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Gedurende het maatschappelijk jaar 1926—1927 had de maatschappij „ D i 1 i g e n t i a" 333 leden, onder wie 2 eereleden.
Met leedwezen moet vermeld worden het overlijden van het
bestuurslid ir. A. K a p t e y n, in September 1926 verkozen tot
lid van het bestuur.
De aftredende bestuursleden werden herkozen.
In den winter werd een cursus gegeven door Prof. D r . A.
P a n n e k o e k.
H . M . d e K o n i n g i n M o e d e r gaf wederom blijk van
hare belangstelling in „Diligentia" door een der lezingen bij
te wonen.
De spreekbeurten werden vervuld door de H . H . Prof. D r .
J. B O e k e. Prof. Dr. H . J. B a c k e r. Prof. Dr. R. M a g n u s.
Prof. Dr. A. A. H ij m a n s v. d. B e r g h, D r . J. E. b a r o n
d e V o s v a n S t e e n w i j k , Prof. D r . G. F. R o c h a t. Prof.
Dr. D . C o s t e r , Prof. D r . M . d e H a a s , Prof. Dr. H . A.
B r o u w e r , Prof. Dr. A . S m i t s , Dr. W . v. B e m m e l e i l
en Prof. Dr. R. S i s s i n g h.
De centrale verwarming heeft goed voldaan.
De finantieele toestand der maatschappij gedoogde verschillende
verbeteringen aan te brengen.
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HET ZENUWSTELSEL
DER V E R S C H I L L E N D E DIERSOORTEN
door
DR, C. U . ARIENS KAPPERS.
(Verslag opgemaakt door D r . G . J. DE GROOT en J. W . DE GROOT).

Men meent soms, dat de eigenschappen, die men den naam
geeft van;
le. prikkelbaarheid; 2e. geleidingsvermogen; 3e. associatievermogen,
alleen voorkomen bij die organismen, welke een zenuwstelsel
hebben.
Daar het echter algemeene eigenschappen van het levende
protoplasma zijn, treft men deze ook aan bij de organismen zonder
zenuwstelsel (sponsen, planten). B.v. wanneer de tentakels op het
blad van den Zonnedauw geprikkeld worden door een insect,
dan buigen zij zich langzaam over het diertje heen. I n organismen
met een zenuwstelsel verloopen de processen veel sneller. Terwijl
de geleidingssnelheid b.v. in een spier slechts 0,3 M./sec. is,
bedraagt deze in de zenuwen van lage organismen 0,7 M./sec.
(kwallen) en bij de hoogere (mensch) meer dan 100 M./sec. De
prikkels bij organismen zonder zenuwstelsel moeten met veel
grootere intensiteit toegediend worden dan bij dé overige organismen met een zenuwstelsel. Zoo is het oog reeds zeer gevoelig
voor uiterst zwakke lichtprikkels.
In de dierenreeks vindt men verschillende graden van ontwikkeling bij het zenuwstelsel.
Den eenvoudigsten vorm vindt men bij de Coelenteraten (Kwal-
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len en Polypen), De zenuwcellen liggen verspreid in het lichaamsoppervlak en zijn dus het meest aan prikkels blootgesteld. Deze
cellen, zgn. zenuwzintuigcellen, hebben uitloopers, die in de
diepere lagen van het dier zich met andere cellen in verbinding
stellen. Bij de hoogere organismen (mensch) treft men dergelijke
cellen nog aan in het reukorgaan en eenigszins gewijzigd in het
netvlies. Bij de Wormen zijn zij nog zeer talrijk.
Een tweede vorm van zenuwcellen vindt men in de diepere
weefsellagen; zij hangen onderling samen door een netwerk van
uitloopers en vormen een soort knoop of ganglion, dat de prikkels
ontvangt van de zenuwzintuigcellen der lichaamsoppervlakte. Het
geleidingsvermogen is nog zeer gering. Terwijl het gewone protoplasma door prikkels gauw vermoeid raakt en dan niet meer reageert,
is de vermoeienis van het zenuwweefsel veel geringer. Men heeft
11 dagen lang ononderbroken een prikkel toegevoerd aan de
Zenuwring in het scherm van een kwal. Deze prikkel werd met
een snelheid van 0,7 M . sec. rondgeleid en had in die 11 dagen
een weg afgelegd van 1600 K . M .
Is het zenuwstelsel echter toch vermoeid, dan heeft het langer
tijd noodig voor herstel.
Primitieve gangliencellen, zooals boven vermeld, vindt men
bij ons nog in den wand van het traag op prikkels reageerende
darmkanaal.
De derde en meest gedifferentieerde vorm van zenuwcel, (het
neuron), heeft korte dikke, boomvormig vertakte uitloopers (den^
drieten) en een lange, dunne, door een vetachtige substantie geïsoleerde uitlooper, den neuriet. De laatste kan soms zeer lang zijn,
bij ons b.v. hebben sommige neuronen in het ruggemerg uitloopers,
die net zoo lang zijn als onze beenen. Door middel van de dendrieten (receptorische functie) staan de neuronen onderling met
elkaar in verbinding en ontvangen de prikkels van de zintuigcellen.
Deze prikkels worden verder geleid naar den neuriet (effectorische
of motorische functie).
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In het protoplasma vap een neuron liggen talrijke lichaampjes
(tigroïdlichaampjes), welke een groote rol spelen bij het leveren
van energie tot doorgeven van den prikkel. Zij verdwijnen bij
sterk vermoeide cellen. Verder loopen door het protoplasma
talrijke fijne vezels {neurofibrillen), die zich in dendrieten en
neurieten voortzetten. Bij dieren in winterslaap plakken die neurofibrillen i n de cellen tot dikkere bundels aaneen, doch bij het
ontwaken krijgen zij weer het uiterlijk van een f i j n netwerk. De
mensch heeft milliarden van neuronen.
Bij de

Coelenteraten

(Kwallen

en Polypen)

komen de

laatst-

vermelde cellen (neuronen) nog niet voor. Zij treden wel op bij
de Wormen; hier zijn zij gecentraliseerd tot een'soort zenuwstelsel.
Bij Coelenteraten spreekt men nog van een diffuus zenuwstelsel,
daar de cellen overal in de huid verspreid liggen, alleen talrijker
voorkomen om den mond en aan het uiteinde der vangarmen.
De lagere wormen (Platwormen) hebben het zenuwstelsel in twee
strengen, vanwaar zich talrijke strengen in het lichaam vertakken.
De hoogere wormen (Ringwormen) hebben een groote opeenhooping van zenuwcellen in het voorgedeelte boven den mond
in de nabijheid der zintuigen (oogen en statocysten of evenwichtsorganen). Men kan hier spreken van een kopzenuwstelsel. Het
staat door een ring om den slokdarm in verbinding met twee
strengen aan de buikzijde. Tegelijk met de segmentatie van het
lichaam treedt ook een segmentatie van de buikstrengen op, hetgeen
aan de touwladdervormige dwarsverbindingen tusschen de linkeren rechter buikstreng duidelijk te zien is.
Een toestand van hoogere ontwikkehng wordt bereikt als de
twee buikstrengen zich tot één samenvoegen. Zoo vindt men
bij Arthropoden

(Kreeften,

Insecten

enz.) in den buikzenuwstreng

een aantal zenuwknoopen, maar deze gaan zich ook weer concentreeren. Sommige insecten hebben één groote buikzenuwknoop,
ontstaan door versmelting van de segmentaal in de buikstreng
gelegen knoopen.
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Het ganglion in den kop (hersenganglion) heeft bij vele insecten
reeds duizenden neuronen met hun zenuwbanen, terwijl het niet
grooter dan een speldeknop is.
De bouw is hier dan ook zeer ingewikkeld en houdt gelijken
tred met dien van de zintuigen, zooals van de facettenoogen.
Verschillende insecten hebben zelfs deze oogen gedifferentieerd
in groepenfacetten voor dichtbijzien; deze zijn naar omlaag gericht,
terwijl andere groepen, de naar de overige richtingen der ruimte
gekeerde, ingericht zijn voor vérzien.
Men brengt de ventrale ligging van het centrale zenuwstelsel
in verband met het feit, dat de buikzijde, in aanraking met den
grond, de meeste prikkels ontvangt en de rug zwaarder gepantserd is.
Een cephalisade (ophooping van zenuwweefsel in den kop)
nauwelijks onderdoende voor die bij de Insecten, vinden wij bij
de Inktvisschen. Hier zijn de hersenen zeer groot, vooral het gedeelte
dat met het hoog ontwikkelde gezichtszintuig in verbinding staat.
Een andere groep der ongewervelde dieren, de Enteropneusten,
heeft het zenuwstelsel rugwaarts van het darmkanaal liggen. Er
is hier een ruggemerg, dat in bouw en vorm gelijkt op dat van
een menschelijk embryo van ongeveer een maand. Op de dwarsdoorsnede hiervan ziet men, dat de zenuwcellen in een ring Hggen,
omgeven door een bundel zenuwvezels. Zelfs bij een volwassen
Enteropneust kan men nog waarnemen, dat de ontwikkehng van
het ruggemerg is uitgegaan van de lichaamsoppervlakte en daarna
in de diepte gezakt.
Ook bij Tunicaten (Manteldieren) is een soort ruggemerg,
gelegen boven de chorda, die een voorlooper is van den wervelkolom. Het ruggemerg omsluit een centraal kanaal, dat zich naar
voren in een soort hersenholte voortzet, die op haar beurt met
de buitenwereld in verbinding staat.
Een soortgelijken toestand treft men aan bij de larven of embryo's
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der Gewervelde Dieren. Ook hier is een verbinding tusschen centraaikanaal en de buitenwereld,
De Enteropneusten,

Tunicaten

en de larve van Amphioxus

(Lancet-

vischje) vertoonen overgangstoestanden van ongewervelde naar
gewervelde dieren. Bij de Vertebraten of Gewervelde Dieren onderscheidt men aan het centrale zenuwstelsel de volgende deelen:
ruggemerg,
hersenen

verlengde merg, kleine hersenen, middenhersenen,
en groote-

of

tusschen-

voorhersenen.

Deze zullen nu achtereenvolgens bij de verschillende Vertebraten
behandeld worden,
Ruggemerg, Het volwassen Lancetvischje heeft zeer zwak
ontwikkelde hersens in vergelijking met Insecten, Van het ruggemerg loopen in de tusschenschotten tusschen de spiermootjes
gevoelszenuwen naar het lichaamsoppervlak. De prikkels worden
door deze gevoelszenuwen naar de bovenzijde van het ruggemerg
geleid, gaan over op een groote zenuwcel midden in het ruggemerg
en van daar naar de buikwaarts gekeerde kant van het ruggemerg,
waar zich de bewegingscentra bevinden. Van deze gaan de prikkels
naar de spieren. De gangliencellen in het midden van het ruggemerg zijn reflexcellen.
De oorsprongscellen der gevoelszenuwen liggen nog in het ruggemerg, in tegenstelling met de hoogere Gewervelde Dieren (Mensch)
waar een verschuiving van de zenuwcellen in de richting der prikkels
heeft plaats gehad; aldus ontstaan de spinaalganglien die buiten
het ruggemerg liggen (neurobiotaxis).
In het ruggemerg bij het Lancetvischje zijn over de geheele
lengte pigmentbekertjes zichtbaar. Sommige zijn met de opening
naar boven, andere naar beneden gericht. Z i j ontvangen ieder het
licht uit één richting. Het is een primitieve vorm van oogen,
zooals zij ook bij vele lagere dieren voorkomen. De zenuwcel
in zoo'n pigmentbeker heeft een neuriet,'waarvan de verdere loop
niet bekend is.
Bij de Visschen is het ruggemerg veel hooger ontwikkeld. Een
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der primitiefste vormen vindt men bij den Negenoog of Prik
(Petromyzon). Op dwarsdoorsnede is het ruggemerg halvemaanvormig. De vele zenuwcellen zijn te onderscheidén in motorische
(de onderste) en gevoelscellen (naar de rugzijde toe). De gevoelscellen liggen nog gedeeltelijk in het ruggemerg, hoewel de groote
meerderheid al op eenigen afstand ervan liggen. Rondom het
ruggemergskanaal liggen de zenuwcellen in twee zijdelingse he
vleugels, die zoowel de gevoels- als de bewegingscellen bevatten.
Bij de Haaien zijn er drie vleugels op de dwarsdoorsnede van
het ruggemerg te zien, één links, één rechts en één naar boven,
die zich nog in tweeën splitst, de zgn. achterste horens. De oorsprongscellen der gevoelszenuwen liggen reeds ver buiten het
ruggemerg (neurobiotaxis).
Bij sommige visschen kan men van deze neurobiotaxis in een
reeks van dwarsdoorsneden allerlei stadiën aantreffen. (Zeeduivel),
Bij een Kikvorsch is het bij den kop gelegen deel van het ruggemerg dik en hieruit ontspringen de zenuwen naar de ledematen.
Het achterste gedeelte is dun. In larvalen toestand innerveerde dit
den staart, maar atrophieerde tegelijk met het verdwijnen van
de staart.
Bij Boa constrictor is er een gering contrast tusschen den omvang
der hersenen en dien van het ruggemerg; het ruggemerg is, behalve
in het staartgedeelte, nagenoeg overal even dik, omdat de geïnnerveerde deelen van het lichaam bijna over de geheele lengte gelijk zijn.
De Schildpadden hebben een ruggemerg, dat in de halsstreek
verdikt is, omdat hier de zenuwen voor de voorpooten ontspringen.
Om gelijke redenen is er ook een verdikking in de lendenstreek
(achterpQOten en staart). Tusschen deze verdikte deelen ziet het
ruggemerg er als een dun strengetje uit. Hier zijn vooral de bewegingscentra sterk gereduceerd (de voorste of ventrale horens)
hetgeen verband houdt met het feit, dat het middendeel van het
lichaam onder het pantser gefixeerd is.
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I n de gevoelssensaties onderscheidt men:
a. primideve of vitale gevoelssensaties,
b. gnostische gevoelssensaties,
De primitieve gevoelssensaties gijn van groot belang voor het
leven; ieder levend wegen kan hooge en lage temperaturen waarnemen en pijn gevoelen.
De gnostische gevoelssensaties gaan vèr boven de primitieve.
Hoog ontwikkelde wegens als de mensch hebben een f i j n ontwikkelden tastgin en het vermogen om geringe temperatuurswisselingen waar te nemen.
De gnostische gevoelssensaties die het ruggemerg binnentreden worden naar de hersenen (bewustgijn) geleid langs een
streng die tusschen de beide achter- of dorsale horens van het
ruggemerg ligt, Dege baan is bij den mensch sterk ontwikkeld.
Hierdoor kunnen wij gelfs in het donker waarnemen, welke standen
de verschillende lichaamsdeelen in de ruimte aannemen. Ook het
loopen wordt door middel van degen streng gecontroleerd. Bij
menschen met ruggemergstering wordt hij het eerst aangetast.
Het veld van den gnostischen gin tusschen de dorsale horens
bij den mensch is veel grooter dan dat tusschen de ventrale- of
voorste horens. Bij de Reptielen is de toestand juist andersom.
Wanneer één der ledematen, b.v. een arm, wegvalt, dan worden
die motorische wortels van het ruggemerg, waaruit de arm geïnnerveerd wordt, sterk gereduceerd, de gevoelswortels minder en de
gnostische streng, aan de gijde van den verdwenen arm, geer weinig.
De gnostische gevoelens treden zoowel phylogenetisch als
ontogenetisch na de vitale gevoelens op. De volgende proef, door
een Engelsch chirurg bij gichgelf genomen, geeft hiervan een
voorbeeld. Wanneer een huidgenuwtak wordt doorgesneden, dan
is het gedeelte der huid, dat door die genuw geïnnerveerd werd,
aanvankelijk gevoelloos. Na vier weken keeren eerst de vitale gevoelens terug, hetgeen gich uit in het waarnemen van koude en
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warmte; en na drie maanden waren ook de gnostische gevoelens
weer hersteld, het vermogen om fijne temperatuursverschillen
en vormen waar te nemen.
Ook in andere zintuigen kan men vitale en gnostische gevoelens
onderscheiden.
Het gehoororgaan (labyrinth) heeft zoowel evenwichts- als
gehoorfuncties. Oppervlakkig beschouwd lijkt het verband tusschen
beide functies vreemd, maar zoowel geluid als evenwichtsstoringen
worden waargenomen, doordat de vloeistof in het labyrinth in
trilling of beweging geraakt. Komt een mensch of dier uit den
evenwichtsstand, dan wordt de stand van het lichaam gecorrigeerd
door reflectorische spiercontracties. Dat het gehoororgaan bij de
vitale gevoelens een rol speelt, bemerken wij bij het marcheeren
en dansen op de maat der muziek, ja met muziekbegeleiding wordt
vaak meer spierarbeid verricht. Naast deze reflectorische, primaire
prikkels van het gehoororgaan, vindt men de gnostische prikkels,
die ons in staat stellen melodieën en gesproken woorden te onderscheiden.
Ook bij het gezichtszintuig zijn vitale en gnostische gevoelens
te onderscheiden. De lagere diervormen [Wormen b.v.) nemen
geen beelden waar, zij onderscheiden intensiteit, kleur en richting
van het licht. Hier zijn de oogen van vitaal belang. Bij de hoogere
diervormen worden de oogen gnostische zintuigen. Z i j stellen b.v.
den mensch in staat te lezen.

* *
Het verlengde m e r g is de overgang tusschen' hersenen en
ruggemerg. Bij de Lamprei of Prilc wordt het ronde ruggemerg
ter hoogte van den kop breeder, doordat de wanden uiteenwijken.
Zij omsluiten de Vierde

Hersenkamer

of ventriculus

rhomboideus

(ruitvormige holte). Het uiteenwijken der wanden is een neurobiotaxis, het zich verplaatsen in de richting van de prikkels. Het
verlengde merg ontvangt nl. meer prikkels dan het ruggemerg.
Vooral treden veel sensibele zenuwen binnen; de motorische
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zenuwen zijn hier sterk gereduceerd. Bij de Blauwe Haai zijn de
sensibele zenuwcentra in het verlengde merg duidelijk zichtbaar
als een reeks van knopjes op de plaatsen waar de zenuwen binnentreden. Z i j staan i n verbinding met de smaakzintuigen, die zich
vooral op de kieuwen bevinden om het ingeademde water te proeven.
De smaakzenuwen hebben zich uit kieuwboogzenuwen ontwikkeld.
In de Vertebratenreeks hebben de smaakzintuigen zich verplaatst
naar de mondholte. Bij de zoogdieren is het smaakzintuig op de
tong gelocaliseerd, terwijl de visschen over het geheele lichaamsoppervlak smaakorgaantjes hebben.
Bij den Mensch bevinden zich de smaakzintuigen (zgn. smaakbekers) op tong en verhemelte. De Cyprinoiden (karper) en Siluroiden (meerval) hebben honderdduizenden smaakbekers over het
geheele lichaam verspreid. De Steuren hebben vóór den naar
onderen gerichten bek een viertal draadjes, die met talrijke smaakbekers zijn bezet.
De smaakzenuwen (stammen van den Nervus

facialis

en N, glos-

sopharyngeus) hebben zich sterk ontwikkeld en bij de visschen
gaan hiervan takken naar de geheele huidoppervlakte. De smaakcentra in het centrale zenuwstelsel zijn bij vele visschen tot groote
knobbels opgezwollen.
Bij Reptielen en Vogels is het smaakzintuig sterk gereduceerd.
Deze dieren kauwen het voedsel niet, doch slikken het geheel i n .
Men treft alleen in den mond bij de keel enkele smaakorgaantjes
aan, ten getale van 80—100.
Bij de Zoogdieren, die hun voedsel kauwen, zijn de smaakorganen
weer veel sterker ontwikkeld. Zij bestaan uit knopjes van cellen,
ieder in een zintuigshaartje eindigend, en in grootere papillen op
de tong vereenigd.
Bij den Mensch is de vierde ventrikel betrekkelijk niet groot,
noch klein. Het achtste zenuwpaar {N, acusticus) dat het gehoororgaan innerveert, is bij de zoogdieren sterk ontwikkeld.
Een bijzonder zintuig bij de visschen is het liop- en zijkanalen-
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stelsel, waarvan vooral de zijlijn duidelijk zichtbaar is. Hierin
bevinden zich zintuigen, die door den Nervus lateralis worden
geïnnerveerd (zijlijnzenuwen). Het zijn zintuigen om trillingen
van lage frequentie waar te nemen ( ± 6 per seconde) in tegenstelling tot het eigenlijke gehoororgaan der landbewoners (10 a
20.000 trillingen per sec). De visschen nemen dergelijke langzame
trilhngen i n het water waar bij het naderen van andere dieren.
Een bijzondere ontwikkelingsvorm van zintuigen van het kopkanalenstelsel zijn de ampullen van Lorenzini, die men bij de
Haaien aantreft. Z i j zijn met een geleiachtige massa gevuld. Komt
deze gelei i n trilling, dan worden de haren der zintuigscellen
bewogen, hetgeen het dier waarneemt. Het labyrinth heeft zich
in de Vertebratenreeks van vitaal tot gnostisch orgaan ontwikkeld.
Bij de Visschen bestaat het uit drie halfcirkelvormige kanalen,
die in drie onderling loodrechte vlakken liggen. Zij zijn gevuld
met vloeistof, die wanneer zij i n beweging komt, de zintuigsharen
in het labyrinth prikkelt. De bij standverandering van het lichaam
opgewekte prikkels worden geleid naar de spiercentra, zoodat
reflectorisch de stand van het lichaam gecorrigeerd wordt. Het
labyrinth is bij de visschen een zuiver vitaal orgaan; gehoorfuncties
ontbreken nog. Het eigenlijke gehoorzintuig van het labyrinth is
bij de Amphibien

en

Reptielen

zwak ontwikkeld,

bij de

Vogels

veel sterker. Bij de Zoogdieren heeft zich het „slakkenhuis" of de
cochlea gevormd, waarin het gehoorzintuig op een hoogen trap
van ontwikkeling staat.
Bij de dieren met een zwak gehoor treden de gehoorszenuwen
nog aan de rugzijde van het verlengde merg uit, terwijl het gehoororgaan meer buikwaarts ligt. Hoe hooger het gehoororgaan
ontwikkeld is,^ des te meer zijn de oorsprongsplaatseti der gehoorzenuwen buikwaarts (dus in de richting van het gehoororgaan)
verschoven; dus ook hier neurobiotaxis. Vooral Knaag- en Roofdieren hebben een bijzonder scherp gehoor.
Het verlengde merg bevat ook motorische centra. Bij de haaien

11

wordt hierdoor geinnerveerd een eenvoudig gebouwde spier
(facialisspier) waarmede de aangezichtsspieren der Zoogdieren
overeenkomen. Deze spieren kunnen zich reflectorisch samentrekken onder invloed van de prikkels, die de zintuigen opvangen
(b.v. neusoptrekken bij het konijn, het draaien der ooren bij het
paard).
Onderzoekt men de hersenen bij de zoogdieren, dan neemt men
waar, dat de bewegingscentra der aangezichtsspieren zijn verschoven
in de richting van de gehoors- en gezichtscentra.

*
De kleine hersenen (cerebellum) ontvangen een groot aantal
sensaties, die volkomen buiten ons bewustzijn omgaan. Hiertoe
kan men b.v. rekenen de processen, die ons evenwicht bij het
loopen regelen; misschien gaat het loopen juist zoo goed, omdat
het lichaam in zijn onbewuste harmonie veel volkomener werkt
dan onder controle van' ons bewustzijn. Onbewust regelend werkt
ook de spierzin, die ons voortdurend op de hoogte houdt van de
houding van romp en ledematen.
Bij de Haaien zijn de kleine hersenen (cerebellum) ongeveer
even groot als de voorhersenen. Zij nemen aan weerszijden de
zenuwen op voor het evenwichtszintuig en de oogspierzenuwen.
U i t het cerebellum treden twee banen, die in het ruggemerg afdalen
en motorische prikkels overbrengen naar de spieren, die den
lichaamsstand corrigeeren. Behalve eenige kleine banen, van het
gehoororgaan afkomstig, treden in het cerebellum binnen een
groot aantal zenuwbanen afkomstig van de spieren. Deze banen
vertakken zich als pluimen in de kleine hersenen.
De motorische zenuwen eindigen in zgn. eindplaatjes op de
spiervezels. Zij zijn vergezeld van een veel dunnere zenuwvezel,
de accessorische zenuw, die de voeding van de spieren regelt.
Om de spierbundels heen liggen in spoelvormige verdikkingen
de gevoelslichaampjes van den spierzin of spierspoelen. Daar ze
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om den spier heen liggen, wordt: elke vormverandering onmiddellijk
waargenomen. Ook de pegen hebben dergelijke gevoelslichaampjes.
De prikkels, afkomstig van de gevoelslichaampjes, planten gich
voort naar de kleine hersenen en worden van daar verder geleid
naar den schors van de voorhersenen, waar gij tot het bewustgijn
kunnen komen. Dit behoeft echter niet altijd te gebeuren. Menschen,
die gestoorde bewegingen hebben door een defect aan de kleine
hersenen, kunnen door bepaalde gymnastiekoefeningen, waarbij
gij gich erop instellen al hun bewegingen te controleeren, weer
normaal worden.

***
De Kathaai heeft een geer eenvoudig cerebellum met een overlangsche en een dwarse plooi. Bij grootere dieren neemt het cerebellum toe,, het aantal vegels wordt talrijker, terwijl het evenwichtsorgaan vrijwel evengroot blijft. Het laatste kan dus niet de oorgaak
van de vergrooting gijn, maar wel de toename van het spierstelsel.
Bij de Blauwe Haai is het cerebellum veel grooter en bij Lamna
cornnhica, een haai die tot 15 M . lang kan worden, overtreft het
gelfs in lengte de voorhersenen. De oppervlakte is sterk geplooid
en dus veel grooter.
De mikroskopische structuur der kleine hersenen op een doorsnede doet denken aan de snaren op een klankbord. De talrijke
spiergevoelsgenuwen die aan de ondergijde binnentreden, geven
hun prikkels over aan korrelcellen. Van dege stijgen genuwvegels
op, die gich links en rechts vertakken in de schors van het cerebellum en gich verbinden met de ggn. cellen van PURKINJE. Door
de laatste worden de prikkels doorgegonden naar het ruggemerg
en de motorische zenuwen. De motorische prikkels worden f i j n
afgestemd.
Kikvorschen hebben in vergelijking met de haaien een geer
klein cerebellum, bestaande uit een eenvoudige kleine plaat. De
bewegingsmogelijkheden van een haai gijn ook veel grooter dan
van een kikvorsch.
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Krokodillen hebben om dergelijke redenen een grooter cerebellum dan Slangen, die zelfs geen ledematen hebben.
Zoo is het te verklaren, dat Vogels, vooral de goede vliegers,
een zeer groot en rijk geplooid cerebellum hebben.
Bij de Zoogdieren worden de kleine hersenen sterk beïnvloed
door remmende prikkels, uitgaande van de voorhersenen. Zij
zijn sterk verbreid en vormen twee halfronden of hemisphaeren.
Bij den Mensch nemen de kleine hersenen sterk in omvang toe,
niet omdat ze meer spierindrukken zouden opnemen, maar door
den invloed van de voorhersenen op de remming der bewegingen.
Van zieken, die bewegingsstoornissen hebben, atrophieert het
cerebellum. De remmende invloed der voorhersenen wordt dan
sterk verminderd en de bewegingen zijn heftig. I n de geneeskunde
laat men, om de functies der kleine hersenen te controleeren,
den te onderzoeken persoon zijn neus aanraken. Sterk voorbijwijzen duidt op een stoornis en wel in dat gedeelte, dat de controle
van de groote hersenen op het cerebellum overbrengt,

*
Op een mikroskopische doorsnede ziet men de remmende vezels
aan weerszijden het cerebellum binnentreden en de bewegingsvezels aan de bovenzijde uittreden. Vlak onder deze ligt een
schakelcentrum.
Prikkels van den spierzin bereiken in geringe mate ook de voorhersenen, evenals van den gnostischen huidzin. Hierdoor is het
ons mogelijk bij het betasten van een voorwerp in het donker,
den vorm ervan te leeren kennen.
De overbrenging van prikkels van cerebellum naar groote
hersenen geschiedt langs de middenhersenen.

***
De middenhersenen zijn bij de Haaien zwak ontwikkeld. Hier
worden alle prikkels nog reflectorisch naar de centra in de kleine
hersenen geleid.
Een Kikvorsch heeft relatief grootere middenhersenen en hier
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bestaat ai meer kans, dat prikkels die van het ruggemerg komen,
naar de voorhersenen worden geleid.
Bij de Reptielen gijn de middenhersenen weer grooter en bij
Zoogdieren (egel) giet men een stroom van vegels van middennaar voorhersenen loopen,
Ook bij den mensch loopt een reusachtige hoeveelheid vegels
van midden- naar voorhersenen, geleiders van de prikkels, die
verschillende gintuigen ontvangen.
De voorhersenen worden, van de visschen naar de googdieren
opklimmend, steeds grooter. Bij den hond bedekken ge gedeeltelijk de kleine hersenen, bij den mensch volkomen.
Tegelijk neemt de controle en de remming van de instinctmatige bewegingen toe. Het kenmerkende van den mensch is juist
de remming, die hij kan uitoefenen op gijn instincten en lagere
functies.

