld. De gesteenten zijn weer donkerder
aangegeven naarmate zij basischer zijn.
In beide gevallen is de kamer ongetwijfeld slechts eenmaal
gevuld geworden met magma, dat oorspronkelijk een homogene
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massa was. Het is regel, dat in een groot massief de samenstelling
van plaats tot plaats verandert, Ook zijn niet zeldzaam gesteente
gangen met een kem van andere chemische en mineralogische sa
menstelling dan de beide zoomen.
Dit verschijnsel, de splitsing van een oorspronkelijk homogeen
magma in gedeelten met verschillende samenstelling, draagt den
naam van d i f fne n t i a t i e, Lang reeds wordt gestreden over de
vraag, welke krachten de differentiatie teweegbrengen. Sommigen
zochten de oorzaak in de diffussie- en convectiestroomen, welke
optreden in vloeistoffen tengevolge van temperatuurverschil.
Het verschijnsel der diffusie is bekend. In een zoutoplossing
beweegt het zout zich wegens verschil in osmotischen druk naar
de koudste plaats, Ook de convectiestroomen zijn algemeen
bekend. Zij verl'aden zich in de slieren, welke opgemerkt worden
als in een bekerglas water verwarmd wordt. Beide verschijnselen
zouden theoretisch aanleiding kunnen geven tot verschil in samen
stelling in het nog gesmolten magma, van plaats tot plaats.
Eveneens kan stofverplaatsing in oorspronkelijk homogene
vloeistoffen opgewekt worden door een electrischen stroom. Zelfs
moet theoretisch een concentratie van zwaardere "moleculen"
optreden bij den bodem van zeer lange, vertikaal geplaatste, met
vloeistof gevulde buizen, alleen reeds door de werking der zwaarte
kracht. Proeven hebben bewezen, dat door centrifugeeren een
meetbaar verschil in samenstelling opgewekt kan worden, n.l. een
concentratie van het opgeloste _zout aan den omtrek. De daarvoor
noodige centrifugaalkracht was echter 100000 maal zoo groot als
die, welke aan de oppervlakte der aarde opgewekt wordt door de
wenteling. Wij kunnen met _zekerheid zeggen, dat de centrifugaal
kracht geen merkbare verschillen in de samenstelling van een
gesmolten magma kan teweegbrengen. Het staat vast, dat het
soortelijk gewicht der aarde naar het middelpunt toeneemt. Er
zijn vele redenen om een aantal elkaar en den kern omhullende
schalen met afnemend soortelijk gewicht aan te nemen. Dit is
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een rangschikking onder de werking van de zwaartekracht, niet
van de centrifugaaOjracht, welke juist de zwaarste deelen naar
buiten zou drijven.
Het wordt echter, als men deze zaken quantitatief nagaat, onwaarschijnlijk, dat de zwaartekracht, die den bouw der aarde in
het groot blijkbaar beheerscht, ook tengevolge zou hebben een
rangschikking naar het soortelijk gewicht binnen een met magma
gevulde kamer, zoodanig, dat bij den vloer de vloeistof zwaarder
zou zijn en dus een andere samenstehing zou hebben dan bij het dak.
Ten aanzien van den invloed der diffusie kan de uitspraak
niet zoo beshst zijn. Diffusie treedt zonder twijfel in het magma op.
Anders zouden de kristallen, waaruit het gestolde magma, het
gesteente, bestaat, zich niet hebben kunnen ontwikkelen. Elk van
die kristallen was oorspronkelijk een kiem, een regelmatig bouwwerk van slechts enkele weinige moleculen. Het is gegroeid doordat
het uit de vloeistof andere moleculen tot zich heeft getrokken.
Daardoor wordt de vloeistof in de onmiddellijke omgeving van het
groeiende kristal armer aan deze moleculen en, lang vóór het
kristal zichtbaar zou zijn geworden, zouden aüe moleculen opgebruikt zijn. Het verder voortgroeien van het kristal is alleen
mogelijk geworden doordat voortdurend van verderaf, moleculen
van dezelfde stof toegevoerd werden. Zulk een verplaatsing van
vloeistofdeeltjes is diffusie.
De ter beschikking staande gegevens zijn onvoldoende om te
beslissen hoe snel onder de omstandigheden, welke in het magma
heerschen, de diffusie plaats heeft. Bekend is, dat de snelheid van
diffusie sterk beïnvloed wordt door den graad van vloeibaarheid;
zij is gering in taaie vloeistoffen. Silikaatsmelten in samenstelling
overeenkomende met magma's zijn zeer taai. Daaruit is afgeleid,
dat de diffusiesnelheid in magma's gering is, maar die conclusie
is voorbarig, want de kunstmatige smelten zijn droog, missen de
vluchtige bestanddeelen van het magma en deze verhoogen de
vloeibaarheid zeer.
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Wij zouden een beter inziclit Inrijgen in de diffusiesnellieid
in magma's als w i j betrouwbare gegevens hadden omtrent den
graad van vloeibaarheid der magma's. De bezwaren verbonden
aan het onderzoek van waterhoudende silikaatsmelten onder hoogen
druk zijn echter tot nu toe niet overwonnen. De moeilijkheid is
daarin gelegen, dat de weerstand van al onze materialen zoo sterk
vermindert bij hooge temperatuur. Bovendien laat zelfs staal op
hooge temperatuur gassen door.
Zoolang wij niet over betere experimenteele gegevens beschikken, moeten wij ons tevreden stellen met de conclusies, getrokken
uit het onderzoek van de eindproducten, de gesteenten. Deze
wetdgen het vermoeden, dat de diffusie langzaam geschiedt en
zich niet over grooten afstand doet gevoelen. Ware het anders,
zoo zou men kunnen verwachten, dat als gevolg van de uiterst
langzame kristalhsade zeer groote kristallen gevormd zouden
worden. De grootte der kristaUen, ook van volkomen rusdg en
langzaam gestolde dieptegesteenten, worden echter uitgedrukt
in milhmeters, zelden in cenUmeters en aUeen onder buitengewone
omtstandigheden ontstaan kristaUen van metergrootte.
De snelheid van diffusie is van doorslaggevende beteekenis,
want de tijd waarin de diffusie een verschü in samensteUing zou
moeten teweegbrengen is niet onbeperkt. Ter plaatse, waar zij werken moet, in de ruimte, waar het magma tot stolhng zal komen,
is de temperatuur van het magma hooger dan die van de omringende
gesteenten. Het dankt die hoogere temperatuur daaraan, dat zij uit
diepere deelen der aardkorst is opgestegen. Wegens het temperatuurverschil wordt warmte aan de omgeving afgestaan; het magma
Zelf koelt af; juist daarvan is de stolhng een gevolg.
Hoe snel die afkoehng zich zal voltrekken is van vele factoren
afhankelijk, o.a. van de grootte en den vorm van de magmakamer
en van het temperatuurverschil tusschen magma en omgeving.
Aan den buitenkant zal de afkoeling sneller gaan dan meer binnenwaarts en dus zal daar de kristaUisatie vroeger beginnen en ook
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sneller verloopen. Het is de verklaring voor het algemeene verschijnsel der koelranden om stolhngs-gesteentehchamen; zij
onderscheiden zich als gevolg van de snellere kristaUisatie door
kleiner korrel van de hoofdmassa.
Niet mogelijk is het om nauwkeurig aan te geven hoe lang
de hoofdmassa in voldoende mate vloeibaar blijven zal, dat diffusie
zal kunnen optreden. Onderstellen wij daarvoor redelijk lange
perioden en nemen wij ook een redelijk schijnende grootte aan
voor de diffusiesnelheid zoo leidt de berekening tot de conclusie,
dat de diffusie aUéén bezwaarlijk verantwoordelijk kan zijn voor het
groote verschil in samenstelhng tusschen de gesteenten, welke
uit één homogeen magma ontstaan. Samenvattend komen w i j
tot de conclusie, dat alle factoren, welke een verschü in samensteUing in het nog vloeibare magma zouden kunnen opwekken,
onvoldoende zijn om de differendatie te verklaren.
Een oorzaak, welke naar den tegenwoordigen stand van onze
kennis veel grooter invloed heeft, is de zoog. gefraküoneerde
kristalhsade. Het is bekend, dat uit een samengestelde oplossing,
in het algemeen een aantal stoffen kunnen kristaUiseeren. Z i j
beginnen niet tegelijk te kristaUiseeren, maar volgen elkaar
op. De volgorde van uitkristalhsatie wordt beheerscht door
de samenstelhng van de vloeistof, door temperatuur en druk.
Zoo ook kristaUiseeren uit een gesmolten metaalmengsel achtereenvolgens verbindingen met verschillende samensteUing en zoo
ook kristaUiseeren uit een natuurlijke sihkaatsmelt achtereenvolgens
verschillende mineralen. Er is geen wezenlijk verschü tusschen
een oplossing en een smelt.
Elke twijfel of inderdaad ook uit het magma de mineralen
zich na elkaar hebben afgescheiden verdwijnt trouwens bij
het onderzoek van slijpplaatjes van gesteenten onder het
mikroskoop. Sommige van de samenstellende mineralen blijken
dan voor te komen in kristaUen, welke volledig hun eigen
kristalvorm vertoonen. Zij zijn gegroeid toen het magma overigens
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nog geheel vloeibaar was en zijn niet door buren in hun groei
belemmerd. Andere missen dien kristalvorm en vuUen de ruimten
op, welke nog waren opengebleven, Tusschen deze uitersten liggen
overgangen; kristaüen, v/elke gedeeltelijk hun eigen vorm hebben
kunnen aannemen. Daarin, in de omsluiting van een kristal door
een ander, en in soortgelijke kenteekenen hgt het middel om den
betrekkelijken ouderdom der bestanddeelen vast te steüen.
Elk mineraal zal uitkristalhseeren op het oogenbhk (onderkoeling buiten beschouwing gelaten), waarop de concentratie gelijk
is geworden aan de oplosbaarheid. Om te kunnen voorspeüen
in welke volgorde dat, bij een bepaalde samensteüing van het
magma, voor de verschihende mineralen het geval zal zijn,
zou het evenwichtsdiagram bekend moeten zijn van het uit vele
componenten bestaande chemische stelsel, dat het magma is. Het
is er ver van af, dat wij zulk een diagram zouden kunnen ontwerpen
op grond van het experiment. Daarom zijn wij grootendeels aangewezen op de ervaring opgedaan bij het onderzoek van slijpplaatjes.
Die ervaring leert, dat in het algemeen van de hoofdbestanddeelen
de donkere zich het eerst vormen, vóór de hchtgekleurde. Zij zijn
Zwaarder dan de omringende vloeistof en zullen daarin zinken.
Dat zinken zal niet snel gaan, want het verschü in soortelijk gewicht is betrekkelijk gering, de deeltjes zijn klein en de vloeistof
is dik; toch is er geen reden om het bezinken der eerstgevormde
kristaüen te betwijfelen. Bij laboratoriumproeven is waargenomen,
dat reeds in kleine kroesjes olivijn-kristaüen door een sihkaatsmelt
naar den bodem zonken; augiet-kristallen zinken in gesmolten lava
van den Vesuvius, leuciet-kristallen daarentegen stijgen naar boven.
Wij kunnen nog iets verder gaan en mogen in overeenstemming
met de ervaring, opgedaan bij het onderzoek van gesteenten, zoowel
als bij het laboratoriumonderzoek van, op eenvoudige magma's gelijkende, smelten, aannemen, dat de donkere mineralen zich in
den regel afscheiden in de volgorde olivijn, pyroxenen, amfibolen,
biotiet en dat van de lichtgekleurde bestanddeelen de anorthiet-
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rijkste plagioklaas-kristallen zich in den regel pas beginnen af
te scheiden naast pyroxeen en dan achtereenvolgens opgevolgd
worden door plagioklasen rijker aan albiet, door orthoklaas en
door kwarts.
De mineralogische samenstelhng van de hoofdtypen der dieptegesteenten kan nu op eenvoudige wijze verklaard worden. De
bezinkende olivijn-kristahen vereenigen zich op den vloer van de
kamer tot een peridodet; daarboven ontstaat een aggregaat van
pyroxeen en anorthietrijke plagioklaas, een gabbro; daarboven
een dioriet, bestaande uit plagioklaas met kleiner anortliietgehalte
en hoornblende; weer hooger een graniet bestaande uit orthoklaas,
albietrijke plagioklaas, kwarts en biodet,
: De gegeven verklaring van de differendatie als rechtstreeksch
gevolg van de kristalhsade bevredigt ook daarom zoo zeer, omdat
daarmee tevens verklaard is waarom bepaalde elementen elkaar
bij de differentiaüe vergezehen. Juist die elementen, welke samen
de gesteentemineralen vormen, gedragen zich als vrienden. De
alkaliën, aluminium en kiezelzuur vormen tezamen de veldspaten, magnesium en ijzer vormen met kiezelzuur de donkere
bestanddeelen. Indien een andere kracht, bijv, de diffusie, de
oorzaak ware van de sphtsing der elementen, zou het wel in hooge
mate toevaUig zijn dat juist die elementen, die later de mineralen
moeten opbouwen, tevoren reeds door andere krachten werden
samengebracht.
Van de gegeven verklaring is een gevolg, dat in den regel, in
eenzelfde kamer, de gesteenten gerangschikt moeten zijn naar het
soortelijk gewicht, d,w,Z. met naar de diepte afnemenden zuurgraad. Bij de meeste groote hchamen van stollingsgesteenten
kunnen wij ons daarvan niet overtuigen, omdat de erosie niet
zoover gevorderd is, dat diepere deelen voor het onderzoek toegankelijk zijn. Er zijn echter tal van voorbeelden bekend waar dit
door gunstige omstandigheden wel het geval is en waar de theorie
bevestigd wordt.
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Wij kunnen niet verwacliten, dat de geiieele reeks van gesteenten,
wéke uit een homogeen magma van bazaltische samenstehing
kunnen ontstaan, steeds aanwezig zuhen zijn. De differentiatie
kan, door volledige stohing, in elk stadium tot staan zijn gekomen
zoodat de zuurdere differentiaten niet meer gevormd werden.
De op zeker oogenblik resteerende vloeistof kan door bewegingen
in de aardkorst uitgeknepen worden en van dat oogenblik af, als
uitgangsmagma, een zelfstandig bestaan voeren, zich differentieeren
langs een andere lijn dan gevolgd zou zijn indien het niet van de
reeds gevormde kristaUen was afgescheiden. De mogelijkheid
om in een later stadium de reeds gevormde kristaUen weder op te
lossen, wat dikwijls plaats heeft, is nu afgesloten.
Bij het opsommen van de zich achtereenvolgens afscheidende
mineralen is geen rekening gehouden met de vluchtige bestanddeelen. Deze beheerschen mede het evenwicht in het stoUendê
magma. Hooge druk van den waterdamp is bevorderlijk aan de
vorming van sommige mineralen, bijv. van biotiet, belet die van
andere. Quahtatief beginnen wij deze zaken eenigszins te overzien,
quantitatief nog maar weinig.
Voldoende zal gebleken zijn, dat de gesteenten van een petrografische provincie, vrelke achtereenvolgens i n vloeibaren toestand uit
eenzelfde magmahaard opstijgen en aan die gemeenschappelijke
afkomst hun familiegelijkenis, hun bloedverwantschap danken,
daarom nog geenszins volkomen gelijk behoeven te zijn. Integendeel,
indien er een geruime tijd verloopt tusschen twee opvolgende
ontlastingen, zoodat intusschen de differentiatie in den haard
verder voortgang heeft gemaakt, kunnen de achtereenvolgens
opgestegen magma's en de daaruit ontstane gesteenten niet gelijk
zijn.
Normaal zal zijn, dat de opvolgende gesteenten een toenemenden
zuurgraad vertoonen. Als, vóórdat nog de kristaUisatie begonnen is,
de vulhng van de kamer de chemische samensteUing heeft van
gabbro zal een, op dat oogenblik opstijgende, magmahoeveelheid
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óók die samenstelling hebben en, door snelle afkoeling verhinderd
te differentieeren, vast worden als gabbro of als het daarmee in
samenstelhng overeenkomende uitvloeüngsgesteente: basalt,
In de magmakamer gaat nu langzaam de kristalhsade beginnen,
olivijn vormt zich en bezinkt, pyroxeen volgt enz. Deze eerstgevormde bestanddeelen bevatten minder kiezelzuur dan het
magma; de vloeistof wordt dus zuurder, krijgt de samenstehing
van dioriet en als in dit stadium wederom een gedeelte opstijgt
zal het opgestegen magma vast worden als dioriet of als een daarmee
in chemische samenstelhng overeenkomend uitvloeiingsgesteente.
De ervaring bevestigt deze, uit den gang der differentiatie,
afgeleide volgorde. Normaal is inderdaad, dat de opvolgende gesteenten eener provincie steeds zuurder worden. Vele uitzonderingen zijn echter bekend en dat moest ook verwacht worden.
Niet altijd behoeft het opstijgende magmagedeelte afkomsdg te zijn
uit het bovengedeelte van de kamer, waar zich de kristalvrije
vloeistof bevindt. Langs zijdelingsche spleten kan de kamer ook
afgetapt worden op een lager niveau en een vloeistof opstijgen,
bezwangerd met kiezelzuurarme kristallen, zoodanig dat vloeistof
en kristaüen samen basischer zijn dan de daarboven liggende kristalvrije vloeistof, welke reeds vroeger opgestegen kan zijn. De
aftapping van de met kristaüen bezwangerde vloeistof geeft dan
aanleiding tot het ontstaan van een basischer gesteente na een
zuurder gesteente van ouderen datum, een terugslag dus.
Tal van andere complicaties kunnen een verstoring van de regelmatige verandering van samenstelhng der opvolgende gesteenten
veroorzaken. Een van die oorzaken is de oplossing van nevengesteente door het magma. Sommige onderzoekers kennen aan dit verschijnsel, de a s s i m i l a t i e , een groote rol toe; bepaaldelijk wordt
het ontstaan van alkahrijke gesteenten, zooals w i j leerden kennen
uit het gebied van Oslo, toegeschreven aan het oplossen van groote
hoeveelheden kalksteen. Hoe dit zij, vast staat dat, door de oplossing van vreemd materiaal, de chemische samenstelling van het
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magma gewijzigd kan worden en aanleiding kan geven tot het ontstaan van stohingsgesteenten van abnormale samenstelhng. Zulke
als het ware door kruising ontstane, gesteenten heeten met een wederom aan de biologie ontleenden term h y b r i d e n . Het is duidelijk, dat het optreden van hybridische gesteenten de doorloopende
verandering in samenstelhng der opvolgende gesteenten verstoren moet.

Fig. 8. Schematische doorsnede over een gedeelte van de aardkorst met
magmahaarden in verschillende diepten, gevoed uit de schaal, bestaande uit
het hypothetische bazaltische oermagma.

I n figuur 8 is nog eens getracht duidelijk te maken hoe men
zich de bloedverwantschap der gesteenten ontstaan moet denken.
Zij is geheel schetsmadg en niet op schaal geteekend. Een aantal
magmakamers zijn geteekend, sommige daarvan hebben een gedeelte van hun inhoud ontlast in een hooger gelegen kamer. Daarin
gaat de differendade voort en uit die hooger gelegen kamers,
zoowel als uit de dieper gelegene, kunnen differentiaten afgezonden worden naar de allerbuitenste aardkorst en zoo voor ons
toegankelijk worden.
Dieper nog dan de zooeven bedoelde diepere haarden is geteekend een doorloopende schaal van magma of van stoüingsgesteente,
dat gemakkelijk i n vloeibaren toestand, in magma, kan
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overgaan. Vele redenen pleiten voor het bestaan van zulk een
schaal; de samenstelhng ervan moet overeenkomen met die
van gabbro en bazalt; het is het bazaltische oermagma, de
hypothetische stammoeder van ahe stolhngsgesteenten op aarde.
De gesteenten van één provincie zijn gedeeltelijk ontsproten
aan eenzelfden hooggelegen haard, zijn kinderen van eenzelfde
moeder, dus zustergesteenten; gedeeltelijk ontsproten aan een
anderen hooggelegen haard en dus nichten van de vorige; gedeeltelijk ook rechtstréeks, zonder verdere differentiatie, ontsproten
aan den dieper gelegen haard; deze laatste staan tot de eerstbedoelde
gesteenten in de verhouding van tante tot nicht. De gelijkenis is
in het algemeen grooter naarmate de bloedverwantschap nauwer isj

BOUW- E N F U N C T I E V A N H E T O O G
door
PROF. V A N DER HOEVE.