* *
De tusschenhersenen begitten twee organen, die met genuwprikkeling niets te doen hebben. Het gijn klieren van inwendige
secretie. Het onderste hersenaanhangsel of hypophysis cerebri scheidt
stoffen af (hormonen) die invloed uitoefenen op den bloeddruk,
de ontwikkeling der baarmoeder, pigmentatie en op den groei van
het beenderstelsel. Ontaarding der hypophyse geeft aanleiding
tot het ontstaan van grijge haren en excessieve beenvorming {acromegalie). De olifant met gijn gware beenderstelsel heeft een groote hypophyse.
De hypophysis cerebri is ontstaan door samengroeing van een
gedeelte der hersenen met een uitstulping van het dak der mondholte.
De andere klier van inwendige secretie is de pijnappelklier of
epiphyse, aan de bovengijde van de tusschenhersenen. Haar functie
(DESCARTES dacht, dat gij de getel van de giel was) staat i n verband met den voedingstoestand van het lichaam. Waarschijnlijk
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heeft zij ook invloed op het vetgehalte van het lichaam en het geslachtsleven.
Een Italiaansch onderzoeker nam waar, dat een kip waarvan
de epiphyse was weggenomen, de vrouwelijke eigenschappen verloor en sporen kreeg.
Wat vetgehalte betreft, dit is bij de vrouw algemeen hooger
dan bij den man.
De helft van de tusschenhersenen wordt ingenomen door de
optische zenuwen, die met het netvlies der oogen één geheel vormen.
*
De Voorhersenen of Groote Hersenen nemen de beide reukZenuwen op,
Visschen hebben zeer kleine voorhersenen, Amphibien iets grootere.
Bij Reptielen (schildpad) zijn zij aanzienlijk in grootte toegenomen en kan men er twee gedeelten aan onderscheiden: één deel,
waar de reukzenuwen binnentreden en het andere deel, waar de
associatieve werking is gelocahseerd, bv. het associeeren van reukindrukken met tastindrukken van den snuit.
De groote hersenen ohisluiten het basale ganglion

of corpus

stri-

atum, waarin de bewegingen van lager orde, „de bewegingen van
het dagelijksch leven" zijn gelocaliseerd.
In pathologische gevallen bv. bij paralytische agitatie en slaapziekte is het corpus striatum aangetast en zijn de „bewegingen
van het dagelijksche leven" gestoord. De corticale of hersenschorsfuncties kunnen dan nog ongestoord zijn, zoodat het intellect niet
geleden heeft.
Bij lagere dieren hebben, bij een zwak ontwikkeld intellect, de
bewegingen van het dagelijksche leven de overhand.
De vogels hebben een corpus striatum, dat groot is in verhouding
tot de dunne hersenmantel. Wanneer bij een duif het corpus striatum weggenomen werd, dan waren de bewegingen van het dagelijksche leven bv. voedsel zoeken, sterk gestoord. De dagelijksche
bewegingen zijn van hoogere orde dan de reflexen.

16

Bij de Zoogdieren treft men een zeer sterke ontwikkeling van
de hersenschors en een daarmee gepaard associatievermogen aan,
Bv, bij de voorstelling van een roos denken wij aan haar geur, kleur,
zachtheid der bladeren, dorens enz.
In de hersenschors zijn bij den mensch ook bv. de schrijfbeweging gelocaliseerd en allerlei andere ingewikkelde functies. Men
vindt er een gebied van het gehoor. Wordt dit gebied op één of
andere wijze beschadigd, dan kan men wel hooren, maar het begrip van het gehoorde ontbreekt (zieledoofheid).
Op overeenkomstige wijze kan zieleblindheid ontstaan.
Er is ook een centrum voor het fijnere huidgevoel. Het centrum van het spiergevoel Hgt onmiddellijk naast het bewegingscentrum voor de spieren.
De spiercentra voor de verschillende lichaamsdeelen liggen
zoodanig over de hersenschors verdeeld, dat zij daarop a. h. w.
het menschelijke lichaam projecteeren met het hoofd omlaag en
de beenen omhoog.'

*
Het frontale deel van de groote hersenen neemt in de opklimmende reeks der gewervelde dieren aanzienlijk in grootte toe.
Bij de Roofdieren is het voor het eerst sterk ontwikkeld, bij
de Apen nog meer, bij den Mensch is het enorm groot. D i t gedeelte van de hersenen controleert al onze handelingen en is het
centrum daarvan. Wanneer dit hersengedeelte door verweeking,
gezwel of bloeduitstorting beschadigd wordt, dan blijkt dit ook
uit een verandering van onze gedragingen. Alle bewegingen kunnen
wel plaats hebben, maar zij zijn minderwaardig. Het morahteitsgevoel is gestoord en asociale handelingen kunnen hiervan het
gevolg zijn.
De linkeronderzijde van de frontale voorhersenen is de zetel
van het spraakvermogen. Bij beschadiging ervan kan men nog
wel spreken, maar niet zijn gedachten uitdrukken. Ook de spraak
bepaah ons gedrag; wie slechte taal gebruikt, gedraagt zich slecht.
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Boven het spraakgebied Hgt het bewegingscentrum van de rechterhand. Bloeding in de linkerzijde van de frontale hersenen kan
dus spraakstoornis en verlamming van de rechterhand ten gevolge
hebben; bloeding in de rechterhersenhelft verlamming links. In
't algemeen liggen de localisatiegebieden voor de Hnkerlichaamshelft in de rechterhelft van de hersenen en omgekeerd. Het doel
daarvan is onbekend.
De hersenschors ontvangt een ontzaglijke stroom zenuwvezels
uit de tusschenhersenen. Ons corpus striatum is klein in verhouding tot den mantel.

De mikroscopische bouw van den hersenmantel is zeer ingewikkeld. H i j bevat milliarden zenuwcellen.
Bij de lagere dieren zij zij lang zoo talrijk niet, bij een kikvorsch
bv. zijn er weer een veel geringer aantal dan bij een Reptiel (hagedis); bij apen is het sterk toegenomen.
Op dwarse doorsneden ziet men drie lagen, waarvan de middelste uit korrelcellen bestaat, de buitenlaag heet supragranulaire laag.
Deze laatste is bij hoogere apen dikker dan bij de lagere, bij den
mensch is zij zeer dik.

* *
*
De hersenen bij de apen hebben aan de achterzijde een halvemaanvormige groeve, die een veldje begrenst, waarin zich een
Y-vormige groeve bevindt. Vroeger dacht men, dat deze groeve
bij den mensch ontbrak en men beschouwde dit als een kenmerkend verschil tusschen aap en mensch. Toch treft men deze
Zgn. aapspleet bij alle menschenrassen in ongeveer 25 % van de
gevaüen min of meer duidelijk aan.
*
Zijn er verschillen in de hersenen b i j de menschenrassen on-
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derling ? Vroeger meende men, dat Mongoolsche rassen (Chineezen)
en Indogermaansche (o. a, Hollanders) in hersenschors verschilden. Dit is niet juist. De hersenschorsen van Chinees en Hollander
zijn gelijkwaardig. De vorm der hersenen echter is in zooverre verschillend, dat de brachycephale Chineezen hooger en korter hersenen hebben dan de dohchocephale Hollanders. De as van het
verlengde merg maakt bij de Chineezen een kleineren hoek met
het horizontale vlak dan bij de Hollanders en staat dus bijna verticaal. De balk, die de beide hersenhemisphaeren vereenigt is bij
den Chinees sterker gewelfd. Die Nederlanders, welke evenals
Chinezen brachycephaal zijn (Groningers en Zeeuwen) hebben
hersenen die meer overeenkomen met het Chineesche type.
Nederlandsche kinderen hebben ongeveer 1% maand na de
geboorte een hersentype, dat zeer veel overeenkomt met het
Mongoolsche; en ook de as van het verlengde merg nadert meer
den verticaal.
Chambers merkte op, dat vele rassen i n volwassen toestand een
infantiel hersentype hebben; i n dit opzicht hebben de volwassen
Chineezen een kinderlijk gezicht, zooals jeugdige Indogermanen.
De foetalisatie-

{retardatie)

theorie

van den mensch, zooals die

door BOLK is opgesteld, verklaart dit als volgt: De differentiatie
der verschillende rassen en de verschillen tusschen mensch en
menschapen berusten op de infantilisatie. De mensch behoudt
veel langer het infantile type dan de menschaap, hoewel het pasgeboren menschen- en apenkind nog zeer veel punten van overeenkomst hebben. N u zijn de Mongolen het sterkst geinfantiliseerd
in hersen- en schedelvorm en in de ontwikkeling der gelaatsspieren,
zoodat de volwassen Mongool veel kinderlijker gelaatsspieren
heeft dan de Hollander. De eerste behoudt ook langer het kindergebit. De bij den Indogermaan later optredende beharing (okselen schaambeharing) ontbreekt vaak bij de Chineezen. Ook ziet
men zelden Chineezen met een goed ontwikkelden baardgroei.
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Het rostrum orbitale, de onderrand van het frontale gedeelte der
hersenen, is bij Mongolen en kleine kinderen vrij groot, bij volwassen Indogermanen is het klein.

Ten slotte verdient nog vermelding, dat vele bloedvaten den
hersenschors verzorgen. Bij vergiften in het bloed komt ook het
eerst de hersenschors onder den invloed daarvan.

UEBER N A T U R S C H U T Z I N DER SCHWEIZ
UND DEN SCHWEIZERISCHEN
NATIONALPARK
Vortrag von
PROF. DR, C. S C H R Ö T E R (Zürich).

Kaum jemals hat eine rein ideale Bewegung in so raschem
Siegeslauf die ganze Welt erobert und überall mit so unmittelbarer
Ueberzeugungskraft gewirkt, wie die Bestrebungen zum Schutze
der unverfalschten Natur gegen die Kultur, welche nach und
nach sie zu zerstören droht, Ueberall, auf der ganzen Erde hören
wir jetzt die Mahnung erklingen: „Rettet, was noch zu retten ist
vom ursprünglichen Antlitz der Mutter Erde!"
In der Tat: fast alle europaeischen Staaten haben beschützte
Reviere geschaffen, viele auch Naturschutzgesetze erlassen: bei
uns in der Schweiz kann sogar im Interesse des Naturschutzes
expropriirt werden, I n den Vereinigten Staaten bestehen 19
Nationalparke und 23 kleinere Naturmonumente; es ist dort 1/300
der Gesamtflade des Landes geschützt (bei uns in der Schweiz
1/200!) Bei einer Reise durch Südafrika im Herbst 1926 konnte
ich zu meiner Freude konstatiren, wie intensif in der Union f ü r
Naturschutz gearbeitet wird: es ist allerdings dort bitter nötig,
WO die anthropogene Umformung der Landschaft einen erschrekkenden Umfang angenommen hat. Die neueste Schöpfung ist dort
ein ausgedehntes Tierasyl im Norden von Transvaal, „Krügers
Nationalpark", l m tropischen Afrika hat England weitgehende
Bestimmungen zur Beschrankung der Jagd getroffen und bei Nairobi
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ebenfalls ein grosses Schutggebiet geschaffen. I n Java habe ich
im letzten Jahr die ausserordendich lebhafte Tatigkeit der „Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming" bewundert:
es sind 61 Naturmonumente in ganz Niedl.-Indien geschützt.
45 allein auf Java, auf Neu-Guinea das grossartige Lorentz-Naturmonument, von Meeresstrand bis zum Wilhelminatop (4750 m.),
150 Kilometer lang und 10—60 Kilom. breit, wo also die ganze
Stufenreihe der Tropenvegetadon vom Meeresstrand bis zum
ewigen Schnee geschützt ist.
M i t welchem Erfolg hier in Holland die „Vereeniging tot bescherming van Natuurmonumenten" tatig ist, ist ja bekannt;
sie findet auch bei der Regierung das weitgehendste Verstandniss
für ihre Bestrebungen.
Lassen Sie mich nun dartun, wie in der Schweiz die concreten
Aufgaben des Naturschutzes umschrieben werden:
1. Geologischer Naturschutz: Erhaltung geologisch interessanter
Objecte, z. B. Findlingsblöcke („Zwerfblokken").
2. Orologischer u. Hydrologischer Naturschutz: Schutz unserer
Seen, Flüsse, Wasserfalle und Berge vor Entstellung durch
technische Anlagen.
3. Botanischer Naturschutz: Schutz seltener Pflanzen, schoner
Baume u. interessanter
Pflanzengesellschaften (Moore,
Walder, Heiden).
4.
5.

Zoologischer Naturschutz: Rettung der Wildfauna.
Praehistorischer Naturschutz: Erhaltung vorgeschichthcher
Ansiedelungen (Pfahlbaute, Höhlen).
6. Gründung von Nationalparkem Das ist die wirksamste und
nachhaltigste Massregel: Schaffung ausgedehnter Gebiete,
wo jeglicher Einflusz des Menschen absolut ausgeschalltet
ist. Mutter Natur allein herrscht.
Der Vertragende bewies dann die Notwendigkeit des Naturschutzes unter Hinweis darauf, dass der Mensch vielfach auf die
einheimische Natur so stark veraendernd, zerstörend, vernichtend

22

eingewirkt hat, dass vom m'sprütighchen Anditz d. Heimat nichts
mehr übrig blieb: Vernichtung der Tierwelt durch Jagdlust und
Mode (Büffel in Nordamerika, Elefant, Giraffe, Antilopen in Afrika,
Vogelmord i n . Italien, drohende Ausrottung der Kolibris, des
Paradiesvogels, des Silberreihers; die Schweiz hat verloren: Bar,
Lammergeier, Luchs, Steinbock, Biber); Zerstörung der ursprünglichen Pflanzendccke durch Bewirtschaftung oder Rodung des
Waldes, Schaffung von Aeckern, Wiesen, Rebgelande, Stauung
von Seen f ü r elektrische Kraftwerke, Drainirung von Torfmooren, Kultivirung der Heide etc.
Die Organisation des Naturschutzes Uegt in der Schweiz bei
einer Reihe von Instanzen: Die Gesellschaft f ü r Vogelschutz hat
Vogel-Asyle geschafft, der Forstverein reservirt Waldparcellen,
die „Liga f ü r Heimatschutz" verhindert Entstellung des Landschaftsbildes durch Technik und Reclame, die „schweizerische
Naturschutzkommission" der Schweizerischen Naturforschenden
Gesellschaft bildet eine Zentralstelle, von der die Gründung des
Nationalparks aus ging und die Naturschutz-Verordnungen in
den Kantonen angestrebt wurden, und der „Schweizerische Bund
für Naturschutz" (mit 1 Gulden Jahresbeitrag, 30000 Mitglieder),
finanzirt ins besondere den Nationalpark.
Es ist bis jetzt durch alle diese Korporationen Folgendes erreicht
worden: Circa 400 erratische Blöcke sind vor Zerstörung geschützt;
ebenso eine Anzahl praehistorischer Statten. Gegen Bedrohung
von Seen durch Stauung und von Bergen durch Bahnen wurde
mit Erfolg protestirt. Etwa 50 Baume, manche Torfmoore, Seeufer,
Sumpfgebiete, Altwasser, Waldparcellen und Felsenheiden sind
geschützt, eine grosze Anzahl Vogelasyle, Murmeltier- und
Gemsen-Freistatten sind gegründet, alle Kantonsregierungen haben
„Naturschutzverordnungen" erlassen, in welchen die geschützten
Pflanzen aufgezahlt sind. Vom Grundsatz ausgehend, dass namentlich die Jugend für unsere Ziele gewonnen werden muss, wurden
eine Anzahl Broschüren in den 5 Sprachen der Schweiz (deutsch,
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französisch, italienisch, romanisch und ladinisch) untcr der
Schuljugend verbreitet, „Naturschutztage" veranstaltet, und die
Lehrer für die Sache gewonnen. Denn sie haben ja das schone
Verrecht, in die empfanglichen Gemüter der Jugend den heiligen
Respect zu pflanzen vor Allem was da lebt; das ist das sicherste
Fundament für die Naturschutzbewegung.
Die wertvollste Errungenschaft ist aber die Gründung des
schweizerischen Nationalparks im Unterengadin. Es ist dort
gelungen, ein Gebiet von 140 K . M . ^ unter absoluten Schutz ZU
bringen. Das Gebiet ist durch folgende Momente dafür ausgezeichnet geeignet: Es ist gross genug, um die Herstellung eines
natürhchen Gleichgewichtes nach Ausschaltung des menschlichen
Einflusses zu garantiren. Alle Grenzen liegen in dieser Massenerhebung mit kontinentalem Klima hoch (Baumgrenze 2300 m.,
Schneegrenze 3200 m.), so dass alpines Leben reichlich entwickelt
ist. Landschafdich ist es durch die wilden Berggestalten der
Unterengadiner Dolomiten ausgezeichnet; an Einsamheit und
Unberührtheit kommen ihm wenige andere Gebiete der Schweiz
gleich. Die aüsserst spadiche Bevölkerung erleichtert den Ausschluss menschlichen Einflusses . Die Flora ist reich; für Kalk- und
Kieselflora sind bei dem reichen Gesteinswechsel die Bedingungen
gegeben; die ostalpine Flora hat manche Vorposten hieher gesandt.
Die Bewaldung ist eine reiche und mannigfaltige: ausgedehnte
Bestande der aufrechten Bergföhre {Pinas montana var. arborea),
Fichten, = Larchen = und Arvenwalder (von Picea excelsa, Larix
europaea und Pinus Cembra) bedecken die Hange, die Legföhre
{Pinus montana var. prostrata) spielt eine grosze Rolle. Auch die
Tierwelt ist reich; der letzte Bar der Schweiz wurde 1904 hier
geschossen.
Dieses schone Gebiet wurde grösztenteils den Gemeinden vom
Bundesrat durch Dienstbarkeits-Vertrage auf 99 Jahre abgepachtet,
die nur einseitig vom Bund gekündet werdén können. Der Staat
bezahltdie Pachtsumnle (gegenwartig ca. 12000 Gulden; er darf bis
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15000 gld. gehen), Ein Teil konnte bisher nur auf 25 Jahre gepachtet
werden: für diesen begahlt der Naturschutgbund die Pacht.
Durch die Graubündner Regierung wurde ein absolutes Verbot
jeglicher wirtschaftlicher und jagdlicher Benütgung ausgesprochen:
es darf also in Zukunft kein Schuss, keine Axt, keine Pflugschar,
keine Sense und keine Sichel mehr erklingen, Pflangen und Tiere
sind absolut geschütgt, fallendes Holg muss liegen gelassen werden.
In diesem praktisch absoluten Schutg steht unser Nationalpark
auf der gangen Welt eingig da.
Eine eidgenössische Nationalparkkommission überwacht den
Betrieb des Parkes. Vier Parkwachter sorgen für Durchführung des
Schutges und stellen Beobachtungen an über Pflangen = u. Tierleben. Die Besoldung derselben, die Anlage und der Unterhalt der
Wege und Unterkunftshütten, kurg die gange Finangirung des
Betriebes liegt dem Naturschutg-Bund ob: er ist der Nahrvater
des Parks und gibt jahrlich bis 13000 Gulden dafür aus.
Und damit wird er gur Erbauungsstatte für jeden Naturfreund.
Weit offen stehen seine Tore für alles Volk; aber still, von ahnungsvoUen Schauern erfüUt, soil der Wanderer seine Schritte durch
das Sanctuarium lenken, um die Tierwelt nicht gu storen. Kein
lautes Hotelgetriebe soil ihn erfüllen, kein Auto soil ihn durchfauchen: der alpinen Urnatur soil sich Alles anpassen.
Die schweigerische naturforschende Gesellschaft hat sich vertraglich verpflichtet, für die wissenschaftliche Untersuchung des
Parkes gu sorgen; sie hat dafür eine besondere Kommission
ernannt und wird dafür vom Naturschutgbund mit jahrlich 3—4000
Pres. unterstütgt. Jedes Jahr arbeiten ca. 20 Meteorologen, Geologen, Geographen, Botaniker, Förster, Zooiogen und Bodenkundige im Park; bis jetgt sind 4 Bande der „Ergebnisse der
wissenschaftlichen Untersuchung des Nationalparkes" erschienen.
Der Nationalpark ist ein unschatgbares „Freilichtlaboratorium"
füf die schweizerischen Naturforscher, durch den absoluten
Ausschluss menschlicher Störungen. Es wird ein voUstandiger
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Katalog aller Lebewesen entworfen; es werden namendich die Veranderungen studiert, die durch das Aufhören der Bewirtschaftung
bedingt sind; die langsamen gesetgmassigen Veranderungen, die
„Successionen" der Pflanzengesellschaften können hier durch
Generationen von Forschern verfolgt werden, und die sich wiederherstellenden natürlichen Lebensgemeinschaften können in ihrer
Abhangigkeit von Boden und Klima studiert werden.
Seit 1908, also schon 20 Jahre dauert der Schutz, und er macht
sich deuthch geltend in der reichen Entwicklung der Flora und der
Zunahme der Tierwelt, die aus den Zahlungen der Parkwachter
hervorgeht: nach dem letzten Bericht, von 1927, haben von 1918
bis 1927, also in 10 Jahren zugenommen: die Hirsche von 9 auf
110 Exemplare, Rehe von 60 auf 238, Gemsen von 1060 auf 1512,
Murmeltiere von 250 auf 368, Auerwild von 11 auf 73, Birkwild
von 44 auf 199, Schneehühner von 124 auf 352, Adlerhorste von
7 auf 8, Steinwild von 7 auf 15; Vogelarten zahlt man im ganzen 77.
So ist also der Nationalpark eine Statte, wo alpine Urnatur
sich ungestört wiederherstellen und weiterentwickeln kann, ein
Refugium für Pflanzen- und Tierwelt, ein Sanctuarium, ein
Naturheiligtum, eine Insel alten ursprünghchen Lebens.
Bei einer Wanderung in diesem Schutzgebiet kommt zum Eindruck
der ergreifenden Grossartigkeit der Landschaft und des Reichtums
der Pflanzen- und Tierwelt noch das erhebende Gefühl, dass
hier ein ganzes Volk sich das Wort gegeben hat, dass hier für
alle Zeiten Alles für Alle erhalten bleiben soil, dass jede Ausnützung
für materiellen Gewinn, jeder persönliche Vorteil ausgeschaltet
ist, und ein gemeinsam zu hütendes Urhelvetien künftigen
Generationen überliefert werden soil: eine patriotische Errungenschaft, eine Tat des reinsten Idealismus, deren erzieherische
Wirkung in der gegenwartigen Zeit nicht hoch genug angeschlagen
werden kann.

OVER

ONZICHTBARE Z I E K T E V E R W E K K E R S Z G N „FILTREERBAAR"
OF
ULTRAVIRUS
door
PROF. P. C. F L U T E L E I D E N .

Nadat het genie van Louis PASTEUR omstreeks de helft van
de vorige eeuw in bacteriën, die zooals bekend is tot de planten
behooren, een oorzaak van infectieziekten had leeren kennen en
nadat ROBERT KOCH de bekende Duitsche bacterioloog ons methoden
had geschonken, die in staat stellen met meer of minder gemak
deze bacteriën te kweeken en uit de ziekelijke producten te isoleeren, nadat verder LAVERAN had aangetoond, dat soms ook lagere
dieren een zelfde rol als de bacteriën spelen kunnen, ging men
ijverig bij alle bij mensch en dier voorkomende ziekten naar
bacteriën en naar protozoën, waartoe de lagere dieren door LAVERAN
ontdekt behoorden, zoeken.
Spoedig gelukte het dan ook, deels aan de beide genoemde
onderzoekers, deels aan hunne leerlingen om de verwekkers van
vele ons bekende infectieziekten te vinden.
Men was in staat het gedrag dier verwekkers i n en buiten het
zieke organisme te bestudeeren, waardoor het mogelijk werd vele
ziekten doelmatig te bestrijden en wat van veel meer gewicht is
het ontstaan van epidemieën te voorkomen.
Evenwel, niet bij alle infectieziekten had men bij het zoeken
naar verwekkers succes. Er bleven er nog genoeg over, waarbij
ook het meest nauwkeurige onderzoek, ook als dit verricht werd
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door zeer geoefende onderzoekers in gebreke bleef ons iets over
de oorzaak der ziekte te doen weten.
Reeds PASTEUR was op een dergelijke moeilijkheid gestuit en
wel bij het onderzoek der hondsdolheid. Deze ziekte komt, zooals
U bekend is, bij vertegenwoordigers van het hondenras voor, o. a.
bij wolven, hyena's en gewone honden. Door den beet van aan
hondsdolheid lijdende dieren wordt de smetstof in het lichaam
van de gebeten dieren gebracht en na een tijd, wisselend van drie
weken tot drie maanden en zelfs een jaar, treden bij het gebeten
individu de verschijnselen der ziekte op. Onder een verschrikkelijk
lijden sterft het door hondsdolheid aangetaste wezen reeds na
een ziekteduur van drie a vijf dagen.
Ook de mensch kan hondsdolheid krijgen en 'wel als hij door
een dollen hond of door een ander door hondsdolheid aangetast
dier wordt gebeten. De ziekte verloopt bij hem steeds doodelijk.
Vooral in Oost-Europa, Rusland, Polen maar ook in Oost-Pruisen
en in andere landen waar er nog veel wolven voorkomen, zoo b.v.
in Frankrijk en Italië werden tentijde van PASTEUR en ook nu nog
talrijke menschen gebeten en vielen aan deze verschrikkelijke
ziekte ten offer.
Bij den mensch draagt de hondsdolheid den naam van watervrees
of hydrophobic terwijl de naam lyssa ook dikwijls wordt gebruikt.
PASTEUR, die reeds zoo dikwijls bij het onderzoek naar de oorzaak
van infectieziekten en naar de middelen om deze te genezen en
te voorkomen, met succes had gezocht, ook daar waar anderen
niets dan mislukking hadden mogen boeken, deed een onderzoek
naar oorzaak en genezing van lyssa en van rabies of hondsdolheid.
Het is U bekend, dat wij aan deze onderzoekingen het middel
danken, waarmede het gelukt de ziekte te voorkomen, bij door
dolle dieren gebetenen, mits deze zich maar tijdig genoeg onder
behandehng stellen.
Het middel zelf berust hierop, dat men de gebeten menschen
inspuit met hersenmateriaal van aan een bepaalden vorm van

28

dolheid gestorven dieren. Men begint eerst met kleine hoeveelheden en gewent gaandeweg het lichaam van den te beschermen
persoon aan grootere hoeveelheden. Deze methode heeft duizenden
en nog eens duizenden het leven gered en wij moeten PASTEUR
dankbaar zijn voor hetgeen hij in dit opzicht deed.
De oorzaak van de lyssa werd echter niet door hem gevonden.
Ook het meest nauwkeurige onderzoek van het speeksel der zieke
dieren en menschen, noch dat der hersenen waarin men wist
dat smetstof aanwezig was, kon bacteriën of protozoën doen
ontdekken.
PASTEUR sprak dan ook reeds in 1883 het vermoeden uit, dat de
hondsdolheid zou worden veroorzaakt door ziekteverwekkers die
zoo klein zijn, dat zij ook met behulp van onze meest volmaakte
optische hulpmiddelen niet zouden worden gezien.
IWANOWSKY, een Russische plantkundige, was de eerste, die
in 1892 het bewijs van het bestaan van zulke kleine ziekteverwekkers leverde.
Bij zijn onderzoek naar de oorzaak van de mozaïekziekte van
de tabaksplant ontdekte hij, dat het mogelijk was de ziekte op
gezonde planten overtebrengen, door deze intespuiten of te behandelen met een bacterievrij fikraat der zieke plantendeelen.
Dit fikraat werd verkregen door een extract uit de plantendeelen
te filtreeren door een zgn. bacteriënkaars, een vat van porselein
met zulke fijne poriën, dat alle bacteriën met zekerheid worden
tegengehouden.
Hij beschouwde, op grond van zijne onderzoekingen het agens
of virus, dus den verwekker van de mozaïekziekte van de tabaksplant,
als een filtreerbaar virus en onderzocht zijn eigenschappen.
Als een der meest typische beschreef hij de groote vitaliteit.
Het virus bood weerstand aan tal van schadelijke invloeden, die
als bijzonder gevaarlijk voor het leven van bacteriën en protozoën
bekend waren. Zoo kon men het maandenlang in volkomen gedroogden staat met behoud van alle eigenschappen bewaren.
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Glycerine een gevaarlijk vergif voor plant en dier was op het virus
niet alleen zonder den minsten invloed, maar conserveerde het
uitstekend.
De mededeelingen van IwANOVt'SKY verschenen in het Russisch
en als referaat in het centraalblad voor Botanie, maar zij ontsnapten
geheel aan den aandacht der geleerden van West-Europa. Zoo
werd het mogelijk, dat BEYERINCK, die niets van de publicatie
van IWANOWSKY afwist, in Delft i n 1898, ten tweede male het
virus van de mozaïekziekte als een onzichtbaar virus ontdekte.
BEYERINCK ging echter veel verder dan de Rus. H i j toonde
niet alleen aan, dat met het door bacterienkaarsen gefiltreerde
sap der zieke plantendeelen de ziekte op gezonde planten kon
worden overgebracht, maar ook, dat dit sap nadat het door een
laag agaragar gefiltreerd was, zijn ziektemakende eigenschappen
behield.
Hij maakte om de filtrade door agar te demonstreeren, een laag
van 3% agargelei en bracht op de oppervlakte hiervan f i j n verdeeld
materiaal uit zieke plantendeelen. Na tien dagen werden de plantendeelen verwijderd en onder de noodige voorzorgen werden deelen
uit de diepere lagen der gelei voor het onderzoek benut. Het bleek
nu, dat de smetstof tot in de diepste deelen van de agargelei was
doorgedrongen,
Deze uitkomst was voor BEYERINCK aanleiding zijn leer van
het „contagium vivum fluidum" d. i . van de leer, dat de levende
substantie als zuivere oplossing kan voorkomen, op te stellen.
Het zal U bekend zijn, dat een agargelei eigenschappen bezit
die in menig opzicht overeenkomen met die van een dierlijk vlies,
een dierlijk membraan als b.v. een varkensblaas en U weet, dat
GRAHAM de stof al naar haar gedrag tegenover een dierlijke membraan die de opgeloste stof van een andere oplossing scheidt,
indeelde in twee groepen: a. een groep die als zij in oplossing
verkeerde door een dierlijke membraan werd doorgelaten, zgn.

30
diffundeerde en b. een groep die opgelost door een dierlijke membraan werd tegengehouden.
De eerste groep stoffen behoorden volgens GRAHAM tot het
gebied der crystalloieden die der tweede groep tot dat der coUoieden,
Zoo werd GRAHAM de grondlegger van de coUoied chemie,
een gebied van de scheikunde dat geroepen schijnt veel van hetgeen
in het levend organisme gebeurt te verklaren of althans beter
te doen begrijpen.
De crystalloieden zijn in oplossing verdeeld als moleculen d, i ,
volgens een ietwat verouderde definitie de kleinste deeltjes waarin
men de stof door zuivere physische middelen verdeelen kan.
In een coUoidale oplossing is de stof niet in moleculen verdeeld
maar als uiterst kleine deeltjes, die soms, maar lang niet altijd,
uit moleculen van dezelfde soort zijn samengesteld.
Men meet microscopisch kleine deeltjes met een maat die het
duizendste van een milimeter bedraagt. Aan deze maat geeft men
den naam van mikron of /<. Nog kleinere deeltjes die te klein zijn
om door het microscoop te kunnen worden waargenomen, kan
men meten met 1/1,000,000 milimeter of /.t/t.
De grootste moleculen hebben nu een afmeting van 10 tot
15
De coUoidale deeltjes wisselen in grootte van 5—80 ,a/t.
Men ziet hieruit reeds, dat GRAHAM wel wat willekeurig de
grens tusschen colloieden en niet coUoieden heeft getrokken, want
een haemoglobinemolecule een zuivere molecule, behoort uit
kracht van zijn afmetingen niet tot het rijk der crystalloieden
maar tot dat der colloieden.
Ik zal niet verder op deze materie, hoe interessant ze juist is
met het oog op hetgeen ik U vanavond w i l mededeelen ingaan,
en hoop dat de zoo juist geformuleerde begrippen voldoende
mogen zijn voor mijn nu volgend betoog.
Wij constateeren, dat behoudens enkele uitzonderingen voor
de niet levende substantie, de niet levende stof tot de crystalloieden,
de levende stof tot de coUoieden behoort.
,,
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Daar nu de verwekker van de mozaïekziekte door de agar heen
diffundeerde, kon hij volgens BEYERINCK niet tot de colloieden
maar wel tot de crystalloieden behooren, Het virus bevond zich
dus in het gefiltreerde vocht in den vorm van moleculen, was
zooals men het noemde „moleculairdispers" had daarom een
eigenschap van levenlooze materie, maar kon aan den anderen,
kant niet levenloos zijn, omdat het zich geheel zelfstandig in de
zieke plantendeelen vermeerderde en zich van plant op plant,
precies als een microbe liet overenten. De opgeloste stof moest
dus leven en wel als een contagium vivum fluidum.
Deze leer is heftig bestreden en in zijn oorspronkelijken vorm
ook niet goed verdedigbaar. Het latere onderzoek heeft nl, ook
geleerd, dat de proef, zooals BEYERINCK haar nam, niet bewijzen
kan wat hij er mede wilde bewijzen. Later bleek, zooals wij straks
zullen zien, dat het virus van de mozaïekziekte niet als moleculen,
in de oplossing verdeeld is, maar er in coUoidalen staat in voorkomt.
Heeft nu de leer van BEYERINCK in zijn oorspronkelijken vorm.
afgedaan, zij zegeviert indien men bedenkt, dat het virus van de
mozaïekziekte evenals dat van andere ons bekende virusziekten
afmetingen heeft, die liggen binnen die van zich in coUoidale oplossing bevindende deeltjes.
Het jaar 1898 was voor het onderzoek van ziekten met fütreerbaar
virus bijzonder vruchtbaar, I n hetzelfde jaar onderzochten nl.
LoEFFLER en FROESCH het mond- en klauwzeer. Deze ziekte komt
bij runderen voor. De dieren maken een heftige ziekte met koorts
en algemeene vermagering door en er ontwikkelen zich op de
slijmvliezen van lippen en wangen en op de huid om de hoeven
blaasjes die met een helder vocht gevuld zijn. Het was bekend,
dat men met dit vocht de ziekte op gezonde runderen kon overbrengen. Zelfs bij verdunningen van dit vocht van 1/10000 of
1/1,000,000 en meer nog, gelukt het de ziekte op gezonde runderen
over te brengen.
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Zij verdunden nu liet vocht uit de blaasjes en filtreerden de
verdunning door een bacteriënkaars. Het filtraat door de kaars
was vrij van bacteriën of protozoën. Spoten zij een kalf hiermede
in dan werd het dier ziek. Met het vocht uit de blaasjes van dit
zieke dier werd na verdunning en filtratie een tweede kalf besmet
en als dit besmet was, werd de bewerking op een derde en vierde
kalf herhaald. Zoo gelukte het een serie van zes kalveren te
infecteeren.
Telkens werden de gezonde dieren ingespoten met het filtraat,
waarin het meest nauwkeurige onderzoek niets deed ontdekken
wat op bacteriën of andere cellen geleek. Er was dus in het filtraat
een onzichtbaar agens aanwezig, dat mond- en klauwzeer veroorzaakte. D i t agens kon volgens de onderzoekers geen gewone
scheikundige substantie zijn, want een eenvoudige berekening
doet zien, dat, de hoeveelheid bloed van een kalf op zes liter gesteld,
reeds in het bloed van het kalf, dat voor de vierde passage gediend
had een scheikundige stof in een dergelijke graad van verdunning
zou geraken, dat men praktisch geen molecule en geen atoom
van de stof in een ccm. van het bloed van het dier zou kunnen
aantreffen. Toch gelukte het om met zelfs 1/100,000 ccm. van het
bloed van het zesde kalf de ziekte met zekerheid op gezonde
dieren over te brengen.
Het agens had zich dus in het lichaam der dieren vermenigvuldigd en moest daarom leven.
Eveneens in 1898 onderzocht NOCAED een andere runderziekte,
de zgn. peripneumonie. Bij deze ziekte verzamelt zich tusschen
de longkwabben van het rund een helder vocht. Enting van dit
vocht op gezonde runderen doet ze aan peripneumonie ziek worden.
H i j kon dit vocht door bacterienkaarsen filtreeren en met het
filtraat infectie van runderen met peripneumonie doen ontstaan.
Bracht hij een spoor van het steriele filtraat in bouillon, bevat in
collodiumzakjes die in de buikholte van konijntjes waren opgesloten, dan werd de bouillon troebel. H i j vond in de bouillon kleine
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bolletjes, die zooals later bleek de verwekkers van de peripneumonie zijn.
Het was mogelijk om volgens deze methode het virus van de
peripneumonie voorttekweeken in een lange serie van bouillonZakjes en met vocht uit de laatste serienummers gezonde runderen
met peripneumonie te besmetten.
Het agens, de veroorzaker van de peripneumonie had hij dus
gekweekt en dit virus was door bacterienkaarsen te filtreeren.
Was het ook onzichtbaar?
Op deze vraag gaven DUJARDIN BEAUMETZ, BORREL en anderen

antwoord. Zij toonden aan, dat men ook op andere voedingsbodems o. a. op met bloed gemengde agaragar het virus van de
peripneumonie kan voortkweeken. Er ontstonden op den bodem
koloniën van de verwekkers, die uit de zoo juist uit de bouillon
beschreven bolletjes bleken te bestaan. Door een speciale kleurmethode was het mogelijk deze bolletjes ook onder het gewone
microscoop zichtbaar te maken.
Er was dus aangetoond, dat men het virus van de peripneumonie
wel filtreeren kan door zeer fijne bacteriënkaarsen, maar dat dit
daarom nog niet onzichtbaar was. Deze onderzoekers toonden,
wat voor het onderzoek der onzichtbare virussoorten van het
grootste belang was, het eerst aan dat een filtreerbaar virus nog
niet onzichtbaar behoeft te zijn.
Dat dit zoo moet zijn is duidelijk voor hem die het filtratieproces
door een porceleinen kaars nader bestudeert, want zoo eenvoudig
als ik het zoo even voorstelde gaat het niet. Het al of niet doorslippen van te filtreeren deeltjes wordt niet alleen of in hoofdzaak
bepaald door de wijdte der poriën. Er spelen tal van andere processen
een rol, maar het zou mij te ver voeren, wilde ik ze nu met U
bespreken.
Na de waarnemingen der Fransche onderzoekers is het beter
niet van filtreerbare maar van onzichtbaar of ultravirus te spreken
en deze naam alleen te geven aan die virussoorten waarvan de
3
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afmetingen zoo klein zijn, dat zij reeds alleen op physische gronden
nooit door ons zullen kunnen worden gezien, omdat zij afmetingen
hebben, die liggen beneden de grens van het oplossend vermogen
onzer beste microscopen.
Na deze baanbrekende onderzoekingen was een ruim veld voor
het experiment en verder onderzoek geopend. Bij talrijke ziekten
die door hun wijze van optreden en verbreiding als infectieziekten
imponeerden, had men tevergeefs naar bacteriën en protozoën
gezocht en nu gelukte het om bij vele hunner het bestaan van een
ultravirus met zekerheid aan te toonen.
Reeds in 1913 kon men een lijstje van niet minder dan 41 ziekten
samenstellen die zeker of met groote mate van waarschijnlijkheid
door ultravirus worden veroorzaakt en thans bedraagt hun aantal
zoowel bij mensch, dier als plant voorkomend ruim 80.
Onder deze komen vele voor den mensch belangrijke ziekten voor.
Ik noem maar de pokken, de vaccine, de hondsdolheid en de
lyssa, het trachoom, de gele koorts, waarschijnlijk mazelen, de
infectieuze ruggemergsontsteking en de infectieuze hersenontsteking, de influenza enz. enz.
Het ligt natuurlijk niet in mijne bedoeling hedenavond al deze
ziekten met U te bespreken. Ik zou al wilde ik daarbij zoo beknopt
mogelijk zijn niet in staat zijn uw aandacht te boeien en ik zou,
zelfs voor het geval ik mij tot de bespreking van die virussoorten
wilde bepalen die als veroorzakers van ziekten bij den mensch
bekend zijn, al te oppervlakkig moeten blijven.
Veeleer verzoek ik U daarom mij toetestaan met U enkele probleemen te bespreken welke thans in het middelpunt aller belangstelling staan.
In de eerste plaats dan het een en ander over de grootte van
de virusdeeltjes.
Wij zagen reeds dat het virus de poriën van fijne bacteriënfilters
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passeert. De kleinst bekende bacteriën hebben een diameter van
0,5
De poriën van de fijnste bacteriënfilters meten een 0,25 of
0,1 / I , W i j kunnen dus besluiten, dat de grootte van het ultravirus
onder deze maten ligt.
Het is bekend, dat men onder het microscoop, ook bij gebruik
van lenzenstelsels welke de theoretische het meest nabij komen,
twee punten eerst dan afzonderlijk kan waarnemen, indien hun
afstand kleiner is dan die van de halve golflengte van het voor
belichting gebruikte hcht.
De Duitsche physicus ABBE, mathemadsch medewerker van
de Zeissfabrieken, heeft een formule aangegeven, waarbij de
voorwaarden bepaald zijn, waaraan het oplossend vermogen van
een optisch systeem gebonden is.
Zij . , , , de afstand waarop twee punten van elkaar verwijderd
mogen zijn om nog als afzonderlijke punten te kunnen worden
waargenomen,
de golflengte van het voor verlichting gebruikte
licht, n de brekingsindex van het medium tusschen het te vergrooten
voorwerp en de zgn, frontlens van het objecdef en a de openingshoek
van deze frontlens, dan is
d =
2n sin a
Volgens deze formule zouden twee punten theoretisch 0,15 ju van
elkaar verwijderd mogen zijn om nog afzonderlijk te worden waargenomen,
In de praktijk bereikt men dit niet. Men kan de brekingsindices
van glas en van de vloeistof tusschen glas, voorwerp en frontlens
niet meer opvoeren dan nu reeds het geval is. Wel zou men b,v,
lenzen van diamant kunnen laten slijpen en daardoor hun oplossende kracht nog meer vergrooten, maar afgezien van de technische moeilijkheden, die zich bij het slijpen van het diamant zouden
voordoen, zouden microscopen met lenzen van diamant zoo duur
worden, dat geen mensch en geen staat ze zou kunnen betalen.
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Daar de sinus van de fronüens nooit grooter i^an worden dan
1 is het duidelijk, dat men de waarde van d niet kleiner kan maken
door de noemer grooter te maken, dan nu reeds met veel scherpzienigheid gelukt is.
Men heeft daarom getracht de waarde van d kleiner te maken
door de teller kleiner te doen worden. D i t kan men bereiken door
in plaats van het gewone licht een lichtsoort met een kleinere golflengte te gebruiken. Het gewone licht heeft een golflengte van 400
/,t/,t terwijl ultravioletlicht een golflengte heeft van 250 ^t,a.
Met zulk licht kan men echter niets zien, het is bovendien
buitengewoon gevaarlijk voor de oogen, zoodat men verplicht is
de beelden te fotografeeren en de foto's te bestudeeren. Het gelukt
met deze methode nog twee punten die op een afstand van 70 /t/t
van elkaar verwijderd zijn te zien als afzonderlijke punten, wat wel
een buitengewone prestatie tegenover die der gewone microscopen
beteekent.
Men zou nu kunnen trachten met ultravioletlicht iets van het
ultravirus te zien en werkelijk is dit dan ook beproefd. De methodiek
is niet eenvoudig, terwijl ook de kosten van met ultraviolet licht
werkende microscopen niet gering zijn. Alle lenzen toch moeten
van kwartsglas zijn vervaardigd, daar gewoon glas de ultraviolette
stralen opslorpt. Veel slimmer is echter, dat men zelfs bij gebruik
van de dure microscopen niet zeker is, dat wat men op de fotografische plaat ziet verschijnen, ook werkelijk het virus is.
Ik maakte toch zooeven de opmerking, dat de grootte der virusdeeltjes overeenkomt met die der coUoiede deeltjes bevat in de
oplossingen waarin zij voorkomen en bij het verschijnen van bolletjes
op de plaat is men nooit zeker of men het virus of een onschuldig
coUoieddeeltje gefotografeerd heeft.
Men zou nu kunnen denken, dat een ander optisch hulpmiddel,
het ultramicroscoop, dat aan de coUoiedchemici zulke goede
diensten bewijst, ook hier van iiut zou kunnen zijn, maar dit is
niet het geval. Om in het ultramicroscoop zichtbaar te zijn, moet
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de brekingsindex der deeltjes belangrijk verschillen van die van
de vloeistof waarin zij zweven. D i t is nu bij de organische colloieden
waartoe ons virus behoort niet het geval. Als alle andere organische
colloieden zijn ook de virusdeeltjes met vocht geïmpregneerd en
daardoor steken zij niet erg van de omgevende vloeistof af. Er
is dus geen merkbaar brekingsverschil tusschen de deeltjes en
de vloeistof en daarom blijven zij onzichtbaar.
Men ziet het, de moeilijkheden zijn niet gering. Toch heeft
men van enkele der virussoorten de afmetingen zeer nauwkeurig
kunnen bepalen.
Men volgt hiertoe echter een geheel anderen weg dan de optische.
Voor het bepalen der grootte van de deeltjes leenen zich vooral
die virussoorten die gemakkelijk op dieren aanslaan, omdat men
daardoor een uitstekend hulpmiddel heeft om hen op te sporen
in de vloeistoffen welke men op hunne aanwezigheid moet onderZoeken.
De methode die men ter bepaling der grootte van de virusdeeltjes volgde is die van de zgn. ultrafiltrade.
Men is in staat om b.v. met behulp van collodium, filters te
maken waarvan de poriën zoo f i j n zijn, dat zij zelfs geen water
doorlaten.
Ook is men in staat de grootte der poriën van zulke filters met
voldoende nauwkeurigheid te bepalen. D i t doet men door vooraf
een coUoidale oplossing van goud of zilver door het membraan
te doen loopen. In zulk een coUoidale oplossing is het goud of het
zilver in den vorm van uiterst kleine korrels bevat.
Men is in staat om met behulp van het ultramicroscoop en van
een

formule van EINSTEIN en VON SHMOLUSHOWSKY

de grootte

der korrels te bepalen.
Door nu oplossingen die korrels van wisselende grootte bevatten
door de membranen te doen loopen en het filtraat op hunne
aanwezigheid te onderzoeken, kan men de membranen zgn. "ijken".
Fihreert men nu het ultravirus door zulke geijkte meinbranen
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en ent men het filtraat van elk membraan op een gevoehg dier,
dan kan men door het aan- of niet aanslaan van de infectie nagaan
door welk membraan het virus juist werd tegengehouden en zoo
tot een bepahng van de grootte van de virusdeeltjes komen,
Volgens deze methode heeft men o, a, de grootte van het virusdeeltje der mozaïekziekte kunnen bepalen op 33 tot 36 f i f i , dat
van de hoenderpest op 23 fx/A. tot 25 ,M/t en dat van het monden klauwzeer en van de pokken en het vaccine op 30 tot
40 ,«,«,
Door deze bepahngen is dan ook direct komen vast te staan,
dat het virus van al deze ziekten wel onzichtbaar is maar toch
nog een grootte bezit die ver gaat boven de afmetingen van moleculen. Het virus is zooals men dat noemt corpusculair.
Dat dit werkelijk zoo is wordt ook nog op andere manier bewezen, b,v, door het feit, dat men het virus kan centrifugeeren uit
de vloeistoffen waarin het voorkomt, dat het zich niet gemakkelijk
verdeelt in een vloeistof waarin men het tracht te verdeelen, dat
het dus moeilijk diffundeert.
Een mooie proef nam in dit opzicht CHEAUVEAU, H i j goot boven
een hoeveelheid koepoklymphe die zich in een buisje met kleine
diameter bevond, een hoeveelheid water, zoodat het water boven
de zware lymphe bleef rusten. Zooals bekend is bevinden zich in
de koepoklymphe waarmede wij tegen pokken worden geënt, de
verwekkers van de pokken in eenigszins veranderden vorm. Men
heeft deze verwekkers gemeten en hun afmetingen op 35 f X f i bepaald.
Behalve de verwekkers bevinden zich in de lymphe ook verschillende
zouten die zooals van zelf spreekt in de oplossing als moleculen
voorkomen.
Nadat de buisjes enkele dagen onder de noodige voorzorgen
gestaan hadden, werd de vloeistof boven de lymphe onderzocht.
H i j vond nu in het vocht wel de zouten uit de lymphe maar niet
de verwekkers van de pokken. De zouten die als moleculen in
de lymphe voorkwamen, waren naar het water toe gediffundeerd.
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wat de verwekkers tengevolge van hun veel grootere afmetingen
niet konden doen.
Door al de?e feiten die de corpusculaire natuur van het virus
bewijzen, is dan ook de oorspronkelijke opvatting van het contagium
vivum fluidum onhoudbaar geworden.
Mén kan zich een voorstelling van de grootte der virusdeeltjes
vormen, door ze met die van andere ziekteverwekkers van mensch
en dier te vergelijken.
de radius v. e. molecule zuurstof
bedraagt
0,8f.i/j,
„
„
„ „
„
haemoglobine
„
2,5 ^t^t
„
„
„ „
„
colloied gouddeeltje
„
1—60ju,u
„
„
„ „
„
gistcel
„
7500/t/<
„
,, „ „
„
roodebloedcel van
den mensch
„
10,000/.iju
een bacterieverwekker van de typhus is lang
4000/i,tt
breed
1500^</t
de afstand tusschen twee moleculen water bedraagt
0,4/«,a
een virusdeeltje van mond- en klauwzeer
„
35/,</t
een virusdeeltje van pokken
„
34/t,t{
een bacteriophaag parasiet der bacteriën
„
30/t/t
Een virusdeeltje komt ons als w i j het vergelijken met andere
zichtbare levende wezens zeer klein voor. Toch kan een virusdeeltje
met een diameter van 30 jii/Li nog wel drie a vierhonderd moleculen
eiwit bevatten en is het lineair gemeten maar het twintigste deel
van b.v. een typhusbacil.
Het is trots alle pogingen niet gelukt om ultravirus te kweeken
op dezelfde wijze als wij dit met bacteriën en enkele lagere dieren,
de protozoën doen, door deze n.l. te brengen in een miheu waarin
men door sterihsatie alles wat leeft heeft vernietigd.
Ultravirus kan zich alleen vermeerderen bij aanwezigheid van
levende cellen.
Het schijnt, dat er een soort van innig parasitisme tusschen
het virus en de levende cellen optreedt een soort symbiose, die
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echter daarin, van een gewone symbiose afwijkt, dat de cel geen
voor- maar eer nadeel van zijn gast ondervindt.
Reeds BEYERINCK had gezien dat alleen jonge nog in knop
verkeerende bladeren van den tabaksplant met het virus der mozaïekziekte waren te infecteeren. Oudere bladeren zijn volkomen immuun
tegen het virus.
Ook bij mensch en dieren ziet men, dat er een innig verband
tusschen bepaalde cellen van het lichaam en het virus bestaat
en dat ook bij hen vooral jonge zich deelende cellen bijzonder
gevoelig zijn.
De eerste onderzoekers hadden zonder meer aangenomen, dat
het agens in hunne fikraten, dat in staat was de ziekte te doen
ontstaan, leven moest, omdat het zich vermeerderde in het geinfecteerde organisme en een levenlooze substantie hiertoe niet
in staat is. D i t is dan ook werkelijk zoo, maar er is ook een andere
verklaring mogelijk, die naar vorenis gebracht, toen het verband
tusschen de vermeerdering van het virus en de aanwezigheid van
jonge zich deelende cellen werd aangetoond.
Men kan toch veronderstellen dat i n al de gevallen waar het
virus zich zelfstandig schijnt te vermeerderen, niet het virus
zelf dit doet, maar dat het geproduceerd wordt door de levende
cellen die er door worden aangetast.
Laat ik U direct zeggen, dat ik voor deze verklaring al heel
weinig gevoel, omdat zij niet door de feiten gesteund wordt, maar
toch moet men met haar rekenen omdat zij door verschillende
toonaangevende geleerden wordt verdedigd en de oplossing van
de controverse niet alleen voor onze opvattingen over de natuur
van het virus en van ziekteoorzaken maar ook voor die van verschillende levensuitingen van groote beteekenis is.
Laat ik U aan een voorbeeld trachten duidelijk te maken, hoe
men het feit, dat een onzichtbaar virus zich vermeerdert op tweeërlei
manier verklaren kan.
D'HÉRELLE ontdekte in 1 9 1 8 een eigenaardig verschijnsel. He
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berust hierop dat er in de ontlasting van mensch en dier, maar
ook in oppervlaktewater, rioolvocht en inhoud van beerputten
etc, kortom overal daar, waar de faecalien van mensch en. dier
geraken kunnen een agens voorkomt, dat in staat is om jonge zich
vermeerderende bacteriën op te lossen. Ter opsporing van het
agens is het noodig de vloeistoffen waarin men het vermoedt door
een bacteriekaars te filtreeren zoo dat men een filtraat dat vrij van
bacteriën is, verkrijgt. Het filtraat wordt daarna samengebracht
met een gering aantal jonge bacteriën die men in een buisje bouillon
heeft geënt. Brengt men nu de buisjes die dus bouillon, bacteriën
en het filtraat bevatten bij een temperatuur van 37° C. dan ziet
men dat de inhoud van het buisje troebel wordt, maar dat na drie
uur verblijf bij 37° C. de troebele inhoud van het buisje weer helder
begint te worden en na vier uur volkomen helder is geworden „alsof men er niets in gebracht had dan zuivere bouillon." Had men
gelijk met dit buisje een ander bouillonbuisje bij 37° C. gebracht
en dit alleen met bacteriën zonder filtraat geënt dan zou dit
buisje na vier uur verblijf bij 37° C. volkomen troebel zijn gebleven.
Bestudeert men het verschijnsel onder het microscoop, dan ziet
men dat de bacteriën in het bouillonbuisje met filtraat beginnen
te zwellen en tenslotte, nadat zij een groote bolvorm hebben gekregen uiteen barsten waarna van de bacterie niets meer te zien is.
De bacteriën worden dus onder den invloed van een agens in het
filtraat bevat opgelost en vernietigd.
Het is nu absoluut zeker aangetoond, dat het agens zich in de
buisjes vermeerdert, dat het niet in oplossing voorkomt maar in
den vorm van kleine bolletjes of lichamen rtiet een diameter van
30 ^</<.
Na alle mogelijkheden te hebben overwogen kwam D'HÉRELLE
volkomen logisch en ook omdat zijn waarnemingen hem geen andere verklaring toelieten tot de conclusie dat het agens door hem
ontdekt een levend virus, een ultravirus, parasiet van bacteriën
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moest zijn. H i j noemde het virus bacterieophaag omdat het als
het ware de bacteriën opeet.
Het is wel merkwaardig, dat vrijwel de geheele bacteriologische
wereld vijandig stond tegenover deze verklaring van het verschijnsel.
Tal van toonaangevende bacteriologen voelden zich gedrongen
tegen die verklaring stelhng te nemen en hetzij door redeneering,
hetzij door experimenten te bewijzen, dat D'HÉRELLE ongelijk had
met zijne verklaring en dat de bacteriophaag niet als een zelfstandig
wezen kon worden beschouwd, maar als een soort ferment, door
de bacteriën waarop het agens werkte gesecerneerd.
Merkwaardig is deze houding stellig omdat voor de ontdekking
van D'HÉRELLE die zelfde geleerden het ultravirus dat zich precies
als de bacteriophaag gedraagt en dezelfde eigenschappen vertoont
zonder eenige aarzeling als levend hadden beschouwd.
Nu gaven zij een verklaring van het verschijnsel die veel geleek
op de leer van het contagium vivum fluidum een leer die door hen
zoo heftig was bestreden.
Bij het ultravirus tot nogtoe bestudeerd gold het echter hooggeorganiseerde dieren en planten en ging het moeilijk zich voor
te stellen, dat de cellen van zulke hooge wezens zoo maar een microbe zouden kunnen produceeren die voor hun eigen leven en
dat van hunne soortgenooten gevaarlijk zou kunnen zijn. I n de
natuur ziet men toch nooit het verschijnsel dat een soort het op
zijn eigen ondergang gemunt heeft, veeleer ziet men dat zoowel
individu als soort zich met allerhand hulpmiddelen tracht te handhaven.
Bij de bacteriën kende men echter reeds voor D'HÉRELLE verschillende processen die tot hunne oplossing aanleiding konden
geven. Men kent b. v. een bacterie die bijzonder krachtig werkende
stoffen secerneert waardoor andere bacteriën kunnen worden opgelost. Men kent ook bacteriën die wanneer men hun cultuur
samenbrengt met het versche lichaamsvocht van mensch en dier
b.v. met tranen geheel worden opgelost. Ook kan men het bloed
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van een dier zoo veranderen door b. v. het dier met stijgende doses
van de bacterie in te spuiten dat het na enkele inspuitingen de eigenschap verkrijgt om zelfs in verdunningen van 1 op 10.000 de bacteriën waarmede het dier werd ingespoten op te lossen.
Dit alles en stellig ook de omstandigheid dat men als het ware
een tegenzin moest overwinnen om aan te nemen dat de bacteriën,
die voor zoover zij tot de ziekteveroorzakende behooren, tot nogtoe
als onze vijanden waren beschouwd, zelf ook vijanden hadden,
bracht velen ertoe, het verschijnsel van D'HÉRELLE niet te willen
verklaren als het resultaat van de werking van een speciaal
virus.
Liever nam men aan dat bacteriën die zich vermeerderen onder
den invloed van een of ander agens worden aangezet tot het produceeren van het agens.
Stelt men zich op het standpunt van D'HÉRELLE dan is dus de
bacterophaag een levend wezen, een virus, iets zelfstandigs; behoort
men tot de tegenpartij dan ziet men in de bacteriophaag het product van een levende min of meer zieke cel en schrijft alle eigenschappen die voor het leven van den bacteriophaag schijnen te
pleiten aan het leven van de zieke cel toe.
Dat de geproduceerde stof geen zuiver scheikundige stof is wordt
zelf door de tegenstanders van D'HÉRELLE toegegeven.
Men heeft n l . absoluut zeker aangetoond dat de bacteriophaag
een grootte heeft van 301.11.1, dat het zich tot in een oneindige reeks
laat overenten, zich dus vermeerdert, dat hij bij al deze overenUngen
precies als een levend wezen zijn individualiteit bewaart, in staat
is zich aan veranderde levensomstandigheden aan te passen en in
zijn vermogen om bacteriën meer of minder snel en volledig op
te lossen in zijn virulentie te varieeren.
A l deze eigenschappen gecombineerd komen alleen bij levende
wezens voor en de tegenstanders van D'HÉRELLE bestrijden dit ook
niet. Volgens hen is echter het levende wezen niet de bacteriophaag
maar de bacterie waarop hij inwerkt.
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Het 20U mij te ver voeren indien ik U nu uiteen wilde zetten
wat zooal tegen deze verklaring van het verschijnsel pleit en U
met de resultaten bekend wilde maken van een onderzoek dat ik
gedurende verleden jaar verrichtte en dat n. m. m, afdoende bewijst dat D'HÉRELLE het aan het rechte eind heeft.
In Nederland vindt D'HÉRELLE de meeste medestanders. Bijna
ieder die daar over het verschijnsel zelfstandig onderzoekingen heeft
ingesteld is het met hem eens, dat de bacteriophaag een levend
wezen parasiet van de bacteriën is en gerangschikt moet worden
onder de groep van de ultravirus soorten.
Merkwaardig is dat slechts weinige onderzoekers die den bacteriophaag als een levenlooze substantie door bacteriën gesecerneerd
beschouwen, op volkomen logische wijze de consequentie's van
hunne houding tegenover de verklaring van D'HÉRELLE hebben
getrokken.
De bacteriophaag is zoo volkomen analoog aan de tot nog toe
bekende ultravirussoorten dat men deze noodzakelijkerwijs als
levenloos moet beschouwen indien men dit met den bacteriophaag
doet. Een dergelijke logica is echter gevaarlijk omdat zij ons terugvoert naar den tijd vóór de ontdekking van PASTEUR, toen men nog
meende dat niet-georganiseerde levenlooze stoffen als veroorzakers
van infectieziekten kunnen optreden. I n den vorm van de miasmata hebben zij indertijd een groote rol gespeeld.
Men stelde zich n. 1. voor dat bepaalde giftige substantie's in
de natuur gevormd, ons lichaam zouden kunnen binnendringen
en ons met bepaalde ziekten zouden kunnen infecteeren. Zoo werd
b . v . het ontstaan der malaria verklaard door het inademen van
miasma's. Ook tyhpus en cholera zouden door bepaalde^ miasni^'.s
veroorzaakt zijn.
Het onderzoek volgens de methoden van PASTEUR en anderen
heeft echter hoe langer hoe meer aangetoond, dat. alle bekende
infectieziekten door bepaalde zeer nauwkeurig bestudeerde ei;!
bekende microörganismen worden veroorzaakt en de miasmaleer
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heeft haar vroegere beteekenis geheel ingeboet. Geen ernstig onderZoeker zal trachten haar nieuw leven in te blazen of haar onder
een anderen vorm te doen opduiken.
Toch heeft juist het verschijnsel van de bacteriophagie en de
verklaring die ernsdge werkers als b. v. BORDET ervan geven de
menschen tot nadenken gebracht en hebben enkele bekende onderZoekers b. V. DoERR uit Bazel, zij het dan op schuchtere wijze de
meening verkondigd dat het niet ontiiogelijk is dat een scheikundige substantie in ons Hchaam dringend, de ceUen van ons lichaam
zoo zou kunnen prikkelen, dat deze ceUen de binnengedrongen
substanüe gingen produceeren en daardoor weer in staat werden
gesteld de scheikundige substantie in het lichaam van andere nog niet
geïnfecteerde individuen te doen dringen.
Zij beroepen zich daarbij niet aHeen op het verschijnsel van
D'HÉRELLE maar ook op andere feiten waarvan ik de voornaamste
noemen w i l .
Bij het onderzoek naar de besmettelijke bleekzucht of chlorose
van enkele tot de malvaceeën behoorende planten kwam BAUER
tot de ontdekking, dat deze ziekte zich als een typische infectieziekte
gedraagt. Toch kan volgens hem het agens dat de chlorose veroorzaakt niet levend zijn. Het bleek hem n.l., dat het onmogelijk
is de ziekte op gezonde planten over te brengen door deze met
sap uit zieke plantendeelen te behandelen. Wel gelukte de infectie
indien hij stukjes van de zieke planten entte in het weefsel van
gezonde planten.
Voor het aanslaan van de ziekte is het dus noodig zieke plantencellen over te enten. Deze kunnen dan in het lichaam der gezonde
planten een agens produceeren dat de ziekte veroorzaakt. De
productie van het agens is dus gebonden aan de een of andere
functie van de levende overgeënte cellen. Het virus vermeerdert
zich wel in het zieke plantenweefsel maar dit behoefde volgens
hem niet te geschieden op de wijze zooals ons dit bij bacteriën
en lagere dieren bekend is, door deeling van reeds bestaande
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microben. Volgens hem is het virus het product van een stofwisseling der zieke cellen, dus niet levend.
Er zijn onderzoekers die in deze waarnemingen van BAUER
een bewijs zien voor het bestaan van een levenloos virus.
Volgens mij ten onrechte, BAUER is toch n.l. in gebreke gebleven
aan te toonen, dat het virus bestaat als iets afzonderlijks. Zijn
inplantingen van cellen in gezonde planten bewijzen absoluut
niet dat de ziekte in de natuur ook op deze wijze wordt overgebracht. Men kan de door hem overgeënte cellen als de ziekteveroorzakers beschouwen temeer, omdat ons uit de ziekteleer der
dieren bekend is, dat men ziekten op gezonde dieren kan overbrengen, door ze met abnormale cellen te enten. Bekend is het
b.v., dat men bij muizen en ratten door ze op bepaalde manier
te behandelen, kanker kan doen optreden. De cellen van het dier
die op de behandelde plaatsen vóór de behandeling normale
cellen waren, veranderen en krijgen eigenschappen, die voor het
dier gevaarlijk zijn. Er ontwikkelt zich een kanker, waaraan het
dier sterft. Men is nu in staat om met enkele cellen uit dergelijke
kankers gezonde dieren kanker te bezorgen indien men deze
cellen onder de huid van het dier spuit. Hier treedt de kankercel
als parasiet op. Een virus is voor het verklaren van het aanslaan
der infectie niet noodig.
Prof. SNIJDERS ontdekte een ziekte, die bij Guineesche biggetjes
voorkomt, en bestaat uit een verandering van het bloed der dieren.
De zieke dieren krijgen n.l. witte bloedcellen die zich abnormaal
gedragen en de dieren gaan aan een ziekte die veel op de z.g.n.
leuceumie, een bloedziekte bij menschen gelijkt, te gronde. Door
gezonde Guineesche biggetjes in te spuiten met witte bloedcellen
uit een ziek dier, gelukt het de infectie op gezonde dieren over
te brengen.
Ook hier vermeerderen de ingebrachte cellen zich in het gezonde
organisme en voeren er tot ziekteverschijnselen.
Een virus heeft men hier als iets aparts nooit kunnen aantoonen.
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Onlangs scheen het alsof zij, die het ultravirus als een levenlooze
substantie beschouwen, gelijk zouden krijgen.
De bekende onderzoeker uit het Rockefeller Instituut, de Nobelprijshouder CARREL, publiceerde enkele onderzoekingen, die sterk
in deze richting wezen.
Er was n.l. in 1 9 1 1 door PEYTON Rous ontdekt, dat kippen soms
lijden aan een kwaadaardig gezwel een z.g.n. Sarcoom, dat de
eigenaardigheid bezit, dat het van kip op kip kan worden overgeplant met behulp van sap uit de gezwellen, ook als het nauwkeurigste microscopische onderzoek niet in staat stelt cellen in
het sap aan te toonen. Ja hij toonde zelfs aan, dat het gelukt, om
met sap dat door bacteriënfilters gefiltreerd is en waarin men
niets kan zien wat ook maar in de'verte gelijkt op een levend wezen,
dat dus geen bacteriën en ook geen lagere dieren bevat, het gezwel
op gezonde kippen over te enten.
•Vrijwel neemt een ieder dan ook aan, dat het z.g.n. Rousgezwel
het z.g.n. Roussarcoma van de kip door een filtreerbaar en levend
virus wordt veroorzaakt.
Het zou nu aan CARREL gelukt zijn om bij kippen Roussarcomen
te doen ontstaan door de dieren in de borstspier in te spuiten met
een mengsel, bestaande uit sap van kippeneieren die enkele dagen
bebroed zijn (z.g.n. kippen embryonen) en een gering spoor
van arsenic of indol.
Het merkwaardige was nu, dat deze gezwellen niet alleen in
bouw met het echte Roussarcoom overeenkwamen, maar ook van
kip op kip waren over te enten, ook als men de kippen inspoot
met een kiemvrij filtraat van de gezwellen.
Het zou dus aan CARREL gelukt zijn om het kippenweefsel zoo
te influenceeren, dat het een stof ging isoleeren, die niet alleen
in staat was het eigen organisme ziek te maken maar ook als zelfstandig ziekte-veroorzakend agens zich van kip op kip te laten
overplanten.
Werden de onderzoekingen van CARREL nagedaan en gelukte
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het om ze te bevestigen, dan was door hem bewezen, dat men een
gezond weefsel kan aanzetten tot het produceeren van een substantie
die zich precies gedraagt als de ons tot nogtoe bekende ultravirussoorten en kon men moeilijk anders dan toegeven, dat alles wat wij
tot nogtoe als levend virus hadden beschouwd een levenlooze substantie was door abnormale cellen geproduceerd.
Een dergelijk feit zou een volkomen revolutie hebben teweeggebracht in onze opvattingen der infectieziekten, terwijl ook de
mogelijkheid werd geopend vele ziekten bekend onder den naam
van stofwisselingsziekten, te verklaren.
Het was dus verklaarbaar, dat men overal trachtte de eenvoudige
proeven van CARREL te herhalen, maar noch h i j , noch iemand
anders heeft ooit de proeven met het zelfde resultaat kunnen
herhalen. Hier i n Nederland heeft men in verschillende laboratoria,
O, a, te Amsterdam, Groningen en Leiden de proeven met volkomen
negatief resultaat herhaald. Ook in het Rockefeller Instituut zelf
hebben noch CARREL noch andere onderzoekers eenig resultaat
kunnen verkrijgen.
Als men bedenkt, dat CARREL gedurende het verrichten dezer
proeven ook met echt Roussarcoma werkte, dan is er geen andere
verklaring mogelijk, dan dat w i j hier te doen hebben met een
dier ongelukkige fouten en vergissingen die reeds vele onderzoekers
fataal zijn geweest.
Vrij algemeen acht men het zeker, dat CARREL een der vloeistoffen
die hij ter verkrijging van zijn kunstmatige Rousgezwellen inspoot
met echt virus van het Roussarcoom infecteerde.
Men heeft bij al deze proeven te veel op een enkele, zij het dan
voorname eigenschap van het levende wezen gelet, n,l, die van
zich oneindig, indien maar de omstandigheden gunstig zijn, voort
te planten en te vermeerderen. Deze eigenschap alleen is echter
nog in het geheel geen bewijs voor het leven. Slechts in combinatie
met andere eigenschappen krijgt zij de beteekenis van een levensuiting.