Prof. van der Hoeve hield op 18 December een voordracht
toegehcht door vele lantarenplaten over „de bouw en de functie
van het oog." —
De funcde van het oog is het opvangen van lichdndrukken en
het voortgeleiden daarvan naar de hersenen, waar zij tot gewaarwording kunnen komen.
Deze functie is toevertrouwd aan het netvhes en de gezichtszenuw, die wij deswege de essentieele deelen van het oog kunnen
noemen. AUe andere deelen, die wij aan het oog onderscheiden,
dienen om aan de essentieele deelen het uitoefenen van hunne
functie mogelijk of gemakkelijk te maken.
Het netvhes bestaat, hoewel het een uiterst dun vhes is toch
nog uit tien verschihende lagen, waarvan op één na de buitenste
de laag van de zintuigepitheheen is. De acht binnenste lagen zijn
geheel doorzichtig, de tiende bestaat uit pigmentcehen, het maakt
daardoor den indruk, alsof het hcht zoo makkelijk mogelijk tot de
zintuigepitheheen kan doordringen, maar door het pigment wordt
tegengehouden, zoodat het zoo sterk mogelijk op de zintuigcehen
kan inwerken.
Van de zintuigepitheheen onderscheiden w i j twee soorten, korte
dikke, de kegels en lange slanke, de staafjes. Wanneer de hchtprikkel de zintuigcellen bereikt, brengt hij veel verandering te weeg,
er ontstaan electrische stroomen, de kleurstof der staafjes, het
staafjesrood, verbleekt, de chemische reactie van het netvhes
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verandert en het pigment der pigmentcehen verplaatst zich tot
tusschen de staafjes en kegels in. Waarschijnlijk wordt de lichtprikkel hier omgezet i n een anderen prikkel, waarvan wij den aard
nog niet kennen. Deze wordt voortgeleid langs den uitlooper van
de zintuigcel, naar een tweede cel, die door den uitlooper omsponnen wordt, deze tweede cel heeft een uitlooper, welke in contact
treedt met één uitlooper van een derde cel, die ten slotte een
tweede heel lange uitlooper heeft, welke als zenuwvezel verloopt
in de zenuwvezellaag, één der binnenste lagen van het netvlies.
Van alle zijden komen de zenuwvezels samen op één plaats, de
zenuwvezelschijf, waar zij zich vereenigen tot een rolronde streng,
de gezichtszenuw, die zich door de oogkuil naar de hersenen begeeft, waar wij haar niet verder zullen volgen.
Het netvlies bestaat in zijne uitgestrektheid uit twee deelen,
die zoowel in bouw als i n functie geheel van elkaar verschillen
n.l. de kleine centrale plek, ook wel plaats van duidelijk zien of
gele vlek genoemd en de groote peripheric van het netvhes,
In bouw verschiüen deze deelen doordat in de centrale plaats
le vele der tien netvheslagen ontbreken' of dunner zijn, zoodat
daar een kleine put ontstaat; 2e een gele kleur aanwezig is; 3e geen
staafjes voorkomen, maar aüeen kegels, die zeer dicht op elkaar
staan en 4e het netvhes geen vaten heeft, terwijl de peripherie wel
vaten heeft en zoowel staafjes als kegels bevat, de kegels zijn het
talrijkst het dichtst bij de gele vlek om verder op hoe langer hoe
minder in aantal te worden en aan de uiterste peripherie geheel
te ontbreken.
De funcde van beide deelen verschüt in vele opzichten; de
gele vlek dient voor het duidelijk onderscheiden van vormen,
de peripherie voor het oriënteeren in de ruimte; de kegels zijn
het orgaan voor kleurwaarneming, maar zij hebben veel hcht
noodig om te kunnen functioneeren, hierdoor worden in de schemer
geen kleuren waargenomen en kan de gele vlek niet functioneeren,
terwijl de peripherie goed blijft zien al wordt het duister.
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Iemand, die zijn gele vlek mist, kan niet lezen of schrijven,
maar kan heel goed rondloopen zonder zich te stooten of te
struikelen; iemand daarentegen bij wien de werking van de peripherie van het netvhes is uitgevallen en alleen de centrale plek
functioneert, kan lezen en schrijven, maar gedraagt zich als hij
rond w i l loopen als een absoluut bhnde.
Wij kunnen vrij goed oordeelen over de wijze waarop de beide
deelen functioneeren, omdat w i j ziektetoestanden kennen, waarbij
óf de peripherie óf de centrale plek onwerkzaam is.
Bij sommige ziekten b.v. tabak- en alcoholvergifdging werken
de kegels niet meer, hierdoor vermindert het centrale zien en
vooral ook de kleuronderscheiding.
Er wordt op gewezen hoe gevaarlijk dit kan zijn i n verschillende
beroepen b.v. bij stuurheden op schepen en machinisten van
treinen, zoodat het noodzakelijk is, zooals de Nederlandsche
spoorwegen doen, op geregelde tijden het personeel te laten
onderzoeken op de functie hunner oogen.
Voor het goede functioneeren van de deelen van het netvhes
is het noodig, dat daarop een beeld van de omgeving gevormd
wordt; een der hulpapparaten van het oog zal dus zijn het beeldvormend deel.
De centrale plek is zoo klein, dat slechts een klein deel van een
woord tegelijk scherp gezien wordt en men om te lezen het oog
langs den regel moet bewegen, hiervoor zijn de bewegingen van
ons hoofd en lichaam veel te langzaam en te stroef, zoodat wij
een tweede hulpapparaat behoeven, de bewegende deelen.
Het oog wordt gewoonlijk vergeleken met een photographic,
apparaat, waarbij het netvhes de rol van de gevoehge plaat vervult.
De beeldvormende deelen van het oog zijn hoornvlies en lens.
Het is bekend, dat een photoapparaat moet worden ingesteld om
scherpe beelden te verkrijgen, ook het oog bezit, ten minste tot
op een zekeren leeftijd, het vermogen zich voor verschillende
afstanden in te stellen, hetwelk men het accomodatievermogen
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noemt. Wordt bij het photographieapparaat instehing verkregen
door verandering van de lengte daarvan, hetgeen ook bij het oog
van enkele diersoorten het geval is, bij den mensch verkrijgt men
scherpe beelden op verschillende afstanden door verandering
van de breking van de lens. De lens is n.l. omgeven door een
kapsel, welke gespannen wordt gehouden door een band, de ophangband van de lens, die deze met den oogwand verbindt. De
accomodadespier nu heeft het vermogen de ophangband te ont?
spannen, waardoor de lens zich gedreven door haar elasticiteit
kan vervormen en een sterker kromming aannemen, zoodat de
breking toeneemt, dus het oog voor korteren afstand wordt ingesteld.
Met het toenemen der leeftijd vermindert de elasticiteit van de lens
en dus het vervormings-, het accomodatievermogen; terv/ijl een
jongen van 10 jaar ongeveer 14 Dioptriëen lean accomodeeren, dus
scherp zien van oneindigen afstand tot op 7 c.M.; kan iemand
van 45 jaar zijn lens nog slechts 4 Dioptriëen'in breking doen toenemen, dus tot op 25 c.M. scherp zien, terwijl iemand van 65
jaar in 't geheel niet meer kan accomodeeren. Hierdoor moet bij
den normalen mensch ongeveer van af het 45e jaar het accomodatievermogen aangevuld worden door een bril, de zoogenaamde
ouderdomsbril. Ieder, die deze gebruikt, bemerkt terdege hoe
verre onze eigen lens superieur is aan een kunstmatige. Elke bril
toch stelt het oog slechts i n voor één bepaalden afstand, zoodat
een persoon zonder accomodatievermogen eigenlijk voor eiken
afstand een anderen bril zou moeten hebben, één om, als hij geen
normale breking heeft, i n de verte te zien, één om te lezen, één
voor musiceeren, één om te schrijven, enz. Gewoonlijk behelpen
wij ons met een tweetal brihen, maar ieder die ouderdomsbriUen
behoefty betreurt zijn jeugd toen zijn eigen lens hem in staat stelde
op eiken gewenschten afstand scherp te zien.
Het bewegingsapparaat van het oog is niet minder fraai ingericht
dan het beeldvormende.
Elk oog heeft voor de beweging zes. oogspieren, vier rechte en
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twee schuine, die het oog rond de drie hoofdassen kunnen bewegen:
om de frontale as naar boven en beneden, om de verdcale as naar
rechts en links, om de sagittale as, zóó, dat het regenboogvhes
zich als een rad beweegt, vandaar de uitdrukking raddraaiïng
van het oog.
Horizontale en verticale oogbewegingen kunnen wihekeurig
worden uitgevoerd, de raddraaiïng niet. Als het oog recht uit
staat, kunnen de in het frontale vlak liggende in- en uitwendige
oogspieren het oog naar rechts en hnks draaien; naar boven en
beneden beweging van het oog behoeft een ingewikkelder mechanisme, daar geen enkele spier in het sagittale hoofdvlak van het
oog hgt. Samentrekking van de bovenste rechte oogspier doet het
oog naar boven gaan, maar tevens naar binnen en veroorzaakt
bovendien raddraaiïng; samentrekking van de benedenste schuine
oogspier, veroorzaakt eveneens beweging naar boven, daarbij naar
buiten en raddraaiïng in tegengestelden zin. Men zou nu kunnen
meenen, dat samentrekking dezer beide spieren het oog recht
naar boven zou doen bewegen, omdat raddraaiïng en zijdehngsche
beweging elkaar opheffen. Nauwkeuriger beschouwing en berekening toont echter, dat dit niet het geval is, het mechanisme is
veel ingewikkelder, bij elke beweging van een oog hoe klein ook,
verandert de spanningstoestand van ahe zes oogspieren, moeten
alle zes oogspieren medewerken. Nog ingewikkelder wordt dit
als men bedenkt, dat altijd beide oogen tegelijkertijd bewegen
en dit steeds in zoo volkomen harmonie geschiedt, dat de oogen
altijd op hetzelfde punt gericht zijn op straffe van dubbelzien.
De angst voor dubbelzien is volgens mij waarschijnlijk de prikkel,
die maakt, dat onze oogen steeds goed .gericht zijn en dat bij elke
beweging al onze twaalf oogspieren harmonisch werken.
Nog fraaier wordt deze harmonie, wanneer wij weten, dat
oogbeweging en accomodade zoodanig samengaan, dat bij het
zien naar één punt steeds als de oogen er op gericht worden, de
accomodade er gelijktijdig op wordt ingesteld.
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Een derde hulpapparaat is het voedend systeem. Gezichtszenuw
en netvlies hebben hunne eigen bloedvaten, verder wordt een
groot deel van het oog gevoed door het druifvormig vhes, bestaande uit vaatvlies, haarband en regenboogvlies, welke ahe
zeer bloedvaatrijk zijn. Hierdoor worden de oogvochten afgescheiden die via glasvocht en achterste oogkamer door de pupil in de
voorste oogkamer komen en daar hoogstwaarschijnlijk langs de
kamerbocht worden weggevoerd. Wanneer op dezen weg der oogvochten ergens eene verstopping ontstaat, kan minder vocht afgevoerd worden dan aangevoerd wordt en kan drukverhooging
ontstaan, een zeer gevreesde ziekte, die menig oog ten gronde voert.
Een laatste hulpapparaat vinden wij in de beschuttende deelen.
Het netvhes, dat uit den aard zijner funcde aan het oppervlak
moet hggen, is zoo teer, dat het noodig is het te beschutten. Het
wordt omgeven door het druifvormig vlies, dat zich uitstrekt als
een bol met afgeplat voorvlak, waarin een opening: de pupil; hieromheen bevindt zich de harde oogrok, gevormd uit ineengevlochten
bindweefselvezels. Deze houdt vele uitwendige schadelijkheden
tegen en geeft het oog de bolvorm. De oogbal ligt in de oogkuil,
van ahe zijden behalve aan de voorkant door beenige wanden
beschut; aan de voorzijde nu bevindt zich een scherm, bestaand
uit de oogleden en een stevige bindweefselmembraan, die bij het
sluiten der oogleden het oog als een brandscherm van de buitenwereld afsluiten. Deze afsluidng gebeurt automatisch zoodra er
gevaar dreigt.
Voor kneuzing tegen de beenige oogkuilwanden wordt het
oog beschut door spiermassa en vet, die als een stootkussen kunnen
dienen. De oogharen houden bovendien vele schadelijkheden tegen.
Ondanks al deze beschutdngsinrichtingen is het oog toch nog
zeer kwetsbaar; in de laatste oorlog waren 5 a 10 "/o van ahe verwondingen oogverwondingen; ook in de industrie is het aantal
oogverwondingen onevenredig groot in vergelijking met de grootte
van het orgaan. D i t komt deels, omdat het oog reeds als ernsdg
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letsel voelt, wat elders aan het hchaam nauwlijks bemerkt wordt.
Een stofje in het oog kan dit geheel buiten werking stellen, terwijl
duizenden op het hchaam van geen invloed zijn, Andersdeels
wordt het groote aantal oogverwondingen veroorzaakt door de
wijze waarop het oog wordt blootgesteld aan geweld, zoowel i n
den oorlog als bij het werk. Getoond worden brilleglazen van een
ketdngmaker en een slijper, beide na eenige maanden gebruik
honderden stukjes ijzer of amarilsteen bevattend, ja zelfs toont
één glas van den slijper na één dag gebruik ruim twindg vreemde
hchaampjes. D i t bewijst niet aUeen hoezeer het oog bij dit werk
is blootgesteld, maar ook hoe goed de beschuttingsinrichdngen
der oogen zijn.
Een slijper toch, die blijkens dit brilleglas meer dan honderd
stukjes daartegen krijgt in één week, krijgt als hij zonder glas werkt
gemiddeld zeker niet meer dan één stukje per week in het oog;
de natuurlijke beschutdngsapparaten houden dus zeker 99 % dezer
kleine voorwerpen tegen.
De werkheden houden niet van schutbriUen en dragen hen nooit,
daar zij meenen er meer last van te hebben dan voordeel.
Tegen indroging wordt het oog behoed door het traanapparaat,
dat als een uitstekende irrigadeinrichting werkt. Het mechanisme
der traanwegen wordt beschreven en getoond hoe een aangeboren
verstopping van het traanneuskanaal aan de uitmondingsopening
in de neus tot schadelijke gevolgen aanleiding kan geven.
Het traanapparaat is zeer ingenieus en f i j n , maar wordt mede
daardoor spoedig in zijne functie gestoord.
Beschutting tegen stralenwerking.
Ahe stralen van hchtbronnen, zoowel donkere als hchtende
kunnen het oog beschadigen. Infraroode stralen kunnen staar
veroorzaken en zijn waarschijnlijk de hoofdoorzaak van de beroepsziekte der glasblazers, de glasblazerstaar. Lichtende stralen
kunnen de gele vlek buiten werking stehen, zooals bij elke zons-
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verduistering wordt waargenomen bij tal van menschen, die
met niet genoeg beschermde oogen dit schouwspel aanschouwd
hebben en daardoor tijdelijke of blijvende gezichtsstoornissen
verkregen.
Een zekere bescherming tegen alle stralen biedt de pigmentatie
van het oog; zoowel de pigmentlaag, die het netvhes omgeeft,
en die zich op haarband en regenboogvhes voortzet als'de pigmentcehen, die V/ij in het druifvormig vlies aantreffen, maken, dat
stralen in hoofdzaak alleen het oog binnentreden door de pupil,
die bovendien automatisch nauwer wordt als veel, wijder als
weinig hcht aanwezig is.
Het meest is gedacht en gewerkt over den invloed van de stralen
van lage golflengte, de ultraviolette stralen.
Om na te gaan of deze het oog kunnen beschadigen, heeft men
proeven bij dieren genomen met alleen ultraviolette stralen en
nagegaan welken invloed licht met veel ultraviolette stralen heeft
op 't menschelijk oog.
Bij dieren vond men, dat alle deelen van het oog door ultraviolette stralen belangrijk beschadigd kunnen worden, zelfs de
schijnbaar zoo geheel verscholen liggende haarband kan er door
in heftige ontsteking geraken.
Bij den mensch werd hetzelfde waargenomen, het prototype
van de door hcht met veel ultraviolette stralen veroorzaakte afwijkingen aan het oog is de sneeuwblindheid.
Van deze onderscheidt men twee soorten, één, de meest bekende,
veroorzaakt door stralen van zeer lage golflengte 200 tot 300 /t,u
uit zich door hevige ontsteking van oogleden en bindvlies, zoodat
de oogen geheel gesloten zijn en de lijder niets zien kan, terwijl
hij bovendien veelal hevige pijnen lijdt. De andere vorm wordt
veroorzaakt door stralen van 300 tot 400 /(/t golflengte en veroorzaakt een verbhnding van de gele vlek.
Bij het electrisch lasschen en het keuren van booglampen zonder
schutbril neemt men dezelfde afwijkingen waar, die bij dierproeven
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beschreven werden, afwijkingen, die men met den naam van
ophthalmia electrica of photophthalmia bestempelt.
Toen men nu zeker wist, dat het menschelijk oog door ultraviolette stralen ernsdg beschadigd kan worden, was dit een reden
voor groote ongerustheid, omdat onze lichtbronnen steeds meer
ultraviolette stralen gaan bevatten, hetgeen bij de neiging om het
maximum van energie van den lichtbron, dat in het infrarood
ligt zooveel mogelijk te verplaatsen naar het lichtend deel van het
spectrum, wel niet anders kan. Waar nu tevens op straat en in huis
steeds sterker verlichdng gebruikt werd, vroeg men zich af of zoo
voortgaande onze oogen niet bedorven zouden worden.
Vele onderzoekers hebben jaren van hun leven besteed om
glassoorten te maken, die het oog tegen ultraviolette en andere
stralen kunnen beschermen; zoo ontstonden vele glassoorten als
Fieuzal-, Hallauer-, Euphos-, Crooke's-glas, voor het meerendeel
van de bekende groen-gele kleur, die thans voor schutbrihen zoo
in de mode is.
Deze glazen werden beproefd door jagers in 't veld, schutters
op de schietbaan, vhegers in de lucht en door Amundsen en
Shakleton op hunne Zuidpooltochten en zeer deugdelijk bevonden.
Wij wihen thans echter niet spreken over de kunstmatige oogbeschutting, maar over de natuurlijke beschuttingsmiddelen van
het oog zelf.
Heeft het oog inrichtingen, die het netvhes tegen ultraviolettestralen beschermen? ja, hoornvlies en lens houden vele ultraviolette
stralen tegen. Het hoornvlies laat geen enkele straal beneden de
300 ,a/t door, sommige lenzen laten eveneens tot 300 /t/t door,
andere houden alle ultraviolette stralen tegen, dus laten geen
stralen door van een golflengte beneden de 400 /(/t.
Hierdoor is de lens een zoo goede beschutting tegen ultraviolet,
dat, wanneer men op de huid een ossenlens legt en nu de huid
bestraalt een hevige huidontsteking ontstaat behalve op de plaats
waar de lens ligt.
4
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De lens houdt ukraviolette stralen tegen op vier manieren:
door terugkaatsing, door absorptie, door fluorescentie en door
diffuse verstrooiing.
Met beide laatste processen zuhen wij ons nog even bezighouden.
Fluorescentie is de eigenschap, van een stof om als er stralen
op vallen, deze niet gewoon door te laten, maar zelf als lichtbron
te gaan dienen en naar ahe kanten hcht uit te stralen. Hierbij
verandert steeds de golflengte, gewoonlijk wordt zij grooter, zoo
geeft b.v. methyleenblauw een rood fluorescentiehcht; door kleurlooze chinineoplossing geven ultraviolette stralen en violette een
blauw fluorescentiehcht; soms daarentegen wordt de golflengte
juist verkleind, de zoogenaamde anomale fluorescentie b.v. geven
zoowel het roode cosine als het oranje fluorescine een groene fluorescentie. Vele deelen nu van het menschlijk lichaam fluoresceeren
b.v. nagels en tanden. Fluorescentie van lens of netvlies lijkt op
het eerste gezicht zeer irrationeel. Als toch de lens fluoresceert,
strooit zij licht over het netvhes uit en ieder weet hoezeer men
bij een photopgraphieapparaat tracht te voorkomen, dat de gevoelige plaat door hcht getroffen wordt, dat niet voor de beeldvorming noodig is, hoe zonderling zou het dan niet zijn, als de
lens Hcht uitstraalde. Toch is dit het geval; getoond worden voorbeelden van flourescentie van verschiUende stoffen en ook van
de lens, deze is zelfs zoo sterk, dat in het donker ultraviolette
stralen een lens zoo kunnen doen fluoresceeren, dat men er groote
druk bij ontcijferen kan. Alle licht, dat het oog treft, zonlicht,
diffuus daghcht, kunsthcht, bevat voldoende stralen om de lens
in zijn blauwgroene kleur te doen fluoresceeren en dus loopt de
mensch den heelen dag rond met lichtuitstralende lenzen.
Deze zoo irrationeel schijnende eigenschap komt nader tot
ons begrip, als w i j haar opvatten als eene beschuttingsinrichting
voor het netvhes tegen de misschien schadelijke ultraviolette stralen.
Een lens toch, die door zijne fluorescentie de golflengte van ahe
ultraviolette stralen 100 /t,tt verhoogt, zou geen enkele der door
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het hoornvhes doorgelaten ultraviolette stralen tot het netvhes
doen doordringen.
Nog irrationeeler lijkt op het eerste gezicht de diffuse verstrooing
van de lens. Diffuse verstrooiing vertoont een stof als zij deeltjes
bevat, die de opvahende stralen naar alle kanten verstrooien zonder
de golflengte te veranderen. Stoffen, die dergehjke deeltjes niet
bevatten, worden opdsch leeg genoemd. I n de natuur komen
opdsch leege stoffen bijna niet voor, zelfs de lucht is niet optisch
leeg, vandaar het mooie hchteffect van zoekhchten. Vroeger namen
physiologen als een axioma aan, dat hoornvhes en lens optisch
leeg waren, omdat de tegenovergestelde eigenschap zoo irrationeel
zou zijn.
Ik kon echter aantoonen, dat de lens niet optisch leeg is, de
eene lens verstrooit stralen heel sterk, de andere minder erg,
zoodat men hcht, dat door een lens heen gaat, naar ahe züden kan
photographeeren; de lens vertoont dus het z.g.n. Tyndallphaenomeen.
Hoe kan nu dit verschijnsel nuttig werken? Wanneer stralen
van alle golflengten even sterk verstrooid werden, zou als hierdoor
ultraviolette stralen van het netvhes afgehouden werden, evenZeer de hchtende stralen tegengehouden worden en men dus
niet zien.
De verstrooiing is dan ook niet even sterk voor ahe stralen,
maar is omgekeerd evenredig aan de vierde macht van de golflengte; violet van een golflengte van 400 /</t wordt dus 16 X
sterker verstrooit dan rood van 800 /(,«; ultraviolet van 200 /t/t
zelfs 256 maal sterker.
Dit verschijnsel is zeer bekend; het zonhcht wordt als de zon
laag staat op zijn lange weg dooi- de stoffige atmosfeer veel meer
verstrooid dan op de korteren weg als de zon 's middags hoog staat,
vandaar de roode kleur van de ondergaande zon, die haar violette
en blauwe stralen grootendeels verloren heeft; door de verstrooiing
ontstaat de blauwe kleur van den hemel. Ware er geen verstrooimg
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van het zonhcht, de zon zou voor ons zijn een witte schijf in een
pikzwarte hemel.
Op deze wijze kan dus diffuse verstrooiing een prachdg middel
zijn om ultraviolette stralen tegen te houden de hchtende grootendeels door te laten.
Zijn er nu oogaandoeningen, die men toe kan schrijven aan het
ultraviolet, dat in het dagelijksch leven de oogen treft ? Ik geloof
van wel en beschouw als zoodanig de ouderdomsstaar en de
ouderdoms degenerade van de gele vlek in het netvhes.
Staar komt vroeger en waarschijnlijk meer voor in streken waar
veel hcht met vele ultraviolette stralen de oogen treffen, b,v, i n
Indië, in Amerika aan de aequator in de steppen van Hongarije,
bij de Eskimo's in de sneeuwvelden van Allaska enz,, dus bij
personen, die wat khmaat, levensvoorwaarden, voeding e,d, betreft in zeer verschillende onstandigheden verkeeren.
Deze staar wordt niet veroorzaakt door direkten invloed van het
hcht, dan toch zou zij in het pupilvlak moeten beginnen als b,v.
de glasblazerstaar en dat doet de ouderdomsstaar gewoonlijk niet.
Mijne verklaring van de invloed van stralen op het ontstaan
van lenstroebehng is deze: de diffuus verstrooide stralen, dus
vooral de ultraviolette, bereiken het epitheel van den haarband en
kunnen dit ziek maken. Hierdoor treedt bij kortdurende zeer
sterke bestrahng van het oog door ultraviolette stralen bevattend
hcht hevige ontsteking op van de, van de buitenkant, zoo goed
beschutte haarband, bij kortere inwerking afwijking in de oogvochten, die juist door dit epitheel voornamelijk worden afgescheiden. Deze oogvochten nu zijn de voedingsvloeistoffen van de
lens-, wordt het epitheel minderwaardig door de jarenlange bestrahng met de stralen van daghcht en kunsthcht, dan kan daardoor
misschien de voedingsvloeistof dusdanig wijzigen, dat de lens niet
helder kan blijven. Het is duidelijk, dat deze troebehng niet in het
pupilvlak behoeft te beginnen.
Een lens, die veel verstrooit beschermt dus het netvhes goed, maar
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maakt de haarband ziek, waardoor zij zelf troebel wordt, wij kunnen
dit een altruistische lens noemen, de egoiste lens daarentegen laat
alle ultraviolette stralen, die haar bereiken door, blijft zelf helder,
maar stelt het netvlies bloot.
Is deze verklaring juist, dan moet er een tegenstelling bestaan
tusschen ouderdomsstaar en ouderdomsdegeneratie van het net
vlies, wel zullen er oogen zijn, waarin beide of geen van beide
voorkomen, maar over het algemeen zal de eene afwijking de andere
in zekere mate uit moeten sluiten.
Werkelijk vond ik bij een uitgebreid onderzoek in Groningen,
dat deze tegenstelling bestaat, eene waarneming, die onlangs door
een oogarts te Drammen in Noorwegen voor zijne patienten
bevestigd werd.
De staafjes en kegellaag wordt nog beschermd door het feit,
dat de er voor liggende netvlieslagen zelf ook fluoresceeren en
diffuusverstrooien en misschien is wel het onbekende doel van de
gele kleur in de centrale plek eveneens om de stralen van lage
golflengte tegen te houden.
Hoe dit alles ook zij, wij zien, dat het mogelijk is, dat zulke
schijnbaarirrat ioneele eigenschappen als diffuse verstrooiïng en
fluorescentie van de lens het netvlies kunnen beschutten tegen
ultraviolette stralen. Het doet ons voorzichtig zijn met afkeurende
beoordeeling van eigenschappen van het menschelijk organisme.
Wat het oog betreft, kunnen wij ons gelukkig prijzen in het
bezit van een dubbelorgaan, dat ons in staat stelt gedurende ons
geheele leven te genieten van al het schoons, dat natuur en kunst
te aanschouwen geven.

PROEVEN M E T L I C H T B U N D E L S E N
PHOTOGRAPHIEËN D A A R V A N
door
Dr. H . J. O O S T I N G .

Eenige jaren geleden heb ik volgens een gedeeltelijk nieuwe
methode een reeks proeven met hchtstralen of juister hehtbundels
genomen en daarvan op een bijzondere wijze photographieën
gemaakt. Van de photographische negadeven zijn lantaarnplaatjes
vervaardigd en een gedeelte mijner voordracht zal bestaan in de
projectie dezer plaatjes. Het komt mij wenschelijk voor eerst uit te
leggen de wijze waarop de proeven zijn genomen.
Bij de proeven wordt een projectielantaarn met een electrische
booglamp gebruikt, bij voorkeur met gelijkstroom. Bij zoo'n lantaarn valt het hcht van de lichtbron op een zoogenaamden condensor, een lenzenstelsel, dat meestal uit twee, bij betere soorten uitdrie convergeerende lenzen bestaat. Het licht, dat convergeerend
uit dezen condensor treedt, valt op een tweede lenzenstelsel, het
objectief, dat gewoonlijk uit twee, ieder op zichzelf weer samengestelde, lenzen bestaat. Bij het gewone gebruik van de lantaarn
voor de projecde van plaatjes wordt zoo'n plaatje voor den
condensor geplaatst en vormt het objectief een beeld van
het plaatje op het projectiescherm. Nemen wij eenvoudigheidshalve in plaats van een lantaarnplaatje een plaatje met een enkele
cirkelvormige opening. W i j zien uit het objectief een stralenbundel treden waarvan de doorsnede op den weg van het objectief
tot het projectiescherm toeneemt. Er is dan een beeld van de hchtbron, in ons geval van de koolspitsen met de lichtboog, gevormd
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tusschen de twee lenzen van het objecdef. Bij mijne proeven is een
der lenzen van den condensor weggenomen. De stralen treden dan
convergeerend uit het objectief en op een afstand van eenige cm
daarbuiten wordt een beeld van de koolspitsen met de lichtboog
gevormd, welk beeld bij verschillende proeven als hchtend punt
gebruikt kan worden. Het grootste deel van het hcht gaat uit van
het uiteinde van de positieve kool, de witgloeiende krater. Veelal
is het goed op de plaats van het beeld een schermpje te plaatsen
met een kleine ronde opening, die iets kleiner is dan het beeld van
den krater van de positieve kool, dan het midden van deze opening
te plaatsen in de as van het objecdef en da lamp zoo in te stellen,
dat het midden van het kraterbeeld juist op deze opening valt.
Deze kleine opening doet dan bij de proeven dienst als lichtend
punt. 1)
In de lantaarn wordt, in de schuif bestemd voor een te projecteeren lantaarnplaatje, een zinken plaatje met 1, 2, 3 of 5 horizontale spleten geplaatst. Aldus worden stralenbundels verkregen,
die door het kraterbeeld gaan en verder divergeeren. De graad
van divergentie kan men varieeren door van den condensor de
voorste of de achterste lens te verwijderen ^), of door verandering
van den afstand van de booglamp tot den condensor, of door verschihende plaatjes te gebruiken, waarbij de afstand der spleten
verschihend is. Door instelling van het projectieobjectief kan men
verkrijgen, dat door dit objectief een beeld van de spleten wordt gevormd op een gewenschten afstand, b,v, op een scherm of op een
bij sommige proeven gebruikte schaalverdeehng. Het gebruik van
horizontale spleten in plaats van kleine openingen heeft het voor1) Dezelfde methode om een klein lichtend punt te krijgen heb ik dikwijls
gebruikt voor proeven over slieren. (Zie b.v. Dvorak: Z . S. f. d. physikal. u.
Chem. Unterricht 21, 17, 1908). Ook is zij goed te gebruiken voor proeven over
schaduwvorming.
Bij de opnamen, waarnaar de lantaarnplaatjes zijn gemaakt, is een lantaarn met een tripel-condensor gebruikt. Bij de meeste proeven was daarvan de
lens, die het dichtst bij de lichtbron hgt, verwijderd.
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deel, dat meer licht tot de vorming van den hchtbundel bijdraagt
zonder dat deze dikker lijkt, ten minste voor een oog dat ligt in het
vlak gaande door het beeld der spleet en de richting van den hchtbundel. Zoo noodig kan men de lengte der spleten verkorten door
tegen het plaatje met' de horizontale spleten een t'weede zinken
plaatje met een lange verticale spleet te plaatsen.
Bij de photographische opnamen is de as der camera steeds
horizontaal geplaatst en loodrecht op het verticale vlak gaande
door de as van het objectief van de lantaarn. De photo's zijn genomen door twee opnamen op dezelfde gevoehge plaat. Eerst is een
korte opname gemaakt bij daghcht om de bij de proef gebruikte
apparaten te photographeeren. Daarna is, met een grootere diaphragmaopening in het objectief der camera, een opname gedaan
van veel langeren duur nadat het vertrek donker was gemaakt.
Gedurende de laatste opname heb ik sigarenrook in de hehtbundels
geblazen. De expositietijd bij deze laatste opname moet grooter zijn
wanneer op de plaats van het kraterbeeld een schermpje met een
kleine opening staat dan wanneer dit schermpje weggelaten is, en
vooral bij divergeerende lichtbundels moet hij groot zijn. Natuurlijk hangt de expositietijd bij de tweede opname zeer af van de mate
van inblazen van sigarenrook. Om een denkbeeld te geven van de
verhouding der expositietijden bij de daghchtopname en de opname
der lichtbundels bij mijne proeven diene het navolgende voorbeeld:
Opname bij daglicht met een kleine diaphragmaopening 5 sec.
Opname in 't donker met een diaphragmaopening van een viermaal grooter oppervlak 15 min.
Bij een evengroote diaphragmaopening zou de duur van de
opname i n 't donker 12 X 15 X 4 = 720 maal grooter hebben
moeten zijn dan bij de daghchtopname.
De eerste photographic volgens de beschreven methode heb ik
gemaakt in October 1911. Bij de voordracht heb ik een reeks van 31
lantaarnplaatjes vertoond van opnamen in 1918 en 1920 gemaakt
op plaatjes 9 X 12 cm, bijna alle antihaloplaatjes. Ik meen er
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nadruk op te moeten leggen, dat aan mijne negadeven en lantaarnplaa,tjes niet is geretoucheerd. Wel heb ik meer opnamen gedaan
en de beste uitgekozen voor het maken van lantaarnplaatjes.
Op te merken valt dat w i j bij het blazen van tabaksrook in de
hehtbundels gebruik maken van het door Prof. v. d. Hoeve in zijn
voordracht van 18 Dec. 1925 genoemde verschijnsel der diffuse
verstrooiing van het hcht. Ik zal daarover nu niet uitvoerig spreken,
maar wijs er toch even op, dat het een zeer belangrijk verschijnsel
is, dat de verklaring geeft van de blauwe kleur van den hemel, de
roode kleur van de zon voor den ondergang en dat den grondslag
vormt der ultramicroscopie.
In dit verslag der voordracht zal ik niet alle 31 geprojecteerde
plaades behandelen, maar slechts op enkele nader de aandacht
vesdgen. ^)
Nr. 1 heeft betrekking op de terugkaatsing op een vlakken
spiegel, waarvoor genomen is een spiegel waarvan het voorvlak
verzilverd is. De teruggekaatste stralen zijn opgevangen op een
verdeelde schaal, die naast de kleine opening staat, waarvan de
invallende stralen uitgaan, en evenwijdig aan het vlak van den
spiegel. De afstand der hchtstrepen op de verdeehng is tweemaal
grooter dan de afstand der hchtstrepen op den spiegel, wat een
bevesdging ervan is, dat de teruggekaatste stralen schijnen te komen
van een punt, dat evenver achter den spiegel ligt als het lichtend
punt ervoor ligt. De plaatjes nrs, 2—10 vertoonen de terugkaatsing
der stralen op een hohen spiegel bij verschillende hgging van het
hchtend punt ten opzichte van den spiegel. Bij nr. 11 en 12 hebben
wij de terugkaatsing op een bollen spiegel. Bij nr. 11 is een middel
aangegeven om den brandpuntsafstand van den spiegel te bepalen.
1) Door de firma J . B . Wolters, Groningen en den Haag, is uitgegeven
een collectie „Photographieën van proeven met lichtstralen" met verklaring,
welke photo's overeenkomen met de vertoonde lantaarnplaatjes en dezelfde
nummering hebben.
De lantaarnplaatjes zijn verkrijgbaar bij Newton
Street London, W . C . 1.

& Co L t d , 43 Museum
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Daarbij zijn de stralen, die van het hchtend punt komen, eerst
door een lens evenwijdig aan elkaar gemaakt en vallen dan evenwijdig aan de hoofdas op den spiegel. Zij worden daarop teruggekaatst alsof zij komen van het achter den spiegel gelegen hoofdbrandpunt. De teruggekaatste stralen worden opgevangen op een
verticale schaalverdeeling, die zoo geplaatst is, dat de afstand der
lichtstrepen op de verdeeling tweemaal grooter is dan de afstand
der invallende stralen. Het is gemakkelijk in te zien, dat dan de
afstand van de schaalverdeeling tot den spiegel gelijk is aan den
brandpuntsafstand van den spiegel.
Nrs. 13—16 hebben betrekking op de breking van stralen
bij den overgang van lucht in water (of zwavelkoolstof) en
omgekeerd.
Bij nr. 14 en 15 gaan de stralen door een glazen bakje mer. evenwijdige wanden, in het eerste geval gevuld met water, in het tweede
met zwavelkoolstof. Het komt daarbij mooi uit, dat de uittredende
stralen evenwijdig loopen aan de invallende stralen en uit de vergelijking der twee plaatjes onderhng blijkt, dat de brekingsaanwijzer
van zwavelkoolstof grooter is dan die van water. Bij nr. 16 komt
goed uit het verschijnsel der totale terugkaatsing van stralen die
door water gaan en op het scheidingsvlak tusschen water en lucht
invallen onder een hoek met de normaal op dat vlak, die grooter is
dan de grenshoek. De nrs. 17—23 hebben betrekking op de breking van stralen door een convergeerende (bolle) lens, en de nrs.
24 en 25 op de breking door een divergeerende (holle) lens. Bij
nr. 24 valt op te merken, dat daarbij, op dergelijke wijze als bij den
boUen spiegel (nr. 11) een middel aangegeven is om den brandpuntsafstand der lens te bepalen.
Nrs. 26 en 27 geven den stralenloop te zien bij een astronomischen kijker (Kepler 1611), die tot zijn eenvoudigste samenstelhng teruggebracht is, n.l. een convergeerende lens als objecdef
en een convergeerende lens als oculair. Bij de door de photo's
weergegeven proeven is het geval nagebootst, dat het voorwerp
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zeer ver weg ligt, zoodat de van een punt van het voorwerp komende
stralen als evenwijdig aan elkaar beschouwd kunnen worden. De
oculairlens is zoo ingesteld, dat de van een punt afkomstige stralen
evenwijdig aan elkaar uittreden. Een normaal oog, dat wij ons
achter het oculair kunnen denken, behoeft dan niet te accommodeeren. Dit is het geval, dat bij het gebruik van den astronomischen kijker gewoonlijk voorkomt, daar de waarnemer het eene
oogenblik langs den kijker naar het ver verwijderde voorwerp kijkt
en het andere oogenblik erdoor. I n het eerste geval zal een normaal
oog niet accommodeeren en het hgt voor de hand, dat door den
waarnemer bij het zien door den kijker het oculair zoo ingesteld
wordt, dat ook dan het oog niet behoeft te accommodeeren.
In nr. 26 loopen de invallende stralen evenwijdig aan de as
van den kijker, d.w.z. zij kunnen worden beschouwd als te komen
van een ver verwijderd punt, waarop de as van den kijker gericht is.
In nr. 27 vallen de stralen op het objecdef alsof zij komen van een
ver verwijderd punt dat onder de hoofdas ligt. U i t den loop der uit
de oculairlens tredende stralen is gemakkelijk af te leiden, dat het
voorwerp rechtstaand, m.a.w. in zijn werkelijken stand wordt
gezien, en bovendien dat de kijker een vergrooting geeft, d.w.z.
dat het beeld van het voorwerp op het netvhes in het oog gevormd
bij het gebruik van den kijker grooter is dan het beeld bij de waarneming van het voorwerp met het bloote oog.
Door de nrs. 28 en 29 wordt op dergelijke wijze de werking
verduidelijkt van den Hohandschen kijker of den kijker van
Gahlei (Lippershey 1608, Gahlei 1609).
Bij nr. 30 gaan de stralen, die van het hchtend punt komen,
achtereenvolgens door twee convergeerende lenzen en treden
convergeerend uit de tweede, zoodat zij op grooten afstand een
snijpunt zouden geven. D i t plaatje kan dienen ter verklaring van de
werking van het objectief van een projectielantaarn. I n hoofdzaak
hebben w i j hetzelfde bij het objectief van een microscoop en ook
bij het zoogenaamde omkeeringsstelsel van een langen of aardschen
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verrekijker (Kepler 1611, Schyrl 1645). Wat dit laatste betreft
valt op te merken, dat de werking van het omkeeringsstelsel in de
schoolboeken beschreven wordt als daarin Le bestaan, dat in plaats
van het door het objecdef gevormde omgekeerde reëele beeld van
het voorwerp een evengroot rechtstaand reëel beeld ontstaat, zoodat
het stelsel aüeen voor de omkeering van het beeld zou dienen. I n
werkelijkheid geeft het genoemde stelsel ook een vergrooting van
het beeld. D i t leidt tot een andere opvatting van den aardschen
kijker. Het omkeeringsstelsel en het oculair van den kijker vormen
samen een zwak microscoop met een vergrooting van b.v. 8 maal.
Het onderscheid tusschen den astronomischen kijker en den aardschen kijker is dus aldus uit te drukken: terwijl bij den astronomischen kijker het reëele beeld, dat door het objectief gevormd
wordt, bekeken wordt met een oculair, in zijn eenvoudigsten vorm
een loupe, wordt bij den aardschen kijker dat beeld bekeken
met een microscoop. Het omkeeringsstelsel en het oculair zitten
samen in een buis, die losgeschroefd kan worden, zoodat wij het
mdcroscoop gemakkelijk voor andere doeleinden kunnen gebruiken.
Het laatste plaatje, nr. 31 der serie, heeft betrekking op de
spherische aberratie eener lens. Bij de proef is een plat-bolle lens
gebruikt met een brandpuntsafstand van 15 cm. De elementaire
theorie, volgens welke de van een lichtend punt komende stralen
na hun gang door een lens elkaar in één punt snijden, geldt slechts
bij benadering. Door de photo wordt duidelijk gemaakt, dat het
snijpunt der randstralen op kleineren afstand van de lens hgt dan
het snijpunt der centrale stralen.
Eenigen tijd geleden heb ik ter aanvulhng van eenige der proeven,
die door de hchtbeelden worden weergegeven, een methode bedacht om te gelijk twee hchtende punten te krijgen {demonstratie).
Tegen den condensor, waarvan weer een der lenzen verwijderd is, is
een plaat geplaatst met 2 stelsels van 3 spleten, waarbij de afstand
der stelsels veranderd kan worden doormiddel van een schroef
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met twee tegengestelde gangen^). Het projecdeobjecdef is vervangen door twee lensjes, waarvoor ik genomen heb de twee objectieven van een tooneelkijker. Deze twee lensjes zijn geplaatst in een
verdcaal vlak loodrecht op de as van de lantaarn, het eene boven het
andere en zoo dicht mogelijk bij elkaar. De assen der lensjes loopen
dus evenwijdig aan de as van de lantaarn. Het hcht, dat doorgelaten is door het eene stel spleten, valt door het eene lensje en het
hcht van het andere stel spleten door het tweede lensje, zoodat
op een afstand van eenige cm voor elk lensje eëri hchtend punt
ontstaat, waarvan drie stralenbundels uitgaan. Op de plaats der
twee hchtende punten, die weer beelden van de hchtboog zijn,
kunnen twee metalen plaatjes, elk met een kleine opening aangebracht worden. Bij de demonstratie heb ik de hehtbundels laten
vallen op een convergeerende lens en de proef maakte duidelijk
de vorming van een omgekeerd reëel beeld van een voorwerp,
waartoe bij de lichtbeelden twee plaatjes noodig waren. De afstand
der twee stelsels van spleten kan door middel van de schroef bij de
proef zoo ingesteld worden, dat op de lens de overeenkomstige
stralen, die van elk der lichtende punten uitgaan, elkaar bedekken.
Voor dat ik verder ga wil ik erop wijzen, dat de vertoonde lantaarnplaatjes uit het onderwijs zijn voortgekomen en voor het
onderwijs en voordrachten zijn bestemd. Het is echter geenszins
mijne bedoeling, dat zij bij het onderwijs geheel voor de proeven
in de plaats zuhen komen. Er zijn echter onder de gephotographeerde proeven meerdere, waarvan de opstelhng eenigszins lastig
en tijdroovend is. Bovendien is tegenwoordig het aantal lesuren
der leeraren in de natuurkunde aan vele scholen zoo groot, dat de
voorbereiding voor het experimenteele deel der lessen door den
leeraar niet zoo kan geschieden als wenschelijk zou zijn. M . i .
moeten de eenvoudigste proeven door den leeraar i n de les worden
gedaan, maar, als de leerhngen daaraan hebben gezien hoe het gaat,
1) Deze inrichting is gemaakt in de fabriek van Gebr. Caminada en Tamson
te Rotterdam en wordt geleverd door de firma P. M . Tamson, den Haag.
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kan voor de minder eenvoudige de projectie der lantaarnplaatjes
in de plaats komen. De lichtbeelden hebben daarbij nog het voor
deel, dat de geheele weg der straîen duidelijk is, terwijl bij het
inblazen van rook bij een proef voor een oogenblik slechts een
deel ervan zichtbaar wordt. De ervaring heeft mij geleerd, dat de
lantaarnplaatjes zeer geschikt zijn ten gebruike bij een repetitie.
De bij de behandelde proeven gebruikte lichtbundels leenen
zich ook zeer goed om de werking duidelijk te maken van verschil
lende prisma's, die bij meerdere optische instrumenten toegepast
worden. Als bekend mag worden verondersteld de prismakijke1\
waarbij een voorwerp, evenals bij den aardschen kijker, rechtstaand
gezien wordt. De prismakijker is een astronomische kijker waarbij
de beeldomkeering verkregen is door een stelsel van prisma's en ge
paard gaat met een verkorting van den kijker. De werking berust
erop, dat een lichtstraal, die door glas gaat en het scheidingsvlak
tusschen glas en lucht treft oi'ider een hoek van ongeveer 45°1
daarop totaal teruggekaatst wordt, zoodat dit scheidingsvlak een
ideale spiegel is. Heeft men nu een rechthoekig prisma van glas,
waarvan de richthoekszijden even lang zijn, dan zal een lichtstraal
die nagenoeg loodrecht op het hypotenusavlak invalt, de twee
loodrecht op elkaar staande vlakken achtereenvolgens treffen
onder hoeken van nagenoeg 45°. De uit het prisma tredende straal
loopt dan in een richting tegengesteld aan die van den invallenden
straal. Voor de demonstratie worden twee loodrecht op elkaar
staande vlakke spiegels gebruikt (Fig. 1). Doormiddel van zulk
een prisma is een draaiing van een beeld te verkrijgen over een hoek
van 180° om een as evenwijdig aan de as van het prisma. Met een
tweede dergelijk prisma, waarvan de as loodrecht staat op die van
het eerste en welks hypotenusavlak evenwijdig loopt aan dat van
het eerste, verkrijgt men een draaiing van het beeld over 180° om
een as loodrecht op de eerste, en zoo verkrijgt men door de twee
prisma's samen in plaats van het omgekeerde beeld van het voor-

63

werp, dat anders door het objecdef van den kijker zou zijn gevormd,
een rechtstaand beeld. De verkorting van den kijker is het gevolg
daarvan, dat de hchtstralen den afstand tusschen de prisma's
tweemaal moeten doorloopen. Soms zijn de prisma's echter tot een
geheel verbonden.
Op te merken valt, dat, toen de beroemde natuurkundige Ernst
Abbe den prismakijker uitgevonden had en deze in 1893 door de
firma Zeiss in den handel zou worden gebracht, het bleek, dat de
Itahaansche ingenieur Porro dezelfde uitvinding reeds in 1850 te
Parijs had gedaan. Zijn vinding was toen echter niet in de praktijk
overgegaan, doordat men i n zijn tijd niet in staat was prisma's te
vervaardigen van voldoende zuiverheid. De twee prisma's sam.en
worden echter genoemd het prisma van Porro, of juister het eerste
prisma van Porro, omdat er nog een tweede bestaat, waarmede
hetzelfde doel bereikt wordt, waarbij dezelfde vier spiegelende
vlakken voorkomen, maar in andere volgorde.
Voor andere doeleinden wordt gebruikt een dakprisma, waarbij
eveneens voorkomen twee loodrecht op elkaar staande spiegelende
vlakken. Daarbij vaUen de stralen zoo op het eerste vlak, dat zij na
terugkaatsing op de twee vlakken een verandering in richting
van 90° hebben ondergaan. Met zulk een prisma is te verkrijgen
de omkeering van een beeld gepaard met een verandering van 90°
in de richting. Het gevormde beeld bestaat eigenlijk uit twee
beelden, die elkaar bedekken. I^Ioemen w i j de twee spiegelende
vlakken A en B dan is het eene beeld gevormd door stralen, die eerst
op A en daarna op B zijn teruggekaatst en het andere door stralen
die eerst B en daarna A hebben getroffen. Is de hoek tusschen de
vlakken niet juist 90° dan bedekken de twee beelden elkaar niet.
Dit werd gedemonstreerd met een model van een dakprisma
gemaakt met twee spiegels, waarvan de hoek veranderlijk is.
Ook werd gedemonstreerd een iripelspiegel, waarbij drie spiegelende vlakken loodrecht op elkaar aangebracht zijn, waardoor
een hchtbundel, waarvan de stralen achtereenvolgens op de drie
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vlakken tetuggekaatst worden, in een richting tegengesteld aan de
invalsrièhting teruggaat. Bij toepassing voor een signaalinrichting
is voor den tripelspiegel een scherm aangebracht om het licht, dat
van een ander station erop valt1 af te sluiten en door te laten in
overeenstemming met de Morseteekens, zoodat het station met den
tripelspiegel seinen kan naar het andere station zonder een eigen
lichtbron.
Als laatste toepassing werd gedemonstreerd een model van een
pentaprisma (Goulier), zooals gebruikt wordt in afstandsmeters
en dat ook in de geodesie wordt toegepast. Daarbij heeft men twee
spiegelende vlakken, die een hoek van 45° met elkaar maken, In
het model (Fig. 2) ·zijn de andere zijden van het prisma door hout
aangegeven. Bij· het pentaprisma maken de invallende stralen met
de normalen op de spiegelende vlakken hoeken van ongeveer 27½0
zoodat geen totale terugkaatsing plaats heeft. Daarom zijn deze
spiegelende vlakken aan den buitenkant verzilverd, Een penta
prisma dient om aan de stralen een verandering in richting van 90°
te geven. Uit de photo blijkt, dat dit niet alleen geldt voor de stralen,
die precies een hoek van 27½ met de normalen op de spiegelende
vlakken maken, maar ook voor de andere. Daaruit volgt dat het
blijft doorgaan als het prisma·iets om zijn as wordt gedraaid. Dit is
juist het eigenaardige van het pentaprisma.
0

Fig. 2.

DE TEGENWOORDIGE STAND VAN H E T
VITAMINEN-VRAAGSTUK
door
Dr. F. A. S T E E N S M A .