49

Het is b.v. beleend, dat er een verschijnsel voorkomt, bekend
onder den naam van tinpest. Er ontwikkelt zich daarbij op het
tin een soort huidziekte in het tin. Het effen oppervlak van het
tin wordt ruw en er vormt zich een poeder. Raakt men een dergelijk
veranderd tinoppervlak met een glazen staaf aan en daarna met
dezelfde staaf een stuk ün, dat nog niet door tinpest is aangetast,
dan wordt ook dit stukje dn door dnpest besmet en dit verschijnsel
kan men in een oneindige reeks zich doen herhalen. Met het
leven van bacteriën of van een of ander virus heeft het niets te
maken.
Er zijn nog meer dergelijke voorbeelden bekend, waarbij het
schijnt alsof een scheikundige stof zich in oneindige reeks kan
doen overenten maar met de vermenigvuldiging van een levend
wezen bestaat er toch een zeer groot verschil.
Vermeerdering of schijnbare vermeerdering is bij zulke scheikundige processen alleen mogelijk, indien men het proces steeds
doet verloopen in het zelfde soort milieu. De tinpest b.v. kan men
niet overenten op lood of op koper of op een of ander metaal ook
al is dit nog zoo nauw aan het tin verwant.
Een levende substantie daarentegen kan zich ook in een milieu
dat niet zijn gewone is vermeerderen en wat van groot belang is
het bewaart bij de vermeerdering in het vreemde milieu zijn oorspronkelijke eigenschappen zijn „individualiteit".
Bij de beoordeeling of een of andere stof die men niet direct
bestudeeren kan, en met behulp van onze zintuigen kan waarnemen, leeft of niet, is het noodzakelijk te trachten het probleem
op gronden van zuivere logica op te lossen.
Wil men de vraag beantwoorden of een onzichtbaar virus leeft
of niet dan bestaat er voor ons op het moment geen andere mogelijkheid dit te doen dan door nategaan, of dat virus eigenschappen
vertoont die als karakteristiek voor het leven gelden. Heeft het
die eigenschappen, dan kan men niet anders of men moet het
als levend beschouwen, tenzij men door de macht der feiten ertoe
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gedwongen wordt de definitie van liet leven te herzien. En feiten
die tot een dergelijke herziening zouden moeten nopen, kent men
zeker niet.
Men is nu gewoon een substantie als levend te beschouwen
indien het georganiseerd is, corpusculair is en daarbij de volgende
eigenschappen vertoont.
a. Het moet zich in een oneindige reeks kunnen laten voortkweeken.
b. Het moet dit kunnen doen in een milieu, dat in scheikundige
samenstelling afwijkt van die van het groeiende of zich voortkweekend wezen.
c. Het wezen moet bij die voortplanting in een vreemd, heterogeen
milieu, zooals men dat noemt zijn oorspronkelijke eigenschappen
geheel of alleen kwantitatief gewijzigd behouden.
d. Het wezen moet in staat zijn, zijn individualiteit te bewaren.
e. Zich aan gewijzigde levensomstandigheden kunnen aanpassen,
in een of meer eigenschappen kunnen varieeren.
De meeste onderzochte virussoorten en vooral ook de bacteriophaag bezitten nu al deze eigenschappen gecombineerd.
Niemand zou aarzelen ze als levende substantie te beschouwen
indien niet enkele thans geldende begrippen dit voor velen moeilijk
maken.
I n de eerste plaats vindt men het lastig aan te nemen dat iets
dat niet te zien is leven kan. Niemand zal twijfelen of bacteriën
leven of niet. Zelfs het virus van de peripneumomie dat zoo kleine
afmetingen bezit dat het alleen na het toepassen van bepaalde
kunstgrepen zichtbaar kan worden gemaakt, wordt door alle onderZoekers als levend beschouwd. Men kan met kunstmiddelen zien
dat het aantal bolletjes, de verwekkers van de peripneumomie
toeneemt en men is geneigd om alleen dat te gelooven wat men
zien kan of met de zintuigen kan benaderen.
Bovendien gelukt het bacteriën zoowel als de verwekkers van

51

de peripneumomie in een substantie waarin geen ander levende
wezens bevat zijn, zich te doen vermeerderen.
Bij de onzichtbare virussoorten is dit nog niet gelukt. Deze
kunnen zich zooals wij reeds zagen alleen vermeerderen bij aanwezigheid van levende cellen en in vele gevallen is het een onafwijsbare eisch, dat de levende cellen jong moeten zijn, zich nog
in een stadium van deeling en vermeerdering moeten bevinden^
W i j zagen reeds, dat dit voor velen aanleiding is om de vermeerdering van het virus dat absoluut zeker door allen geconstateerd
is, niet als een uiting van leven van het virus zelf maar wel als
levensuiting van de jonge zich deelende cellen te beschouwen.
Verder is men door de celleer er aan gewend om het begrip
leven te verbinden aan een cel. Men weet dat in de cel het leven
gebonden is aan een intact protoplasma, de levende materie, die
op haar beurt weer tot de vorming van een kern en andere organellen
van de cel voert.
Kan men nu aan een wezen geen plasma en geen kern zien, dan
tracht men op allerhande manier door het toepassen van verschillende scheikundige reacties het bestaan van plasma en van
kern aan te toonen. Gelukt dat, dan is men pas tevreden en twijfelt
men niet of de onderzochte wezens leven.
Men kan in bacteriën veelal geen kern zien, maar omdat men
uitgaat van het dogma, dat elke levende cel een kern hebben
moet, veronderstelt men, dat bij de bacteriën de kern in zeer f i j n
verdeelden zgn. chromidiaaltoestand in het protoplasma der cel
is verdeeld.
Er bestaat een reusachtige literatuur van werken, die de speciale
bedoeling hebben aan te toonen, dat lagere dieren en planten
waar men volgens de gewone methoden onderzoekende geen
kern vinden kan, toch in den een of anderen typischen vorm een
kern hebben.
De onzichtbare virussoorten zijn zoo klein, dat men niet eens
pogen kan plasma en kern bij hen te vinden. Men kan ze niet
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als een cel beschouwen, een kern en een plasma kan men niet
in 2e 2ien en alleen om deze reden kan het virus voor velen niet
levend zijn.
Een zeer ervaren bacterioloog zei mij b.v. eens, dat de bacteriophaag onmogelijk zou kunnen leven, omdat, het was een Franschman
die het zei: „le bacteriophage était si minuscule qu'il f u t absolument
impossible de l'attribuer les caractéristiques des êtres vivants
„le protoplasma et le noyau".
W i j zien hier de uiting van een dogmatische opvatting, die
de vooruitgang van de wetenschap op verschrikkelijke manier
zou remmen indien een ieder de neiging vertoonde zich aan dogma's
als onveranderlijke waarheden vast te klampen.
Als men kritisch tegenover de thans gepubliceerde feiten staat,
kan men geen andere opvatting huldigen, dan dat men, toegevende
dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat vroeg of laat blijken
zal dat levenlooze substantie als een virus zich aan ons zou kunnen
voordoen en bij mensch of dier tot het optreden van ziekten aanleiding zou kunnen geven, die zich verbreiden op de wijze zooals
wij dat van epidemisch zich verbreidende ziekten gewend zijn,
toch maar blijft bedenken, dat echter niets ons op het oogenblik
noodzaakt het bestaan van dergelijk niet levend virus aan te nemen.
Dat integendeel eigenschappen van het ultravirus 2ijn ontdekt,
die men alleen bij levende we2ens vindt en dat men daarom al was
het alleen maar omdat de logica dit eischt, het ultravirus dat als
veroorzakers van ziekten van mensch en dier bekend is als levend
beschouwen moet.
Waar men nog van gedachten wisselt over het al of niet levend
zijn van het ultravirus is het duidelijk, dat het onvruchtbaar en
vooreerst ook nog onmogelijk en misschien geheel ongewenscht is,
te beslissen of het ultravirus tot het planten- of tot het dierenrijk
behoort.
Naar alle waarschijnlijkheid hebben wij hier met wezens te
doen die noch tot de planten noch tot de dieren kunnen worden
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gerekend omdat zij daartoe niet voldoende zijn gedifferentieerd.
Naar alle waarschijnlijkheid hebben wij hier met de eenvoudigste
vormen te doen waaronder het leven zich openbaart. Men beseft
dit het best als men realiseert, dat b.v. een gedeelte van het ultravirus
dat de hondsdolheid veroorzaakt, uit niet meer dan een drie a
vierhonderd eiwitmoleculen kan bestaan. Een molecule rietsuiker,
een stof die buiten alle twijfel een scheikundig zuivere stof is, heeft
moleculen met een afmeting van 1 /.i/x.
Het is bekend dat tal van chemische processen welke zich i n
het lichaam van mensch en dier afspelen tot stand komen onder
den invloed van bepaalde stoffen die men fermenten noemt.
Een ferment nu is een stof van tot nogtoe volkomen onbekende
samenstelling, die de eigenschap vertoont om alleen maar door
zijn aanwezigheid bepaalde scheikundige processen uit te lokken
en te doen verloopen zonder dat het ferment hierbij zelf wordt
veranderd.
Deze zelfde eigenschappen vertoonen verschillende scheikundig
scherp gedefmieerde stoffen, die bekend zijn onder den naam
van katalysatoren. D i t feit en de omstandigheid dat een ferment
niet in staat is zich zelfstandig te vermeerderen zijn oorzaak, dat
men de fermenten nooit tot de levende wezens gerekend heeft,
hoewel ook zij alleen door levende cellen kunnen worden geproduceerd dus aan het leven van plant en dier gebonden zijn.
Het nauwkeurig onderzoek heeft nu geleerd, dat de fermenten
even als het ultravirus, in de vloeistoffen waarin men ze aantreft
niet zijn opgelost, maar er als een f i j n verdeelde substantie in
voorkomen, precies als het ultravirus.
Er zijn fermentdeeltjes die 15, 20 en zelfs 30 JU/LI meten en
die dus even als het ultravirus in de vloeistoffen waarin zij bevat
zijn in colloidalen staat voorkomen.
Ik kan nu niet verder op alle overeenstemmingen en verschilpunten tusschen fermenten en ultravirus ingaan, maar een diepere
studie toont ons zoo duidelijk, dat wij in dit gebied, n.i. dat der
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fermenten en van het ultravirus met vormen van het leven te
maken hebben, die zoo eenvoudig zijn, dat zij wel in staat zijn
ons het mogelijk te maken iets dieper in het mechanisme der
levensverschijnselen door te dringen dat het verklaarbaar is waarom
het ultravirus de volle belangstelling van vele onderzoekers geniet.
Dat wij bij dit diepere doordringen in het mechanisme voorhands
ook achter het geheim van het leven zelf zullen komen, is voorloopig een waan waarmede alleen hij zich kan vleien, die niet
kritisch het werk der physici volgt. Ook deze dringen hoe langer
hoe meer in de geheimen van den bouw der stof i n , maar ook
zij moeten hoe langer hoe meer tot de erkenning komen, dat het
aantal der raadsels toeneemt, hoe dieper men in het wezen der
verschijnselen dringt.
De physici werken met doode materie waarvan de aard steeds
bekend is. Hoe groot moeten de moeilijkheden van den bioloog
niet zijn, die werken moet met stoffen, die scheikundig niet eens
rein zijn verkregen en waarvan de bouw nog een gesloten boek
voor de scherpste geesten blijft.

HET MEIJENDEL-ONDERZOEK
door
DR. A. SCHIERBEEK.

D i t onderzoek is voortgekomen uit een actie, welke ten doel
had om ons mooie duinterrein als zoodanig te bewaren en er
geen bouwterrein van te maken.
Het bleek, dat de gemeente 's Gravenhage het terrein noodig
had voor de duinwaterleiding, zoodat wij er verzekerd van zijn,
dat de duinen ongerept bewaard zullen blijven, al zal de waterstand
wellicht nog wat verlaagd worden. De grootste daling is echter
reeds geschied na den aanleg van de spranken (1872—1874 en later),
zoodat de tegenwoordige vegetatie wel niet veel hinder zal hebben
van een verlaging van het phreatisch oppervlak.
Het terrein, dat wij bestudeerden, is ± 16 K . M . ^ groot, en
behoort: le. aan het Rijk; 2e. aan het Rijk doch in erfpacht gegeven
- aan de gemeente 's Gravenhage; 3e. aan de gemeente 's Gravenhage,
die voor bijkans 2 millioen gulden ruim 500 H . A . kocht; 4e. voor
een klein gedeelte aan enkele particulieren; 5e. aan het depart,
van oorlog. Begrensd door zee, Wass. slag. Kieviet, Pompstation.
Toen bekend werd, dat het geen bouwterrein zou worden,
heb ik een oproep geplaatst om de flora en fauna nauwkeurig
te bestudeeren, in verband met de factoren van bodem en klimaat
en in hun onderling verband, dus de biocoenose van MÖBIUS.
(De Lev. Nat., 1 Nov. '22, 1 Febr. 1923, 1 Mei 1923). Door
THIJSSE'S medewerking werden later ook alle verslagen en mede-
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deelingen in De Lev. Nat. geplaatst (totaal thans ruim 110 pg.'s
met 82 figuren) en overdrukken werden aan alle medewerkers
toegezonden, eveneens aan enkele bibliotheken.
Het doel van ons onderzoek was:
le. alle oecologische factoren, die thans heerschen, nauwkeurig
vast te leggen. Ik hoopte, dat ons comité als kristallisatiecentrum
zou dienen, waaromheen zich alles zou groepeeren, wat uit vroegere
onderzoekingen bekend was. Verder stonden geobotanische onderzoekingen op het programma en enkele meteorologische.
2e. de bestaande plantengroei cartograpliisch vast te leggen,
waarbij een goede kaart onontbeerlijk zou zijn, vooral met 't oog
op de studie der z.g.n. successie. Verband tusschen bodem en
flora nagaan.
3e, de tegenwoordig voorkomende dierenwereld na te gaan,
zoowel in hun bevolkingsdichtheid, als in de afhankelijkheid van
andere dieren, van planten (voeding) en van het klimaat (jongen).
De stafkaart bleek voor ons doel onbruikbaar, doch de Heer
J. F . OBBES teekende op grond van eigen waarnemingen en van
^)

Verschenen zijn tot heden, Nov. 1927:
1. D r . A . S C H I E R B E E K , Geschiedenis, Organisatie,
Resultaten
1923, 1924.
De L . N . Juh 1925.
2. L . C . HiLBERs en D r . A . S C H I E R B E E K . De Vogels van het Meijendel,
De L . N . 1 Dec. 1925.
3. Mevr. B O E T J E v. R D I J V E N . VerslagMycologische
sectie. De L , N . 1 Febr, 1926.
4. D r . A SCHIERBEEK./aoryers/ag 1925. Biogeographie. D e L . N . 1 Mei 1926.
5. H . C . B L O T E , Wantsen, Cicaden, Bladvlooien,
De L . N . 1 Aug. 1926.
6. J . G . B E T R E M . De Mierenfauna.

D e L . N . 1 Nov.

7. A . L . BRANDHORST en C H . A . C . N E L L . Meteorologie

1926.
I . Temp. Regenval,

Wind. De L . N . 1 Mrt. 1927.
8. N . T I N B E R G E N . Stuifduinen. D e L . N . 1 April 1927.
9. J , P. BOUMA.

Torenvalken.

D e L . N . Mei

1927.

10. D r . A . S C H I E R B E E K . Jaarverslag
1926. De L . N . 1 Sept, 1927.
11. C H . A . C . N E L L . Meteorologie
I I . Het lichtklimaat (zon). De L . N .
1 Oct. 1927.
Naar ik hoop zullen spoedig verschijnen; J . P, BOUMA (Ransuilen); VERSEVELDT
(Mossen);

v. D . V E C H T

CARRIÈRE,

Dr, MASSINK, Dr, STEENHUIS

(bijen);

DE KONING

(rotatoren);

(bodem).