De vraag of geneesk. wetenschap gepopulariseerd moet worden
mag met betrekking tot het vitaminenvraagstuk zeker posidef
worden beantwoord. Het feit toch, dat in den grooten oorlog tal van
ziekten door vitaminengebrek zijn ontstaan zou zeker niet in
die mate hebben plaats gehad, wanneer men van de beteekenis
der vitaminen goed op de hoogte was geweest.
Een definitie van het begrip vitaminen te geven is moeilijk.
Beter is het dit begrip te omschrijven om dan pas later tot een
juiste definitie te komen.
Een goed begrip omtrent het wezen der vitaminen kan pas verkregen worden na kennismaking met onderzoekingen, die door onze
landgenoot Prof. Eykman zijn verricht.
In verband met deze onderzoekingen is het echter noodig eerst
iets over een, ook in ons Indië, veel voorkomende ziekte: de beriberi mede te deelen.
Beri-beri is een ziekte, die veelvuldig voorkomt of voorkwam
in Indië, op de Philippijnen, in Japan, in Brazilië en in de kuststreken van Afrika. Maar ook in andere streken is de ziekte zoo
nu en dan opgetreden.
De lijders aan deze ziekte vertoonen tal van verschijnselen,
die echter ahe terug te voeren zijn tot een atrophic (d.w.Z. te
gronde gaan) van spieren en een slechte werking van het hart.
Overweegt het eerste dan zijn de lijders mager, bewegen zich
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moeilijk voort, krijgen verlammingen vooral in de beenen en
handen; zij zijn verder kortademig en hebben een sneUe pols.
Overwegen de hartverschijnselen dan schijnen de padenten niet
vermagerd: waterzucht maskeert de verdwijning der spieren.
Soms treedt de ziekte zeer acuut op, waarbij dan de hartverschijnselen overwegen. Dikwijls is zij doodelijk, hoewel ook zeer
lichte gevaüen voorkomen.
Het wezen der ziekte is reeds lang bekend. De verschijnselen
worden verklaard door een ontaarding van de zenuwen, die spieren
en hart moeten verzorgen. Ook andere zenuwen, die voor het gevoel dienen kunnen ontaard zijn.
Naar de oorzaak van deze ontaarding heeft men echter lang te
vergeefs geZocht. De ziekte komt wel eens sporadisch voor, maar
meestal ziet men de aandoening optreden bij groote groepen
der bevolking vooral wanneer deze opgehoopt zijn in gestichten
en inrichtingen. Zoo zag men de ziekte veel uitbreken in gevangenissen, kazernen, hospitalen, enz.
Bij beri-beri heeft men herhaaldelijk gedacht aan infectie, maar
den verwekker kon men niet vinden. Vroeger, was het reeds opgevaüen dat de voeding een invloed kon hebben. I n 1884 werd op de
Japansche vloot het vleeschrantsoen verhoogd, en ongepelde gerst
aan het menu toegevoegd. Sinds dien verdween de beri-beri, terwijl
ze bij het Japansche leger bleef voortbestaan.
In den Russisch-Japanschen oorlog kwamen zelfs 200,000 gevallen in het leger voor, terwijl de bemanning van de vloot vrij
bleef. Het is, achteraf, onbegrijpelijk, dat dit feit destijds niet
meer de aandacht heeft getrokken. Steeds heeft men gemeend de
oorzaak in een infectie of een vergiftiging te moeten zoeken.
Eykman begon zijn onderzoekingen in 1893. Een eigenaardige
ziekte, die hij toevalhg waarnam bij kippen, had zijn aandacht getrokken. De kippen verloren hun eetlust, vermagerden, stonden
zwak op de pooten, kregen verlammingen eerst van de pooten,
later van de vleugels en gingen ten slotte te gronde. Bij nader
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onderzoek bleek, dat de kippen gevoederd werden met den¬
zelfden kost, die ook de gevangenen kregen. Het voer bestond i n
hoofdzaak uit gepelde rijst. Toen nu E, kippen uitsluitend met
gepelde rijst ging voeren bleek, dat de dieren ziek werden. Z i j
vertoonden dezelfde verschijnselen, die hij bij de spontaan uitgebroken ziekte der kippen had waargenomen. De eerste weken
verdroegen de kippen het voer goed, maar daarna werd hun eetlust
minder. Het was dikwijls noodig de gepelde rijst kunstmadg in de
krop te brengen teneinde te voorkomen, dat de dieren zouden
verhongeren. Ging men door met de rijstvoeding dan traden de
reeds beschreven verlammingsverschijnselen op.
Het wezen van deze kippenziekte kon vrij gemakkelijk vastgesteld
worden. De verlammingen hingen samen met een aandoening der
zenuwen, die in een verder gevorderd stadium der ziekte, ontaardings (degenerade) verschijnselen vertoonden. D i t kon door
microscopisch onderzoek vastgesteld worden.
Maar wat was de oorzaak van deze degenerade ? Klaarblijkelijk
moest de oorzaak in het voedsel schuilen. Bij voeding met ongepelde
rijst bleven de dieren gezond, bij voeding met gepelde rijst werden
zij ziek. Men zou kunnen denken, dat er tijdens het pellen met de
rijst iets gebeurd was, waardoor deze gifdge eigenschappen kreeg.
Maar er was toch geen grond om een schadelijke verandering
van de rijst aan te nemen, want wanneer E. zijn kippen voederde
met gepelde rijst en de bij het pehen verkregen afval (dus de
zemelen) dan bleven de dieren gezond. Verder bleek, dat de zieke
dieren v/eer herstelden zoodra men ze ongepelde rijst gaf, of wanneer men ze naast de gepelde rijst tevens de zemelen gaf. De
zemelen van de rijst bezitten dus de eigenschap om het uitbreken
der zenuwontaarding te voorkomen, maar ook de eigenschap om
de ziekte, eenmaal uitgebroken, weder te doen verdwijnen. Z i j
hebben dus een prevendeve en een curatieve (geneeskrachtige)
werking. Wanneer met behulp van water een extract van de zemelen
gemaakt werd dan bleek, dat ook dit extract geneeskrachtige wer-
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king bezat. Om genezing te verkrijgen kon men de dieren dit
extract als drank geven. Een zeer snelle, haast wonderlijke, geneeskrachdge werking, vertoonde het extract, wanneer men het bij de
dieren onder de huid inspoot. Dieren die geheel verlamd ter neder
lagen en zoo ziek v/aren, dat men het einde binnen een paar dagen
kon verwachten, herstelden na een enkele inspuidng binnen 24
uur. Z i j bleven ook verder gezond, mits men voor een doelmadge
voeding zorg droeg. Er moest dus in de zemelen „iets" aanwezig
zijn, dat de geneeskrachdge werking veroorzaakte. Eerst werd nu
onderzocht in welk deel van de zemelen de geneeskrachdge werking
voorkwam. Deze stof bleek in hoofdzaak voor te komen in dat
gedeelte van het omhulsel van de rijstkorrel, dat dicht bij de
blanke zaadkorrel gelegen was. D i t gedeelte noemt men het
zilvervliesje.
Eykman had dus kunnen aantoonen, dat eenzijdige voeding met
gepelde rijst kippen ziek maakt, terwijl in het zilvervhesje (dus
in de bij peUen verkregen afval) een stof aanwezig is, die de ziekte
voorkomt of tot genezing kan brengen.
Eykman, zijn medewerkers, en vele andere hebben de onderZoekingen in allerlei richdngen voortgezet. Zonder op de chronologische volgorde te letten zuhen enkele uitkomsten van de onderZoekingen medegedeeld worden. Het zilvervliesje is niet het eenigste
natuurproduct waarin de geneeskrachtig werkende stof voorkomt.
Men vindt ze in het omhulsel van ahe graanvruchten, in verschillende erwten en boonen (o.a. in de katjang hidjoe, een op Java veel
voorkomende boonensoort) en in gist. De aanwezigheid van een
dergelijke stof kan men door dierproeven gemakkelijk vaststehen.
Naar het voorbeeld van Eykman kan men op tweeërlei wijze te
werk gaan. Men kan n.l. kippen voederen met gepelde rijst, onder
toevoeging van de stof, die men wenscht te onderzoeken. Worden
zij niet ziek, dan is dit een bewijs, dat de toegevoegde voedingsstof
werkt als het zilvervliesje. De andere methode bestaat hierin,
dat men de dieren door eenzijdige voeding met gepelde rijst eerst
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ziek maakt en dan de te onderzoeken voedingsstof toedient om na te
gaan of nu genezing optreedt.
In plaats van kippen kan men ook voor deze proeven duiven gebruiken, die zich ten opzichte van de rijstvoeding bijna op deZelfde wijze gedragen als kippen. Ahes bij elkaar genomen kunnen
wij dus zeggen, dat wij hier te maken hebben met een ziekte, die
ontstaat door het ontbreken van een bepaalde, nog niet nader
bekende stof, in de voeding. Deze stof zelf komt in zulke uiterst
geringe hoeveelheden voor, dat het nog niet mogelijk is geweest
haar te isoleeren. In ieder geval staat vast, dat men niet te maken
heeft met een der bekende stoffen, die voor de voeding noodig zijn.
Naast eiwitten, vetten, koolhydraten en zouten is klaarblijkelijk
nog een andere stof in uiterst geringe hoeveelheden voor de i n standhouding van het hchaam noodig.
Oorspronkelijk heeft men gesproken van bijkomstige voedingsstof, maar later heeft men een dergelijke stof vitamine genoemd
(Funk, 1912). Het vitamine, dat verband houdt met de zenuwontaarding, die bij vogels kan optreden, tengevolge van eenzijdige
voeding met gepelde rijst, noemt men vitamine B.
Het was Eykman niet ontgaan, dat de ziekte, die hij bij de kippen
waarnam, veel overeenkomst vertoonde met de beri-beri bij den
mensch. Beide ziekten toch zijn gekenmerkt door verlammingen
verbandhoudende met zenuv/ontaarding. Eykman stelde dan ook de
vraag of misschien ook niet de beri-beri ontstond door eenzijdige
voeding van den mensch. H i j heeft om dat nader te onderzoeken
veel steun gehad van Vorderman, Grijns, Hulshoff Pol en andere
tropenartsen. Met zekerheid kon men vaststellen, dat het ontstaan
van beri-beri verband hield met eenzijdige voeding met gepelde
rijst. Ook de beri-beri geneest in niet al te ver gevorderde gevallen,
wanneer de eenzijdige voeding wordt verlaten en zij breekt niet uit,
wanneer de bevolking ongepelde of half gepelde rijst gebruikt.
Deze feiten staan thans vast, maar het heeft tot ongeveer 1909
geduurd eer dit algemeen werd ingezien.
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Het is nu eenmaal een feit, dat een geheel nieuwe gedachte ook
in wetenschappelijke kringen moeilijk ingang vindt. En Eykman's
vondst was iets geheel nieuws. Tot dusverre kende men eigenlijk
maar twee oorzaken voor ziekten n.l. infecde (pokken, typhus,
cholera, dus ziekten verwekt door andere levende wezens), of
vergiftiging (nicotinevergiftiging, loodvergiftiging enz), terwijl
men van vele ziekten (jicht, suikerziekte, bleekzucht enz.) de eigenlijke oorzaak niet kent. Bij de twee bekende groepen voegde E.
nu een derde groep; een ziekte, die ontstaat door het ontbreken
van een bepaalde stof. En in het vaststellen van dit feit, ligt het
geniale van E's vondst.
Met betrekking tot de verklaring der beri-beri-verschijnselen
hebben nog een paar feiten moeilijkheden opgeleverd.
Wel is waar houdt beri-beri verband met eenzijdige voeding,
maar toch schijnt de beri-beri in bepaalde streken eerder voor
te komen dan in andere streken. Bewoners uit zulke streken schijnen
ook elders meer vatbaar te zijn voor beri-beri. D i t feit is nog niet
geheel verklaard. Het is echter mogelijk, dat er factoren werkzaam
zijn, die het opnemen van het vitamine B in het darmkanaal min
of meer verhinderen of die het vitamine B in het darmkanaal ontleden, zoodat wanneer bij een bepaald persoon deze oorzaak werkt,
bij hem eerder beri-beri optreedt dan bij een ander, waar genoemde oorzaak niet bestaat.
Een ander feit, dat moeilijkhedeni oplevert is het verschijnsel,
dat beri-beri niet optreedt bij hongeren, hoewel bij onthouding
van voedsel toch zeker wel van een tekort aan vitamine B gesproken
kan worden. Men heeft echter kunnen aantoonen, dat de behoefte
van het lichaam aan vitamine B sterk toeneemt, wanneer voedsel,
en vooral wanneer zetmeelhoudend voedsel gebruikt wordt. Men
kan dieren, die juist op de grens van een tekort aan vitamine B
leven, acuut ziek maken door ze groote hoeveelheden zetmeel
(of in het algemeen koolhydraten) te geven.
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Uit den naam vitamine B volgt reeds, dat er nog andere vitaminen
zijn. Ze zijn eerst later ontdekt; ook de andere vitaminen houden
verband met ziekteverschijnselen.
Een ziekte, die eveneens op een gebrek aan vitaminen berust is
de scheurbuik. ^) Het woord is een verbastering van scorbuut.
Deze ziekte is reeds van ouds bekend. Z i j trad vroeger veel op
bij de bemanning van schepen, die een lange reis hadden gemaakt.
De scheepsjournalen van onze oude Oost-Indiëvaarders staan vol
van verhalen over scheurbuik. Reeds in dien tijd wist men, dat
de ziekte kon genezen, wanneer de bemanning versch vleesch en
fruit kreeg. I n 1795 werd gevonden dat citroensap een zeer krachtige genezende werking had. Sinds dien tijd werd op de Engelsche
oorlogsvloot de toediening van citroensap aan de bemanning verplichtend gesteld. In de laatste helft van de 19e eeuw is de ziekte op
de koopvaardijvloot vrijwel geheel verdwenen; de kortere reizen
met de stoomschepen droegen het hunne daartoe bij. I n het begin
van deze eeuw trad de ziekte echter plotseling weer op en wel bij
de Noorsche handelsvloot. Zij vertoonde zich echter onder een
eenigszins andere gedaante. Ook verschijnselen, die aan beri-beri
deden denken, kwamen voor. Men gaf toen aan de ziekte den naam
van scheepsberi-beri. De ziekte werd waargenomen, nadat wettelijke voorschriften omtrent de voeding der bemanning waren
gegeven, waarbij o.a. was vastgesteld, dat het grove meel door
fijne bloem moest v/orden vervangen. Het optreden van deze ziekte
gaf twee Noorsche onderzoekers Holst en Fröhlich aanleiding
het scheurbuikvraagstuk experimenteel te bestudeeren. Er waren
genoeg gegevens om het vraagstuk met vrucht te kunnen aanpakken,
I n de eerste plaats de ervaring, dat scheurbuik verband houdt
met de voeding en dat fruit, in het bijzonder citroenen, preventief
en curadef v/erkt. Vervolgens de onderzoekingen van Eykman,
die den weg had gewezen hoe men dergelijke vraagstukken moest
1) Zie aanteekening 1.
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aanpakken. Het kwam er nu opaan een geschikt proefdier te vinden.
Het bleek, dat men door een bepaalde eenzijdige voeding bij de z.g.
marmotjes (Giuneesche biggetjes, cavia's) verschijnselen kon
verwekken overeenkomende met die van de scheurbuik.
Citroensap en tal van versche groenten en versche kruiden
vertoonden geneeskrachdge werking. Men behoefde maar uiterst
weinig van de geneeskrachtige stof aan het voedsel toe te voegen.
Ook hier had men dus te maken met een ziekte, ontstaan door het
ontbreken van een bepaalde stof in het voedsel. De stof zelf komt
in uiterst geringe gewichtshoeveelheden in verschiUende voedingsmiddelen (vooral citroenen en sinaasappels, maar verder ook
in de meeste fruitsoorten, versche groenten, en inwendige organen
als lever, nier enz,) voor, maar deze kleine hoeveelheden zijn voldoende om het uitbreken van scheurbuik te voorkomen. De stof zelf
heeft men nog niet kunnen isoleeren. Men noemt haar vitamine C,
Sedert het begin van deze eeuw heeft men in Amerika veel belangstehing getoond voor vraagstukken op het gebied van de voedingsleer. Beschikkende over goede laboratoria en ruime geldmiddelen hebben tal van Amerikaansche onderzoekers o,a, Osborne,
Lafayette-Mendel, Hess e,a, verschillende vraagstukken ter hand
genomen, I n dien tijd was men nog overtiugd, dat mensch en dier
voor hun voeding slechts eiwit, vet, koolhydraten, water en enkele
zouten noodig hadden. De Amerikanen hebben nu in de eerste
plaats de vraag gesteld of deze meening wetenschappelijk bewezen is.
Immers bij de proeven, die in die richdng gedaan waren, had men
gebruik gemaakt van voedingsmiddelen, die in hoofdzaak uit eiwit,
vet en koolhydraten bestonden. Maar met de zuiver scheikundige
producten had men niet gewerkt. Men begon nu een systemadsch
onderzoek, waarbij men witte ratten voederde met chemisch zuiver
eiwit, vet en koolhydraten, benevens enkele zouten en water. Het
gelukte op deze wijze niet de dieren in leven te houden en vooral
bij jonge dieren werden ernsdge stoornissen in groei en beenderenvorming waargenomen. Men ging daarna aUerlei bestanddeelen
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aan het voedsel toevoegen. A l deze proeven kunnen hier niet
opgesomd worden; wij moeten ons tot de mededeeling der uitkomst
beperken. Het bleek, dat men naast vitamine B, dat men in den vorm
van gist kon geven, en naast vitamine C aan de proefdieren steeds
nog een andere stof moest verstrekken om ze goed te doen gedijen.
Deze andere stof komt voor in het vet van de melk. Uiterst geringe
hoeveelheden melkvet of boter aan het dieet toegevoegd waren in
den regel voldoende om de dieren volmaakt gezond te houden.
Gezuiverd vet kwan) reeds in het voedsel voor. Het bestanddeel,
dat in de melk voorkomt moest dus scheikundig iets anders zijn dan
gewcon vet. Deze andere stof heeft men genoemd vitamine A .
Ontbreekt deze stof in het voedsel dan ziet men bij de proefdieren
de volgende afwijkingen optreden.
le. Keratomalacie: d.i, een aandoening van het hoornvhes van
het oog, waarbij in dit vlies eerst harde verhoornde troebele plekken
en later zweren ontstaan. ^)
2e. Groote vatbaarheid voor allerlei infecdes, vooral van de
ad emhalingsorganen.
3e. Sdlstand of vertraging in den groei van jonge dieren.
4e. Abnormale vorming van beenweefsel overeenkomende met
de verschijnselen, die bij den mensch bekend zijn onder den naam
van rachitis (Engelsche ziekte).
Het vitamine, waarvan het ontbreken voor deze verschijnselen verantwoordelijk wordt gesteld, komt voor in levertraan en
in melkvet; slechts uiterst geringe hoeveelheden zijn noodig en
voldoende om de genoemde verschijnselen te voorkomen. Verder
komt het voor m ahe dierlijke vetten, behalve in varkensvet en
ten slotte in versche groenten. I n plantaardige oliën en vetten
ontbreekt het.
Het onderzoek van de laatste jaren heeft echter geleerd, dat de
stof, die men tot dusverre vitamine A noemde, uit twee verschihende
stoffen bestaat. Het bleek b.v. dat spinazie wel in staat was om
^) Zie aanteekening 2.
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keratomalacie te voorkomen en te genezen, doch geen invloed uitoefende op de beenvorming. Onverhitte levertraan was in alle gevaUen werkzaam; sterk verhitte levertraan daarentegen kon wel
Engelsche ziekte voorkomen maar was niet meer in staat keratomalacie te genezen. Deze uitkomsten kan men slechts verklaren
door aan te nemen, dat er twee vitaminen in het spel zijn, waarvan
het eene niet, het ander wel tegen hooge temperaturen bestand is.
De naam A heeft men behouden voor het vitamine, dat in verband
staat met de keratomalacie. Voor het vitamine, dat Engelsche ziekte
voorkomt en geneest, heeft men den naam vitamine D gekozen.
Sinds eenige jaren weet men, dat voor ons oog niet zichtbare z.g.
ultraviolette stralen een geneeskrachdge werking ten opzichte van
rachids uitoefenen. Zij werken dus op dezelfde wijze als vitamine D .
Het bleek nu, dat vetten (b.v. plantaardige oliën) waarin geen
vitamine D voorkomt na bestrahng met ultra-violet hcht sommige
eigenschappen van dierlijke vetten krijgen. Zulke bestraalde vetten
werken op de proefdieren op dezelfde wijze als het vitamine D .
Waarschijnlijk is het een bepaald bestanddeel der vetten, het z.g.
cholaesterine, dat onder invloed der bestrahng in het werkzame
vitamine D overgaat. ^)
Zijn er nu nog meer vitaminen ? Men zou geneigd zijn de vraag
ontkennend te beantwoorden, want wanneer men proefdieren
scheikundig zuiver voedsel geeft en daaraan materiaal toevoegt,
dat de vitaminen A , B, C en D bevat dan gedijen de dieren goed
en men bespeurt niets van ziekte. ^)
Bij proeven in Amerika bleek echter, dat op deze wijze gevoede
ratten niet in staat waren jongen voort te brengen. Gaf men de
dieren een weinig veldsla, dan werd 'de onvruchtbaarheid opgeheven. Deze waarnemang heeft geleid tot de ontdekking van het
vitamine E het z.g. vruchtbaarheid-vitamine, dat niet alleen in
veldsla, maar ook in vleesch voorkomt. ^)
1) Zie aanteekening 3.

^) Zie aanteekening 4 en 5.

") Zie aanteekening 6.
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AANTEEKENINGEN.
1) De eerste verschijnselen van scheurbuik zijn weinig kenmerkend. De
patiënten klagen over gebrek aan eetlust, een gevoel van malaise en over moeheid. Later ontstaan puntvormige bloedingen onder de huid, en zwelling van
het tandvleesch. Ontwikkelt de ziekte zich verder, dan worden de bloeduitstortingen grooter, zij komen ook voor in gewrichten en in lichaamsholten,
ook in de spieren waardoor soms allerheftigste pijnen ontstaan. Het tandvleesch vertoont bloedingen en zweren. Ook darmbloedingen kunnen voorkomen. Tenslotte gaan de patiënten aan zulke bloedingen of aan uitputting
te gronde. Genezing is in ieder stadium mogelijk, indien maar vitamine C
wordt toegevoerd.
De keratomalacie was voor den wereldoorlog als menschelijke ziekte
nagenoeg onbekend. Gedurende den oorlog kwam zij veel onder de arme
bevolking in Denemarken voor. De hooge prijs der zuivelproducten (melk,
room, boter, kaas) maakte, dat velen te weinig vitamine A in het voedsel kregen.
In ons land kwam de ziekte nagenoeg niet voor, vermoedelijk omdat wij ons
veel ruimer van versche groenten konden voorzien. Later is gebleken, dat de
ziekte niet zeldzaam is in Japan onder die groepen der bevolking, die gedwongen
zijn vegetarisch te leven.
Het vitamine D is, sinds de werking der ultraviolette stralen bekend
is geworden, voor ons een raadselachtig product. Wij weten niet of de eigenschappen van vitamine D beschouwd moeten worden als scheikundige eigenschappen eener stof, ontstaan onder invloed der ultraviolette stralen, of eenvoudig als „stralenwerking". Hess plaatste bestraalde en onbestraalde ratten
in één kooi, en gaf de dieren een diëet zonder vitamine D . Alle ratten bleven
gezond; klaarblijkelijk hadden de bestraalde ratten de niet bestraalde voor de
nadeelige gevolgen van het diëet gevrijwaard. Onlangs is zelfs gevonden, dat
vitamine-D-houdend voedsel stralen uitzendt, die door de fotographische
plaat opgenomen worden.
^) Van belang is de vraag of onze normale voeding een voldoende hoeveelheid vitaminen bevat. Deze vraag is uiterst moeilijk te beantwoorden, omdat
wij de verschijnselen van een gering vitaminentekort niet kennen. Maar het
is zeer goed mogelijk, dat een gering tekort ons meer vatbaar maakt voor verschillende infectieziekten. De ervaring, dat lichte verschijnselen van beri-beri
en scheurbuik, en bij kinderen van Engelsche ziekte, reeds spoedig na een
ondoelmatige voeding optreden, wijzen er wel op, dat onze vitaminen-reserve
met bijzonder groot is. De richting waarin zich onze voeding beweegt, doet
vreezen voor een vitaminen-gebrek. Groenten uit blik of uit de fraaie Week's
flesschen bezitten niet de waarde van versche groenten. Gedroogd fruit, vruchten
op eigen sap, mooie witte tarwebloem enz. zijn alle vormen van voedingsmiddelen, die uiterst arm aan vitaminen zijn.
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5) De gewone consumptiemellc kunnen wij wegens gevaar voor infectie niet
rauw gebruiken, Moet zij nu gekookt of gepasteuriseerd worden? Beide procédé's
hebben een nadeeligen invloed op het vitaminengehalte, Het staat vast, dat
bij de vernietiging der vitaminen door hooge temperaturen de zuurstof van
de lucht een groote rol speelt. Vele deskundigen, meenen daarom, dat even
opkoken van de melk minder schadelijk is dan het vrij langdurige pasteuri
seeren. In dit laatste geval blijft de melk bij hooge temperatuur ook veel langer
in contact met de lucht. De kwestie is uit een oogpunt van volksvoeding van
groot belang. Gepasteuriseerde melk kost in de groote steden ongeveer vijf cent
per liter meer dan rauwe melk, De ervaring leert, dat het grootste deel der
melk rauw gekocht en in het huishouden gekookt wordt. Een stelsel - zooals
in Amsterdam in overweging geweest is - om al de consumptiemelk in melk
centrales te doen pasteuriseeren, heeft dus naast de voordeden (vermijding
van infectiegevaar) zeker ook belangrijke nadeelen.
") De opgaven in de literatuur omtrent de vitaminen-n)'kdom van verschil
lende voedingsmiddelen zijn niet eensluidend. Dit is begrijpelijk, omdat het
gehalte aan vitaminen van een bepaald product ook afhankelijk kan zijn van
de omstandigheden, waaronder dat product is voortgebracht (bij planten b.v.
van bodem, bemesting, zonlicht enz.) Zelfs nauw met elkaar verwante producten
kunnen een zeer verschillend vitaminengehalte hebben; zoo hebben b.v. de
sinaasappels, die door de landen om de Middellandsche zee worden voort
gebracht, een veel hooger g�halte aan vitamine C dan de West-Indische sinaas
appels.
Vitaminen A en D vergezellen elkaar gewoonlijk (spinazie bevat alleen A)
Zij komen vooral voor in levertraan, eigeel, melkvet, dierlijk vet (behalve var
kensvet) en in versche bladgroenten.
Vitamine B vindt men vooral in erwten en boonen, in de omhulsels van
graanvruchten (grof meel is dus rijker aai1 vitamine dan bloem) in vele knollen
en wortels, in inwendige organen van dieren (lever, nier) en in gist.
Vitamine C komt voor in sinaasappels, citroenen, in fruit (behalve druiven)
in versche groenten, in aardappelen, in rauwe melk, en in inwendige organen
(lever enz.). Aan het regelmatig aardappelgebruik zou het toe te schrijven zijn,
dat scheurbuik in Europa praktisch niet meer voorkomt.

DE V E R A N D E R L I J K E STERREN
door
Dr. J. S T E I N S. J.

In het jaar 134 v. Chr., zoo vinden wij bij Phnius vermeld, werd
de aandacht van den Griekschen astronoom Hipparchus getrokken
door het plotsehng verschijnen van een „nieuwe" ster. Was 't een
komeet, was 't een vuurbol, of was 't werkelijk wat w i j thans een
nieuwe ster noemen? 't Is moeilijk uit te maken. Phnius zegt, dat
Hipparchus door de beweging, die hij aan dat hemelhchaam waarnam op den dag der verschijning, begon te twijfelen of 't niet méér
voorkwam, dat de sterren, die wij vast noemen, zich bewegen.
Bedoelt hij daarmee, dat die ster weer spoedig zwakker werd en
verdween, en schreef hij dat toe aan een snelle verwijdering na een
plotselinge nadering? W i j weten het niet. Maar zijn ontdekking
leidde tot het gelukkig gevolg, dat hij 't aandurfde — rem edam
deo improbam, zoo zegt Phnius — een karwei haast voor een god
te zwaar — de sterren te gaan tellen, en hun plaats en grootte te
bepalen, zoodat de nakomehngen uit dien kataloog gemakkelijk
zouden kunnen opmaken, niet alleen of er nieuwe sterren verschenen
of verdwenen, maar ook of er waren, die toe- of afnamen in helderheid.
Weer zouden eeuwen voorbijgaan, voordat er met zekerheid
melding wordt gemaakt van een verandering aan de sterrensfeer.
De eerste zekere nieuwe ster is wel die van 1572, op 18 November
in Cassiopeja ontdekt, toen zij helderder was dan Jupiter en bijna
zoo helder als Venus. Tycho Brahé nam ze waar sinds 20 November,
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bepaalde nauwkeurig haar plaats, helderheid en kleur, en gaf een
uitvoerige beschrijving van het geheele verschijnsel, In Maart
1574 verdween zij voor goed voor het bloote oog.
Ruim twintig jaar later deed Fabricius, predikant te Oosteel in
Oost-Friesland, een andere, zeer merkwaardige ontdekking. Op
13 Augustus 1596, toen hij 's morgens Jupiter wilde observeeren,
zag hij in den Walvisch een ongewone ster, rood van kleur. Ook
daarna zag hij ze nog meermalen, tot aan de eerste dagen van
September, met steeds afnemende helderheid.
Twaalf jaar lang bleef de ster onopgemerkt, Aheen Bayer nam
ze een keer als een gewone ster waar, en teekende ze in zijn atlas
als O Ced (1603), Eerst op 15 Februari 1609 zag Fabricius zijn
ster toevalhg weer, op dezelfde plaats als in 1596, „Res mira !"
zoo schrijft hij aan Kepler. Wat een wonderding !
Fabricius stierf in 1617, Zondert men een enkele waarneming
van Schickardt in 1631 uit, dan bleef de ster dertig jaar lang vergeten, tot dat ze in December 1638 door den Franekerschen hoogleeraar Holwarda, en nu met blijvend gevolg, aan de vergetelheid werd
ontrukt. Het was bij gelegenheid eener maansverduistering, dat hij
iets ongewoons meende te zien in den Walvisch, maar het ontging
verder zijn aandacht. Enkele dagen later viel zijn oog weer op
hetzelfde voorwerp, het bleek een ster te zijn als de andere, van de
3de grootte, Eenigen tijd daarna was ze weer verdwenen. Maar
groot was zijn verbazing, toen hij ze op 7 November 1639, dus
ongeveer 11 maanden later, op dezelfde plaats met ongeveer deZelfde grootte terugzag. Die ontdekking van den Frieschen hoogleeraar was van het hoogste gewicht; hier had men dus voor 't
eerst een ster, die wis en zeker periodiek in hchtsterkte toe- en afnam, „Res mira !" had Fabricius al aan Kepler geschreven. En
Mira Ceti, de wonderbare ster in den Walvisch zou de ster voortaan
heeten, I n 1687 ontdekte Gottfried Kirch in de Zwaan nog een
ster van hetzelfde type, Chi Cygni, die aanvankelijk ook werd omgedoopt in „Mira Cygni". Maar toen er ahengs meerdere Mira-
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sterren werden gevonden, ging liet wonderbaarlijke er spoedig af.
Zooals Holwarda de periodiciteit der eerste Mira-ster ontdekte,
zoo heeft Goodricke de eerste typen der sterren met korte periode
gevonden. Goodricke, in 1764 te Groningen van Engelsche ouders
geboren, was doofstom, maar ontving desniettemin een goede
opvoeding in de klassieke letteren en i n de wiskunde. Met zijn
vriend Pigott nam hij te York in Engeland den hemel waar. Op
18 -jarigen leeftijd ontdekte hij de periodieke veranderlijkheid van
Algol, en sprak het vermoeden uit, dat de oorzaak der tijdelijke,
regelmadg wederkeerende lichtafname een verduistering was door
een donkeren satehiet. Daarna ontdekte hij nog de veranderlijkheid
en de periodes van Betha Lyrae en Delta Cephei, die elk weer als vertegenwoordigers van een bepaald type daaraan hun naam hebben
gegeven. Goodricke sderf reeds in 1786 op 22-jarigen leeftijd. Zijn
vriend Pigott bleef waarnemen en ontdekte o.a. nog R Coronae,
een typische ster met geheel onregelmadge lichtwissehng en de
eveneens onregelmadge R Scud.
Een nieuw tijdvak voor de studie der V. S. begint in 1840 met
Argelander. H i j was het, die het eerst, een prakdsche methode
aangaf, om zonder photometer door schatdng de betrekkelijke
helderheden der sterren te bepalen, en de waargenomen helderheidsverschihen om . te zetten in hchtgraden, waardoor het mogelijk
werd, de variade van het hcht in getaUen uit te drukken en wiskunstig te verwerken. Onder zijn beste leerhngen treffen wij in
Nederland Oudemans aan, die door den Leidschen astronoom
Kaiser tot waarneming der V . S. werd aangespoord. Zijne
„Zweijahrige Beobachtungen" gelden als een toonbeeld van streng
wiskunstige behandehng van het materiaal. I n Duitschland waren
het vooral Winnecke, Schönfeld en Krueger, die i n het voetspoor
traden van den grooten meester. Bijna gelijktijdig ontwikkelde
zich ook in Engeland een groote belangstelhng voor dezen nieuwen
tak van onderzoek: mannen als Pogson en Hind, Knott en Baxendeh,
Gore en Espin hebben prachtig werk geleverd. I n Amerika was
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Chandler de groote pionier, maar vooral van Edward Pickering
ging de groote stuwkracht uit, En thans is er haast geen land meer,
dat niet zijn vereeniging van amateurs heeft, die zich verdienstelijk
maken, door met onderling overleg een aantal V , S, regelmatig
te observeeren en de resultaten op te zenden naar een centraal
kantoor, waar die methodisch worden verwerkt en tot lichtkrommen
samengesteld. En in Nederland? Ongetwijfeld hebben w i j onder
de officieele vertegenwoordigers der wetenschap mannen, die ook
op dit gebied Nederlands roem hoog houden — ik noem hier op de
eerste plaats Professor Nijland van Utrecht •—• en ook zijn er wel
enkele amateurs, die met bescheiden middelen uitstekend werk
hebben verricht. Maar pogingen tot het stichten eener vereeniging
tot waarneming van V , S, zijn tot nog toe, helaas, afgestuit op
gebrek aan belangstelhng.
Met het aantal waarnemers, en vooral door toepassing der
fotografie, is het aantal der V, S, steeds stijgende, men zou haast
zeggen op bedenkelijke wijze, I n 1850 kende Argelander er 18,
Schönfeld in 1875 katalogizeerde er 143, Weer 25 jaar later was het
aantal tot 400 gestegen, en nu in 1926 bevat de Vierteljahrschrift
der Astron. Gesehschaft de ephemeriden van 2916 V, S, Zoo iets
hadden Argelander en Schönfeld niet voorzien: zij meenden dat
ze voor elk sterrenbeeld wel zouden toekomen met de 9 hoofdletters R, S,,. Z, om daarmee de V, S, aan te duiden. Maar in den
aanvang der 80er jaren was men al gedwongen twee letters i n te
voeren: RR, R S , , , tot RZ, dan SS, ST, S T , , SZ, enz, I n 1904
kwam men ook met deze 64 teekens te kort, en toen besloot men,
na ZZ, te beginnen met A A tot AZ, BB tot BZ, enz,, Zoodat men in
"t geheel 334 combinaties kreeg voor elk sterrenbeeld. Ook dat
getal dreigt binnen afzienbaren tijd bereikt te worden, en dan zal
men wel redelijkerwijze verphcht zijn over te gaan tot doorloopende
nummers V 335, V 336,, enz,, zooals reeds jaren geleden door
Professor Nijland werd voorgesteld.
Na een korte uitweiding (bij lichtbeelden) over de waarneming
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der V . S. volgens de oudste methode: de schatdng van hchtgraden
— en de jongste: met den electrofotometer •— gaat de spreker
over tot behandehng der hypothesen, uitgedacht ter verklaring der
hchtwissehng van de verschillende typen van V . S.
1. De nieuwe sterren (novae). Deze vlammen slechts éénmaal
op tot hooge lichtkracht, om daarna langzaam met eenige schommelingen af te nemen en vrijwel stationnair te blijven. Bij de oudere
verklaringen van 't ontstaan der nieuwe sterren had de fantasie vrij
spel. Eerst sinds men, bij *t verschijnen der Nova Aurigae in 1891,
het eigenaardig Nova-spectrum had leeren kennen, kon men aan
een wetenschappelijke verklaring gaan denken. Over die spectrale
bijzonderheden kon de spreker kort zijn, daar die reeds vroeger
door Dr. T . van Lohuizen uitvoerig zijn toegelicht. Aheen werd
herinnerd aan één opvahend verschijnsel: de sterke verplaatsingen
der heldere lijnen naar 't rood, der donkere lijnen naar 't violet.
Aanvankelijk dacht men aan twee sterren, waarvan de ééne, met de
heldere lijnen, zich met 350 K M snelheid van ons verwijderde,
de andere, met de donkere lijnen, met 480 K M snelheid naderbij
kwam, en wier rakehngsche botsing de licht-uitbarsdng tengevolge
had. Maar toen alle latere Novae hetzelfde typische spectrum
vertoonden, moest die theorie wel opgegeven worden wegens de
hooge onwaarschijnlijkheid der herhaling van het vooropgezette
feit. Van ahe andere verklaringen heeft ten slotte de hypothese van
Seeliger, die 't opvlammen toeschrijft aan den doorgang van een
ster door een kosmische wolk, wel den meesten aanhang gevonden.
Zij scheen bevestigd te worden door 't hchtend worden van nevelmassa's rondom de Nova Persei van 1901. Bij latere Novae heeft
men echter tevergeefs naar een herhaling van dit verschijnsel
uitgezien.
In den laatsten tijd wint een nieuwe hypothese veld, die de oorzaak zoekt in het explosief vrijkomen van atoom-energie in 't
binnenste der ster. Dat denkbeeld was reeds uitgesproken door
6
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Lundmark en Barabascheff, en 't werd nader ontwikkeld door
Hartmann naar aanleiding der verschijning eener Nieuwe Ster
in den Schildersezel (1925). Opvahend was bij deze Nova het
buitengewoon langzame, 14 dagen lang waargenomen stijgen tot de
grootste helderheid, van de 3e tot de le grootte. Gedurende die
stijging verschilde haar spectrum bijna niet van het gewone A-type.
Maar zie, op den avond van 10 Juni kwam plotsehng het bekende
Nova-spectrum voor den dag met zijn -heldere waterstoflijnen,
waarvan daags te voren nog geen spoor te zien was; en tegelijk begon
de helderheid der ster af te nemen. Hetzelfde was geconstateerd bij
andere Novae. Het spectrum der Nova in de Zwaan (1920) stemde
vóór haar maximum lijn voor lijn overeen met dat van Deneb. En
Nova Persei (1901) bleef van 't gewone Orion-type tot zelfs over
haar maximum heen, tot dat het typische Novaspectrum optrad.
De snehe ontwikkehng van hcht-energie gaat dus vooraf aan de
verschijnselen, die gepaard gaan met die verwonderlijke radiëele
snelheden, waarvan het eigenaardig dubbelspectrum getuigt. De
hcht-toename is dus essendeel van fotosferischen oorsprong en
wordt besloten door een bepaald physisch proces — erupdes en
explosies? —, Vv^aarvan de plotselinge spectrum-wissehng het
teeken is.
Hartmann stelt zich dus voor, dat het Nova-verschijnsel te
wijten is aan een verstoring van het physisch-chemisch evenwicht
in 't binnenste der ster, die zonder uitwendige oorzaak in een k r i dsch tijdperk der ontwikkehng optreedt; weüicht een radio-acdeve
atoom-mutatie, die zich van 't middelpunt naar ahe richtingen
voortplant. Door den toenemenden inwendigen druk zet het
volumen zich snel uit, en met de grootte van 't hchtend oppervlak
neemt de helderheid der ster snel toe. Naar gelang van de afmetingen der ster of om andere oorzaken zal het omzetdngsproces
meer of minder tijd vormen, om het oppervlak te bereiken en daar
tot een eind te komen. Dan verschijnt het Nova-spectrum en de
lichtafname, ten gevolge van inkrimping of afkoeling, begint,
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gepaard gaande met schommelingen tengevolge van nog nawerkende
pulsaties.
Volgens de Harvard-opnamen was de ster, van 1889 tot 1925
toe, van de grootte 12,75, Zij was dus in haar maximum 54000
maal hchtsterker geworden. Veronderstel, zoo zegt Hartmann,
dat zij alle spectraal-typen had doorloopen, van 't koudste tot het
heetste, dan zou haar licht nog slechts 5400 maal sterker zijn geworden. Zoo ziet men dus, dat nagenoeg de geheele hchttoename
moet worden gesteld op rekening van uitzetdng en oppervlakvergroodng, Hartmann meent, dat met deze theorie het raadsel
der nieuwe sterren is opgelost,
2, De onregelmatige V,S,
Van de Novae komen w i j eerst tot
de Nova-achtige V,S,, waarvan T Pyxidis een typisch voorbeeld is.
Deze ster steeg, na een zoo goed als standvastig minimum, plotsehng in 1890, 1902 en 1920 tot groote helderheid en vertoonde
bovendien in 1920 een typisch Nova-spectrum, Men zou ze een
Nova kunnen noemen, die meermalen verscheen, of een ster
van 't U-Geminorum-type, die slechts met zeer lange tusschenpoozen opvlamt. Van dit laatste type zijn er maar een achttal bekend:
ze hebben alle de eigenschap van met onregelmatige tusschentijden
vrij plotsehng eenige grootte-klassen te stijgen, om daarna langzamer af te nemen, Dr, van der Bilt komt in zijne monografie
over U Geminorum tot het besluit, dat lange en korte minima
van 20 en 12 dagen afwisselen, en dat de periode geheel ongeregeld
varieert tusschen 60 en 152 dagen. Wanneer men het korte maximum van het lange aftrekt, houdt men een symmetrische kromme
over; en het eigenaardige is, dat bij SS Aurigae en SS Cygni
deze kromme naast de onsymmetrische lange en korte maxima
als derde vorm voorkomt. Omtrent de oorzaak dezer opvlammingen
tast men volmaakt in het duister. Aan inwerking van een satehiet
kan men vanwege de onregelmatigheid der periode niet denken.
Tegenhanger van het U-Geminorum-type is in zekeren zin
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het R-Coronae-type, waartoe een 19-tal sterren behooren. R Coro
nae is een van de raadselachtigste onder de V.S. Haar normal�
grootte is 6,0, waarboven zij nooit stijgt, en waarin zij soms jaren
lang volhardt. Maar dan daalt zij vaak weer onverwacht 2, 3, ja
soms 9, misschien nog meer grootten, en volvoert niet zelden
nog de allerzondedingste sprongen, voordat ze - soms na een
paar maanden, maar ook soms pas na eenige jaren - tot haar
normalen toestand terugkeert. Ludendorff meent, dat de licht
verzwakking veroorzaakt wordt door 't voorbijtrekken van donkere
stof- en nevelmassa's. Van meerdere sterren van dit type is be
kend, dat zij in de buurt van nevels staan. Aan diezelfde oorzaak
is wellicht de lichtwisseling toe te schrijven van een honderdtal
zwakke sterretjes in de buurt van het trapezium in den Oriou
nevel.
Een derde klasse van onregelmatige V. S. zijn de roode Mu Cepei
sterren, waartoe o.a, Betelgeuze en Alpha Herculis behooren.De licht
wisseling van Mu Cephei bedraagt ongener één grootte, en is vol
komen grillig. Daar is geen wet of regelmaat in te onderkennen.
Een overgang tot de regelmatige V.S. vormen de RV-Tauri
sterren. De lichtwisseling bedraagt gemiddeld 2 gl'ootten, en is
daa1·dom gekenmerkt, dat tusschen twee hoofdminima vaak een
secundair minimum ligt. Maar de lichtkromme is meestal zeer
veranderlijk. Hun perioden liggen tusschen 70 en 259 dagen;
die met de langste per�oden hebben spectra, die nauw verwant
of identiek zijn met die der Mira-sterren. Dr, v. d. Bilt aarzelt
zelfs niet, RV-Tauri onder deze laatsten te rekenen,
3. De sterren van het Mira-type. Deze vormen een physisch
goed gekarakteriseerde grnep. De licht\visseling is zeker periodiek,
ook al gaat zij gepaard met sterke schommelingen in de periode
en den vorm det· lichtkromme; het spectrum behoort in veneweg
de meeste gevallen tot de klasse Md, hoewel ook naast-verwante
typen voorkomen. De omvang der lichtvariatie bedraagt gemiddeld
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4 grootten; soms stijgt liij tot 8 of 9 grootten. De onderste grens
der perioden is omtrent 100 dagen; boven de 500 zijn ze zelden,
en er is er maar één boven de 800 dagen. Een typischen vorm der
hchtkromme kan men ternauwernood aangeven; meestal is de
stijging snel, dan volgt een vlak maximum, een langzame dahng
en een vlak minimum. Maar alle mogelijke variaties komen voor.
Zöllner verklaarde de lichtwisseling uit de aswenteling van een
ster, wier afkoelend oppervlak gedeeltelijk met schohen en slakken
is bedekt. Deze hypothese is onhoudbaar gebleken, daar de Mira's
reuzensterren zijn van uiterst geringe dichtheid. Tot een andere
verklaring gaf aanleiding de groote overeenkomst tusschen de
hchtkrommen en zonnevlekken-krommen. Ook onze zon is vermoedelijk een veranderlijke ster met een zeer kleine variade i n
een periode van 11 jaar. De vraag is echter: gaat een maximum
van zonnevlekken gepaard met een minimum of maximum van
uitgestraalde energie? De meeningen daaromtrent zijn verdeeld.
Turner heeft de hchtkrommen van 31 Mira-sterren, na ze ahe
tot dezelfde amplitude en periode te hebben herleid, harmonisch
geanalyseerd in reeksen van den vorm (O = phasehoek):
y •-= A sin O - f B cos O 4- C sin 2 0 + D cos 3 0 + E sin 3 0 +
F cos 3 0 ;
hij heeft ze gerangschikt naar afdalende waarden van A en tot
7 groepen samengevat. Hetzelfde deed hij met de gemiddelde
zonnevlekken-kromme tusschen 1849 en 1892. Deze bleek alleen
dan tusschen de 7 groepen der Mira-sterren een behoorlijke plaats
in te nemen, als men veronderstelt, dat een vlekken-maximum
tevens een lichtmaximum der zon voorstelt. Hiervan uitgaande
neemt Turner op de ster een periodieke vlekken-vorming aan,
die in grove trekken overeenstemt met die der zon. I n 't hchtmaximum is het geheele oppervlak met vlekken overdekt. Langzamerhand trekken deze zich samen naar den equator, tot er in
't minimum nog slechts een smahe gordel overblijft. Voordat
deze voor goed verdwenen is, vertoonen zich nieuwe vlekken
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aan de polen, en vandaar breiden zij zich weer uit over het geheele
oppervlak. De verschillende typen van lichtkrommen worden
verklaard uit de verschillende hoeken, die de omwentelingsassen
van de sterren maken met de richting, vanwaar uit wij ze zien.
Onze landgenoot A , Brester zocht de oorzaak der lichtwisseling
in een periodieke vorming van een wolkensluier om 't oppervlak
der ster. Donkere wolken, ontstaan door condensatie in de afkoelende buitenlagen, absorbeeren het licht. Bij toenemende
condensatie en afkoeling beginnen die wolken te dalen; zij komen
daarbij in heetere lagen, waar zij zich weer oplossen tot doorzichtigen verzadigden damp. Een maximum volgt, en daarna
begint de wolkvorming opnieuw. Zoo is dus ahes teruggebracht
tot een meteorologisch verschijnsel van voorbijgaanden aard in de
atmosfeer der roode sterren.
De sluiertheorie van Merrill is niet essentieel verschillend van
die van Brester, H i j neemt aan, dat zich om de ster een sluier
vormt van condenseerende gassen, mogelijk van Calcium-damp,
waardoor het licht wordt geabsorbeerd; tevens wordt daardoor
de door de fotosfeer uitgestraalde warmte tegengehouden en opgehoopt, totdat de donkere wolk weer verdampt en de ster haar
volle licht doet stralen.
Volgens de jongste metingen op Mount-Wilson is Mira-Ceti
een reuzenster met een middellijn van omtrent 400 miUioen K M ,
na Antares de grootste van alle tot nog toe gemetene. Haar dichtheid moet enorm klein zijn, zoo ongeveer 4000 maal geringer
dan die van atmosferische lucht — en in de buitenste lagen is
zij misschien nog 1000 maal kleiner, I n die uiterste lagen vooral
speelt zich het raadselachtige proces af, waarvan wij 't geheim
na
eeuw van waarneming nog immer niet kennen, Res mira I
zeggen wij nog met den ouden Fabricius,
4, Over de kortperiodieke sterren moest de spreker zich wegens
het gevorderde uur beperken.
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Dit type omvat de Cepheiden, de Geminiden en de Cumuliden.
Hoofdkenmerken zijn: De omvang der lichtwisseling gaat zelden
één grootte-klasse te boven. De lichtkrommen der Cepheiden
(zoo genoemd naar Delta Cephei) en Cumuliden (sterrenhoop-ver
anderlijken) zijn meestal zeer onsyrnmetrisch, met steile stijging
en langzame daling, die der Geminiden (genoemd naar Zetha Gemi
norum) zijn meer symmetrisch. De grenzen tusschen de drie
laten zich niet scherp bepalen, De perioden, over 't algemeen
zeer constant, liggen bij de Cumuliden beneden één dag, bij de
andere tusschert één dag en één of twee maanden. Mèt het licht
varieert ook spectraal-type (temperatuur) en kleur. In 't minimum
zijn de Cepheiden van 't G-type, in 't maximum van type F,
soms A. De Cumuliden varieeren meest van F tot A of B. Alle
sterren dezer klasse hebben een veranderlijke radiaalbeweging,
waarvan de periode gelijk is aan de lîchtperiode. De lichtminima
vallen meestal kort vóór de grootste verschuiving der lijnen naar
rood, de lichtmaxima even voor de grootste verschuiving naar
violet.
Ter verklaring der lichtvariatie heeft men voomamelijk drie
hypothesen:
a. De dubbelster-theorie. Deze veronderstelt, dat een kleine
donkere satelliet in sterk excentrische baan om de· hoofdster draait,
en daarin bij den periastron-doorgang licht-uitbarstingen te weeg
brengt, Het maximum heeft plaats, kort voordat de satelliet den
dalenden knoop passeert, het minimum even voor den doorgang
door den klimmenden knoop.
b. De pulsatie-theorie, Volgens deze voert een enkele ster
trillingen uit, waarbij zij periodiek inkrimpt (heeter wordt) en uit
zet (koeler wordt).
c. Jeans' theorie eene1· dubbelster-in-wording. Een rondwente
lende gasmassa zal, na de ellipsoïden van Jacobi als evenwichts
vormen te hebben doorloopen, een peervormige gedaante aannemen,
om zich ten slotte te splitsen in twee sterren. Oorspronkelijk zal
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zij, tijdens die evolutie, pulsaties uitvoeren, waarvan de periode
niet overeenstemt met die der rotatie: dan is zij, volgens Jeans,
een roode Mira-ster. Als dan, nog vóór de volkomen splitsing,
die twee perioden aan elkaar gelijk zijn geworden, dan komt de
regelmatige lichtwisseling ·der Cepheiden voor den dag,
Over de eclipsvariabelen behoeft spreker niet veel te zeggen,
daar Dr. van Lohuizen het mechanisme daarvan reeds heeft ver
klaard en zelfs met proeven toegelicht. Dit is de eenige klasse
van V.S., waarvan wij de lichtwisseling bevredigend kunnen ver
klaren,
Uit het gegeven overzicht zal wel gebleken zijn, hoe weinig
wij nog weten omtrent de oorzaken der lichtvariatie van de V .S.
Bij de Novae strijdt de botsingstheorie in een of anderen vorm
nog om den voorrang met die van een zelfontbrandingsproces, waarbij
eruptieve krachten worden ontketend van ongekende hevigheid.
Bij de Mira-sterren weifelen wij tttsschen woelige zonnevlekken
of rustig periodieke sluierwolken of de eerste pulsaties van een
jongen reus bij zijn geboorte uit de donkere nevelmaterie; en
om de raadselachtige Cepheiden wordt nog gestreden door voor
of tegenstanders van dubbelster- of pulsatie-theorie of een com
promis tusschen beide. De eclipsvariabelen, de eenige klasse, wier
gedrag wij kunnen verklaren, zijn niet eens veranderlijk in den
strengen zin des woords.
Maar gezien de hooge vlucht, die de astrophysica in de laatste
decenniën heeft genomen, waardoor reeds een geheele ommekeer
is gekomen in onze kennis omtrent de natuur der stenen, mogen
wij betrouwen, dat ook het raadsel der veranderlijke sterren binnen
afzienbaren tijd tot een bevredigende oplossing zal zijn gebracht,

DE SAMENHANG D E R L I C H A A M S F U N C TIES TIJDENS ARBEID.
door
Prof. D r . F. J. J. B U I J T E N D I J K .