BAIJER

(gallen);

Ir.
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luchtfoto's een nieuwe i), die als grondslag voor al onze onderzoekingen diende, doch nog steeds verbeterd wordt, nu een toestel
voor graadmeting door den Hr. OBBES is ontworpen, en dit regelmatig gebruikt wordt. De H . H . V A N ELDIK en W . L . VAROSSIEAU
ontwierpen cartons ter notitie voor waarnemingen van dieren
en planten ^).
Het bleek al spoedig, dat het plan veel sympathie ontmoette,
vooral ook door de belangstelling van Prof. Dr. P. N . v. KAMPEN
te Leiden. Spoedig waren een 30-tal deelnemers bijeen, en thans
bedraagt dit aantal 8 5 , w. o. 5 0 Leidsche studenten s).
Onze geldmiddelen bedelde ik bijeen en ik moet hier dankbaar
memoreeren: de M i j . Diligentia; de Nat. Hist. Ver., afd. 's Grav.;
het Greshofffonds van de Ned. Nat. Hist. Ver.; de Ver. tot Beh.
v. Natuurmon.; de Ver. v. Hoogere Ambt. gemeente 's Grav.;
de Mycolog. Ver. Totaal thans ƒ 5 0 0 . — . Een gering gedeelte van
dit bedrag werd verkregen uit den verkoop der kaarten.
Onze expeditie in eigen land was dus niet duur. D i t kwam
doordat alle medewerkers zeer enthousiast waren en met geringe
middelen wonderen wisten te bereiken. Volgens de bekende
strategische regel: getrennt marschieren, vereint schlagen, verdeelden we ons in secties, ieder met een bepaalde opdracht.
De autoriteiten (vooral de H . H . I r . HARDERS en I r . BIJL) steunden
ons werk zooveel zij konden.
De algemeene leiding, het onderhandelen met de autoriteiten,
1)

Kaart 1 ; 5000. le oplaag 1924.
idem
2e oplaag 1926 (prijs ƒ 2 voor niet-medewerkers).
Kaart 1 : 20000. le oplaag 1925.
idem
2e oplaag 1926 (prijs 30 ct. voor niet-medewerkers).
-) Werkplan v. E L D I K , 4000 ex. gedrukt.
Werkplan VAROSSIEAU, 5000 ex. gedrukt.
Het faunistisch werk van ons onderzoek is zeker bevorderlijk geweest
aan de uitgave (begonnen in 1927) van de fauna van Nederland. Navolging vond
ons onderzoek o. a. in Haarlem (duinen). Utrecht (Soesferveen), en thans
heeft het Bataafsch Genootschap een prijsvraag uitgeschreven voor een dergelijk
onderzoek van De Beer.
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het wekken van enthousiasme, bleef in mijn handen. Als een afzonderlijke sectie mogen de fotografen wel genoemd worden, vooral
de H . H . J. DOUGLAS (paddestoelen), I r . POSTMA (vogels), Jhr. Six

(landschappen, planten) en N . TINBERGEN (planten, vogels). Door
hun hulp beschik ik thans over een zeer uitvoerige coUecde schitterende foto's van de planten en dieren.
De geologische sectie kon op grond van de boringen, verricht
voor de duinwaterleiding, een geologisch profiel ontwerpen.
Merkwaardig is het ontbreken van het z.g.n. Eemstelsel. Het
diluvium begint op ± 15 M . , het tertiair op ± 135 M . (7 diepboringen). Het geheele gebied is jong duin en dateert dus uit
± 4e eeuw na Chr. of later. (Ons nieuwe reservaat, bij Pex, is oud
duin, dz 6000 jaren oud.) D r . MASSINK zal de grondmonsters
chemisch onderzoeken, de zuurgraad (PH) van den bodem wordt
in het terrein zelf nagegaan. De P H van een jong duin wordt opgegeven als 7,8 maar het is toch van veel belang om deze hier
na te gaan in verband met de planten in de omgeving.
Bij het maken van de prachtige kaart, vond de Heer OBBES
een tweetal mooie paraboolduinen, die volgens V A N BAREN i n
deze streek niet bekend zijn.
Een typische waarneming is het constateeren van duinaanwas
tusschen paal 94 en 95 (ons vak 28). Stuifduinen zijn er in ons
gebied vele (zie meded. 8). De Z. W.-zijde van een duin is door
de afslag meest kaal, de N . W.-kant is groener. Een enkele duinpan
is zelfs tot het grondwater uitgeste ven.
Het verband tusschen regenval en grondwaterstand wordt
door de duinwaterleiding nagegaan.
De meteorologische
sectie staat (natuurlijk!) onder leiding van
den H r . N E L L , die reeds jarenlang in Den Haag weerkundige
waarnemingen verricht. De gemeentelijke diensten (waterbouwkundige en havendienst, I r . v . D . STEEN v. OMMEREN en I r . VERMAET)

stonden ons waarnemingen af over regenval, windkracht en windrichting, die vooral door den H r . BRANDHORST werden bewerkt.
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Op mijn verzoek werden ook temper, waarnemingen verricht
op en in den bodem.
De windrichting is, zooals ook uit de richting van de windboomenen denhouw der duinen blijkt, overwegend Z, W, (fig, 1),
De luchttemperatuur wisselt gemiddeld van 4°—-18° C , doch
de extremen, die voor den plantengroei van veel meer belang zijn,
wisselen van —15,5° tot 35° C,
De oppervlakkige bodemtemperaturen bereiken veel hoogere
waarden (wel tot 50° C ) , Dieper in den bodem is het 's zomers
wat koeler en 's winters wat warmer. De dagelijksche schommelingen
zijn soms zeer groot, vaak 15° C, en soms (22 M e i 1922) tot 25° C,
De vroegste vorstdag in het jaar (min, luchttemp, bereikt 0°) was
19 Oct, 1920, de laatste 10 Mei 1920, de eerste ijsdag (geheele
dag onder 0°) was 10 Nov, 1919, de laatste 7 M r t , 1917, de eerste
zomerdag (max, bereikt 25° C ) 21 April 1914, de laatste 13
Sept, 1919, De laatste nachtvorst was 19 Juni '23 (grastemp,).
Het is dus wel zeker, dat vele kiemplanten en jonge vogels
hun eerste levensdagen in een zeer koude omgeving slijten!
De regenval bedraagt gemiddeld 760 m , M , , het natste jaar was
1911/12 met ± 970 m , M , ; het droogste 470 m , M , (1920/21,)
Febr, 1917 had 5,8 m , M „ 4 Juni 1921 gaf 60 m , M , ! Mei is gewoonlijk
't droogst, Aug, '12 gaf 188,9 m , M ,
Wat de aard van het zonlicht betreft, hierover heeft de Hr, N E L L
zeer interessante onderzoekingen gedaan met de filters van Prof, Dr,
M o L L , in opdracht van de Ver, voor Thalassotherapie te Schev,
Er zijn 6 filters, w, o, No, I V het roodoranje doorlaat, en No, V I
het blauwviolet. De straling No, V is voor de assimilatie der
planten 't meest van belang, die van No, V I voor de fotografie.
Als de zon daalt worden de lichtsoorten op zeer verschillende wijze
door de atmosfeer onderschept, zoodat b,v, op een fotografische
plaat weinig inwerking ontstaat, terwijl de assimilatorische kracht
van het licht nog groot is. D i t is van veel belang voor de plantenphysiologie. Deze onderschepping geschiedt door het watergehalte
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in de ± 5000 M . hooge luchdaag. I n Aug. bevat zoo'n luchtlMlom
(1 M.2 doorsnede), 20,3 K . G . , in Maart 9,4 K . G . , zoodat de relatieve
intensiteit der zonnestraUng (bij 15° zonshoogte) in den winter
een maximum vertoont. D i t is natuurlijk van groot belang voor het
plantenleven. (Ook in de plantengeografie, b.v. bij de polen, zal
dit van veel belang z i j n ! (verg. D . L . N . , Oct. 1927). Het was een
groot geluk, dat het Meijendelonderzoek de medewerking had van
onzen eminenten meteoroloog!
Phanerogamen-secde.
De botanische sectie staat thans onder
leiding van D r . J. W. GOETHART, directeur van 's Rijks herbarium
en den Heer J . HENRARD, conservator van dit herbarium. Het
eerste werk was natuurlijk een lijst te maken van de planten in
dit gebied. De Hr. BRANDHORST vond reeds 300 Phanerogamen.
Het terrein is bekend als vindplaats van de kruisgentiaan (Gentiana
cruciata). Nieuwe, tot heden onbekende, vindplaatsen werden
gevonden van: stofzaad (Monotropa hippopitys), paarse toorts
(Verbascum phoenicium). Euphorbia virgata, de maanvaren
(Botrychium lunaria). Ook overigens is de flora zeer gevarieerd.
De merkwaardige xerophytische structuur der duinplanten vond
uiteraard belangstelHng (zie MASSART, Dünenbuch e. a.). Het
zou van veel belang zijn, indien de assimilatie, de transpiratie enz.
der duinplanten in het terrein, werd nagegaan in verband met de
worteldiepte, het phreatisch oppervlak, de regenval, de luchtvochtigheid, het zonlicht. Ook belangrijk is de vraag: hoe en
wanneer ontwikkelen de kiemplanten zich? Tot heden ben ik
er niet in geslaagd hiervoor een voldoend aantal medewerkers te
vinden. D i t is m. i . zeer jammer, daar de wetenschap zich zeker
meer in die richdng zal moeten ontwikkelen; het laboratorium
in de natuur! (Lundegardh).
De successie stond van den aanvang af in het centrum van
de belangstelling. MASSART, die een schitterend boek schreef
over de Belgische duinen, zegt dat Liguster en Vlier nooit ergens
groeien of er moet eerst duindoorn gestaan hebben en hij meent

Fig. 1. Winctboomen in het Meijendel. April 1926. Foto N. Tinbergen

Fig. 2. Stuifketel in het Meijendel (vak 59). 1927, Foto W. Roesingh.
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een opvolging gevonden te hebben: Erodium cicutarium (reigersbek), Festaca rubra (een gras), Tortula ruraliformus (een mosje),
Corynephorus canescens (een gras), Galium verum (walstroo).
Viola canina (hondsviooltje), Jasione montana (wandklokje), Hieracium umbellatum (schermdragend havikskruid), Eryngium maridnum (zeedistel). Euphorbia paralias (zeewolfsmelk) als voorbijgaande vormen en Salix repens (kruipwilg), Senecio Jacobaea
(Jacobskruiskruid), Hippophaes (duindoorn) en Carex arenaria
(zandzegge) als blijvende vormen.
Om dit probleem beter te onderzoeken, moet de vegetatie
cartographisch vastgelegd worden. De schaal 1 : 5000 bleek niet
nauwkeurig genoeg. Drie terreinen ( A , B , C ) samen 10.000 M . ^
werden daarom op een schaal 1 : 125 opgenomen (plan BLÖTE)
en alle houtgewassen precies op de plaats genoteerd. Door eikenpaaltjes werd de plaats in het terrein nauwkeurig aangegeven.
Eerst over eenige tientallen van jaren is een resultaat te verwachten!
Toch is een experiment het eenige dat ons hier vooruit kan brengen.
Het zgn. biologisch spectrum van RAUNKIAER (verschillende
soort van overwintering der planten) wordt eveneens onderzocht.
Een typisch probleem is ook, waarom bepaalde planten steeds
in eikaars gezelschap voorkomen (sociologie). D i t kan b.v. komen
door wortelafscheidingen. We hopen ook op dit punt werk te
verrichten. De parasieten (schimmels, insecten) worden onderzocht.
Behalve een wetenschappelijk aspect heeft dit alles ook een
pracdsch. 't Is bekend dat b.v. een H . A . beukenwoud per jaar
± 3.600.000 L . verdampt, dit is ± de helft van het water, dat
er op valt.
Zulk een plant is niet geschikt voor duinbeplandng, zeker niet
voor waterleidingsduinen ! Daarvoor is 't van belang de waterbalans
der soorten te kennen, (fig. 2).
Helm kan zeer goed klimmen, doch niet dalen. D i t kan vrijwel
alleen de kruipwilg, die dus zeker voor Z. W. hellingen aanbeveling
verdient. Proeven hierover zullen we nemen in overleg met de
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directie van de Duinwaterleiding. Prachtige windboomen komen
in het terrein voor. Opvallend is de rijkdom aan besdragende
struiken (zie bij de vogels).
In den laatsten tijd heeft W I L L I S (Age and Area) zeer veel van
zich doen spreken door zijn theorie, dat de verspreiding der soorten
in hoofdzaak een functie is van den tijd. Het wordt daarom een
zaak van belang om de verspreidingsmiddelen en het effect daarvan
in het terrein na te gaan, b.v. te zien hoe indringers (casuals =
pothoofdplanten en ahens = immigranten die zich staande houden)
zich gedragen tegenover de reeds aanwezige planten. I n êen
gewoon terrein heerscht een dynamisch evenwicht, dit kan door
indringers sterk verschoven worden. Ook om dit na te gaan, dienen
onze cartographische notities, vooral die voor bepaalde planten,
ieder op een eigen kaart.
Uiteraard is het onderzoek eerst vooral floristisch geweest en
kan eerst op den duur meer oecologisch worden. De soorten moeten
liefst alle tot op de ondersoorten nauwkeurig bekend zijn.
Mossen
sectie.
I n ons gebied spelen de mossen een groote rol,
zij bedekken geheele velden. Merkwaardig is, dat zij zelden kapsels
vormen en zich dus vrijwel altijd vegetatief zullen voortplanten.
Zij zijn typische droogteplanten, die slechts een paar millimeters
in 't zand steken en alle temperatuurswisselingen van het oppervlakkige laagje meemaken. I n dit verband zijn Rhacomitrium
canescens en Tortula ruraliformis zeer beroemd (demonstratie).
Proeven worden genomen om de verbreidingssnelheid dezer
mossen na te gaan. Ruim 60'soorten zijn door den H r . VERSEVELDT
gedetermineerd, enkelen leverden hierbij bezwaren op en zijn
dus wellicht floristisch belangrijke. De gewone opgaven over
kalkvliedende mossen blijken lang niet altijd uit te komen.
Hoewel de korstmossen geen mossen zijn, wil ik ze hier aansluiten.
Ze zijn nog niet goed bewerkt, maar verdienen zeer de aandacht,
daar in de duinen veel soorten op de grond leven, die elders
epiphytisch voorkomen.
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De Mycologische
sectie staat onder leiding van Mevr, BOETJE
VAN RuYVEN, Terwijl MASSART in zijn onderzoek een 40-tal soorten
vermeldt, en QUENÉ voor de Amsterdamsche waterleidingsduinen
80 opgeeft, zijn in ons gebied thans reeds 430 goed gedetermineerde
soorten gevonden, terwijl nog enkele geslachten in bewerking zijn.
Een der merkwaardigste feiten uit ons onderzoek is deze rijkdom
aan paddestoelen in dit droge gebied, waar nog bij komt, dat er
9 soorten nieuw voor Nederland gevonden zijn!^). Een bewijs,
dat als men goed zoekt, er steeds wat te vinden is!
Zeer interessant is één berkenboschje met 10 verschillende
Hygrophorussoorten,
Tal van elders zeldzame soorten komen in het terrein voor,
Demycorrhiza questie heeft sterk de aandacht onzer mycologen.
De Ascomyceten ' en Myxomyceten (thans 12 soorten) worden
ook bewerkt en beloven voorloopig al veel (Mej, Karstens en
de Hr, Hartkamp),
Tusschen de mossen leven tal van plantjes en diertjes. De
Diatomeeën worden bewerkt, 11 soorten zijn reeds gevonden.
(Mej, C, Ruinen), Vooral hun oecologie is zeer merkwaardig,
daar zij ook bestand moeten zijn tegen uitdroging.
De gewervelde
dieren (behalve de vogels) zijn door een 20-tal
soorten zeker vertegenwoordigd. Merkwaardig zijn de soms voorkomende zwarte konijnen (vooral met *t oog op de schutkleurtheorie!) en de hermelijnen, die bij ons soms schitterend wit worden.
Ook komt enkele malen een vos voor,
^)

Deze nieuwe soorten zijn:
1. Russula mustelina (HOOGLAND),
2. Pluteus granulatus (Mevr. B O E T J E ) ,
3. Inocybe Cookei (HOOGLAND).
4. Grandinia Brinkmanni (HOOGLAND).
5. Poria undatus (HOOGLAND).
6.
„
contegrea ( B L Ö T E ) .
7.
„
taxifolia (VERSEVELDT).
8. Mycena spec, met stekelige sporen, (HOOGLAND).
9. CoUybia clusilis (OoRT en D O N K ) .
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De ornithologische
sectie telt de meeste leden. Het eerste werk
was een lijst van de soorten aanleggen, die in het terrein voorkomen ( i 150 soorten aangetroffen, w. v. + 70 broedend). De
afsluiting van het terrein heeft aan de vogelstand veel goed gedaan.
Onze grootste trots vormt de zilvermeeuwenkolonie. Voor de
bewaking hiervan gaf de Haagsche Ver. v. Vogelbesch. dit jaar
ƒ 500 uit, daar anders de eieren geroofd werden. Verder noem ik
U (en laat u tevens in beeld zien!); griel, ransuil, steenuil, torenvalk,
ruigpootbuizerd (één der 2 vogels is helaas in een klem gevangen),
wielewaal, grauwe klauwier, wilde eend (veel), wulp (1 nest gevonden met een blauw ei), scholekster, fazant, patrijs, groote
lijster, groene specht, groote en kleine bonte specht, boom- en
akkerleeuwerik, ekster, Vlaamsche gaai, een enkel bergeendenpaar.
De besdragende struiken zijn zeer aanlokkelijk voor de vogels,
vooral gedurende den trek. Eenige dozijnen nestkastjes zijn opgehangen. Op het terrein waren vroeger twee vinkebanen, die op
ons verzoek gesloten zijn. Thans is er weer één geopend, maar
alleen voor wetenschappelijke proeven (ringen). Het gevaar was
natuurlijk groot, dat de medewerkers aan deze sectie „nestenjagers"
zouden worden, doch gelukkig ontwikkelt het onderzoek zich
steeds meer in oecologische richting.
Interessant is het onderzoek der „veerballen" van de torenvalken (De L . N . , Mei 1927) en van de ransuilen.
Er bleek uit, dat de voeding van verschillende nesten zeer verschillend is. Een torenvalk voedde de jongen en zichzelf veel met
veldmuizen en spreeuwen, de andere nogal met hagedissen en insecten. Merkwaardig waren zaadjes, die blijkbaar met de veldmuizen
ingeslikt waren, en nog kiemkrachtig waren! (ooievaarsbek, ruige
veldkers). 38 ballen onderzocht.
De ransuilen leverden nog meer ballen (146). U i t het onderzoek
bleek den Heer J. P. BOUMA, dat de ransuil in een 'bewoonde
omgeving een musschenjager is (soms musschen, 1/5 muizen),
en heel wat dieren doodt. BOUMA becijfert voor 't Meijendelbosch
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(2 torenvalkparen, 2 ransuilparèn, 2 steenuilparen, 1 paar kraaien,
5 paar gaaien en 6 paar eksters) een jaarlijksche buit van ± 6000
dieren (musschen en muizen) op de + 100 H.A.
In de 146 ballen werden gevonden o. a. 16 spitsmuizen, 142
veldmuizen, 72 musschen (w. o. wellicht enkele vinken, kneuen),
soms groote insecten.
De entomologische
sectie staat onder leiding van den Heer VAN
ELDIK, die zelf de Coleoptera (torren) bewerkt. Van slechts enkele
groepen is een uitvoerig verslag ingekomen. De rijkdom aan
insecten is zeer groot, zoo vond b.v. BLÖTE alleen van Hemiptera
(wantsen etc.) 241 soorten, BETREM van de mieren 13, het getal
bijen enz. wordt als i 100, de gallen op zeker wel 60, het aantal
kevers wel op ruim 750 soorten geschat.
Ook hier troffen mijn medewerkers weer veel nieuwe soorten
voor Nederland aan^), zeker een merkwaardig verschijnsel in een
schijnbaar zoo arm gebied en nog wel vlak bij een stad die zulke
bekende entomologen onder de inwoners heeft!
Om de dichtheid van bevolking na te gaan worden kwadraatmeteruurvangsten gehouden, quantitatief gesleept etc. Ook zijn
^)

10. Labidura riparia (oorworm). B L Ö T E .
11. Psammophila luffei (graafwesp). v. D . V E C H T .
12. Crabro pubescens var. inermis (wesp), v. D . V E C H T .
13. Oxybeles argentatus (bij), v. D . V E C H T .
14. Leptothorax tubero-interruptus (mier), B E T R E M .
15. Brachysteles parvicornis (wants), B L Ö T E .
16. Megalocera psammaecolor (wants), B L Ö T E .
17. Scoloposthethus pilosus (wants), B L Ö T E .
18. Eurysa lurida (cicade), B L Ö T E .
19. Delphax albifrons (Cicade), B L Ö T E .
20. Trioza nigricornis (bladvloo), B L Ö T E .
21. Trioza scotti (bladvloo), B A Y E R .
22. Trioza proxima (bladvloo), B A Y E R .
23. Homonotus sanguinolentus (graafwesp). v. D . V E C H T .
24. Miscophus maritimus (graafwesp). v. D . V E C H T .
25. Halictus tarsatus (bij), v. D . V E C H T .
Phyllantocheila ciliata (cicade). 2e X in Ned. B L Ö T E .
5
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Hjmbanden om enkele boomen gelegd. Het resultaat hiervan
is nog niet bekend.
Wat de overige dieren betreft, de Heer KREGER schat het aantal
spinnen op + 100, Mej. K E T en de Heer KOUMANS de
Myriapoden
en Isopoden op ieder slechts 3 a 4; MoUusken zijn er 19 gevonden,
w. O. één nieuwe soort voor Nederland^), dt Nematoden
zijn nog
niet te schatten (RAHM vond in Duitschland tusschen de mossen
70 soorten); Rotatoren
zijn er zeker vele, de Heer DE K O N I N G
vond reeds 34 soorten (w. o. 30 Bdelloidea ^). Oligochaeten
zijn
nog niet bewerkt, enkele beerdiertjes (Tardigraden)
zijn
reeds
gevonden, de Protozoën
zijn nog niet goed onderzocht.
Wegens hun latent leven zijn vele der laatste groepen zeer
interessant, en een nauwkeurig onderzoek overwaard (zie Hesse,
Tiergeografie), en daar zij nog slecht faunistisch bewerkt zijn
(behalve de Nematoden door D r . DE M A N ) staan ons, dunkt me,
nog veel verrassingen te wachten. De lijst van „nieuwe soorten"
zal zeker grooter worden. D i t heeft een zeer algemeen belang
voor de biogeographie. Het bewijst hoe weinig één kortdurende
expeditie kan vinden in een vaak zeer uitgestrekt gebied. Bij
't onderzoek van Krakatau zijn hier b.v. zeer ver gaande conclusies
uitgetrokken, waar ik thans vrij sceptisch tegenover sta. I n de
goed doorzochte groepen worden thans nog ieder jaar in ons
beperkte terrein nieuwe soorten ontdekt! Toch blijft het oekologisch onderzoek m.i. het belangrijkst, al geeft het faunische
vooral in den aanvang meer resultaten. Op ons terrein dat ± 1 /2000
deel van Nederland groot is, zijn al heel wat nieuwe soorten gevonden; de uitspraak van L Y E L L „in een beperkt gebied leven
weinig soorten" is zeker onjuist, al onze getallen zijn ongeveer
^li—^/lo van de soorten in Nederland. A l zullen voor kleinere
groepen wel andere cijfers gevonden worden, aan de algemeene

1)
^)

2 6 . Vertigo angustior (v. H E L L ) .
2 7 , waarschijnlijk een nieuwe soort Bradyscela (DE KONI.NG).
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indruk kan dit niet veel veranderen i ) . Het zal nog wel vele jaren
hard werken kosten om het „web of life" al dezer organismen
behoorlijk té ontwarren! Onze analyse moet tenslotte Weer tot
een synthese voeren N u we verzekerd zijn, dat onze gemeente
dit natuurmonument zal behouden, zijn we bereid om met dit
werk verder te gaan.

^) Ik schat het totale aantal soorten voorloopig op minstens 900 planten- en
zeker wel tegen de 1500 dierensoorten! Een bacterioloog ontbreekt nog in
onze staf, ook de bodemalgen worden nog niet onderzocht.

E R F E L I J K H E I P BIJ D E N M E N S C H
door
DR.

M . A . V A N HERWERDEN.

Twee citaten van groote geestelijke voorgangers mogen als grondthema van deze voordracht dienen. Het eerste ontleen ik aan
SHAKESPEARE'S „ T e m p e s t " . I n het tweegesprek met Ariël (akte I V ) ,
beschrijft Prospero zijn verachtelijken slaaf Calliban als een
duivel — „A born devil on whose nature nurture never can stick".
Met andere woorden, Calliban heeft een erfelijken aanleg, waar
gunsüge levensomstandigheden, waar opvoeding enz., geen vat
op hebben, niet beklijven. Nature en Nurture,
termen nog thans
in Engeland voor erfelijken aanleg tegenover het milieu gebruikt,
vormen inderdaad schering en inslag van de erfelijkheidsleer.
Het andere citaat, dat u allen bekend is, zou bijkans te banaal
zijn hier weder te noemen, ware het niet, dat het op zoo fijne
juiste wijze aangeeft, hoe men zich in principe de overerving
te denken heeft. Het begint met GOETHE'S dikwijls aangehaalde
eerste versregels:
Vom Vater hab ich die Statur,
Des Lebens ernstes Führen.
Vom Mütterchen die Frohnatur,
Die Lust zum Fabulieren.
Om dan verder te gaan:
Urahnherr war der Schönsten hold.
Das spuckt so hin und wieder.
Urahnfrau liebte Schmuck und Gold,
Das zuckt wohl durch die Glieder.
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Sind nun die Elemente niclit
Aus dem Complex zu trennen,
Was ist dann an dem ganzen Wicht
Original zu nennen?
Wordt niet in dit gedichtje duidelijk aangegeven, dat w i j erffactoren dragen van velerlei herkomst, welke van verschillende
zijden uit het voorgeslacht tot ons komen? Inderdaad, niet
een erfenis als geheel aanvaarden wij van vader of van moeder.
Neen, van heinde en ver zijn verschillende factoren samen gekomen
om een nieuwe combinatie, een nieuwe persoonlijkheid te vormen ^)
Ook dit thema — men zal het verder ervaren — komt telkens,
zij het ook in moderne variatie, bij deze bespreking terug.
In het diepst vaii ons wezen ligt de erfelijke aanleg verborgen,
welke langs verschillende wegen door de eeuwen heen gekomen is.
Hetgeen daarvan tijdens het levensbestaan tot uiting geraakt, is
afhankelijk van ontwikkelingsfactoren, die buiten die erfelijke
kern zijn gelegen.
Elk levend wezen vangt zijn bestaan aan met een microscopisch
kleine cel, een hoeveelheid levende stof, te klein om met het bloote
oog aanschouwd te worden. Die cel heeft haar vóórgeschiedenis
gehad. Z i j is afkomstig uit een ver verleden; veelal is zij gericht
naar een verre toekomst. Zij draagt bij alle wezens, die zich geslachtelijk voortplanten, factoren van velerlei herkomst, welke
in haar protoplasma zijn neergelegd. Gezamenlijk vertegenwoordigen
deze factoren den erfelijken aanleg of genotype,
waarmede een
individu het leven aanvaardt. I n hoeverre deze erfelijke aanleg
tot
ontplooiing zal komen, is afhankelijk van ontplooiingsmogelijkheden, zoowel in de kiem zelf als daarbuiten gelegen.
^) In merkwaardig duidelijken vorm is het Zelfde denkbeeld reeds bij
den Romeinschen dichter L U C R E T I U S uitgedrukt, als weergave van het onderwijs van E P I C U R U S (De Natura Rerum, vers 1 2 0 4 — 1 2 2 5 boek I V ) .
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Reeds gedurende de maanden, dat de zich ontwikkelende vrucht
nog veihg in het moederlijk organisme wordt gevoed, zullen er
omstandigheden zijn, welke de werkzaamheid van bepaalde erffactoren gedoogen, die van andere echter niet toelaten, onderdrukken of vertragen.
Levensomstandigheden zijn dus eigenlijk werkzaam van de
conceptie af. Nauwelijks is het kind geboren, of stormenderhand
leggen de levensvoorwaarden als het ware beslag op dien
erfelijken aanleg. Aldus ontstaat ten gevolge van dit samenspel
de verschijningsvorm, welke slechts in verwijderd verband staat
met het genotype, dat er den grondslag van is. Hetgeen men
gewend is kenmerken en eigenschappen te noemen, zijn attributen
van den verschijningsvorm, niet van den erfelijken aanleg. Men
zegt wel in de spreektaal, dat zij overerven; „iemand erft den
neusvorm, de muzikahteit enz. van zijn vader of moeder." Maar
zuiver genetisch gesproken is dit niet het geval. Wat overerft
is het vermogen om onder een complex van omstandigheden
(inwendig en uitwendig milieu) tenslotte een bepaald kenmerk te
vertoonen. Met denzelfden aanleg voor groene bladkleurstof toegerust, zal alleen de plant, die aan het licht is blootgesteld, groen
blijven, die in het donker staat, geel worden; verschillende verschijningsvorm bij gelijk genotype. Een wijziging in de vele schakels
tusschen geno- en phaenotype is dus voldoende om andere eigenschappen te verkrijgen bij denzelfden erfelijken aanleg. Niet de
groene kleur erft over, maar het vermogen om onder invloed
van het licht (uitwendig milieu) groen te worden.
Wie ziet het de werkbij en de koningin der bijen aan, dat zij
uit eenzelfde ei, d. w. Z. uit een ei met denzelfden erfelijken aanleg
afkomstig zijn, dat echter in de kolonie op verschillende wijzen
is verpleegd ? Ruimte en voeding zijn hier de uitwendige omstandigheden, welke een dergelijke verscheidenheid in verschijningsvorm hebben doen ontstaan — verscheidenheid niet slechts in
vorm, maar ook in levenswijze, in maatschappelijken stand in de