In de moderne physiologie begint meer en meer de eenheid der
levensfuncdes in het middelpunt der belangstehing te komen.
Daarbij ziet men in, dat de analytische studie wel is waar zeer
belangrijke resultaten oplevert, maar een verstaan der functies
aheen mogelijk is, indien hunne eenheid tijdens de natuurlijke
verrichtingen van het dierlijk leven worden aanschouwd.
N u is bij een rustend dier een zekere zelfstandigheid van de
hchaamsfuncties aanwezig. Het hart klopt, de ademhahngsbewegingen worden regelmatig uitgevoerd, het bloed vloeit door de
haarvaten der weefsels, de darm verteert of is in rust, de weefsels
nemen zuurstof op en geven koolzuur af. Een rustend organisme
maakt den indruk van een cehenstaat, van een plantaardig bestaan.
— Niet onaardig noemde Bergson dan ook een plant „ u n animal
endormi". De onafhankelijkheid der deelen in het rustende hchaam
is groot, alleen zorgt het bloed dat overal zuurstof komt en de producten worden verwijderd. Het is als een droomerig provinciestadje met aan elkaar grenzende huisjes, waar het verband der
afzonderlijke deelen gering is, het verkeer langs den weg aheen in
het transport van levensmiddelen bestaat, geen centrale kantoren,
fabrieken enz. een eenheid vormen, geen telephoonnet de afzonderlijke existenties verbindt.
Indien echter het dier gaat arbeiden, d.w.z. handelingen gaat
uitvoeren, die zich op de buitenwereld richten en door indrukken
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van die buitenwereld worden opgewekt en onderhouden, verandert het beeld geheel.
Wat eerst onafhankelijk van elkaar scheen te zijn, treedt nu in de
innigste wisselwerking. Het is als een land in mobihsade, in oorlog.
Voedsel wordt snel getransporteerd en op de meest economische
wijze gedistribueerd. Waar noodig, treden snelle vervoermiddelen
op. Voorloopige stapelplaatsen verzorgen dichtbijzijnde plaatsen.
Teleplioon en telegraaf dienen voor snehe berichten en bevelen.
Voortdurende waakzaamheid en controle worden ingesteld, zoowel
naar buiten als naar binnen, de activiteit regelt zich naar de behoefte,
en concentreert zich op de bedreigde punten, voorzorgmaatregelen
worden genomen.
Zoo is het dier in arbeid een beeld van innige samenwerking van
alle levensfuncties. W i l men deze eenheid schematisch teekenen,
dan kan men zeggen dat alles zich concentreert op de psychophysische eenheid van zenuwstelsel, zintuigen en motorisch apparaat (spieren) en dat alles in dienst hiervan komt te staan. — Het
centraalzenuwstelsel en de spieren moeten goed functioneeren
en ahe energie en stofwisseling concentreert zich hierop. De
buikingewanden, die na voedselopname te arbeiden hebben,
worden thans functioneel uitgeschakeld, tot rust gebracht, Het
organisme moet arbeiden met de voorraden die door de vegetatieve functies gedurende de rust in het hchaam werden opgestapeld.
De eenheid tusschen zintuigen, centraalzenuwstelsel en spieren
in de handehngen van dier en mensch is een onderwerp van studie,
dat ik in mijn vergelijkend-psychologische onderzoekingen heb
behandeld en waarover ik hier niet wil spreken.
Maar de kracht en stofwissehngseenheid van de in arbeid funcdoneerende organen met de andere deelen van het lichaam vraagt
thans onze aandacht.
Daarbij dient opgemerkt dat het centraalzenuwstel een geringe
energiewisseling bezit, maar een zeer specifielte stofwissehng, terwijl
i n de spieren een betrekkelijk eenvoudig stofwisselingsproces van
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groote intensiteit verloopt, waardoor de noodige energie voor den
arbeid wordt geleverd.
Het lichaam moet dus zorgen voor;
a, voldoende bloedstroom door de hersenen, ruggemerg en
spieren.
b, voldoende zuurstoftoevoer en COj afvoer.
c. mobihsatie van de energiebronnen voor de spieren.
d. onderhoud van prikkelbaarheid van zenuwstelsel en spieren
en van de contracdekracht van deze laatste organen.
Alvorens na te gaan hoe deze functioneele eenheid tot stand komt,
zullen we eerst de kracht en stofwissehngsprocessen in de spieren
wat nader bezien.
De energiebron voor de spierkracht vormt de omzetdng van
koolhydraten. Deze worden in den vorm van dierlijk zetmeel
(glycogeen) den spieren aangeboden. De spieren bevatten n.l.
0,5—0,9 % van deze substande, terwijl in de lever een voorraad
glycogeen aanwezig is, die bij den mensch op ± 150 gram wordt
geschat. Het glycogeen levert onder wateropname glucose, welke
in de spier als een hexosediphosphorzuur lactacidogeen (Embden)
voorkomt. — D i t lactacidogeen wordt ondeed tot phosphorzuur
en melkzuur, terwijl het melkzuur voor 1 /3 verbrandt tot CO^ en
H2O, voor 2/3 weer teruggevormd wordt tot de grondstof (het lactacidogeen). Voor deze terugvorming is O2 noodig, terwijl voor de
sphtsing van het lactacidogeen tot phosphorzuur en melkzuur geen
O2 noodig is.
Dat inderdaad koolhydraten energiebronnen voor de spier zijn,
blijkt uit de bestudeering van het respiradequodent (d.i. de verhouding van de hoeveelheid gevormde CO2 tot de opgenomen Oj).
Deze nadert bij meer koolhydratenverbruik tot 1. Inderdaad
geschiedt dit tijdens arbeid, zooals dit uit cijfers naar proeven met
roeiers genomen wordt toegelicht.
De intensiteit van de energiewisseling in arbeid kan worden uitgedrukt in caloriën en bepaald door directe en indirecte calorimecrie.
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De constructie van calorimeters voor den mensch, als ook de toestellen ter meting van den gepresteerden arbeid, worden besproken,
terwijl de indirecte calorimetrie n.l, de meting van het Og verbruik
en de COj productie wordt gedemonstreerd,
Hoe de energiewissehngsintensiteit zich wijzigt bij verschillende
beroepen en sportprestaties toont Tabel I ,
TABEL I ,
Warmte productie in Caloriën per uur.
liggend
zittend
staan
fietsen
wandelen
snel marcheeren
hard loopen
race-fietsen
race-roeien

65
100
115
170
200
300
500
600
600

kleermaker
typiste
schoenmaker
timmeren
hout-zagen ±
en andere zware

135
140
180
240
450
arbeid.

Bij een gelijksoordgen arbeid is er een zuivere evenredigheid
tusschen intensiteit van den arbeid en het Og verbruik. D i t laatste
bedraagt in rust i 200 cc O2 per minuut (voor volwassen personen)
in arbeid kan het stijgen tot 3 L
per minuut, d,i, 15/maal zooveel
als in rust. Gedurende zeer korten arbeid van groote intensiteit
kan zelfs het O2 verbruik tot 5 a 6 L stijgen. Een dergelijke arbeid
geeft echter een vorming van stofwisselingsproducten, die na de
prestatie moeten worden verbrand, (Zuurstofdeficit),
Hoewel de zin van den menschelijken arbeid gelukkig niet uitsluitend gelegen is in zijn nuttig effect, is deze toch ook mede
uitdrukking van de eenheid der functies, welke tijdens den arbeid
optreden.
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Een enkel oogenblik willen wij onze gedachten dus nog bepalen
tot het z.g.n, nutdg effect van den arbeid d.w.Z. de verhouding van
de totale energie omzetting tot den mechanisch geproduceerden
arbeid.
Het nuttig effect voor den menschelijken arbeid bedraagt ongeveer 25 % en toch kan het nog wat hooger worden, zooals blijkt
uit de proeven van Benedict en Cathcart,
In het bijzonder maken Benedict en Cathcart er opmerkzaam op,
dat het nutdg effect stijgt bij een grooter snelheid van bewegen
in hun proeven. I n de laatste onderzoekingen van Hih, is door deze
op zeer exacte wijze aangetoond, dat de kracht van de contractie
in elk stadium van de spiersamentrekking des te grooter is, naarmate
de snelheid van bewegen des te kleiner is, I n verband rnet zijn
vroegere onderzoekingen over de warmteproductie in de spier,
berekende Hill, dat het nutdg effect in hooge mate afhankelijk
moest zijn van de duur van de contracde. U i t de door hem berekende curve blijkt dat een dergelijke maximum voor den menschelijken arbeid aanwezig is, wanneer de contractie ongeveer 1 seconde duurt,
Bovendien leeren deze proeven, dat bij geringe toename van deze
optimale snelheid het nuttig effect zeer sterk daalt, terwijl deze
daling bij afname van de bewegingssnelheid veel g;eringer is. Het
maximum van de curve is niet scherp, zoodat er eenige variatie
van snelheid mogelijk is zonder dat een belangrijke verandering
in het nutdg effect optreedt. Het komt mij voor, dat deze algemeene verhoudingen van zeer groote biologische en sociale beteekenis zijn, vooral indien verdere onderzoekingen nadere gegevens
bijeen brengen omtrent den invloed van training, leeftijd, hchaamsbouw enz. op de grootte van de constanten in de curve. Volgens
H i l l gelden de hier genoemde verhoudingen voor maximale contracties. De submaximale arbeid is altijd minder effectvol dan de maximale. Het hoogste nutdg effect voor een submaximalen spierarbeid
wordt altijd verkregen bij een trager beweging dan bij een maximale.
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Het nuttig effect in de arbeidsproeven door Dirken in mijn laboratorium bij roeiers genomen bedraagt r t 25 % , soms ook nog meer.
Een afhankelijkheid van de zwaarte van den arbeid was niet bemerkbaar. Dit verschijnsel berust waarschijnlijk op de snelle contracties
bij de roeiproeven, die zeer veel overeenkomen met die, welke in
genoemde proeven van H i l l door de proefpersoon werden uitgevoerd. Wat betreft den invloed van de training heeft reeds Zuntz
opgemerkt, dat hierdoor het nuttig effect stelhg stijgt. Zijn proeven
met de fietsers komen ongeveer overeen met de ervaringen van
Benedict en Cathcart. Ook de oudere proeven van Zuntz met
honden mogen hier nog eens worden genoemd. Een hond welke
geoefend was op een plat vlak te loopen, verrichtte een bepaalde
hoeveelheid werk economischer dan bij stijgarbeid op een hellend
vlak. Na twee jaren getraind te zijn voor stijgarbeid, was het nuttig
effect hiervoor grooter, dan voor het gewone loopen op een plat
vlak. Ook bij onze roeiproeven bleek een toename van het nuttig
effect te bestaan.
Uit dit ahes kan men nog niet de gevolgtrekking maken, dat door
oefening het nuttig effect van een spier toeneemt. Op grond van ahes
wat wij van de spierphysiologie en van de coördinatie der bewegingen in arbeid weten, is het veel waarschijnlijker, dat de training
in hoofdzaak het nuttig effect verbetert door uitschakeling van
overtolhge bewegingen. Ook in het onderzoek van Reach bleek
reeds, dat bij een bepaalden arbeid, welke in de industrie voorkomt,
n.l. het draaien aan een wiel tegen een weerstand in, in de loop van
een uur reeds een zekere aanpassing aan den arbeid optreedt, zich
uitende in de verbetering van het nutdg effect.
De vraag is nu hoe de spier voldoende toevoer van Og en van
suiker krijgt en hoe de verbrandingsproducten worden weggevoerd.
Van de suiker (glucose) bestaat een voorraad in de lever in den
vorm van glycogeen. Tijdens arbeid wordt dit in glucose omgezet
en door de lever afgegeven. Zooals wij nog zullen zien, geschiedt
dit onder invloed van de adrenahne, een door de bijnieren gepro-
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duceerde stof, die tijdens de emode, welke aan alle natuurlijken
arbeid voorafgaat, in verhoogde mate aanwezig is. KeUaway vond
dat ook bij een geringe vermindering van het O, gehalte van het
bloed een krachdge adrenaline afscheiding plaats vindt. Zoo zal
ook gedurende zwaren arbeid adrenaline de suiker mobilisatie
blijven aanzetten. Maar ook de zuren die door de arbeidende spieren
aan het bloed worden afgegeven versterken de omzetting van glycogeen in glucose.
Van het allergrootste belang is de voldoende
verzorging van
het centrale zenuwstelsel en de spieren. Hiervoor is noodig;
a.
è.
c.
d.

versterkte hartfuncde.
voldoende bloeddruk.
verwijding van de bloedvaten in de functioneerende organen,
vernauwing van de bloedvaten in de rustende organen.

Wat het eerste punt betreft, de krachdger funcde van het hart,
valt op te merken, dat deze bereikt wordt door vermeerdering in de
frequende der slagen en de vergroodng van het slagvolume. Het
product van beiden bepaalt het minuutvolume d.i. de hoeveelheid
bloed dat per minuut voortbewogen wordt. Deze bedraagt in rust
4 L . ; in arbeid kan dit stijgen tot 24 L , een korten tijd zelfs tot 40 L .
Onderzoekt men de frequentie versterking in arbeid dan bemerkt
men bij madgen, gelijksoordgen arbeid een toenam.e evenredig met
dezen arbeid (dus ook met de stofwisselingsintensiteit). Deze frequentietoename begint reeds even vóór den spierarbeid, bestaat i n
een verkordng der rustpauze. Daar in het eerste deel van deze
rustpauze het bloed in de hartkamer snel instroom.t, in het latere
deel echter slechts langzamer, beteekent een frequendetoename een
vergroodng van het minuutvolume.
De hartfrequende kan tot rh 160 slagen per minuut stijgen.
Daar bij getrainde arbeiders een rustpolsvan ± 50—60 slagen aanwezig is, kan in maximum arbeid de frequende 3 maal grooter worden.
Rekent men een slagvolumc vergroodng van 't ± 2 voudige.
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dan kan een 6-voudige vergroodng van het minuutvolume resulteeren. Maar in arbeid stijgt de gaswisseling zooals wij zagen tot
3 L , O2 verbruik per minuut, zelfs is waargenomen in een kortdurende hevige arbeidsprestatie van een athleet 6 L , Og verbruik
per minuut. Hoe is dit mogelijk ? Het antwoord moet worden
gezocht in de toename van het u.c. (de z.g.n. utilisadecoefficient).
• D i t is de benutting van het O2 gehalte van het bloed, In 1 L bloed
kan de haemoglobine i 200 cc O2 opnemen en dus transporteeren. De zuurstofverzadiging van het bloed is reeds compleet bij
contact van het bloed met lucht van ± 12—14 % O2. Als dus de
gaswisseling der longen voldoende is om in de longbuisjes dit O2
gehalte te handhaven, dan is het slagaderlijk bloed verzadigd met
O2. Men overwege n.l. dat het longoppervlak rb 100 M ^ bedraagt
en het aderlijk bloed door het hart over dit oppervlak verbreid,
reeds bij een zeer korte expositie aan de lucht der longblaasjes
verzadigd wordt met O2.
Het aderlijk bloed keert in rust naar het hart terug met nog ongeveer 120—140 cc O2 per Liter. Er is dan een utilisatie coefficient van ongeveer 30 % . In arbeid kan dit utilisatie coefficient
stijgen tot 70 % en meer.
De begrenzing van de arbeidsprestatie wordt gegeven door de
hartfunctie, niet door de ademhahng. Deze laatste heeft in arbeid
als hoofdfunctie de verwijdering van de Og uit het lichaam en
daarmede de reguleering van den zuurgraad van bloed en v/eefsels.
Reeds een zeer geringe verhooging van het CO2 gehalte in het bloed
en dus ook in de daarmee in evenwicht zijnde lucht van de longblaasjes, geeft een sterke toename van de longventilatie. De tweede
hoofdfunctie van de adem.haling in arbeid, bestaat in de begunstiging van den bloedstroom door de aanzuigende werking van de
borstkasbeweging op het aderlijk bloed uitgeoefend.
Zoo regelt de ademhaling de prikkelbaarheid van het centrale
zenuwstelsel en de functie van het hart.
In matigen arbeid bestaat er dan ook een evenredigheid tusschen
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COaproductie envendlade en tusschenventilade enpolsfrefrequende.
De belangrijkste regulaties in het arbeidende organisme komen
tot stand door het zenuwstelsel en de werking van de producten
der organen met inwendige secretie. Van belang daarbij zijn de
bijnier, (adrenaline afscheidend) de schildkher, hypophyse (pituitrine
afscheidend) en de alvleeschklier (pankreas, insuhne afscheidend).
Het verband van deze organen onderhng en hunne werking op
verschiUende funcdes wordt overzichtelijk voorgesteld door het
volgende schema.

SCHEMA V A N D E S A M E N W E R K I N G DER KLIEREN
M E T I N T E R N E SECRETIE.
Schildklier

glucose mobilisatie +
— niersecretie +
buik

+ ƒ vaten +
+ \ peristaltiek —
bloedstoUing +
± bloeddruk +
kracht +

hart 1 — frequentie +
vaten —
vaten d;

-{
+
spier

bronchioli
vaten —
kracht +
prikkelbaarheid +

hersenvaten +
pupilverwijding +

Pancreas
+

prikkelend en vaatvernauwend.

— remmend en vaatverwijdend.
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Men ziet daaruit dat de bijnier en liypophyse in vele opzichten
een tegenovergestelde werking hebben, dat de schildklier de bijnier
funcde ondersteunt, die de hypophyse remt, terwijl de interne
secretie van het pankreas de bijnierwerking remt. Verder toont
het schema hoe de adrenahne de toestand van activiteit in het leven
roept; n.l, voor de spieren; vaatwijdte, verhoogde kracht en prikkelbaarheid, voor het hart grooter frequentie en kracht en wijder
hartvaten, in de long verwijding der luchtwegen, in de lever de
suikermobihsatie aanzet, in de buik de vaten vernauwd (hooger
bloeddruk !) en darmbewegingen stopzet. Belangrijk is ook dat de
CO2 de bijnierfunctie bevordert.
Het is nu zeer interessant dat bij hevige emotie, die in de natuur
altijd aan sterke hchaamsinspanning voorafgaat, dé bijnier meer
adrenahne in het bloed brengt. D i t is door de onderzoekingen
van Cannon e,a, bewezen.
Door Wilson is getracht duidelijk te maken hoe de emoties
begeleidende hchaamshouding, ademhahngstype, verhoogde buikpers en de aanzwelhng van de halsaderen, de uitstorting van de
producten der interne secretie bevordert.
Zoo is het hchaam tijdens emotie (angst, drift, woede, begeerte
enz,) chemisch en physisch voorbereid voor den arbeid.
Het is dan ook van belang bij een beschouwing en beoordeehng
van den menschelijken arbeid, met name van sport, de natuurlijke
samenhang van emotie en hchaamsinspanning in het oog te houden.

EIGENSCHAPPEN E N MICROSTRUCTUREN VAN H O O G G E L E G E E R D E S T A L E N .
door
Prof. I r . P. D . C. K L E Y .

Het onderwerp waarvoor ik dezen avond uw aandacht vraag,
staat zoowel bij de beoefenaars der zuivere wetenschap, als bij
de leiders der techniek in een centrum van belangstelhng. En
wel in de eerste plaats omdat in de laatste jaren is gebleken dat
hoogst belangrijke natuurwetten op het gebied der chemie en
physica hier op de meest onverwachte wijze een arbeidsveld hebben
gevonden, waarvan het einde nog lang niet is te overzien. En vervolgens, omdat de moderne techniek op elk gebied steeds hooger
eischen gaat stehen aan haar materiaal, om den constructeur
de gelegenheid te bieden tot steeds hchtere construcdes zijner
machdge machines te kunnen overgaan. Een nauwkeurig metallografisch onderzoek dient hem daarbij als waarborg voor het niet
overschrijden van bepaalde grenzen. Ook eischt de techniek tegenwoordig metalen en legeeringen die bestand zijn tegen de inwerking van atmospherische mvloeden, van zeewater en zelfs van vrij
sterke zuren bij hooge temperatuur. Tenslotte wenscht men materialen die bij roodgloeihitte hun hardheid en taaiheid niet verhezen
of zooveel mogelijk behouden en die daarbij vooral niet aangetast
mogen worden door de heete uidaatgassen der explosie motoren.
Verder wenscht men, ter besparing van arbeidskosten, materiaal
dat in den kortst mogelijken tijd, als beitel aangewend, de zwaarste
stukken bewerkt tot de gewenschte vormen, waarbij de beitel
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plaatselijk bijna tot gloeihitte v/ordt belast. Ik bedoel de vervaardiging van krukassen voor scheepsmachines, cyhnders voor gasmotoren, enz.
Welk een verschil tusschen den tijd waarin de mensch voor
het eerst kennis maakte met het ijzer en tevreden was met de
hoogst primideve voorwerpen, welke hij met veel moeite daaruit
wist te vervaardigen en deze 20ste eeuw met zijn onrust, zijn strijd
om het bestaan en als gevolg daarvan, het stellen van de hoogste
eischen aan het materiaal waarmede de arbeid moet worden verricht. Gelukte het eertijds met veel inspanning en na tallooze
uren blazen met een balg vervaardigd uit een dierenhuid, een
hoeveelheid ijzer te verkrijgen zoo groot als een kinderhoofd en
dan nog van zeer slechte kwaliteit; thans maakt men in enkele
minuten eenige duizende kilo's staal uit het ruwe product dat de
hoogoven ons verschaft.
Wanneer het ijzer voor het eerst werd verkregen is niet met
zekerheid bekend. Wel staat vast, dat het uitsmelten en versmelten
van goud, zilver en koper veel vroeger bekend moet zijn geweest,
en in dien gulden tijd was ijzer kostbaarder dan goud. I n 1500
v. Chr. moet in Azië door de natuurvolken reeds ijzer zijn gewonnen. Het is n.l. bekend dat de Ariërs in het Gangesdal doorgedrongen, daar hunne overwinning vierden in Mahabharata.
De buit bestond naast goud en koper ook uit met ijzer beslagen
strijdknotsen. De reden waarom het ijzer zoo lang onbekend bleef
is gelegen in de moeilijkheid het uit zijn ertsen te reduceeren.
Het ijzer als metaal komt in de natuur niet voor, of slechts als uitzondering in den vorm van zeldzame ijzer-meteorieten. Men
vindt het als erts, hoofdzakelijk bestaande uit eene verbinding
van ijzer met zuurstof, dus ijzeroxyd of ijzerroest, dat door middel
van kool bij zeer hooge temperatuur moet worden gereduceerd.
Het bezwaar dat zich daarbij voordoet is, dat al gelukt het op
deze wijze het oxyd tot ijzer te reduceeren, dit met de zuurstof
uit de lucht onmiddellijk weer in ijzeroxyde overgaat. Daarbij
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was het dezen volkeren, met hunne primitieve blaasbalgen niet
mogelijk, een voldoende hooge temperatuur te verkrijgen waarbij
het smeltpunt van het ijzer werd bereikt, waardoor dit zou kunnen
afvloeien en worden verzameld, evenals bij het versmelten van koper
en zilver etsen. Men kreeg derhalve bij het verhitten van ijzerertsen met houtskool een rood tot witgloeiende, wel kneedbare,
maar niet vloeibare massa, die in hoofdzaak bestond uit gereduceerd ijzer, verontreinigd met zeer veel kool en een groot aantal
slakken, (Slakken zijn glasachtige oxydatieprodukten van ijzer,
kalk en kiezelzuur, die een veel lager smeltpunt hebben dan ijzer).
Als zoodanig werden deze breiachtige klompen uit het vutir verwijderd. Daarna werden zij gehamerd, waarbij de slakken naar
ahe kanten als een vuurwerk uiteenspatten. Deze z,g. wolven
leveren het Puddelijzer en het geheele procédé wordt genoemd het Puddelproces, Het was destijds uitermate lastig het
Puddelijzer, dat dus niet te gieten v/as, in eenigszins groote hoeveelheden aan één stuk te vervaardigen en daarom wekt het onze bewondering dat de bekende zuil van Dehh, welke ongeveer 7 M ,
hoog is, met een doorsnede van 40 c m , bij een gewicht van
6000 Kg,, uit één enkele wolf of lupe moet zijn vervaardigd.
Dit is geschied ongeveer 300 jaar n, Chr, Men vergete daarbij
niet dat het uitsmeden van een dergelijke lupe met handhamers
moest geschieden en de verhitting van de smeltovens met zeer
primitieve blaasbalgen.
Eerst duizend jaar later werden de methodes gevonden, waardoor
men uit gietijzer op technische schaal staal kon vervaardigen.
Het puddelijzer werd over boord geworpen en het staal bracht
in de industrie de eerste groote omwenteling tot stand. Toch had
men op dat oogenbhk geen flauw idee van de schitterende physischchemische processen die zich afspelen bij het eenvoudig stollen
van een gesmolten ijzerbad en staat in dit opzicht de huidige
technische wetenschap zeker even ver boven het oogenblik der
staalontdekking, als dit stond boven het jaar 1500 v, Chr,
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Niemand vermoedde dat men staal en ijzer als een legeering had
op te vatten. En toen na 1893 langzamerhand iets meer omtrent
het ware wezen van onze alhages bekend werd, begreep men dat bij
legeeringen zich veel ingewikkelder zaken afspeelden dan men
aanvankelijk meende. En het is wel kenmerkend dat de metallurg Kosmann, op een vraag van een zijner studenten: wat nu
eigenlijk een legeering was, hij het volgende eenigszins satyrieke
antwoord gaf: „Was man nicht definiëren kann, dass sieht man
als Legierung an". Reeds in het jaar 1900 stond men er geheel
anders voor en er is moeilijk een tweede tak van wetenschap aan
te wijzen, die in zoo weinige jaren tot zoo groote ontwikkehng is
gekomen en zulke resultaten heeft v/eten te bereiken.
Voor een goed begrip van wat door techniek en wetenschap in
de laatste 20 jaren is tot stand gebracht, moge een kort overzicht
volgen van dit wordingsproces. Zooals aanvankelijk reeds werd opgemerkt, moet het ijzer vervaardigd worden uit ijzer-oxyden, die
in de natuur in diverse vormen en in groote hoeveelheden worden
aangetroffen. Deze oxyden moesten met kool worden gereduceerd
maar aangezien men de smelttemperatuur van het ijzer niet kon
bereiken, hield men steeds een hoogst onzuiver, met slakken
doorregen produkt over. D i t ijzer had daardoor een zeer geringe
vastheid, maar het zich goed wellen, omdat de slakken die overal
verspreid lagen, door verhitting snel week werden, waardoor het
ijzer zelfs bij lage temperatuur gemakkelijk kan worden vervormd.
Ook wordt de oxydade van het heete ijzer, door de omhuhende
slak tegengehouden. Hierbij moet worden opgemerkt, dat na de
feitelijke reductie nog een zeer langdurige- verhitting noodig is
om de overtolhge koolstof die het ijzer bij de reductie heeft opgenomen, door verbranding te verwijderen.
Eerst later gelukte het met behulp van groote mechanische
blaasinstahaties het ijzer na de reductie op groote schaal in gesmolten toestand te doen afvloeien. D i t is het werk van elk hoogovenbedrijf. Het aldus gesmolten hoogoven-ijzer bevat echter
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zooveel kool, dat het nog geen enkele zijner goede eigenschappen
heeft. Een nieuwe groote vinding was dan ook de methode om deze
kool (die het ijzer in vloeibaren toestand uit de omringende cokes
heeft opgenomen) daaruit doelmadg te verwijderen. Door middel
van generatorgassen en sterk voorverwarmde lucht slaagde men
daarin met de z,g, Siemens-Martin ovens. Hierin wordt het ijzer
wederom in den vloeibaren staat gebracht om het daarna door
toevoer van lucht, of zelfs door gebonden zuurstof, geheel te
ontkolen. Men heeft aldus een vloeibaar "koolstofarm ijzer verkregen, waaraan het zijn naam ontleent n,m, vloeiijzer.
Daarop gaat men weer een stap terug en voegt aan het aanvankelijk zoo goed als geheel ontkoolde bad wederom koolstof toe.
Waarom laat men dan niet een deel der koolstof in het bad, zou
men geneigd zijn te vragen. Het antwoord daarop is, dat wil men
een goed staal maken elk ijzerbad eerst geheel moet worden ontkoold, aangezien het anders niet gelukt de verontreinigingen als phosphor. Zwavel, silicium, enz, die hoogst nadeehg zijn voor het staal,
in voldoende mate te verwijderen, Hoe deze verontreinigingen
worden verwijderd en hoe de dun vloeibare slak zuiverend inwerkt
op het gesmolten ijzer zal hier niet worden besproken, slechts
zij vermeld dat chemische reacties plaats vinden tusschen de
als water vloeibare slak en het daar onder gelegen eveneens dun
vloeibare ijzer. De verontreinigingen gaan daarbij over in den
slak. Eerst daarna wordt de slak verwijderd en voegt men de gewenschte hoeveelheid koolstof aan het bad toe en maakt aldus van
ijzer staal. Afhankelijk van de hoeveelheid koolstof die wordt
toegevoegd krijgt men een zacht, middelbaar of hardstaal.
Vroeger en ook thaiis nog meenen vele, dat er een essentieel
verschil bestaat tusschen ijzer en staal en wel in dier voege, dat
wanneer het materiaal in roodgloeienden toestand in water wordt
afgeschrikt, alleen staal een grootere hardheid aanneemt en ijzer
niet. D i t is onjuist, want het hardhaar zijn hangt uitsluitend af van
de zich i n oplossing bevindende koolstof en een ijzer of staal is
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slechts des te harder naarmate het meer koolstof houdend is. Ook
vloeiijzer neemt bij afschrikken harding aan, al is dit wegens het
lage koolstofgehalte slechts in geringe mate het geval. Een essentieelverschil tusschen staal en vloeiijzer bestaat intusschen niet. Hieruit
is verwarring ontstaan en men spreekt thans van zacht vloeiijzer^
middel hard vloeiijzer en hard vloeiijzer. Vervolgens van smeedbaarstaai, hard-staal, enz. terwijl al deze soorten inderdaad niet
anders zijn dan één en hetzelfde vloeiijzer waaraan van 0,1 tot
1,2 % koolstof toegevoegd.
Een andere verdeeling van de staalsoorten hangt samen met de
wijze van fabricade, zooals Siemens Mardn-, Thomas-, Elektrostaal, enz. Voor den handel zijn deze namen niet ongeschikt, maar
over het algemeen weinig zeggend, omdat het onder bepaalde
omstandigheden zeer moeüijk kan zijn een middelmatig Siemens
Mardnstaal van een goed Thomasstaai te onderkennen en dus de
kwahteit van het materiaal daarmede niet steeds voldoende wordt
uitgedrukt. De hier genoemde soorten staan echter zoodanig tot
elkander, dat bij goed beleid in een Siemens-Martin oven een
betere kwahteit wordt gemaakt dan in een Bessemer- of een Thomasconvertor, terwijl in de electrische oven wederom aanzienlijk
betere kwaliteiten worden vervaardigd dan in de beste Siemens
Mardnoven. D i t neemt echter niet weg, dat enkele lage nikkelstalen bijna evengoed en zeker goedkooper in een goed geleide
Siemens-Martin oven kunnen worden vervaardigd. Aheen de
electro-oven is in staat de beste quahteiten van hooggelegeerde
staalsoorten te leveren, waarbij aan de zwaarste eischen moet
worden voldaan.
Het Thomas- en Bessemerproces, hoe schitterend ook in den
aanbhk, waarbij onder hoogen-druk, lucht wordt geblazen door de
gesmolten ijzermassa ter verbranding van de koolstof, is een ruw
proces, waarbij men niet in staat is het bedrijf vohedig in de hand
te houden. De geheele ontkohng is daarbij echter i n enkele
minuten afgeloopen.
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Geheel anders geschiedt dit in de Siemens Mardn oven, waarbij
in tegenstelhng met de convertor, de oven acht tot den uur over
één charge werkt en men het geheele proces volkomen in de
hand heeft. Het eenige bezwaar dat hieraan nog kleeft, wordt gevormd door de vlamgassen, die over het gesmolten metaal strijken,
waardoor gasvormige verontreinigingen als zv/avel, stikstof, enz.
worden opgenomen. Ook waterstof en koolmonoxyd lossen in zeer
belangrijke hoeveelheden op in gesmolten ijzer, die echter bij
bekoehng grootendeels weder worden uitgestooten.
De electro-oven en meer speciaal de moderne inducde oven
biedt het groote voordeel dat het gesmolten materiaal volkomen
kan worden geisoleerd en gezuiverd, waarbij dus geen verbrandings-gassen kunnen toetreden. De reden dat voor hooge en kostbare kwahteiten geen kool-elektroden maar inductie-ovens worden
gebezigd is hierin gelegen, dat voor de kool-elektroden groote
graphiet staven worden gebruikt, die bijna gedompeld zijnde in
de vloeibare ijzermassa, vaak stukken graphiet in het bad
laten vallen die later tot groote teleursteUing van het eenmaal
vervaardigde materiaal aanleiding geven. De inducde-oven, waarbij
een door inducde opgewekte wisselstroom de warmte bron
vormt die het gesmolten staalbad verder verhit, verdient derhalve
de voorkeur.
Ongeveer gelijktijdig met de electrische ovens kwamen de eerste
ernstige proefnemingen met het, toevoegen van andere elementen
aan het ijzer. Men begon met nikkel, daarna volgde chroom,
mangaan en wolfram, aanvankelijk in kleine hoeveelheden van
0,1 tot 3 % , later i n zeer groote hoeveelheden tot 3 0 % , Men
sprak daarbij van nikkelstalen, chroomstalen, mangaanstalen,
sihciumstalen, nikkel-chroomstalen, wolframstalen om tenslotte
al deze groepen te rangschikken onder de naam speciaalstalen.
Dit tegenover de normaal gebezigde eenvoudige koolstofstalen.
Tegenwoordig drijft men de speciahsatie nog verder en spreekt
van roestvrij staal, zilverstaai, sneldraaistaal, extra-sneldraaistaal en
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ook wel max. sneldraaistaal. Ook werden in den laatsten tijd aan
dergelijke legeeringen vaak de namen van personen verbonden,
zooals Hadfieldstaal, of namen die voor den leek nog vreemder
klinken als Vitrix, Vibrac, Vikro, .Stelliet, enz.
Men zou al deze speciaalstalen radoneeler kunnen verdeelen
in een drietal groepen afhankelijk van het gebruik dat er van gemaakt
wordt.
Deze verdeehng zou kunnen zijn:
1°. Constructiestalen.
2°. Sneldraaistalen.
3°. Hooggelegeerde stalen voor bijzondere doeleinden.
Voor de beoordeeling van de qualiteit van een staalsoort is bekendheid met de scheikundige samenstelhng bepaald noodzakelijk.
Hierop zal niet nader worden ingegaan, maar meer aandacht zal
worden besteed aan de z.g. physische eigenschappen en de microstructuur van het speciaalstaal.
De gewone constructiestalen voor brugbottw, scheepsbouw,
ketelplaten, enz. kunnen hier buiten beschouwing worden gelaten
aangezien deze zonder onderscheid behooren tot het kader der
eenvoudige, niet gelegeerde, stalen met een koolstofgehalte van
0,1 tot 0,5 % .
Voor het physisch onderzoek zijn een tweetal instrumenten
onontbeerlijk. I n de eerste plaats een volkomen betrouwbare trekmachine, voorzien van de Z.g. spiegelapparaten van Prof. Martens
en in de tweede plaats een metaalmikroskoop. De spiegelapparaten
van Martens stehen ons in staat voor elke belasting met de grootste
nauwkeurigheid de blijvende en veerende rek te bepalen. De
nauwkeurigheid die hierbij wordt bereikt bedraagt enkele tienduizendste deelen van een milhmeter. Voor deze nauwkeurige
metingen is echter wederom noodig een absoluut betrouwbare
standaardmeter. Zoo is het Metallographisch Laboratorium der
Technische Hoogeschool in het bezit van een standaard staaf,
die op de meest nauwkeurige wijze is gecorrigeerd en geijkt door

107
het Kon. Kaiserl. Prufungsambt te Grosz-Lichterfelde. Deze
staaf vormt met de eveneens geijkte spiegelapparaten een standaard voor alle Nederlandsche trekmachines en is in dit opzicht
te vergelijken met onzen standaardmeter die eveneens in Delft
wordt bewaard.
Veel hangt verder af van de lengte waarover de veerende rek
wordt gemeten en helaas worden daarvoor in verschihende landen
verschillende normen aangenomen, waardoor een vergelijkend
onderzoek hoogst bezwaarlijk wordt. Als internadonale standaardlengte is aangenomen een meedengte L = 11,3 j / ^ , waarbij F de
doorsnede van de staaf is. Engeland heeft echter als normaal
meetlengte aangenomen L = 4
Frankrijk 8,17 ]/1F" en Amerika
4,48 y F . Normalisade is in dit opzicht hoogst gewenscht, maar
ook hier blijkt het gemakkelijker een internationale norm voor te
schrijven dan na te komen.
Nam men vroeger aan, dat de breekbelasdng en de strekgrens
voldoende waren om het materiaal te beoordeelen, zoo blijkt thans
dat men daarmede geen betrouwbaar beeld verkrijgt van de eigenschappen. Zoo heeft vloeiijzer met een breekbelasdng van circa
40 kg. p. mm^ een rek van ± 20 % maar tevens blijkt, dat bij een
belasdng van 20 K g . p. mm^ reeds een blijvende rek optreedt.
En het spreekt van zelf, dat wil men met vertrouwen construeeren,
deze blijvende rek, al is hij ook slechts 0,001 % niet mag worden
overschreden. Toch gebeurt dit door tal van omstandigheden nog
zeer vaak. Vooral worden bij construcdes van vloeiijzer deze
grenzen plaatselijk dikwijls zeer belangrijk overschreden. Het is
technisch niet uitvoerbaar de theoretische belasdng i n elke cm
te waarborgen. Eenige speling is dan ook noodzakelijk. Heeft het
materiaal nu voldoende rek, dan zal door de verlenging, ter plaatse
waar de belasdng de grenswaarde heeft overschreden, de kracht
automatisch op andere plaatsen worden overgebracht en aldus het
totaal in een behoorlijk evenwicht komen. Men zou dit kunnen
noemen, het zich zetten van de constructie.
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Bij de moderne gelegeerde constructie stalen beschikken w i j
thans over materiaal dat een trekvastheid heeft van 116 K g . p.
mm^ bij een elasdciteitsgrens van i 100 kg., waarbij dus voor
het eerst een blijvende rek van een 0,001 % optreedt, met een
totale rek na de breuk van ongeveer 10 % Dit laatste is
bijv. van zeer veel belang bij het vervaardigen van machineonderdeelen, die korten tijd aan hooge spanningen moeten
weerstand bieden en toch zoo hcht mogelijk dienen te zijn
geconstrueerd. Het is niet moeüijk een materiaal te vervaardigen met een trekvastheid van 120 kg of desnoods nog meer,
maar moeilijker wordt het wanneer daarbij rekening moet worden
gehouden met minstens 7—10 % rek, bij een contractie van b.v.
40 % . Aan de assen voor vhegtuigmotoren worden de hoogste
eischen gesteld en toch moeten deze zoo hcht mogelijk worden
geconstrueerd. I n hoofdzaak worden hiervoor genom_en de chroomnikkel-vanadiumstalen of de chroom-nikkel-molybdaenstalen.
Het is echter niet mogelijk een dergelijk materiaal te vervaardigen door het eenvoudig legeeren van ijzer met bepaalde hoeveelheden chroom en nikkel. Ook het zorgvuldig doorsmeden van
dit materiaal ter verhooging van de vastheid en gelijkmadgheid
is niet voldoende. Het materiaal moet wat men noemt veredeld
worden. D i t veredelen dient zeer voorzichtig en met groote kennis
van zaken te worden verricht. Gebeurt dit niet, dan wordt het beste
constructiestaai hopeloos verknoeid. Vele fabrieken van speciaalstalen leveren dan ook hun product slechts af van in veredelden
toestand en laten niet toe dat de constructeur op zijn manier het
materiaal aan een warmbehandeling blootstelt.
Het beginsel waarop deze veredehng berust is gelegen in het
onderbreken van een aantal toestandsveranderingen die het
staal moet doorloopen, alvorens het de normale kamertemperatuur heeft kunnen aannemen. Die toestanden worden phasen genoemd. De le phase is die, waarbij zich uit het vloeibare bad mengkristahen afzetten van ijzer en koolstof, waarbij de koolstof dus
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volkomen is opgelost in het ijzer. De grootte van dit zoogenaamde
austenidsche gebied is afhankelijk van de hoeveelheid koolstof
welke zich in oplossing bevindt. De grenzen hggen tusschen 1500
en 720°, Wordt de grens der tweede phase overschreden, dan scheidt
zich uit dit mengkristal zuiver, niet magnetisch, ijzer af en hoopt
de koolstof zich op in kleine kernen. Aldus ontstaan kernen met eene
concentrade van 0,85 % koolstof die bij 720° uiteenvallen in een
mengsel van zuiver ijzer en een ijzerkoolstof-verbinding het z.g,
ijzercarbid, FcgC, Metallographisch is dit mengsel bekend onder
den naam Perht, Bij normale afkoehng vindt men derhalve in een
gewoon staal zuiver ijzer, benevens een zeer hard ijzercarbjd en
hangt het van de hoeveelheid koolstof af hoeveel ijzer en hoeveel
carbid men daarin zal aantreffen, Hoe meer carbiden des te harder
is het staal, des te hooger de trekvastheid, maar des te geringer de
rek, aangezien de rek uitsluitend een eigenschap is van het zuivere
ijzerkristal. Het gebied waarin de koolstof in het ijzer in oplossing
verkeert noemt men het austenidsche ook wel. het martensidsche
gebied. Het laatste, waar bij het ijzer en ijzercarbid naast elkaar
eutecdsch voorkomen, het perlitisch gebied. Schrikt men nu een
staal met ± 0,4 % koolstof af in het austenitisch gebied bijv, bij
1000° dan belet men, door het plotsehng afnemen der moleculaire
bewegelijkheid, de transformatie tot perht en blijft het materiaal
i n den austenitischen toestand. Bij een gewoon staal gelukt dit echter
nimmer volkomen, daar de kracht die deze transformatie inleidt
te groot is. Tevens ontstaan daarbij groote spanningen in het
materiaal en wordt het inwendig verschoven volgens bepaalde
kristahographische glijvlakken. Daarbij heeft gedeeltelijke transformatie plaats, waardoor een structuur ontstaat die men martensit
noemt. Deze martensit kenmerkt zich wel door groote vastheid
maar tevens door een zoo groote broosheid, dat deze vorm van het
materiaal in de techniek volkomen onbruikbaar is. Wel gelukt het
door afschrikken de austenische toestand volkomen vast te leggen,
wanneer men aan het mengkristal nog andere metalen toevoegt
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bijv. minstens 3 % mangaan bij 1,2 % koolstof. Ook is het de
laatste jaren gelukt de austenitische toestand te verkrijgen door
toevoeging van groote hoeveelheden van een nieuw element,
waardoor de transformatie zoo sterk wordt vertraagd, dat deze zelfs
bij 0° nog niet is ingetreden. D i t beteekent derhalve, dat zonder
afschrikken, dus zonder harding, deze toestand bij kamertemperatuur stabiel is. Daardoor heeft de techniek de beschikking gekregen
over dezeer belangrijke eigenschappen dezer austenit. Als voorbeeld
moge hier genoemd worden de niet roestende stalen A K C van de
Poldi fabrieken te Kladno en het V2A van de Firma Krupp te Essen.
Beide staalsoorten zijn austenitische chroom-nikkelstalen. Ook na
afschrikken in water bij 1000° is dit materiaal niet hard, hoewel het
een relatief hoog koolstofgehalte heeft. Het heeft een groote rek
maar een geringe trekvastheid. Het laat zich uitnemend slijpen en
polijsten tot spiegels, die volkomen bestand zijn tegen de inwerking
van de atmosfeer, niet roesten, en Zelfs verwarming met vrij geconcentreerd salpeterzuur verdragen.
Ook het mangaanstaal behoort tot deze groep, d.w.Z. een mangaan staal met minstens 15 % mangaan en ongeveer 1 % koolstof. Laat men dit materiaal langzaam afkoelen, dan scheiden
zich z.g. dubbelcarbiden af, verbindingen van mangaan, ijzer
en koolstof. Het materiaal is echter in dezen vorm van weinig
beteekenis. Brengt men echter het materiaal op een temperatuur
van 1000°, waarbij genoemde carbiden in oplossing zijn gegaan in
het mengkristal en schrikt men nu het materiaal af in water of olie,
dan ontstaat een volkomen austenitische toestand en men heeft het
algemeen bekende mangaanstaal. D i t mangaanstaal ook wel Hadfieldstaal genoemd heeft de eigenschap buitengewoon taai te zijn.
Men kan zeer zware staven met een middellijn van 8 cm nog koud
buigen tot een hoek van 180° zonder dat scheuren optreden. Daarbij
is het buitengewoon taai en tegen afslijdng merkwaardig resistent. D i t materiaal wordt daarom bij voorkeur gebruikt voor
bouten van baggermolens, enz. De trekvastheid is echter gering en
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daarbij Itomt nog het onaangename, dat dit materiaal zich technisch
niet laat bewerken met beitel of boor. Daardoor wordt de algemeene
toepassing zeer geremd. De stukken moeten in eens op de gewenschte maat worden gegoten, hoogstens kunnen zij warm
worden nageperst. Het mangaanstaal heeft een rek van ± 75 % .
Ook andere hooggelegeerde chroom-nikkel stalen hebben soortgelijke eigenschappen en kunnen door deze groote rek in kouden
toestand in ahe mogelijke grilhge vormen worden gebogen zonder
te scheuren of te breken en zijn daardoor zeer dankbare tentoonstelhngsobjecten.
Tot de hooggelegeerde stalen behooren ook de uitlaatkleppen
van explosie motoren, die bij hooge temperatuur bestand moeten
zijn tegen de inwerking der uidaatgassen. Hier spelen chroom en
sihciumstalen een rol. Voor construcdemateriaal, waar hooge trekvastheid een eerste vereischte is zijn de austenidsche soorten bijna
zonder onderscheid ongeschikt. Vooral de geringe trekvastheid en
de niet hardbaarheid werken daartoe mede.
Een hoogst belangrijk gebied is ook dat van de Osmondit. Laat
men een gewoon koolstofstaal met ± 0,4 % afkoelen tot een temperatuur van ongeveer 780°, waarbij de grens van austenit en ijzer
gebied is bereikt, dan moet het ijzer zich van de opgeloste koolstof
ontdoen, alvorens zich als zuiver ijzer te kunnen afscheiden. Het
blijkt dat op dat oogenbhk het geheele mengkristal zijn typische
structuur en eigenschappen heeft verloren. Het geheel is meer
homogeen en structuurloos. Dat hier een vreemdsoordge toestand
bestaat, blijkt wel uit de verschihende vormen die de koolstof aanneemt, wanneer het materiaal met verdund zwavelzuur i n oplossing wordt gebracht. Doet men dit met de austenitvorm, dan ontwijkt koolstof hoofdzakelijk in den vorm van koolwaterstoffen.
Doet men dit in het hier bedoelde osmondidsche gebied, dan wordt
de koolstof als zoodanig, dus als kool, afgescheiden en vormen zich
geen koolwaterstoffen. Laat men het materiaal verder normaal
afkoelen tot kamerteinperatuur dan vindt men de koolstof na
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de aantasdng terug in het residu in den vorm van ijzercarbiden.
De eigenschappen van het materiaal in dezen osmondidsche toestand zijn geheel afwijkend van de perht ende austenit. Hier heeft
men een structuurloos materiaal, dat hard is maar tevens in hooge
mate veerkrachtig. Dit is het gebied waarin de mooiste eigenschappen
van onze stalen worden aangetroffen en wel in de eerste plaats de
veerkracht. Het z.g. veredelen berust in beginsel dan ook hierop,
dat men dezen toestand geheel of gedeeltelijk tracht te bereiken.
Het proefstuk wordt daartoe afgeschrikt op 800° in een ohebad,
v/aarbij naast osmondit ook nog veel Martensit wordt gevormd.
Door nu langzaam te verhitten tot ongeveer 400 a 500° geeft men de
martensit gelegenheid zich langzaam te transformeeren tot osmondit; zoo noodig verwarmt men nog langer, waarbij de perlitische toestand gedeeltelijk of geheel is ingetreden. Door de transformatie van de austenit naar de perht over de osmondit verder
of minder ver te laten doorgaan, heeft men het in zijn macht de
rek te verhoogen, waarbij echter de vastheid achteruit gaat. Waar
echter de hgging van deze zoogenaamde kritische temperaturen
afhankelijk is van de samenstelling van het mengkristal, behoeft het
geen betoog dat elk materiaal dus elk nikkel- of chroomstaai in
dit opzicht anders moet worden behandeld en bij andere temperaturen moet worden veredeld..
Tenslotte nog een enkel woord over de rubriek sneldraaistalen.
Een staal waarvan een draaibeitel moet worden gesmeed, dient aan
geheel andere eischen te voldoen dan dat waarvan de hierboven genoemde constructie-stalen moeten worden vervaardigd. I n de eerste
plaats zal daarin een element aanwezig moeten zijn dat harder is
dan het te bewerken proefstuk, anders kan daarmede op een draaibank geen spaan worden gedraaid. Zonder uitzondering wordt deze
functie in al onze beitelstalen overgenomen door de ijzercarbiden,
zoowel door het enkelvoudigen carbid FcgC als door carbiden van
meer samengestelden aard, waarin het ijzer gedeeltelijk of geheel
is vervangen door chroom of wolfram. De carbiden dienen in den
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beitel regelmatig te zijn verdeeld, lietgeen door flink uitsmeden
vs^ordt bereikt.
Bij het harden van een beitel ondergaan de carbiden zelf geen
verandering, maar de structuur der omhuhende massa wordt door
het afschrikken in Osmondit omgezet. Wordt een dergelijke beitel
op een draaibank zwaar belast, zoodat een temperatuur van 500°
of hooger wordt bereikt, dan wordt de beitel feitelijk ondaten door
het plaatselijk optreden van zacht ijzer in het eigenlijke snijvlak,
en het ten ondergaan van het fcgC.
Sneldraaistalen, die hun naam alleen te danken hebben aan de
groote snelheid waarmede men spanen van het te bewerken stuk
kan afnemen, onderscheiden zich nu hoofdzakelijk van de gewone
ijzer-koolstof beitels doordat de daarin aanwezige dubbel carbiden
van chroom- en wolfram juist bij ± 1200° in het witgloeiende ijzer
worden gevormd, in tegenstelhng met het normale ijzercarbid
dat dan geheel in oplossing is. Ook de omhuhende massa
wordt door de aanwezigheid van veel wolfram, dat tot 18 %
kan worden opgevoerd, belet uit den austenidschen toestand
over te gaan in den perlirischen toestand. Het gevolg is dat de
beitelsnede plaatselijk tot gloeihitte kan worden verhit zonder
dat in het materiaal transformatie van de carbiden of grondmassa
kan optreden. De beitelsnede is dus niet te ondaten. D i t is het geheim van alle sneldraaistalen. Alleen dient de harding met groote
zorg te worden verricht, aangezien dit materiaal in kouden toestand en speciaal bij roodgloeihitte zeer gevoelig is voor hamerbewerking, waardoor gemakkelijk haarscheuren ontstaan. De angst
van den werkman voor het verbranden van zijn beitel bij hooge
temperatuur, zooals vaak bij gewone koolstof-ijzer beitels het geval
is, speelt hem hierbij vaak parten. Een sneldraaistaalbeitel moet
tot 1100° worden verhit en gehard wil hij aan zijn maximum vermogen voldoen. Een, door smeden bij te lage temperatuur, bedorven
sneldraaistaal is i n een gewoon smidsvuur niet meer te herstellen,
redenen waarom i n groote installaties het harden der beitels van
8
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sneldraaistaal door daarvoor afzonderlijke opgeleid personeel
wordt ter hand genomen.
Op de veredelende werking van Vanadium en Molybdaen bij
het speciaalstaal zal hier niet worden ingegaan, evenmin op de invloed van Cobalt. Alleen zij nog vermeld, dat het bekende Stelhtstaal geen of hoogstens een enkel procent ijzer bevat, waardoor
de naam staal eenigszins misplaatst schijnt.