71
bijengemeenschap. Overeenkomst in verschijningsvorm wil aan den
anderen kant niet zeggen overeenkomstig genotype. Ook daarvan
zouden vele voorbeelden te geven zijn. Twee witte muizen behoeven
b.v. volstrekt niet, wat de witte kleur betreft, gelijk van aanleg
te zijn. De ééne is mogelijkerwijze een albino zonder factoren
voor eenige kleurstof, de ander een muis met allerlei kleurfactoren,
welke echter tijdens de ontwikkeling door verschillende oorzaken
voor altijd onderdrukt worden en derhalve niet in den verschijningsvorm tot uiting komen.
Uitgezonderd de z.g. idendeke tweeling, die zich gezamenlijk
uit één enkel ei ontwikkeld heeft, zijn geen twee menschen aan
elkaar gelijk. Dit geldt ook voor kinderen uit één ouderpaar. Men
weet, dat voordat de kiemcellen van vader en moeder zich vereenigen tot de kiem van een nieuw levend wezen, een deel der
erffactoren van het voorgeslacht de kiemcellen verlaten heeft
en dat dit bij den aanleg van ieder kind niet dezelfde erffactoren
zijn. W i j kunnen dragers zijn van bepaalde erffactoren van een
voorvader, die onze broeder of zuster mist. Hoezeer kaleidoscopisch
de vermenging der erffactoren plaats heeft wanneer de grondslag
wordt gelegd voor een organisme, blijkt o. a. uit een waarneming
van Dr. P. WAARDENBURG, betreffende den aanleg van het oog,
dus van één enkel orgaan. In één persoon vereenigd werd aangetroffen de vorm van oogspleet van den vader, de bruine oogkleur
van de moeder, de kleurenblindheid van den grootvader moederzijds, het ongelijkmatig gebogen hoornvlies (asdgmatisme) van de
grootmoeder vaderzijds, de verziendheid van den grootvader
vaderzijds.
Er bestaan ook tweelingen, die ongelijk van genotype zijn,
doch deze zijn niet uit één enkel bevrucht ei, doch uit verschillende
eicellen ontstaan. De bovengenoemde identieke tweeling levert
een zeldzaam belangwekkend materiaal voor de beantwoording
van de vraag, wat erfelijk is vastgelegd en wat tijdens het leven
is verworven. Hierbij moet men steeds in acht nemen, dat die
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tweeling reeds in het moederlijk organisme niet precies dezelfde
gunsten heeft genoten, wat b.v. voeding en ligging betreft. Wel
zeer sterk spreekt de macht der erffactoren, wanneer men zulke
identieke tweelingen onderzoekt. Hun overeenkomst in uiterlijk
en gedragingen op lichamelijk en geestelijk gebied, de groote
overeenkomst in het anders zoozeer individueel verschillend
vingerpatroon, de zelfde neiging voor bepaalde ziekelijke afwijkingen, dikwijls eenzelfde doodsoorzaak — dit alles overtuigt ons
van de standvastigheid van het genotype. Daar de identieke tweeling
door splijting van één aangelegde kiem in twee deelen, is ontstaan,
verwondert het niet, dat men evenals de asymmetrie van linker
en rechter lichaamshelft bij alle menschen, ook bij dezen tweeling,
kleine verschillen in het vingerpatroon vindt. De dactyloscopie
heeft bij de vergelijking van linker en rechter hand van ieder
mensch dit onderscheid reeds lang leeren kennen.
De groote beteekenis van het tweelingonderzoek ligt in de
opsporing van milieu-invloeden op een genotypisch overeenkomstig aangelegd paar menschen. Voor een juiste beoordeeling
zou hiertoe een scheiding van tweelingen van de geboorte af en
opvoeding in geheel verschillende levenssfeer, buitengewoon
gunstig zijn. Somtijds doet de samenleving onbewust een erfelijkheidsproef, zooals onlangs in America bij tweelingen gebleken
is, die van het eerste levensjaar af in gezinnen van verschillenden
welstand zijn opgegroeid. Deze zeer nauwkeurig onderzochte, thans
reeds dertigjarige meisjes, die elkaar voor het eerst in het 18e
levensjaar hebben gezien, hadden beiden een jaar vroeger een
tuberculeuze longontsteking doorgemaakt. Z i j lijken uiterlijk
volkomen op elkaar; intelligentieproeven vielen zeer overeenkomstig uit, behalve dat bij één harer, die in een milieu met minder
beperkten gezichtseinder was opgevoed dan de ander, (overigens
bij denzelfden stand van beschaving) het associatievermogen
rijker ontwikkeld Was.
Ook de ziekteleer stelt heden ten dage veel belang in onderzoek
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van identieke tweelingen. De tweelingzwangerschap zelf is een
erfelijk verschijnsel en kan zoowel in den erfelijken aanleg van
den vader als van de moeder haar oorzaak hebben.
Reeds GALTON heeft zich met den identieken tweeHng beziggehouden. GALTON, de man, die in tijden van de ontwaking van
biologisch onderzoek, de beteekenis heeft ingezien van het erfelijk
bezit eener nade. GALTON was de tijdgenoot van PASTEUR, wiens
arbeid een omwenteling bracht op het gebied der volkshygiëne,
van groote sociologen als STUART M I L L en anderen. H i j was dus
getuige van al wat gedaan werd voor het behoud van het individu
als enkehng en als deel der gemeenschap. Doch bij hem zelf,
neef van CHARLES D A R W I N en kleinzoon van den natuurphilosooph
ERASMUS DARWIN, rees de gedachte: wat kunnen wij doen voor
het behoud der gunstige, voor de uitschakeling der ongunstige
erffactoren in een bevolkingsgroep?
Stond GALTON op het standpunt, dat de helft van het erfelijk
bezit van de ouders komt, een kwart deel van de grootouders enz. (men kent nog de uitdrukking,, quadroon") —
wij weten thans, dat de studie van de erfelijkheid meer
verwikkeling geeft, tengevolge van het kaleidoscopisch gaan en
komen der erffactoren. Geen bioloog twijfelt er meer aan,
dat algemeene wetten der overerving bij plant en dier eveneens
gelden voor den mensch. De wet van MENDEL leert paren van
erffactoren kennen, welke bij de rijpe kiemcellen slechts enkelvoudig vertegenwoordigd zijn. Huwt een bruinoogige AA met
een blauwoogige aa, dan bevatten hun respecdevelijke kiemcellen
A en at het kind is derhalve A X a = Aa, Daar de factor voor
bruine oogen domineert over die voor blauwe oogen, heeft dus
het kind Aa bruineoogen. I n tegenstelling met de bruinoogige AA
is dit kind echter wat de oogkleur betreft een bastaard Aa (heterozygoot). Huwt dit kind later met zijns gelijke Aa, dan ontstaat
Aa X Aa, De mogelijkheden, welke dan verwezenlijkt kunnen
worden in de komende generatie zijn AA (bruin dominant.
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homozygoot), Aa (bruin, heterozygoot) aa (blauw, recessief homozygoot). Hieruit volgt, dat twee bruinoogige menschen een kind
met blauwe oogen kunnen krijgen; twee blauwoogige daarentegen
geen bruinoogig kind^). Toch berust dit op erfelijken grondslag.
Dus ook verschillen
tusschen ouders en kinderen kunnen, zooals
hieruit blijkt, erfelijk bepaald zijn — iets wat veel te dikwijls
over het hoofd wordt gezien.
Ditzelfde verschijnsel openbaart zich bij een eigenschap, samenhangend met het vermogen van de roode bloedlichaampjes om door
het bloed van andere menschen al of niet aanééngeklonterd te
worden, de z.g. agglutinatie.
Naar deze eigenschap, welke in ieder
groep verschilt en respectievelijk O, A , B en AB wordt genoemd,
kan de drager van A zoowel A A als AO zijn, dus homozygoot of
heterozygoot en hetzelfde geldt voor B, derhalve BO of BB. Bij
een huwelijk tusschen heterozygoten AO X A O , BO X BO of
AO X BO, bestaat hierdoor de mogelijkheid, dat het kind 0 0
wordt en dus tot een groep behoort, waarvan geen der beide
ouders deel uitmaken, daar deze, wegens de dominantie van A
en B, de recessieve factor O niet manifesteeren. Men heeft hier
met zeer belangrijke, door de eeuwen heen erfelijk vastgelegde
eigenschappen te doen, welke op het oogenblik in het midden der
belangstelling staan van geneeskundigen, anthropologen en juristen
(onderzoek naar het vaderschap).
Bij heterozygoten Aa kan geslachten lang de aanwezigheid van
den recessieven factor a verborgen blijven. Heterozygote bruinoogigen zijn in zulk een grooten getale in een gemengde bevolking
als de onze aanwezig, dat telkens weer in tal van huwelijken de
blauwe oogkleur voor den dag komt. Heterozygoten onder de
vertegenwoordigers der verschillende bloedgroepen komen eveneens
telkens voor. Zeldzamer is een huwelijk tusschen Aa' X Aa',

^) Tenzij in het blauwe oog nog veel bruin pigment verscholen zit, dat
eerst bij zorgvuldig onderzoek merkbaar wordt.
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wanneer a' een bepaalde erfelijke afwijking voorstelt. De meeste
kans bestaat hiervoor bij inteelt, d, w. z, bij het huwelijk tusschen
naverwanten. Dit kan een bron van gevaren bij inteelt geven,
welke inteelt anderzijds in een krachdge gezonde bevolking niet
schadelijk blijkt te werken. Reeds D A R W I N was getroffen door
de uiteenloopende resultaten bij inteelt van verschillende
planten en dieren, niettegenstaande zijn uitspraak: „Nature
abhors selffructification". Thans in het licht der moderne
genedca verwondert het ons niet. Heeft eenerzijds de krachtige bevolking van Schokland (in 1859 ontruimd), oogenschijnlijk geen schadelijke gevolgen ervaren van een eeuwenlange
inteelt — daarnaast staan gemeenten hier te lande, waar het
voortdurend huwen tusschen bloedverwanten mede de oorzaak
van den hchamelijken en geestelijken achteruitgang is geworden.
Weet men, dat er vormen van vallende ziekte, van zwakzinnigheid,
van doofstomheid, van blindheid en meer afwijkingen bestaan,
welke langs recessieven weg overerven — dan is het begrijpelijk,
dat de kansen voor de ontwikkeling van a'a' uit een huwelijk
van heterozygoten Aa' bij inteelt worden verhoogd. Erfelijke
afwijkingen van het oog werden door D r . WAARDENBUEG 8-maal
zoo vaak bij huwelijken onder bloedverwanten gevonden dan
daar buiten.
Een treffend voorbeeld van dit gevaar heeft o. a. H . LUNDBORG
in zijn studie over den ondergang van een Zweedsch boerengeslacht gegeven, in welk geslacht steeds weer door huwelijk van
naverwanten een zware erfelijke afwijking wederkeert.
Zelden is bij den mensch de splitsing der erffactoren zoo eenvoudig
als hierboven werd voorgesteld. Dikwijls heeft men met groote
complexen van factoren te doen, die hetzij onderling koppeling
vertoonen, hetzij onafhankelijk van elkaar overerven. D i t laatste
kan aanleiding geven (en doet het inderdaad ten allen tijde) tot
nieuwe combinades in het nageslacht. Onderscheiden erffactoren
uit vaderlijk en moederlijk geslacht, doen dan gezamenlijk bij
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het kind een nieuwe eigenschap ontstaan, welke niet slechts bij
de ouders in dien gecombineerden vorm ontbrak, maar ook vroeger
niet aanwezig was. Zooals in het laboratorium bij de kruising
van een langvleugelige zwarte vlieg met een grijze kortvleugelige,
als nieuwe combinatie een zwarte vlieg met korte vleugels ontstaat
— zoo kunnen ook bij den mensch nieuwe eigenschappen op overeenkomsdge wijze verschijnen, welke het voorgeslacht niet heeft
gekend. Bij de veelvuldige schakeeringen in de natuur speelt
ongetwijfeld deze nieuwe combinatie bij plant, dier en mensch
een belangrijke rol. Er is iets nieuws ontstaan, dat — mits bestand
tegen het milieu waarin het organisme leeft — blijvend kan zijn.
Men denke slechts bij den mensch aan de verrijking met geestelijke
eigenschappen welke, dank zij deze nieuwe combinatie mogelijk
wordt. Ook hier geven de boven aangehaalde versregels van GOETHE,
wat deze nieuwe combinatie van eigenschappen betreft, een juist
beeld. Zeer treffend ziet men het daar, waar langs de vaderlijke
lijn verbeeldingskracht, langs de moederlijke lijn intellect of
muzikaal geheugen worden overgeërfd (of andersom) en aldus
de bouwsteenen worden gelegd voor het scheppend talent op
letterkundig of muzikaal of natuurwetenschappelijk gebied.
De sprong moge groot zijn van de overerving van oogkleur
en bloedgroep naar die der geestelijke eigenschappen — toch
twijfelt geen beoefenaar der erfelijkheidsstudie er aan, dat ook
deze aan dezelfde wetten gehoorzamen. Wel heeft men met groote
complexen van verschillende erffactoren te doen, zooals bij de
studie der muzikaliteit, welke thans door middel van enquêtes
(ZiLHEN en HAECKER) en door middel van physiologisch onderzoek
der verschillende componenten (gevoel voor toonshoogte, voor
rhytme, muzikaal geheugen enz.) worden ontleed.
Bij de studie van de overerving van geestelijke eigenschappen
dient men rekening te houden met den invloed der traditie. De
mensch draagt in dit opzicht een dubbele erfenis met zich mede,
de ééne neergelegd in het kiemplasma, de andere buiten de kiem
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om, eeuwenoud eigendom van de menscliheid. Dat er ecliter een
erfgoed van geestelijke waarden bestaat langs den natuurlijken
weg der overerving, blijkt uit onze Nederlandsche schildersgeslachten, blijkt uit de geslachten van musici, van mathematische
en andere talenten.
Hoe grooter het aantal erffactoren is, dat aan een eigenschap
ten grondslag ligt, hoe zeldzamer de vormen van uitgang in het
nageslacht zuiver terugkeeren en hoe, meer het nageslacht een
schommeling rondom het gemiddelde type vertoont. Zoo is de
mulat schijnbaar een middenvorm tusschen blanke en neger,
wat de huidkleur betreft. I n werkelijkheid bestaan onder de
mulatten alle mogelijke fijne schakeeringen en slechts bij groote
uitzondering komt weer een zuiver negertype in het nageslacht
voor den dag. Bij bastaardeering tusschen verschillende rassen
zal een groote heterogeniteit van kenmerken ontstaan, weüicht
combinaties ten goede, ook ongetwijfeld combinaties ten kwade.
Men kan nimmer voorspellen in welke verhouding. Zal er een
nieuwe evenwichtsvorm ontstaan of een evenwicht dat labieler
is dan dat der rassen die gekruist werden? Tegenstrijdigheid
in eigen wezen mag reeds ieder onzer ervaren door erffactoren
van velerlei herkomst — „zwei Seelen in einer Brust" —, nog
veel sterker kan die mogelijkheid te verwachten zijn, wanneer
rassen zich kruisen, die sedert vóórhistorische tijden zich nimmer
met elkaar hebben vermengd. Het is te begrijpen, dat in het licht
der huidige kennis der erfelijkheidsleer het brandend vraagstuk
der rasmenging, dat ieder koloniseerend volk ter harte gaat, onbevooroordeelde studie eischt. Zooveel voorbarige onrijpe, dikwijls
politiek bevooroordeelde geschriften, zijn over dit vraagstuk verschenen, dat het zeer noodig is de aandacht te vestigen op het
wetenschappelijk onderzoek omtrent twee raskruisingen, waarbij
de Nederlandsche stam is betrokken. Ten eerste het onderzoek
van Prof. E. FISCHER over den bastaard tusschen Boer en Hottentot
(z.g. Rehobotherbastaard, Jena 1913) en het zeer recente werk van
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Dr. RoDENWALDT over eén bastaardbevolking op het eiland Kisar
in de Timorzee, waar in het midden der 18e eeliw eenige Nederlandsche onderof fieren, gehuwd met inlandsche vrouwen, den grondslag hebben gelegd voor een thans daar levende bastaardkolonie.
D i t door het Ned. Ind. Gouvernement uitgegeven werk is van
een groot aantal stamlijsten en afbeeldingen voorzien. Zooals te
verwachten was, bleek bij deze beide onderzoekingen de duidelijke
splitsing van erffactoren in het nageslacht. Bij lieden met een
grooten inslag inlandsch bloed vindt men nog thans heterozygote
bruinoogigen Aa, die bij tijd en wijle kinderen met blauwe oogen
krijgen. Terecht wijst RODENWALDT op de voorbarigheid van
uitspraken over minderwaardigheid eener bastaardbevolking, voordat men deze lieden menschwaardiger bestaansmiddelen heeft
verschaft dan hun thans ten dienste staan.
Waar moet men de localisatie der erffactoren zoeken? Ziehier
een vraag, die ongetwijfeld bij ieder opkomt, die het wisselend
komen en gaan der erfelijke eigenschappen waarneemt. Voor den
bioloog bestaat er geen twijfel, of er is een vast verband tusschen
erffactoren en standvastige deeltjes in de celkern, de z.g. kernstaafjes
of chromosomen. Men moet zich echter niet voorstellen, dat de
erfelijke eigenschappen zelf aan de chromosomen gebonden zijn.
Het verband is van veel ingewikkelder aard. Stoffelijke deeltjes
in de chromosomen mogen worden verondersteld, welke waarschijnlijk als richtende centra den gang van bepaalde ontwikkelingsverschijnselen beheerschen. De mensch bezit in elke cel van zijn
lichaam 24 paar kernstaafjes, waarvan één paar niet precies gelijk gebouwd is bij man en vrouw. Ieder rijpe kiemcel der vrouw bezit een
Z.g. x-chromosoom, dat slechts bij de helft der kiemcellen van den
man voorkomt. Is het niet verwonderlijk te denken, dat ieder van
de millioenen celkernen van ons lichaam in dat opzicht geslachtelijk
is gedifferentieerd? D i t verschijnsel speelt een rol bij de overerving. Het verklaart nl. het overspringen van een geslacht bij
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bepaalde eigenschappen en afwijkingen, b.v. bij de kleurenblindheid,
de bloederziekte enz. en verklaart eveneens, dat deze z.g. aan
het geslacht gebonden kenmerken veelvuldiger voorkomen bij den
man dan bij de vrouw. Het is waarschijnlijk, dat ook tal van normale
eigenschappen dienzelfden weg der overerving volgen. Misschien
is ook aldus te verklaren, dat — zooals reeds SCHOPENHAUER
aangeeft — een zoon bepaalde eigenschappen van de moeder, niet
van den vader erft. Het is n l . steeds van de moederlijke zijde,
dat de zoon zijn x-chromosoom, waaraan die erffactoren gebonden
zijn, kan ontvangen. De dochter daarentegen krijgt het x-chromosoom, waarvan zij een dubbel exemplaar bezit, zoowel van vader
als van moeder.
De erfelijkheidsleer is een jonge wetenschap, maar een wetenschap, welke veel beloften voor de toekomst geeft. Een betere
kennis van de erfelijke eigenschappen van het Nederlandsche volk
is een plicht van den huldigen tijd. Wie beseft, dat de menschen
genetisch onderling verschillend zijn aangelegd en dat dit erfelijk
bezit overgaat op het nageslacht, onttrekt zich niet aan de noodzakelijke vraag: wie worden de ouders van dat nageslacht? Die
vraag, eenmaal opgeworpen, wordt de bron van een ernstige studie,
welke den bioloog plotseling brengt in het brandpunt van sociale
vraagstukken. De tijd is aangebroken, dat een beoefenaar der
erfelijkheidsleer zich niet meer kan beperken tot proefveld of
studeervertrek, doch medezeggingschap krijgt in fundamenteele
toekomstvragen der gemeenschap. Is niet onlangs te Genève de
eerste wereldconferenüe over het bevolkingsvraagstuk een kruisgesprek tusschen oeconomen, sociologen en genedci geweest?
Het vraagstuk van overbevolking en kinderbeperking, van de
bevolkingsquantiteit en de bevolkingsqualiteit, van immigratie en
emigratie, van kiembeschadiging enz. — raakt het niet ten zeerste
aan diezelfde hier opgeworpen vraag, welke de genedcus zich
stelt: wie worden uit dit oogpunt beschouwd de ouders van de
toekomstige geslachten?

80
Een betere kennis van het Nederlandsche Volk zal eerst mogelijk
worden, wanneer de gemeenschap de volle aandacht wijdt aan
dit probleem en daarnaast ieder, die de toekomst van het Nederlandsche Volk ter harte gaat, medewerkt ten einde bevordering van
die kennis te verwezenlijken. Famihebeschrijvingen, noteering
van eenvoudige gegevens tijdens de ontwikkeling der kinderen in
woord en beeld, neergelegd in het onderling familieverband;
medewerking van artsen, onderwijzers en geestelijken in het
bijzonder ten platte lande om vast te leggen hetgeen nog vast
te leggen is, voordat door huwelijk buiten de gemeentegrenzen
een sinds eeuwen in engen kring bewaard erfgoed wijd en zijd
is verspreid. En wat de gemeenschap betreft, deze zorge voor
de sdchting van een centraal bureau, b.v. binnen de muren van
het Nederlandsch Centraal Bureau voor de Statistiek, waar zulk
voortreffelijk, ook de erfelijkheidsstudie te stade komend werk
wordt verricht. Laat Nederland in dit opzicht het voorbeeld
van Zweden volgen of door particulier initiatief en finantieelen
steun (zooals in Zwitserland) bereiken, wat voorloopig hier te
lande van staatswege nog niet mogelijk mocht zijn. Berichten uit
Nederi. Indië doen verwachten, dat men daar het Moederland
met de uitvoering van dergelijke plannen wellicht vóór zal
zijn.
De studie der erfelijkheid, zoomin als de erkenning van de beteekenis van het erfelijk bezit in ons individueel bestaan, mag
nimmer tot een fatalistische levensopvatting leiden. Moge het
bovengenoemde voorbeeld van de honingbij het symbool zijn
van de potenties, welke op den bodem van ons wezen verborgen
liggen: erffactoren, die door gunsdge of ongunsdge levensvoorwaarden naar boven gehaald, ons overdrachtelijk gesproken, tot
koningin of tot simpele werkbij kunnen maken. De erfelijke aanleg
schept immers slechts mogelijkheden. De verwezenlijking of onderdrukking hangt van duizenderlei omstandigheden af en vele van

81
deze beheerschen wij zelve, vele hebben de opvoeders der menschheid in hun macht.
Het bereikbare is steeds grooter dan het reeds bereikte. Doch
de gemeenschap beseffe, dat wat in den erfelijken aanleg ontbreekt,
zelfs onder de allergunstigste condities niet te voorschijn is te
roepen, gedachtig aan Calliban. De gemeenschap zij dus op haar
hoede voor de verspreiding van aanvankelijk geïnterneerde geestelijk
defecten in de vrije maatschappij, uit de kortzichtige overweging,
dat dit hun individueel bestaan veraangenaamt en oogenschijnlijk
tegelijkertijd de staatskas verlicht. Het recht om te leven is iets
anders dan het recht om leven te geven. D i t zijn denkbeelden
van alle tijden, die echter in het Hcht der moderne erfelijkheidsstudie
een nieuwe beteekenis krijgen en de verantwoording, welke wij
tegenover het nageslacht dragen, ongetwijfeld grooter maken.

6

ONZE V O O R S T E L L I N G E N O M T R E N T H E T
MECHANISME VAN CHEMISCHE
REACTIES
door
PROF. DR. W . REINDERS.

Een scheikundige vergelijking zegt ons, welke de gewichtsverhouding is van de stoffen, die bij een reactie verbruikt of
gevormd worden, en, wanneer er gassen aan de reactie deelnemen,
ook iets omtrent de volumeverhouding, waarin dat geschiedt,
maar niets omtrent de snelheid waarmede deze reactie plaatsheeft.
Deze snelheid kan zeer verschillend zijn. I n een mengsel van
waterstof en zuurstof is zij bij gewone temperatuur oneindig klein.
Bij verhitting, ook plaatselijk, b.v. door het inbrengen van een
vonk, wordt zij plotseling zeer groot, zoodat de omzetting als
explosie verloopt. Toch kan de omzetting ook bij gewone temperatuur plaats hebben, wanneer men er slechts een stukje platinapuimsteen inbrengt; zeer rustig en regelmatig verdwijnen dan
waterstof en zuurstof en komt er water voor in de plaats.
De vraag, die ons heden avond zal bezig houden, is die naar
de oorzaak van deze verschillen, naar den weg, waarlangs een
scheikundige omzetting eigenlijk tot stand komt, naar het mechanisme daarvan.
Laten wij eerst eens een reactie tusschen twee gassen beschouwen
en veronderstellen, dat de omzetting tot stand komt, telkens
wanneer in het mengsel d.ier beide gassen 2 verschillende moleculen
met elkaar botsen. Het aantal van deze botsingen per secunde zal
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dan het aantal moleculen van het reactieproduct bepalen, dat in
dien tijd gevormd wordt, d. i . de snelheid van de omzetting,
Hoe groot is dit aantal botsingen en waar hangt het van af?
Noemen wij de beide gassen A en B. Het aantal malen in één
secunde, dat één bepaald molecule A, dat zich in een zeker volume
van het mengsel, b.v. 1 Liter, bevindt, botst tegen een molecule
B, is des te grooter naarmate meer moleculen B in dat volume
aanwezig zijn, is dus evenredig met de concentratie van B. Maar
wat voor één molecule A geldt, geldt ook voor een tweede en
het totaal aantal botsingen van moleculen A met B is dus ook
evenredig met de concentratie van A. Het is dus evenredig zoowel
met CA als met C B , of in vergelijking:
<p = k^^CA.CB.

Het aantal van deze botsingen, dat afhangt van de temperatuur
en van den aard van de beide gassen, kan uit de kinetische gastheorie berekend worden. Het is geweldig groot, wat duidelijk is,
als men bedenkt, dat voor een gas als zuurstof de gemiddelde
snelheid der moleculen bij gewone temperatuur is 440 M . per
secunde, en de gemiddelde weglengte bij 1 atm. druk, d. i . het
stukje weg, dat zulk een molecule na de botsing aflegt, alvorens
weer met een ander te botsen, slechts 0,000006 cm. is, zoodat
dus één molecule per secunde 7.000.000.000 maal met een ander
in aanraking komt. Had dus iedere botsing van een molecule A
met B omzetting tot AB ten gevolge, dan zou pracdsch de geheele
omzetting in een uiterst kleine fractie van een secunde zijn afgeloopen.
In enkele gevallen blijkt dit ook zeer snel te gaan. Als men
b.v. NHg-gas met HCl-gas mengt, dan treedt onmiddellijk nevelvorming op; de beide gassen vereenigen zich onmiddellijk tot
NH4CI.
Gewoonlijk echter geschiedt de reactie bij gewone temperatuur
niet of uiterst langzaam. De, reden hiervan is, dat de meeste moleculen bestaan uit 2 of meer atomen en dat bij de omzetdng de
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binding tusschen deze atomen moet worden verbroken. Een molecule is dus in het algemeen een zeer stabiel geheel, dat bij de
botsing met een ander molecule, waarmee het zou kunnen reageeren,
niet uiteen valt.
Wanneer er nu toch een langzame omzetting plaats heeft, dan
moet men aannemen, dat dit geschiedt, doordat van tijd tot tijd
óf een bijzonder gelukkige botsing plaats heeft tusschen twee moleculen, die b.v. een veel grootere snelheid hebben dan met de
gemiddelde temperatuur van het gas overeenkomt, öf één of beide
moleculen door een bijzondere omstandigheid bij de botsing in
„actieven" toestand verkeert. Dit laatste kan men als volgt begrijpen:
De atomen in een molecule nemen niet een volkomen onveranderlijken stand ten opzichte van elkaar i n , maar vibreeren om een
evenwichtstoestand; nu eens zijn zij wat dichter bij elkaar,dan
weer wat verder van elkaar verwijderd. I n bepaalde standen,
b.v. de uiterste stand, kan de binding losser zijn dat gewoonlijk.
Het molecule is dan in „actieven" toestand. Treft op dat oogenblik
een molecule van de tweede soort B dit actieve molecule A, dan
zal de binding der atomen in molecule A verbroken worden en
volgt een omzetting tot A B .
Van het totaal aantal botsingen cp heeft dan een fractie e plaats
met „actieve" moleculen en de reactiesnelheid zal mitsdien voorgesteld kunnen worden door de vergelijking:
V = e 93 = skiCA.CB = kCA.CB.
Was de reactie
2A + B = AaB,
dan zou de vergelijking van de reactiesnelheid worden:
V = E(p = EkjCA^CB = kCA^CB.
Wij zien hieruit, dat de macht, waarmee de concentratie van
een der deelnemende stoffen in de vergelijking van de reactiesnelheid voorkomt, het aantal moleculen daarvan aangeeft, dat
bij de omzetdng tegelijk i n reactie treedt.
Gaat men dus de reactiesnelheid bepalen in verschillende meng-
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seis, waarin de concentratie van een der deelnemende stoffen
gevarieerd wordt, terwijl die der andere constant blijft, dan kan
men uit de verandering van dege snelheid afleiden, met hoeveel
moleculen die eene stof aan de reactie deelneemt of, zooals men
zegt, de orde van de reactie ten opzichte van die stof bepalen.
Uitgaande van deze gedachte, die reeds door VAN 'T HOFF werd
uitgesproken, toog men reeds een 40 jaar geleden aan het bepalen
van reactiesnelheden, in de hoop hiermede het mechanisme van
reactie's te leeren kennen.
Het resultaat was buitengewoon verrassend en teleurstellend.
Ten eerste verhep bijna geen enkele reactie, althans in den
gastoestand, overeenkomsdg de gebruikelijke vergelijking. Verder
bleek dat kleine verontreinigingen, zooals waterdamp, dikwijls
een enorm grooten invloed hadden: de vlam van kooloxyd gaat
uit in absoluut droge lucht. En ten slotte bleek ook in zeer veel
gevallen de wand van het vat, waarin de reactie plaats heeft, van
zeer grooten invloed te zijn.
Uit dit alles is duidelijk, dat de eenvoudige voorstelling, als
zou de reactie alleen plaats hebben, wanneer de reageerende
gasmoleculen op gelukkige wijze met elkaar botsen of wanneer
één daarvan door innerlijke oorzaken „acdef" is geworden, niet
houdbaar is. Ook vreemde stoffen, zooals waterdamp of de wand
van vaste stoffen, zijn in staat de reageerende moleculen te
„activeeren".
Alvorens deze wijze van activatie te beschouwen, zullen w i j
eerst een bijzonder geval van activatie onder oogen zien, n.l. die
door het licht. Als voorbeeld de reacde H2 + Cl3 = 2 H C l .
BoDENSTEiN cn Dux vonden hiervan, dat de reactiesnelheid evenredig is met de intensiteit van het opvallende licht (Jo), met het
kwadraat van de chloorconcentratie, omgekeerd evenredig met
de concentratie van de zuurstof, die als verontreiniging bijna altijd
aanwezig is, en onafhankelijk van de waterstofconcentratie.
Dus: V = kloC^,^ : Co,.
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De verklaring van deze merkwaardige betrekking is door NERNST
gegeven en luidt als volgt: Het licht wordt geabsorbeerd door
chloorgas en de opgenomen licht-energie wordt gebruikt om een
zeker aantal moleculen chloor in atomen te splitsen. Wanneer
zulk een atoom chloor botst tegen een molecule H , , vormt zich
een molecule H C l , maar tegelijk komt het andere atoom H v r i j .
D i t is ook zeer „actief" en vormt bij botsing met een molecule C l j
weer een molecule H C l , en tegelijk weer een vrij atoom C l , D i t
zal nu weer reageeren met een molecule Hg enz, We krijgen dus
een heele reeks, een keten van opeenvolgende reactie's, waaraan
ten slotte een eind komt, doordat öf 2 atomen H en C l tegen
elkaar botsen en een molecule H C l vormen zonder meer, öf doordat
een dezer actieve atomen tegen een molecule O, botst en daarmee
reageert zonder vorming van nieuwe actieve atomen, Hoe meer
zuurstof dus als verontreiniging in het gasmengsel aanwezig is,
des te eerder er aan de reeks van opeenvolgende reactie's een einde
komt en des te korter dus de ketens worden.
Uit de hoeveelheid geabsorbeerd hcht en de daardoor gevormde
hoeveelheid H C l is met de wet van EINSTEIN te berekenen, dat
in zuiver, weinig zuurstofhoudend chloorknalgas de ketens wel
100,000 schakels lang kunnen zijn. Door toevoeging van zuurstof
worden de ketens veel kleiner en wel zal hun lengte, en daarmee
de gemeten reacdesnelheid, omgekeerd evenredig zijn met de
concentratie van de zuurstof. De invloed van de chloorconcentratie
volgt hieruit, dat er van het invallende licht des te meer geabsorbeerd
wordt, naarmate de chloorconcentratie grooter is.
De gedachte, die aan deze verklaring van de pliotochemische
reactie ten grondslag hgt, de aanname van een keten van opvolgende
reacde's, kan men ook op donkerreacde's toepassen. Wanneer
toch, tengevolge van een of andere inwendige oorzaak, een der
reageerende moleculen „acdef" is geworden, b,v, bij de reactie
tusschen Hg en O j , een molecule Og zich gesphtst heeft in atomen,
dan zal, als dit atoom botst tegen een molecule Hg en er dan HgO
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gevormd wordt, in dit pasgevormde watermolecule én alle vormingsenergie van de knalgasreactie én bovendien nog de activeeringsenergie voor het O-atoom opgehoopt zijn. Is deze meerdere energie
aanwezig in den vorm van kinetische energie, dan heeft dus dit
molecule een veel grootere snelheid dan overeenkomt met de
gemiddelde snelheid der omringende moleculen; het is als 't ware
een zeer heet molecule, dat bij z'n botsing met een zuurstof- of
waterstof-molecule deze moleculen kan activeeren, zoodat zij in
staat zijn op hun beurt weer een nieuw molecule HgO te vormen,
enz. Bij hoogere temperatuur, als de binding tusschen de atomen
losser wordt, gaat deze activatie gemakkelijker. Dan kunnen er
lange ketens ontstaan, waardoor het optreden van een explosie
begrijpelijk wordt.
De invloed van vaste stoffen op de reactiesnelheid, de z.g.
heterogene
katalyse,
is mede door het groote technische belang,
dat vele, daarvoor vatbare, reactie's hebben, in de laatste jaren
zeer intensief bestudeerd. Daarbij is gebleken, 1°. dat deze katalyse
dikwijls zeer gevoehg is voor andere gassen, die soms reeds in
sporen aanwezig de versnellende werking geheel verhinderen!
de katalysator „vergiftigen"; 2°. dat ook de physische toestand
van de vaste stof, zijn fijnheid van verdeeling, wijze van bereiding
van veel invloed is en 3°. dat de vaste stoffen, die katalytisch
werken, steeds het vermogen hebben één of beide der reageerende
gassen te absorbeeren, d. i . aan hun oppervlak vast te leggen of
te verdichten.
De eerste poging tot verklaring, gebaseerd op de redeneering,
dat de grootere concentratie der reageerende stoffen aan het vaste
oppervlak daar ter plaatse ook een grootere reacdesnelheid zal
veroorzaken, is onhoudbaar gebleken. Men moet wel een „activatie"
van een of beide soorten der reageerende moleculen aannemen.
Soms is het mogelijk uit te maken, welk der beide reageerende
gassen in hoofdzaak of aüeen geactiveerd wordt. D i t is b.v. het
geval bij de reactie tusschen CO en Og met kwartsglas (BODENSTEIN
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en OHLMER) of platina (LANGMUIR) als katalysator. De reactiesnelheid is daar evenredig met Cog, maar omgekeerd evenredig
met Cco. De verklaring van dit oogenschijnlijk zonderUng gedrag
is deze, dat aan het oppervlak van den katalysator zoowel
als CO geadsorbeerd kan worden, maar in totaal slechts een
bepaalde hoeveelheid. De Oa-moleculen worden daarbij geactiveerd,
de CO-moleculen niet. Reactie treedt dus op als een CO-molecule
uit het gas botst tegen een O-molecule of -atoom aan het vaste
oppervlak. Vergroot men de Og-druk, dan komen er meer Ogmoleculen aan het vaste oppervlak en wordt dus het aantal gunsdge
botsingen grooter. Vergroot men den CO-druk, dan verdringen
de CO-moleculen de Og-moleculen aan het oppervlak en wordt
het aantal gunsdge botsingen kleiner. CO werkt dus als gif voor
den katalysator bij z'n eigen verbranding, evenals het bij verschillende andere reactie's aan een vast oppervlak ook als gif kan werken.
Een soortgelijk geval is de reactie CgH^ + Hg = CgHg met
geplatineerd SiOg of koper als katalysator, waar de snelheid afneemt
met toenemende C2H4-druk en dus waterstof aan het oppervlak
der vaste stof geactiveerd wordt. Deze opvatting wordt nader
bevestigd door proeven van PEASE over de vergiftiging van den
koperkatalysator met kwik. Daardoor wordt nl. tegelijk met het
verminderen van de reactiesnelheid ook het adsorptievermogen
van den katalysator voor waterstof zeer sterk verminderd, terwijl
dat voor aethyleen nagenoeg niet daalt.
Omtrent het wezen zelf dezer activatie is weinig met zekerheip
te zeggen. De sterke warmteontwikkeling, die men soms bij de
adsorptie van vloeistoffen waarneemt, b.v. van benzol door kool,
wijst er op, dat adsorptie overeenkomst heeft met chemische
binding, al is dan ook deze binding zóó los, dat zij bij verhooging
van temperatuur gemakkelijk verbroken wordt en het grootste
deel der geadsorbeerde gassen wordt uitgedreven. Volgens de
opvatting van LANGMUIR vormt zich aan het oppervlak een adsorptielaagje van 1 molecuul of 1 atoom dikte, welke moleculen of atomen
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met de buitenste atomen van de vaste stof als het ware een laag
moleculen van een grensvlakverbinding vormen, die door hun
bijzondere jDOsitie ook bijzondere eigenschappen hebben. Doordat
in deze grensvlakmoleculen de binding tusschen de H-atomen
of de O-atomen onderling is opgeheven en die tusschen de H - of
O-atomen en de vaste wand gering is, kunnen deze H - of O-atomen
gemakkelijk reageeren met de daartegen botsende gasmoleculen.
Hierin moet dus de oorzaak der activatie gezocht worden. Volgens
deze opvatting zal de graad van activatie der geadsorbeerde moleculen bepaald worden door den aard van de vaste wand. D i t blijkt
dan ook het geval te zijn. Metalen als N i , Pd en Pt activeeren
gemakkelijk waterstof en worden daarom veel gebruikt voor
katalytische reactie's van waterstof (verharding, methanolbereiding
uit CO + Hg, enz.). Pt, FcgOg, VgOj en koolstof activeeren speciaal
zuurstof en worden daarom gebezigd voor oxydatie-reactie's.
Wordt een gas bij de adsorptie geactiveerd, dan zijn toch nog
niet al de geadsorbeerde moleculen actief in dien zin, dat zij bij
iedere botsing met een molecule van het tweede gas uit de gasphase
daarmee reageeren. U i t de kinetische gastheorie volgt n.l., dat
van een gas met een moleculair gewicht M en een druk van p atm.
per secunde tegen een begrenzende wand van 1 cm.^ zooveel
moleculen botsen als aanwezig zijn in 43,7 X p ; ^/mt grammoleculen. Dat wil zeggen, dat in een kolf van 100 cm.^ inhoud, waarin
50 cc, Og en 50 cc. CO en een katalysator met 1 cm.^ totaaloppervlak
de CO-moleculen bij 15°C 57-maal per secunde tegen deze
wand botsen, zoodat, wanneer het oppervlak voor de helft bedekt
is met Og-moleculen, de geheele hoeveelheid CO in ongeveer
1/25 secunde met deze geadsorbeerde Og-moleculen in aanraking
zal komen. Volgde op iedere botsing omzetting, dan was dus
alle CO in een onderdeel van een secunde verbrand. D i t is absoluut
niet het geval; de reactie verloopt, ook bij veel grooter katalysatoroppervlak, veel trager.
Slechts een klein deel der geadsorbeerde moleculen reageert
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dus bij botsing. Ook door de vergiftigingsverschijnselen komt men
tot deze conclusie. TAYLOR neemt ter verklaring hiervan aan,
dat de moleculen, die op een ribbe of op een hoekpunt van de vaste
stof geadsorbeerd zijn, minder stevig zijn gebonden en dus actiever
zijn dan die, welke op de vlakke wand daarvan zijn gebonden.
Voor reactie's in oplossing gelden dezelfde overwegingen als
voor die in gastoestand. Zoo bleek bij een onderzoek met Dr. S.
VLES over de oxydatiesnelheid van natriumnitriet met luchtzuurstof, die door een spoor zuur sterk wordt versneld, dat men
hier te maken heeft met een kringloop van 4 op elkaar volgende
reactie's en dat de snelheid van zuurstofverbruik, welke men
meet, eigenlijk is de snelheid, waarmee het door het zuur gevormde
salpeterigzuur uiteenvalt in HgO, NO en NOg.
Ook bij de reactie in waterige oplossing werken dikwijls f i j n
verdeelde vaste stoffen katalytisch. Een fraai voorbeeld hiervan
is de verbranding van eiwitstoffen in levende weefsels, en andere
physiologische processen, die door O. WARBURG onderzocht zijn.
WARBURG vond, dat de snelheid van deze processen, b.v. de zuurstofopname door een suspensie van roode bloedlichaampjes of de
koolzuur-assimilatie door algen, zeer sterk geremd wordt door
verschillende groepen van organische verbindingen, zooals alcoholen, ketonen, urethanen, enz. Deze werken als het ware narcotisch
en des te sterker, naarmate de alkylgroep in eenzelfde reeks van
verbindingen grooter is: amylalcohol dus veel sterker dan aethylalcohol. Parallel daarmee gaat de verandering in het adsorptievermogen. Het vermoeden lag nu voor de hand, dat deze physiologische processen zich afspelen aan de vaste celwand of aan het
oppervlak van vaste deeltjes in de cellen. D i t werd bevestigd door
de cellen stuk te maken, b.v. door te bevriezen en te ontdooien,
en de verkregen suspensie te centrifugeeren. Bij de roode bloedlichaampjes vertoonde het heldere centrifugaat dan niet meer
het vermogen van Og-opname, van „ademing", de suspensie van
de vaste deeltjes wel.
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In navolging van BREDIG, die de kolloide metaal-oplossingen
bestudeerde als voorbeeld van de organische fermenten, koos
WARBURG als model voor de celademing een suspensie van actieve
kool in een oplossing van cystine. Cystine is een aminozuur,
welke zuren bekende afbraakproducten van eiwitten zijn, en
verbrandt in waterige oplossing met behulp van de actieve kool,
zeer gemakkelijk tot dezelfde oxydatieproducten, die eiwit in
het dierlijk lichaam levert, n.l. koolzuur, ammoniak en zwavelzuur. Deze verbranding werd ook weer sterk geremd door verschillende soorten „narcotica", waarbij in het algemeen weer een
groot parallelisme was waar te nemen tusschen het adsorptievermogen van deze narcotica aan het kooloppervlak en hun
remmend vermogen op de oxydatie.
Hieruit kan de conclusie getrokken worden, dat de remming
der oxydatie toe te schrijven is aan een bedekken van het kooloppervlak, zoodat dit niet meer toegankelijk is voor de zuurstof
of voor de cystine.
Een enkele uitzondering vormde echter het blauwzuur, dat
buitengewoon sterk remmend werkt en toch bijna niet geadsorbeerd
wordt. Ook op verschillende physiologische processen heeft blauwzuur een zeer sterk remmende werking. Het bleek verder, dat de
actieve kool, evenals de meeste celweefsels, een kleine hoeveelheid
ijzer bevat en dat de katalytische werking van de kool grooter is,
als bij de bereiding daarvan uit organische stoffen, iets van een
ijzerverbinding werd toegevoegd. Met andere woorden: er was
verband tusschen het ijzergehalte van de kool en het katalytisch
vermogen. WARBURG neemt nu aan, dat dit katalytisch vermogen
niet op alle deelen van het kooloppervlak even sterk is, maar speciaal
daar zetelt, waar ook wat ijzer is, en dat de vergiftiging met H C N
nu zoo begrepen moet worden, dat de werkzame ijzerverbinding
daardoor wordt omgezet in een onwerkzame ijzer-cyaanverbinding.
Een soortgelijk gedrag zouden ook de vaste wanden in de
ademende physiologische cellen vertoonen. Ook hierin zou de
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eigenlijke katalytische werking op enkele plekken van de vaste
wand, n.l. daar waar ijzerverbindingen aanwezig zijn, gelocaliseerd
zijn en de vergiftiging met H C N berusten op het omzetten van
deze ijzerverbindingen in een onwerkzame ijzer-cyaan-verbinding.
In plaats van het oude „corpora non agunt nisi fluida" heeft
men in den laatsten tijd wel eens als stelling gepareerd: „corpora
non agunt nisi fixata": geen reactie dan aan een vasten wand.
D i t gaat ongetwijfeld te ver, maar wel is zeker, dat vaste wanden
voor tal van moleculesoorten als geliefd terrein van hun werkzaaniheden worden verkozen.

DE

R E I S V A N HR. Ms. K X I I I E N H A R E
WETENSCHAPPELIJKE B E T E E K E N I S
door
PROF. D R . IR. F. A . V E N I N G M E I N E S Z .
(Verslag opgemaakt door D R . G . J . DE GROOT).

Spreker begon gijn voordracht met zijn groote erkentelijkheid
te betuigen voor de medewerking van de Nederlandsche autoriteiten, in 't bijzonder die der Koninklijke Marine, tot het bereiken van wetenschappelijke resultaten, die ook in het buitenland
zeer de aandacht hebben getrokken.
De duikboot K . X I I I op haar reis naar onze koloniën via het
Panamakanaal werd met zeer nauwkeurige slingertoestellen toegerust tot het bepalen van de zwaartekracht op verschillende punten van den oceaan. De slingertijd is o. a. afhankelijk van de
zwaartekracht (HUIJGENS). Hiertoe was groote nauwkeurigheid
vereischt, waarbij het van belang was, tijdseenheden te meten
tot op een tienmillioenste seconde. Bij het slingeren van een schip
ontstaan allerlei storingen, maar deze werden geëlimineerd door
verschillende slingers op een zelfde punt gelijktijdig te laten slingeren. N u zijn de bewegingen in een duikboot op eenige diepte
zeer gering en de nauwkeurigheid verschilt weinig van die op
het vaste land.
De reis duurde 200 dagen, eigenlijk 199, omdat op den 180^»
lengtegraad één dag overgeslagen vverd, aangezien de boot in W.
richting voer. Vertrek 27 Mei 1926 uit Nieuwediep, aankomst
te Soerabaja 13 December 1926. Het traject ging over Horta, Las
Palmas, Cura9ao, Colon, Panama, San Francisco, Honoloeloe, Ma-
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nilla, Ambon, Banda, Bima, Soerabaja. Gedurende de reis werd
113 maal gedoken. De bemanning en de machines hebben gich
voortreffelijk gehouden en spr, is vol lof over hetgeen hierbij uit
een oogpunt van navigatie, bekwaamheid en betrouwbaarheid is
gepresteerd.
Ter inleiding van de bespreking der wetenschappelijke resultaten diene het volgende: De zwaartekracht is de aantrekking van
een voorwerp naar het oppervlak van de aarde door de aarde zelf,
of wel de som van de aantrekkingen van alle deelen der aarde.
Wordt de afstand van het voorwerp tot de aarde grooter dan neemt
de zwaartekracht af; het gewicht neemt toe met de massa van het
voorwerp, 1 K G , weegt bv, op een K M , hoogte minder dan ter
hoogte van den zeespiegel. Van deze eigenschappen kan men gebruik maken om den vorm der aarde te bepalen. Was de aarde
bolvormig, dan was overal de aantrekkingskracht gelijk.
Aan de polen is de aarde afgeplat, men bevindt zich daar dichter
bij de massa's der aarde en vindt daar een grooter aantrekkingskracht dan aan den equator.
Het doel van de waarnemingen in de K , X I I I was na te gaan
of de doorsnede van de aarde evenwijdig aan den equator zuiver
cirkelvormig is. Verschillende reeds uitgevonden bepalingen maakten een nader onderzoek noodzakelijk vooral met het oog- op de
daaruit af te leiden consequenties.
De aardkorst begint op een 100 K M , diepte plastisch te worden;
zij gedraagt zich tegen eb- en vloedkrachten nog wel als een vaste
stof maar door langdurig werkende krachten heeft zij de gedaante
van een wentelende vloeistof bol gekregen.
De waarnemingen, te land verricht, vertoonden te vele hiaten,
om een conclusie te trekken; op de reis van de K X I I I zijn deze hiaten belangrijk aangevuld. De resultaten hebben echter nog een
voorloopig karakter. Zooveel is wel te Zeggen, dat de doorsnede
van den equator geen regelmatige cirkeldoorsnede is,
In den Atlantischen Oceaan en de Stille Zuidzee werd een sur-
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plus aan zwaartekracht gevonden, hetgeen op een uitpuiling in
die beide oceanen duidt. Het is echter gewenscht dat het onderzoek ook op andere lijnen om de aarde wordt voortgezet. I n den
Indischen Oceaan werd geen uitpuiling gevonden (reis van de K . I I ) .
De zwaartekrachtstoename wijst op groote extra massa's in
de aardkorst. Nu vond men op het vasteland, dat onder de groote
gebergten een tekort aan massa is, welke vrijwel overeenkomt met
de massa van het gebergte boven den zeespiegel. D i t is aldus te
verklaren, dat de aardkorst zou drijven op een tamelijk vloeibare onderlaag. Neemt men dit aan, dan moet zich automadsch
dit effect voordoen. De gebergten verrijzen dan zóó, dat zij evenwicht vormen met de verplaatste plasdsche massa eronder (isostadsch evenwicht, evenals bij drijvende ijsbergen).
Volgens BouRE zou er overal isostatisch evenwicht zijn.
Een andere theorie is de contracdetheorie: de aarde is een star
geheel, door afkoelingen ontstaan spanningen en de aardkorst gaat
Zich plooien. Maar dan mag men niet aannemen, dat er isostatisch
evenwicht is. Men zou telkens verbreking van evenwicht moeten
verwachten, vooral in den Adandschen Oceaan, waar een rug de
nagenoeg evenwijdige kusten verbindt. Deze theorie heeft veel
aanhangers verloren, ten gunste van de nieuwere theorieën van
WEGNER. Volgens deze zijn de continenten aardschollen die op
de vloeibare massa drijven en zelfs in beweging zijn (de Adantische Oceaan wordt per jaar enkele meters breeder). Zoowel hel
Amerikaansche als Aziatische continent zouden zich in westelijke
richting bewegen met verschillende snelheden.
De zeer diepe (tot ± 10 K M . ) troggen ten O. van Azië zouden
te beschouwen zijn als het „zog" achter het zich bewegende continent. Door de taaiheid vloeit dit nog niet dadelijk toe, maar dan
is er ook een verbreking in den evenwichtstoestand.
In de oceanen zijn groote massa-overschotten gevonden. I n
den Adandschen Oceaan is het surplus slecht in overeenstemming
met de theorie van de isostasie en evenmin met die van WEGNER,
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dat de bodem van den oceaan een taaivloeibare massa zou zijn.
In den Atlantischen Oceaan ten N . van Portorico is een groote
diepzeetrog. Daar is een groot tekort aan massa. .
Tusschen Panama en S. Francisco voer men langs een steile
kust. Op 4 plaatsen zijn een reeks van waarnemingen verricht langs
trajecten dwars op de kusdijn verricht. De resultaten waren; onder
aan de helling een surplus, boven een tekort aan massa. Het is
waarschijnlijk, dat men hier met een stuweffect te doen heeft,
doordat de westrand van Amerika met groote kracht drukt tegen
den bodem van de Stille Zuidzee,
Dwars over den Stillen Oceaan varende nam men een groot
surplus aan massa waar. D i t stemt niet overeen met de verschillende theorieën (WEGNER, contractietheorie, theorie van BOURE).
In het Westelijk gedeelte van den Stillen Oceaan heerscht groote
e enwichtsverstoring. Er werken hier sterke tangentieele krachte i . Aan den N . en Z . rand der troggen is een sterk surplus aan
massa, veroorzaakt door een drukeffect in horizontale richting.
De trog ten Z. van Java is in details opgenomen, langs 4 profielen
zijn telkens 6 zwaartekrachtswaarnemingen verricht. Ook hier werd
een sterk surplus gevonden en wel ten Z. en N . van de trog,
daartusschen was een tekort, alweer een aanduiding van sterke
horizontale spanningen.
De 2 eilandenreeksen van de Bandagroep die in twee concentrische bogen liggen hebben in het centrum der bogen een surplus
aan zwaartekracht; dit neemt snel af naar de buitenkant en buiten
de bogen is het negatief. De afwijkingen zijn hier zeer groot en
hieruit zou men kunnen afleiden, dat dit gedeelte van de aardkorst sterk uit zijn evenwicht is.
Spreker wijst er nogmaals op, dat de resultaten een voorloopig
karakter hebben en eindigt zijn voordracht met woorden van hulde
aan den état-majeur en de bemanning van H**. M ^ . K . X I I I , die
zoo krachtig medewerkten aan het slagen der expedide.

GREPEN U I T D E T R O P I S C H E

NATUUR

dooi'
D R . J. H . COERT.

Majesteit, dames en heeren. Vermoedelijk hebt U verwacht
van mij allereerst eene definide te krijgen van het begrip „ N a t u u r " .
Ik zal U hierin echter teleur moeten stellen; hetgeen wij met de
uidrukking „de natuur van een streek" aanduiden is een zoo
veel-omvattend en ingewikkeld begrip, dat ik hier liever van eene
definitie afzie, doch U alleen twee factoren wil noemen, die, zelf
deel van de natuur van een streek uitmakend, deze verder grootendeels bepalen, te weten: Het Klimaat
en De
Bodem,
Het

Klimaat,

Ik zal mij dezen avond hoofdzakelijk bepalen tot Java. Betreffende
het klimaat van dit eiland mag ik veronderstellen, dat het U allen
bekend is, dat het een tropisch klimaat heeft, waarin eene regenrijke
periode, de westmoesson, afwisselt met eene regenarme, de oostmoesson, (beter ware: Noordwestmoesson en Zuidoostpassaat).
De temperatuur van Java bedraagt in de vlakte gemiddeld
2714° C , d . i . 81° F. en vertoont, vergeleken met het Hollandsch
klimaat, slechts zeer geringe schommelingen, zoowel dagelijks
als in den loop van het jaar. Wel treden daarentegen belangrijke
verschillen op in temperatuur, naarmate men de vlakte verlaat en
naar boven in het gebergte stijgt. Reeds JUNGHUN gaf eene indeeling
in hoogtegordels
naar de temperatuur. Deze indeeling, die heden
ten dage nog steeds gebruikt wordt, is de volgende;
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Hoogte.
O— 650 m.
650-1500 „
1500-2500 „
boven 2500 „

Zóne.
warme
zóne
gematigde
„
koele
„
koude
„

van
„
„
„

Gemiddelde
27i/.,° tot 23V.°
23V.° „ 18Vc°
m^h" „ 13°
13°
„
8°

temperatuur.
C . ( ± 81°—74°
C. ( ± 74°-62°
C. ( ± 62°-56°
C . ( ± 56°—46°

F.).
F.).
F.),
F.).

Bij dege gemiddelde temperaturen dient opgemerkt te worden,
dat, naarmate men hooger komt, de schommehngen om dege
gemiddelde heen over het algemeen grooter worden, goodat op
de hoogste toppen van Java nachtvorsten geen geldgaamheid gijn,
gooals ik gelf op de G. Raoeng op 3300 m. b. g. meegemaakt heb
en waar de Welirang, 3156 m. b. g., algemeen voor bekend is.
Wat de regenval aangaat, gal het velen Uwer minder bekend
gijn, dat er een belangrijk verschil in dit opgicht bestaat tusschen
West- en Oost-Java. I n West-Java is de Oostmoesson in normale
jaren nog steeds tamelijk vochdg, terwijl naarmate men oostwaarts
gaat, de droogte in dit jaargetijde steeds intenser wordt. Men
heeft naar gelang van het aantal regendagen in de vier droogste
maanden de volgende indeeling gemaakt:
O—10 regendagen in
11—20
„
„
21—40
„
„
41—70
„
„

vier mnd.: krachtige Oostmoesson.
„
„ : vrij krachtige Oostmoesson.
„
„ : vrij gwakke Oostmoesson.
„
„ : geer gwakke Oostmoesson.

Het bovengenoemde verschil in klimaat tusschen West- en OostJava vindt gijne weerspiegeling goowel in de verweeringsvormen
der gronden als ook in de flora. Een paar typische voorbeelden
van dit laatste mogen hier even genoemd worden. Een van de
mooiste woudboomen van West-Java is de Rassamaia, Altingia
excelsa, een tot 60 meter hooge, slanke, statige woudreus, met mooie
rechte stam, die eerst hoog en boven de meeste andere boomen
gijn kruin vormt. Dege boom, die ook bekend is om gijn waardevol
hout, groeit alleen in West-Java en wordt in Oost-Java nergens
aangetroffen. Omgekeerd gal men in West-Java tevergeefs naar
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Tjemara's (Casuarina spec, div.), zoeken. Dege boomen, die
dikwijls voor een soort naaldboomen worden gehouden en dan
ook bij het Kerstfeest de rol van onze sparreboom als Kerstden
overnemen, treden eerst in de buurt van Djocja op en zijn in
Oost-Java zeer algemeen. Botanisch staan deze boomen zeer ver
van de Coniferen af en behooren tot de kleine familie der Casuarinaceae. Een derde zeer typisch botanisch voorbeeld is het volgende. Op vele van Java's bergen treft men de mooie Rhododendron javanicum aan, een heester van 1 a 2 m. hoogte met prachtige, zalmkleurige bloemen, naverwant aan de bekende Rhododendron der Hollandsche tuinen en parken. Deze Rhododendron
had ik persoonlijk al op verschillende bergen van Oost-Java leeren
kennen en wel als een mooie, forsche heester, groeiend op den
grond, dikwijls op vrij steile, kale helhngen, dus als een gewone
grondheester. Niet weinig verbaasd was ik dan ook, toen ik bij
mijn eerste bezoek aan de bergen van West-Java deze zelfde heester vrijwel uitsluitend epiphydsch aantrof in de toppen der hoogste
boomen. De litteratuur bevestigde mijne waarneming en: vond
ik het feit vermeld, dat deze soort inderdaad in West-Java epiphydsch leeft, daarentegen in Oost-Java een grondheester is. Het
is zeer wel mogelijk, dat hierbij de vochtigheid .een rol speelt, in
zooverre dat zij deze grondheester van het droge Oost-Java in
West-Java van de te vochtige bodem naar het drogere beworteImgsmilieu in de toppen der boomen verjaagt, of, zoo men dit
liever w i l , de grootere droogte van Oost-Java deze epiphyt uit
West-Java noodzaakt voor zijn wortels een miheu op te zoeken,
dat langer en beter vocht houdt dan die hooge groeiplaatsen in
de toppen der boomen.
Ik wil de bespreking van het klimaat niet eindigen, zonder nog
even op enkele werkingen van de hevigheid van den regentijd
gewezen te hebben.
Na de Kloeteruptie in 1919 waren de ravijnen in de onmidellijke nabijheid van den krater met tamelijk los vulkanisch mate-
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I'iaal (efflata, lett. uitgeblazen stoffen.) opgevuld; in deze opvulling
werd in den tijd van een westmoesson een geul ter diepte van 20
a 25 m . uitgespoeld (geërodeerd), zooals uit een tweetal photo's
duidelijk te zien is.
Algemeen bekend zijn ook de geregeld terugkeerende overstroomingen, banjirs genaamd, waarvan hier een paar photo's uit
de hoofdplaats Kediri eenigszins een beeld mogen geven.
Met deze korte uitwijding over het klimaat zal ik thans volstaan
en overgaan tot
De

Bodem,

Men kan zeggen, dat de bodem op Java in hoofdzaak van tweeërlei herkomst kan zijn, nam. öf van vulkanische herkomst, öf van
de kalkgebergten afkomstig.
Laat ik U eerst even enkele cijfers mogen noemen, om U de
uitgestrektheid van het eiland in herinnering te brengen.
De lengte van Java bedraagt van Java's 1ste punt, Tjarigan,
(105° 12' 37" O. L.) tot Tandjong Seloko (114° 36' 4 " O. L.) ruim
9 lengtegraden of ongeveer 1060 km., d. i . een afstand van A m sterdam tot Krakau, of van Parijs tot Weenen. De breedte van
Java is op het breedste gedeelte, van Djepara tot Patjitan 81 km.
en op het smalste deel, bij Probolinggi, 22 km.
Een bijna ontelbaar aantal vulkanen rijen zich hier van West
naar Oost aan elkander, van welke nog een 16-tal in de laatste 125
jaar eene of meer uitbarstingen gegeven hebben, terwijl nog zeer
vele anderen door eene continue solfataren- of fumarolenwerking
hun oorspronkelijk karakter aan lederen bezoeker verraden.
Maar ook alle andere hoogere toppen van Java zijn vulkanen
geweest. Volgens VERBEEK en FENNEMA zijn er op Java:
14 toppen boven 3000 m., te weten:
Smeroe
3676 m .
Merbaboe
3145 m .
Slamat
3472 m .
Sendoro
3145 m .
Ardjoeno 3339 m .
Argopoero
3088 m .
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Soembing 3336 m .
Rahoeng 3332 m.
Lawo
3265 m.
Welirang 3156 m.