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE.
door
Dr. H . J. F. W . B R U G M A N S .

Van het ruime gebied, waarop de psychologie haar toepassingen
zal kunnen vinden, zuhen wij slechts een gedeelte in oogenschouw
nemen. Ik zal niet spreken over die speciale functies van den
menschelijken geest, welke de Duitschers samenvatten onder „de
bijzondere begaafdheid". Daardoor zuhen w i j niet stilstaan bij
de psychotechniek van het verkeerswezen en bij hetgeen de toegepaste psychologie kan beteekenen voor onderscheidene takken
der industrie. Laten wij ons bepalen tot de zoogenaamde „algemeene begaafdheid", ons rekenschap geven van de onderzoekingsmethoden, die zich richten op het intehect en op hetgeen voorwaarde
is voor elke verstandelijke prestatie, de opmerkzaamheid.
Opmerkzaamheid en verstand. Voor elk méder zijn zij trouwens
vereischte. Bij het eene vak zal het vooral op de opmerkzaamheid
aankomen, bij een ander beroep bovendien op het verstand. Er
zal wel nauwelijks een beroep zijn, waarbij op het verstand in het
geheel niet gelet behoeft te worden; en opmerkzaamheid is altijd
vereischte. Vandaar, dat hetgeen ik naar voren wensch te brengen
een algemeene beteekenis heeft. Ik zal niet spreken over de speciale
funcdes van de telefoniste, den monteur bij het hoogspanningsbedrijf, den metaalbewerker, den chauffeur, enz., en over de wijze,
waarop deze kunnen worden gecontroleerd met behulp van psychologische methoden. Het onderwerp der algemeene begaafdheid heeft op geen dezer groepen in het bijzonder betrekking.
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maar in meer of mindere mate op alle. Door op de algemeene begaafdheid te letten, zullen wij ons rekenschap kunnen geven van
de groote beteekenis, welke de toegepaste psychologie voor maatschappij en individu in het algemeen kan hebben.
In het volgende zal een exposé worden gegeven;
r. van wat de zoogenaamde „mentale analyse" van het verstand ons leert. Het gaat niet aan om over de diagnostische
methoden voor het onderzoek naar het intehect te spreken,
zonder dat wij ons eerst bezinnen over het intehect.
2°. van de beteekenis, die het onderzoek, op het intellect gericht, voor de maatschappij heeft. I n het bijzonder zal ik
hierbij spreken over de school en de zoogenaamde hoogere
beroepen.
'3°, van de wijze, waarop statistisch wordt nagegaan,'wat deze
of gene test voor het diagnostische onderzoek waard is.
4°. van verschillende tests voor het onderzoek van de opmerkzaamheid en het intellect.
1°. Onze intehectueele functie vooronderstelt verscheidene
andere functies. Zonder retentievermogen zou ons denken geen
inhoud hebben. En aangezien elk werkelijk denken een denken
aan en met inhouden is, is ons empirisch denken niet onafhankelijk
van ons retentievermogen, van ons geheugen.
•Vervolgens is ons denken mede afhankelijk van de sterkte der
secondaire functie. 'Wij hebben het oog op het denken in engeren
zin met zijn bewuste probleemstehing. D i t denken vooronderstelt
secondaire functie.' De probleemstehing moet worden vastgehouden,
terwijl het bewustzijn vervuld is van de middelen, die zullen moeten
leiden tot het antwoord op het probleem. De probleemstehing moet
langeren of korteren tijd het onbewuste associatie-centrum blijven.
En dit w i l niets anders zeggen, dan dat zij moet influenceeren
op grond van de secondaire functie.
Het denkresultaat is verder afhankelijk van de bewegelijkheid
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van voorstellingen en voorstellingselementen, van de fantasie.
Wanneer van verschillende verklaringshypothesen voor een verschijnsel één, na verificatie, tot theorie wordt verheven, en de
andere als fantasieproducten worden erkend, dan is daardoor tevens
geïllustreerd de groote plaats, welke de fantasie bij het denken
inneemt. Ook de ware hypothese was aanvankelijk fantasievoorstehing. Het vinden van nieuwe combinaties is bij uitstek een
uidng van het denken. Vandaar dat het combinadevermogen
een samenstehende factor is van wezenlijke beteekenis.
Hierbij kunnen we het laten. Voor ons doel is een verdere
analyse niet noodig. Laten wij nu de vraag stellen: hoe staat het
met de onderhnge verhouding der drie genoemde functies: de
retende, de secondaire funcde, de combinade, Is voor intellect vooral geheugen noodig, of secondaire functie, of allereerst fantasie?
De menschen van de praktijk oordeelen zeer verschihend. Sommigen plaatsen het geheugen „au premier plan," Later is de beteekenis der fantasie-werkzaamheid meer geapprecieerd. De mannen
van de praktijk doen op grond van hun introspectie en hun persoonlijke ervaringen een greep, en brengen het een of het ander op
den voorgrond. En tot voor betrekkelijk korten tijd deden de
psychologen niet veel beter dan de menschen van de praktijk. Z i j
deden het wat meer aarzelend, want zij waren zich beter van het
gebrekkige der introspectieve methode bewust.
Tegenwoordig kunnen wij het intehect meer exact analyseeren,
Dit vindt zijn grond in de ontwikkehng der speciale psychologie,
meer in het bijzonder in het op intervariatie gebaseerde correlade-onderzoek. Aan de analyse van het intellect moet ondertusschen de mentale analyse, waarvan we hier boven een proefje
hebben gegeven, voorafgaan. Het verschil tusschen voorheen en
thans is hierin gelegen, dat het vroeger met die mentale analyse
„ u i t " was: men was, waar men wilde zijn, stelde het althans zoo
voor. Wat vroeger aldus conclusie was, is tegenwoordig echter niet
meer dan werkprogram. Men gebruikt „de mentale analyse" om
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te komen tot wat ik „feitelijke analyse" zou willen noemen, Laatstgenoemde komt tot stand door op een groot aantal personen proeven in te stellen op een zoodanige wijze, dat deze personen in een
variatie-reeks kunnen worden gebracht naar hun prestaties van verstandelijken aard, in een variatie-reeks, vervolgens, naar de respectieve resultaten van hun fantasie-werkzaamheid, in een variatie-reeks
volgens de sterkte van het geheugen, enz. Door nu de eerste variatiereeks met de andere te vergelijken, door het correlatie-onderzoek,
kan worden nagegaan of de samenhang tusschen de intehect-prestatie en het geheugen grooter of kleiner is dan die tusschen intellect en fantasie, enz,
In ons verband is de vraag, waaruit het intellect bestaat, eigenlijk
niet aan de orde. Ons probleem is van diagnostischen aard; hoe
kunnen we nagaan of A, B of C naar het intellect boven of beneden
het gemiddelde staat? Om verschillende redenen heb ik echter
gemeend, dat er over de analyse van het intellect iets moet worden
gezegd, I n de eerste plaats is het duidelijk, dat iemand, die zich nooit
eens heeft afgevraagd, waaruit het intellect is samengesteld, niet
de aangewezen man is om methoden te vinden of te beoordeelen,
waardoor kan worden uitgemaakt of A intehigenter is dan B,
Vervolgens is het evident geworden, dat wij niet mogen verwachten,
dat door één proef het intehect zal kunnen worden onderzocht,
dat door één proef de samenstehende functies in de vereischte
onderlinge relatie zuhen kunnen worden gegrepen. Het zal allicht
een serie van —• zij het dan ook eenvoudige — proeven moeten
zijn. I n de derde plaats moest de analyse van het intellect ter
sprake worden gebracht, omdat de vraag zich opdringt; Is het niet
noodig om het intellect grondig te analyseeren, voordat men langs
experimenteelen weg zal kunnen uitmaken hoe het met iemands
intelligentie gesteld is?
In verband met deze vraag zou ik erop willen wijzen, dat het
onderzoek naar sommige der samenstehende functies zeer moeilijk
is, dat resultaten, uitsluitend afhankelijk van zoo'n samenstehen-
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de funcde, bezwaarlijk verkregen kunnen worden, In ieder geval
wordt het dan een laboratoriumonderzoek. Men denke hier bijvoorbeeld aan het vaststehen der secondaire funcde langs experimenteelen weg. Men zal uit den aard der zaak gaarne i n staat
gesteld willen zijn om het diagnostisch onderzoek in te stehen zonder
de instrumenten van een psychologisch insdtuut.
Het diagnostische onderzoek naar het intehect heeft daarom
op een andere wijze plaats. Men maakt gebruik van een serie van
„tests", waarvan geen enkele de samenstellende factoren als se¬
' condaire functie, combinatievermogen, enz,, zuiver en uitsluitend
doet uitkomen, maar waarvan de eene toch voornamelijk de fantasie
nagaat, een ander vooral de secondaire functie, een derde de snelheid van oordeel enz. Men tracht dus een verzameling van „Stichproben" te verkrijgen, die samen een hooge correlatie met het
intellect geven.
De man, die aan de voorbereiding van dit psychodiagnostisch
onderzoek den stoot heeft gegeven en die daarom de vader van het
hedendaagsche „test-onderzoek" kan worden genoemd, is Alfred
Binet, Reeds in 1895 is Binet ermee begonnen om dergelijke
groepen van „tests" samentestellen, voor verschihende leeftijden,
voor kinderen van 3 tot 15 jaar. Als voorwaarden, waaraan in de
eerste plaats voldaan zal moeten worden, stelt hij: betrouwbaarheid;
en eenvoud, zoodat het onderzoek gemakkelijk zal kunnen worden
ingesteld. Tegenover zijn methode plaatst hij twee andere. De
anatomische methode maakt gebruik van het resultaat van schedelmetingen, van eventueele degeneratieverschijnselen, enz,, van een
complex van hchamelijke verschijnselen, die symptomatische waarde
zou hebben ten aanzien van de kwestie van den graad van intellect.
Deze methode, die overigens weinig en slechts bij gelegenheid is
toegepast, en op 't oogenblik wel voornamelijk historische beteekenis zal hebben, is al zeer indirect. Men kan aldus komen tot het
inzicht in mogelijke geestelijke afwijkingen. Zekerheid geeft zij
echter aherminst. Bij groote afv/ijkingen, en als aanvuhende me-
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thode kan zij waarde hebben. Veel meer gebruik wordt gemaakt
van wat Binet noemt de „méthode pédagogique". Men tracht zich
rekenschap te geven van het intehect door te letten op de schoolkennis, door in het bijzonder na te gaan de vorderingen in spehen
en rekenen, wanneer het kinderen van de lagere school betreft.
Binet oordeelt, dat men langs dezen weg komt tot een waarschijnlijkheidsoordeel betreffende geestelijke afwijkingen. Als derde
methode en als de beste noemt hij dan de zijne, de psychologische.
In principe wordt het intehect direct nagegaan, onafhankelijk van
de vorderingen in kennis.
2°. Binet's oordeel maak ik tot het mijne, wij zuhen zijn stelhng
op onze wijze waar maken, en daarbij dan tevens de beteekenis der
toegepaste psychologie i n een klaar hcht plaatsen. W i j kunnen
daarbij uitgaan van de zoogenaamde „paedagogische methode",
van de gewone examens. Ook op de gewone examens komt tot
uidng wat door het test-onder-zoek speciaal zal worden onderzocht.
De zaak is echter, dat er veel meer tot uidng komt, zoodat — wanneer men op grond van examen-resultaten over iemands verstand
zal wihen oordeelen — door en bij het examen onder moeilijke
omstandigheden iets tot stand komt, dat door een test-onderzoek
veel betrouwbaarder zou kunnen geschieden. Het karakter van een
examen, dat een kennis-examen is, brengt met zich mee, dat de
examinator over het verstand slechts „nebenbei" kan oordeelen,
en meestal slechts met meer of mindere waarschijnlijkheid.
Laten wij voorloopig aüeen letten op het geheugen, en onze
aandacht richten op een concreet geval. Laten wij ons verplaatsen
in de poside van den examinator, die een leerhng moet examineeren
in geschiedenis of aardrijkskunde, of de Fransche onregelmadge
werkwoorden. Wanneer nu onze examinandus de vragen naar genoegen beantwoordt, dan weten we, behalve dan dat hij zijn
Fransch, aardrijkskunde of geschiedenis voldoende kent, dat hij
over een zeker geheugen beschikt. Maar wij weten niet of zijn
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geheugen beter is dan dat van den gemiddelden leerhng of minder.
Het is mogelijk, dat hij met een vrij slecht geheugen door vlijt en
veel repeddes een mooi examencijfer heeft gehaald. — En bij een
anderen examinandus, wiens aardrijkskunde of Fransch zeer
onvoldoende waren, is een goed geheugen niet buitengesloten. Zijn
geheugen kan slecht zijn, maar het is ook mogelijk, dat hij lui is
geweest, of door ziekte achterop is geraakt. — Op grond van deze
overwegingen is het duidelijk, dat de resultaten van een kennisexamen slechts kunnen leiden tot een waarschijnlijkheidsoordeel
betreffende het geheugen. Wanneer wij in gedachte sdlstaan bij de
vele factoren, waarvan het resultaat afhankelijk kan zijn, dan zuhen
we meestal wel geneigd zijn om ons te onthouden van oordeel.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor het verstand. Een prestatie zegt zoo weinig aangaande het verstand. Het meeste, dat volbracht wordt, kan even goed uidng zijn van dressuur dan van
verstand. De tegenwoordige examens zijn goed, voorzoover het aankomt op de prestade, hoe dan ook volbracht. En nu hebben prestaties, onafhankelijk van de vraag hoe zij tot stand komen, haar beteekenis. Daardoor hebben onze tegenwoordige examens, waarbij
naar kennis wordt gevraagd, hun bestaansrecht, dat zij altijd zullen
behouden. Een bepaalde soort van ambtenaren bij de post zal vele
plaatsen i n Nederland moeten kennen. Voor den aanstaanden
student is een zoodanige kennis der moderne talen vereischte, dat de
Duitsche, Fransche, Engelsche vakliteratuur voor hem niet een
gesloten boek is. hij zal tot een zekere prestade i n dezen in staat
moeten zijn, zullen de deuren van de Universiteit zich voor hem
openen.
Wanneer ons echter interesseert, wat achter de prestade zit —
eenzelfde gevolg toch kan verschillende oorzaken hebben — dan zijn
onze tegenwoordige examens al zeer eenzijdig. Met het oog op de
toekomst en de latere maatschappelijke beteekenis van den examinandus is het van het hoogste belang om te weten of zijn oplossing van een probleem gevolg is van roudne, dressuur, gewoonte-
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vorming, dan wel van verstandelijke aanpassing. Het cardinale punt
is toch, dat de toepassing van zijn kennis voor den representant
van de hoogere beroepen beteekent „verstandelijk functioneeren,"
De advocaat moet bij gelegenheid zijn wettenkennis toepassen i n
een geval, dat nog nooit zóó gegeven geweest is. H i j moet zich met
zijn kennis aanpassen aan nieuwe omstandigheden, waarbij routine
hem niet kan helpen. De arts heeft ook vaak een geval, waar een
symptomencomplex, dat hij op die wijze nog nooit heeft ontmoet,
ontward zal moeten worden, voordat hij kan komen tot de diagnose.
De accountant zal vaak knoopen moeten ontwarren, die nu wel eens
expres zeer gecompliceerd zijn gemaakt. Allemaal omstandigheden,
waarop men niet gedresseerd kan worden, waar nabootsing, van het
denken van anderen, te kort zal schieten, omdat de situatie nog
nooit zoo gegeven was. De gevormde gewoonten, de routine schiet
dan te kort; het moment is gekomen, dat er niets anders opzit dan
om zelf te denken.
Daarom is het zaak om naast het gewone examen, op kennis
gericht, i n te voeren een onderzoek, dat speciaal op het verstand
betrekking heeft. Een zwaar examen voor de hoogere beroepen.
Lichtere examens voor de beroepen, waar men er hoofdzakelijk
kan komen met routine en met denkgewoonten. Het psychologisch onderzoek, direct op het verstand gericht, zal hier veel betrouwbaarder resultaten kunnen geven dan de zoogenaamde paedagogische methode, die via de schoolprestaties slechts indirect
een waarschijnlijkheidsoordeel kan geven over den verstandelijken
factor.
3°. De correlade-berekening stelt ons in staat om de waarde der
tests te bepalen, voordat zij voor het diagnostische onderzoek i n
de praktijk worden gebracht. Tests, die voor de school kunnen dienen, pleeg ik te controleeren aan en door het schooloordeel. Eenige
leeraren die bijvoorbeeld op grond van hun aantal lesuren geacht
kunnen worden de leerhngen van een bepaalde klas het beste te
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kennen, worden verzocht aan de leerhngen van die klas cijfers te
geven voor hun intehect, op grond van hun algemeenen intuitieven indruk. Nadrukkelijk wordt erop gewezen, dat de leeraar
zich moet vrij maken van zijn rapportcijfers, die betrekking hebben
op zijn vak. Naar zijn beste weten moet hij cijfers geven voor het
intehect. Leerlingen, waarover hij zich bezwaarlijk kan uitspreken,
geeft hij geen cijfer. De leeraren moeten geen ruggespraak houden,
de bedoehng is om onderhng onafhankelijke oordeelen te krijgen
over de leerlingen.
Op die wijze krijgen we dan een aantal, bijvoorbeeld vier, reeksen van beoordeehngscijfers, die op dezelfde leerlingen betrekking
hebben. N u gaan we deze reeksen onderhng vergelijken: de reeks
van leeraar A met die van leeraar B, van C, van D ; de reeks van B
met die van C, van D ; de reeks van C met die van D . Leerhngen
waarover de meeningen verdeeld zijn, worden uit de lijsten verwijderd. Deze onderhnge vergelijking der lijsten kan methodisch
plaats hebben, ook door correlatie-berekening. De leerhngen die
vrijwel hetzelfde judicium gekregen hebben, kunnen we voor ons
onderzoek gebruiken, en deze worden nu gebracht in een variatiereeks, gebaseerd derhalve op het gemeenschappelijke oordeel der
leeraren.
Met deze reeks zal worden vergeleken de reeks der resultaten,
die we zuhen verkrijgen door de leerhngen aan het test-onderzoek
in kwestie te onderwerpen. Door deze vergelijking der beide variatie-reeksen, door het zoogenaamde correlatie-onderzoek, kunnen we
'bepalen wat de test in kwestie waard is. De waarde wordt dus i n
casu bepaald door het, op boven beschreven wijze verwerkte, oordeel
der leeraren als norm aan te leggen.
De correlatie-coëfficiënt wordt berekend volgens de formule
van Bravais-Pearson, waarbij het verkregen getal zal moeten hggen
tusschen -1- 1 en — 1. Wanneer de twee variatie-reeksen identiek
zijn, krijgen we het getal + 1; wanneer zij gelijk zijn, maar i n
tegengestelde richting verloopen, — L De getahen + 1 en — 1
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zijn grensgetallen, welke bij het psychologisch onderzoek nooit
worden verkregen. Een coëfficiënt van + 0,80 is in de psychologie
een hooge correlatie. Het wezen van de correlatie-berekening bestaat hierin, dat voor lederen proefpersoon bepaald wordt het
product van zijn beide afwijkingen van de gemiddelden van de twee
variade-reeksen, en dat deze producten der proefpersonen worden
opgeteld. Het aldus verkregen getal is uit den aard der zaak mede
afhankelijk van het aantal der proefpersonen; en ook van de getahen
der variatie-reeksen, die in hun absolute grootte natuurlijk willekeurig zijn. Wanneer wij een correlatie-coëfficiënt wihen, die tusschen
+ 1 en — 1 zal hggen, dan moet het verkregen getal van „de som
van de producten van de afwijkingen van de gemiddelden" gedeeld
worden, waardoor de formule een meer gecomphceerd karakter
verkrijgt.
Door de correlatie-berekening kunnen wij op exacte wijze nagaan
in hoeverre een psychologisch onderzoek zich aansluit bij de
praktijk-beoordeeling, het oordeel van de leeraren, het oordeel
van de bedrijfsleiding. Voor de toegepaste psychologie moet deze
beoordeehng —• aanvankelijk althans — norm zijn. Welke voordeden geeft dan het psychologische onderzoek, wanneer het zijn
normen ontleent aan de praktijk ? In verband met deze vraag zou ik
er in de eerste plaats op wülen wijzen, dat het praktijk-oordeel
als uitgangspunt niet zonder cridek aanvaard wordt; dat bepaalde
eischen worden gesteld, opdat een immanente critiek mogelijk is,
dat variatiereeksen van verschillende berichtgevers worden vergeleken en eventueel leiden tot selectie der proefpersonen. Wanneer
daarna de resultaten van het psychologische onderzoek blijken te
kloppen met deze aldus gezuiverde beoordeeling, dan is het groote
voordeel bereikt, dat een onderzoek van eenige uren kan leiden tot
een beoordeehng van personen, die anders maanden of jaren zou
hebben gevraagd.
4°. Met het oog op de plaatsruimte zuhen wij moeten afzien van
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de beschrijving van eenige 11 tests", waardoor opmerkzaamheid,
"Merkfähigkeit", geheugen en verstand worden onde!'z;ocht, en welke
bij de voordracht aan de hand van lantaarnplaatjes werden bespro
ken. Ik zal hier moeten volstaan met een verwijzing naar de "Mede.
deelingen van de Dr. D. Bos-Stichting". Publicatie No. 7 geeft ren
beschrijving van proeven betreffende de opmerkzaamheid, en
correlatieberekeningen in verband met het schooloordeel. De
achtste publicatie handelt o.a. op soortgelijke wijze over het geheu
gen, Mededeeling No, 9 beschrijft intelligentie-tests en het ver
kregen resultaat bij toepassing op leerlingen der Kweekscholen
voor Onderwijzers te Groningen.
Het doel van de in deze publicaties beschreven onderzoekingen
is de waardebepaling der "tests", Laat ik eindigen door erop te
wijzen, dat wij aan de verkregen resultaten vaak slechts een pro
visorische beteekenis mogen toekennen, omdat de statistische ver
werking een groot materiaal eischt, in casu vele proefpersonen,
terwijl wij het meestal met een betrekkelijk klein aantal hebben
moeten wagen.