Tjerimai
Kepala (Ajek-ajek)
Djambangan (Ajek-ajek)
Pangerango

3077
3035
3020
3019

m.
m.
m.
m.

voorts
45 toppen tusschen 2000 en 3000 m . waarvan genoemd mogen
worden:
Merapi
2875 m .
Papandajan 2660 m .
Bromo
2390 m.
50 toppen tusschen 1000 en 2000 m., o. a.:
Kloet
1731 m.
Dorowad 1590 m.
en nog een 22-tal toppen onder de 1000 m., zooals o. a. de oude
vulkaan
Pandan
906 m.
De meeste menschen meenen, dat vulkanen, die in werking zijn,
steeds lava te voorschijn brengen. D i t is echter in zijne algemeenheid geenszins het geval. Vooral in den tegenwoordigen tijd blijven de vulkanen, die uitsluitend lava (rheumatische producten)
te voorschijn brengen verre in de minderheid bij die, welke vaste
stoffen (clasmatische producten of ook wel efflata genoemd) uitwerpen. Feitelijk stooten deze laatstgenoemde vulkanen gassen
uit, maar evenals het gas, dat uit spuitwater ontwijkt, water in
zeer f i j n verdeelde druppels meesleept, zoo sleuren de gassen der
vulkanen deelen van het magma uit de diepte mee naar boven en
slijpen bovendien nog de gang, waardoor zij naar boven gaan uit.
Alle tegenwoordige vulkanen van Java brengen vast materiaal te
voorschijn en slechts bij hooge uitzondering vloeit nu en dan bij
een enkele eens wat lava over. Het vaste materiaal, de zoogenaamde
efflata, varieert in grootte van steenblokken van enkele meters
doorsnede, tot kleinere steenen, steentjes, zand en zelfs tot het fijnste,
de zoogenaamde asch, waarvan U hier eenig monsters kunt zien.
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Aan de activiteit der vulkanen dankt Java zijn rijkdom. Hoewel
de eruptie's zelf door hunne verwoesting onmiddellijk enorme
schade kunnen aanbrengen en hierbij dikwijls vele menschenlevens verloren gaan, zou Java zonder deze eruptie's spoedig zijne
vruchtbaarheid verliezen, Het gesteente van de Javavulkanen is
een zoogenaamd andesitiesch gesteente, een gesteente-soort, die
samengesteld is uit mineralen, die o, a, veel kali, kalk, ijzer en
phosphor bevatten, zoodat de grond, die er uit ontstaat, rijk is
aan plantenvoedingsstoffen. Zelfs het zand, van deze vulkanen
afkomstig, is, in tegenstelling met het Hollandsche zand (kwartsZand) rijk aan plantenvoedingsstoffen, In verband met de snelle
verweering en hevige uitspoeling in de tropen is eene herhaaldelijke aanvulling met versch materiaal onontbeerlijk voor den rijkdom van den grond. Wat eene eruptie voor de direkte omgeving
beteekent, blijkt duidelijk uit de vergelijking van een tweetal photo's van eenzelfde plek uit het Kloetgebergte, de Doergahkloof,
die genomen werden een jaar vóór, resp, 8 dagen na de eruptie
van 1919,
Ik kan niet nalaten U eene kleine schildering van eene eruptie
te geven, die ik zelf van nabij meegemaakt heb, die van de G, Raoeng in Maart 1921,
Stelt U voor boven op den top van den berg aangekomen aanschouwt U een geweldige krater van ruim 2 km, doorsnede, door
een volkomen gesloten steile wand van 600 m, hoogte omgeven.
Even voorbij het midden verheft zich op de groen-zwarte vlakte
beneden ons een grijszwart duintje, waarvan de top door een kleinen trechter ingedeukt is. De bodem van dien trechter wordt gevormd door een platte koolzwarte „bloemkool". Vóór onze oogen
zien wij die bloemkool boller en boller worden, ten slotte ontstaan
er verscheidene helroode scheuren in en tegelijkertijd worden naar
alle zijden zwarte wolkenmassa's met geweld uitgespoten, daarna,
onder hevig gedonder, worden groote lappen, helrood, gloeiend,
nog half-vloeibaar gesteente uit de massa losgescheurd en de lucht
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in geslingerd tot op ooghoogte, d . w . z . 600 m . naar boven, waarna
deze platte steenen als stukjes rood vloeipapier naar beneden „dwarrelen"\
De massa i n den trechter is na deze krachtprestatie weder
tot een platte dofzwarte koek ineengezakt, en hetzelfde spel kan
weer van voren af aan beginnen. D i t onvergetelijke schouwspel
herhaalt zich ongeveer om de twee a drie minuten.
Ik w i l nog enkele oogenblikken Uwe aandacht vragen voor het
materiaal, dat w i j aan de vulkanen danken.
Diep onder een vulkaan bevindt zich de magma-kamer, waarin
het gesteente zich in gesmolten toestand bevindt. Gedurende eene
periode van rust koelt dit magma langzaam af en krystalliseert
dientengevolge in mooie, groote krystallen uit; gesteente, dat zoo
ontstaat, heet dieptegesteente. Treedt daarna eene periode van
activiteit in, dan wordt een gedeelte van dit gesmolten gesteente
een eind naar boven gebracht, koelt daarbij relatief snel af en verhardt tot een gesteente met kleine, soms slechts mikroskopisch
waarneembare krystallen: het oppervlakte-gesteente. De groote
reeds eerder gevormde krystallen of brokken dieptegesteente, die
onderwijl mee naar boven gedreven zijn worden i n het oppervlaktegesteente ingebed. Een en ander is aan enkele der hier uitgestalde handstukken duidelijk te zien. Iedere steen draagt als het
ware zijne geboorteacte bij zich.
Wanneer de vloeibare massa, waaruit het gesteente ontstaat
dikvloeibaar is, kunnen zich door de in het magma aanwezige gassen holten vormen en resulteert een blazenlava.
Wanneer dieptegesteente van een gasrijk magma tot dichtbij
zijn smeltpunt verhit naar boven gebracht wordt ontwijken de
gassen, die nog in het gesteente opgesloten zitten explosief, waardoor het gesteente geheel poreus wordt, het gaat over in puimsteen.
Soms worden steenen half vloeibaar de lucht in geslingerd en
kan dan hun oppervalkte glazig worden en tevens aan alle kanten
scheuren en daardoor een uiterlijk krijgen dat doet denken. aan
het Fransch-waterbrood. Dergelijke steenen worden aangeduid
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met den naam „broodkorstenbom", waarvan ik U hier een exemplaar kan toonen.
Ook over de asch mogen nog enkele bijzonderheden meegedeeld
worden. Door de fijnheid van de korrel zijn de aschlagen buitengewoon capihair, I n aschhoudende grond kan daardoor het grondwater wel 7 m. hoog opgezogen worden, wat voor de landbouw
van goot belang is, In Oost-Java met zijn felle oostmoesson, kan
hierbij nog een ander verschijnsel optreden, zooals na de Kloeteruptie dichtbij den krater gedemonstreerd werd. Het opstijgende
water, dat bodemzouten in oplossing heeft, verdampt aan de oppervlakte onder achterlating van die bodemzouten, die tot een
harde korst samenbakken, waar ontkiemende plantenzaden hun
worteltjes niet doorheen kunnen boren, zoodat dergelijke plekken
nog jaren lang onbegroeid blijven. Echter is slechts het geringste
scheurtje in deze korst voldoende om gelegenheid voor vegetatie
te geven, waarvan de tropische flora dadelijk gebruik maakt, hetgeen op de photo duidelijk te zien is.
Eene groote merkwaardigheid op Java is de Kawah Idjen. I n
dezen krater bevindt zich een meer van vrij sterk geconcentreerd
zwavelzuur. De sterkte van de concentratie wisselt naar gelang
van den regenval en ook in verband met de hevigheid van de solfatarenwerking. Een riviertje voert steeds het overtollige water
af, dat door zijn zuurgehalte voor den landbouw schadelijk is.
Vandaar dat het wenschelijk is, deze afvloeiing geheel te kunnen
regelen, hetgeen wij Hollanders doen door middel van een sluis.
In geval van de Kawah Idjen ligt echter een groote moeilijkheid
in de zuurgraad van het water, daar het gewone materiaal voor
sluizenbouw hier niet tegen bestand is. De sluis is thans gebouwd
van steenen, die eerst in gesmolten zwavel gedompeld zijn en
daarna eveneens met gesmolten zwavel in plaats van met kalk
aan elkaar gemetseld werden.
In de buurt van kraters komen steeds vulkanische dampen uit
verschillende spleten in den bodem. Deze dampen bevatten dikwijls
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O. a. zwaveldioxyd. D i t tast het gesteente aan en kan bij aanwezigheid
van water met de kalk, die in enkele der andesietmineralen aanwezig is, gips vormen, dat soms als een f i j n kantovertrek de steenen
bedekt. Speciaal opvallend werd dit verschijnsel waargenomen
op versch uitgehakt gesteente van de Kloettunnel; door het opgroeien van gipskrystallen op de versche breukvlakken na verwijdering van de steenstukken uit den tunnel was af te leiden, dat,
ter plaatse waar dit materiaal in een ravijn uitgestort werd, zwavelzure dampen uit den grond kwamen, al was de concentratie dermate
gering, dat deze dampen voor menschen niet waarneembaar waren.
Op analoge wijze gaat zwavelwaterstof, dat ook dikwijls in
vulkanische gassen voorkomt, eene verbinding met het ijzer uit
de andesiet aan, waardoor de oppervlakte van de andesiet als het
ware met een donker-indigo-kleurig huidje overtrokken wordt.
Deze kleuring van de oppervlakte geschiedt alleen voor zoover
zij aan de inwerking van de dampen is blootgesteld, zoodat, indien
een gedeelte van een steen door zand er tegen beschermd is, dit
laatste gedeelte zijn oorspronkelijke, grijze kleur behoudt.
Het losse materiaal, dat zich in de buurt van den krater ophoopt,
wordt verder naar de vlakte getransporteerd. D i t kan gebeuren
door afglijden langs de helhngen als steenlawines, of door middel
van water. Bij deze laatste wijze van transport zijn nog twee modificade's te onderscheiden. Eene zeer bekende en zelfs beruchte
is die der modderstroomen of lahars. Hierbij vervult het water
uitsluitend de rol van smeermiddel en werkt selecteerend naar
korrelgrootte, zoodat de geheele massa als een hoogst onregelmatige
brij in de vlakte komt en zoo gedeponeerd wordt. Is er echter eene
reladef groote hoeveelheid water voorhanden, dan ontstaat het riviertransport, waarbij het water het losse materiaal naar grootte en
zwaarte der korrels schift en achtereenvolgens van bovenstrooms
naar benedenstrooms afzet: steenen, zand, zwavel, asch en klei.
Op deze wijze ontstaan gronden, die ieder voor zich zeer homogeen
zijn en waarvan de zavel-, asch- en kleigronden mooie cultuur-
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gronden zijn. De lahargronden zijn aan hunne randen ook zeer
goede cultuurgronden, naar het midden neemt echter de onregelmatigheid dusdanig toe, dat culturen hier een zeer ongelijke stand
vertoonen, naast mooie grond, enkele vierkante meters groot,
liggen plekken schrale zand- of steengrond. De grofste zandgronden
en de steengronden door de rivieren afgezet, zijn tengevolge van
de groote doorlatendheid voor water ook schrale gronden. Echter
ontstaan uit deze vulkanische gronden, zoowel uit de riviergronden
als uit de lahargronden, door verweering mooie, vruchtbare
cultuurgronden.
Geheel anders is het met de gronden uit het kalkgebergte
ontstaan, de mergelgronden. Deze gronden zijn meerendeels zeer
zwaar, scheuren bij droogte en zijn arm aan plantenvoedingsstoffen, speciaal aan phosphaten. Voor de culturen zijn deze
gronden altijd moeilijker en minder productief dan de jonge vulkanische gronden.
Een groot kalkgebergte-complex vindt men in het midden over
de lengte van het eiland, van Noord-Solo tot Soerabaia toe. Toch
is dit gebergte eene zee-afzetting, hetgeen duidelijk blijkt uit
de fossielen, die men er kan vinden, zooals bijv. een groote doopvontschelp (Tridacna gigas), waarvan ik eens een exemplaar
vond in Noord-Madieon.
Een ander kalkgebergte hgt langs een groot gedeelte van Java's
Zuidkust. Een mooi punt hiervan is de baai van Popoh in het
Zuiden van de residentie Kediri. D i t punt is als het ware een
openluchtmuseum.
Op een laag kalkplateau, direct aan de baai gelegen, wordt
men getroffen door het merkwaardig verschil tusschen de erosie
door zoet, humushoudend water en die door het zoute zeewater.
Het zoete,, humushoudende water komt van boven af siepelen
uit het oerbosch en vloeit over het plateau, waar het i n de diepe
spleten verdwijnt. Het kalkgesteente wordt hierdoor tot vlakke,
horizontale plaquetten met uitsluitend afgeronde vormen gemodel-
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leerd. Aan den uitersten rand echter slaat de branding zich tegen
de kalkrots te pletter, het zoute water spat hoog op en valt voor
een gedeelte als fijne regen op het plateau. Zoover als deze zoutwater-regen komt, vinden wij een samenstel van kleine, grillige,
uitgekartelde, scherpkantige, verdcaal opgerichte lijsten en kegeltjes,
sommige bijna zoo scherp als een mes, zoogenaamde microkarren.
Beneden, waar de golven zelf aangrijpen, wordt het gebergte
ondermijnd, waardoor grootere en kleinere stukken van de kust
afbrokkelen, zooals op de photo's duidelijk te zien is.
Aan een ander gedeelte van deze baai ligt een smal strand,
waarachter steile, weeke zanderige kalkrotsen zich verheffen, die
opgebouwd zijn uit foraminifeerenschalen. Men treft er verscheidene
zeer goed geconserveerde fossielen van deze dieren aan, soms ook
van een enkele zeeëgel.
Het strand zelf bestaat grootendeels uit wit koraalzand, hier en
daar met dunne banden dtaanijzerzand er doorheen. Zeer merkwaardig is hier een zandsteen, die in platen op het strand voorkomt en alleen door zijne groote hardheid van het zand te onderscheiden is, overigens gelijkt deze steen zoodanig op het zand,
dat men hem er op het oog niet van kan onderkennen.
Bij de monding van een klein riviertje heeft het witte koraalzand
plaats moeten ruimen voor het zwarte dtaanijzerzand, dat behalve
aan zijn kleur en zijn hoog soortelijk gewicht, te herkennen is
aan het feit, dat het door de magneet wordt aangetrokken.
Op het strand vindt men meestal aangespoelde vruchten van
verschillende strandboomen, die hunne groote verspreiding langs
de tropische kusten aan het transport hunner drijvende vruchten
te danken hebben. De meest gewone zijn wel de groote, vierkante
Barringtonia-vruchten, de ellipsoïde vruchten van de Bintaro,
Cerbera Odollam, en dikwijls nog de zaden van Pangium edule.
Ook Cocos-noten vindt men herhaaldelijk aangespoeld.
Onder de meest aantrekkelijke bijzonderheden van Popoh
moeten wel de koraalbanken gerekend worden. Eene goede schilde-
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ring hiervan te geven is ondoenlijk. Wanneer men, gewapend met
een emmer, welks bodem van glas is, de koraalbanken bezoekt,
staat men verbaasd over kleurenrijkdom en fantastische vormen,
die deze emmer ons mogelijk maakt te aanschouwen. I n de koraalbanken bevinden zich de griüigste diepten, ravijntjes en grotten,
alle bevolkt met sierlijke vischjes, kleinere en grootere, met de
meest onwaarschijnlijke, helle kleuren en bizarre vormen. Deze
dieren zijn niet schuw en laten zich noch door bewegingen, noch
door geluiden verjagen. Ook de koralen zelf vertoonen eene rijke
afwisseling van kleuren en vormen, in welk opzicht vooral de
lederkoralen het meest opvallen. Daartusschen vindt men nog
verschillende schelpen, zooals doopvontschelpen, verder zeeëgels,
zeeanemonen e. d. Zeer merkwaardig is hierbij de samenleving
van een sierlijk oranje vischje (Amphipeion percula) met eene
groote zeeanemoon (Discosoma). Van dit vischje leeft in de
onmiddellijke nabijheid van de anemoon steeds één paartje, dat
bij het minste gevaar of onraad tusschen de door andere dieren
zoo gevreesde, brandende tentakels van de anemoon vlucht. Zoo
innig is deze samenleving, dat, indien men de anemoon uit het
water haalt, men tevens de beide vischjes vangt, die tusschen
de tentakels van de anemoon eene schuilplaats gezocht hebben.
In het aquarium is gebleken, dat de anemoon zonder de vischjes
niet kan leven, echter wel de vischjes zonder de anemoon, indien
zij tenminste voor roofdieren gevrijwaard zijn.
Maar nog meer merkwaardigs biedt Popoh ons. Hooger op in
het bosch stroomt een klein riviertje, dat tengevolge van de verdamping in den Oost-moesson (wij zijn hier in Oost-Java) zijne
bedding geheel met eene eigenaardige, travertynachtige kalkafzetting bedekt heeft, waardoor de bedding uit eene opeenvolging
van kleine terrassen opgebouwd is, welke terrassen door lage
walletjes omzoomd zijn.
Niet overal wordt de kust van Java door kalkgebergten gevormd.
Ten zuiden van Djocja treft men duinen aan, die in vorm geheel
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aan onze Hollandsche ?eeduinen herinneren, echter is de kleur
hier grijszwart in plaats van wit. De photo's geven een duidelijk
beeld van deze duinen en laten tevens zien, dat achter de duinen
een vlakke, moerassige strook Hgt en eerst daarachter het kalkgebergte steil omhoog gaat.
Langs Java's noordkust is het aspect weer geheel anders. Hier
vooral treffen w i j de bekende mangrove, de vloedbosschen, aan.
Deze bosschen bevinden zich op de strook, die bij ebbe droog en
bij vloed onder water komt. Verscheidene boomen, die hier groeien,
hebben merkwaardige aanpassingen aan deze bijzondere levensomstandigheden. Speciaal noemen w i l ik U de zoogenaamde steltwortels der Rhizophora-soorten, de kniewortels van Bruguiera
en de asperge-achtige ademwortels van Avicennia en Sonneratia.
AHe drie vormen van wortels zorgen, ieder op zijne manier, er voor,
dat het wortelstelsel beneden i n den modder voldoende zuurstof
toegevoerd krijgt.
De Rhizophoren vertoonen nog een andere bijzonderheid, nl.
deze, dat de zaden ontkiemen, terwijl de vrucht nog aan den
boom hangt en het kiemplantje eerst afvalt als de kiemwortel
eene aanzienlijke lengte, soms wel van 11/2 dm., bereikt heeft.
Van zelf zijn wij thans bij de merkwaardige boomvormen aangekomen, en w i l ik U enkele laten zien, die niet speciaal aan de
kust gebonden zijn.
Om te beginnen met de Kapok, de randoen. Deze dunne boom
met zijn eigenaardige, horizontale zijtakken doet, vooral in de
periode dat hij bladerloos staat, sterk aan telegraafpalen denken.
Niet minder merkwaardig zijn de waringings, die hunne luchtwortels, zoodra deze den grond bereikt hebben, omvormen tot
secundaire stammen. Een der mooiste en grootste waringins
van Java is wel die in het bosch Gadoengan bij Paree (res. Kediri):
deze boom heeft een kroon met eene doorsnede van 50 M . ; 16
menschen naast elkaar vóór de stam geplaatst, beslaan nog niet
de halve omtrek.
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Door groote, sierlijk ingesneden bladeren, die wel iets of wat
op 10-maal vergrootte eikenbladeren gelijken, valt de Arctocarpus
incisa op.
Eene naaste verwante van dege boom is de Ngangka, Arctocarpus Integra. De?e boom vertoont ons het verschijnsel, dat
hij in gijn jeugd andere bladeren heeft dan later. De volwassen
boom heeft enkelvoudige, gaafrandige bladeren, daarentegen in
gijn jeugd gelobde of ingesneden bladeren. D i t verschijnsel van
verschillende bladeren aan een plant noemt men heterophyllie.
Een dergelijk geval van heterophyllie treedt bij sommige klimmende Araceae op, die in hun jeugd gave, later diep ingesneden
bladeren hebben.
Een geval van heterophyUie, dat niet aan den leeftijd gebonden is,
komt o. a. voor bij Polyschias, eene Araliace, welk boompje aan
sommige takken enkelgevinde bladeren met gaafrandige blaadjes
draagt, aan andere takken daarentegen bladeren, die bijna dubbelgevind gijn.
De tropen gijn bekend om hunne epiphyten. Een der sierlijkste
is wel de hertshoornvaren, die geer dikwijls op Tamarinde voorkomt, soms in groote getale op een enkele boom.
Van de boomen komt men in het bosch. De bosschen onderscheidt men i n Djatie- en wildhoutbosschen. I n Madioen staat
in de houtvesterij Wilangan een Djatie-complex met boomen
van 42 m. hoogte en 6 m. stamomtrek. De Djatiebosschen gijn vrij
guivere bestanden, doordat gij meestal, goo niet allen, aangelegd
gijn; van de oudste bosschen, gooals het bovengenoemde, wordt
door sommige deskundigen aangenomen, dat gij door de Hindoe's
geplant gijn.
•
Bij de googenaamde wildhoutbosschen treft men vele gemengde
bosschen aan, ontstaan door spontane opslag. Enkele wildhout
bosschen gijn aangelegd en bestaan dan uit guivere bestanden
van een of andere houtsoort mits geen Djatie.
Merkwaardige plantenvormen, die gij in de wildhoutbosschen
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vinden, zijn bijv. de lange, zeisvormige vruchten van den Lanang,
Oroxylon, of de enorme peulen van de bekende apenladders,
Bauhinia scandens.
Ook bloemen komen in de bosschen voor en wel veel meer
dan men gewoonlijk aanneemt. Zeer opvallend door hunne grootte
zijn de bloeiwijzen der Amorphophallussoorten, waarvan op Java
A. Campanulatus wel de grootste is. De familie der Malvacae is
vertegenwoordigd o. a. door verschillende soorten van het geslacht
Hibiscus, die groote hard-gele bloemen met donker paarsviolet
hart hebben.
Op sommige plaatsen in het binnenland, soms vrij hoog in het
gebergte, wordt men verrast door het voorkomen van een klein
complexje van een groote varen, die feitelijk uitsluitend op de
zoute strand-gronden thuis hoort, Acrosdchum aureum. Onderzoekt men dergelijke plekken nader, dan blijkt, dat men te doen
heeft men bronnetjes van zouthoudend mineraalwater. Hieruit
is af te leiden, dat deze varens een dergelijk enorme massa sporen
ontwikkelen, dat hiermede geheel Java als het ware overdekt
wordt, zoodat, indien slechts enkele vierkante meter grond een
geschikte bodem voor de ontwikkehng van deze plant bieden,
zij er zich inderdaad ook vestigt.
Een andere varensoort, die veel in de bergen gevonden wordt
in niet al te dichte schaduw of op open terreinen, is de gaffelvaren, Gleichenia. Deze vormt, doordat zijn taaie stengels (eigenlijk
bladstelen) onder voortdurende vertakking steeds verder groeien,
een moeilijk te doordringen wildernis.
Bijna even lasdg is het loopen door dichte graswildernissen
van het wilde suikerriet, Saccharum spontaneum, of van een
T h emeda-soort.
Ten slotte wil ik nog kort een landschap bespreken, dat vooral
voor ons Hollanders in hooge mate iets bekends heeft, nam. de
plassen en moerassen. Een mooi voorbeeld hiervan ligt in het
Zuiden van de residende Kediri bij Toeloengagoeng. Het zou
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interessant zijn om hier het vraagstuk der drijftillen eens ter hand
te nemen. A l spoedig zou men komen tot een soort drijftillen, die
in Europa onbekend zijn, namelijk die welke uit losdrijvende
waterplanten gevormd worden, die nooit in den grond wortelen,
ook niet in hun allereerste jeugd, zooals Pistia strationes, eene kleine
Arace, die als losse kooltjes op het water drijft en door zich steeds
uit te stoelen groote dichte drijftillen vormt, waarin zich spoedig
de eveneens drijvende Cyperus cephalotus nesteh.
Niettegenstaande de groote massa's malariamuskieten, die deze
moerassen bevolken, wonen hier toch menschen, die er hunne
woningen en vischstoelen op palen zetten.
Majesteit, dames en heeren, hiermede ben ik aan het eind
gekomen van hetgeen ik U wilde mededeelen en rest mij alleen
U uit te noodigen, voor zoover het Uwe belangstelling heeft,
hetgeen ik hier ten toongesteld heb te komen bezichtigen.

DE

B E T R E K K I N G TUSSCHEN MOEDER
EN K I N D VOOR DE GEBOORTE
door
PROF. DR. J. A . J. BARGE.

Na een korte inleiding begint spr. niet er op te wijzen, dat wat
men verstaat onder de betrekking tusschen moeder en kind vóór
de geboorte, feitelijk niet anders is dan de uitdrukking van de wijze,
waarop vóór de geboorte in de stofwisseling van de vrucht wordt
voorzien, waarna een korte uiteenzetting volgt van de beteekenis
van het stofwisselingsproces voor het leven in het algemeen en
voor het zoo intensieve ontwikkelingsproces vóór de geboorte in
het bijzonder.
Wanneer men de betrekking tusschen moeder en vrucht in het
dierenrijk overziet, is het merkwaardigste wel dit, dat, ook als
men zich daarbij tot de gewervelde dieren bepaalt, zoo groote
verscheidenheid daarbij aan den dag treedt. Ter toelichting wijst
spr. op drie in dit opzicht wel zeer ten opzichte van elkander verschillende groepen: Vooreerst de dieren, waarbij het bevruchte ei
voor de opname van voedsel en zuurstof vrijwel geheel is aangewezen op de omgeving, het milieu, waarin het zich bevindt, en
waaruit het zelf het noodige tot zich neemt, D i t zijn meest eieren
der lagere in het water levende gewervelde dieren, waarbij het ei
hierdoor is gekenmerkt, dat zich daarin slechts uitermate weinig
reservevoedsel bevindt; het zijn zoogenaamd dooierarme eieren, die
als het ware op avontuur worden losgelaten in grooten getale, Wegens de geringe beschutting gaan er voor en tijdens de ontwikkeling
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vele van te gronde. De betrekking tusschen moeder en vrucht
is hier dus eigenlijk volkomen negatief.
Een anderen toestand vindt men daar, waar, zooals bij de reptielen en de vogels, het ei van een groote hoeveelheid reservevoedsel
is voorzien, zoogenaamd dooierrijk is. Het voedsel behoeft daar
dus niet aan de omgeving door het ei zelf te worden onttrokken,
maar is in het ei gepraeformeerd, van meet af aanwezig. A l naar
gelang van de wijze, waarop in het proces der ademhaling wordt
voorzien, kan men bij de dooierrijke eieren nog 2 groepen onderscheiden: vooreerst de in het water gelegde eieren der visschen en
amphibien. Daarbij is alleen in het ei reservevoedsel aanwezig,
hoewel minder dan bij reptielen en bij de vogels, terwijl de zich ontwikkelende vrucht voor de ademhaling is aangewezen op het omringende water, waaruit in de latere stadia der ontwikkeling ook
nog voedsel wordt opgenomen. Bij de eieren der vogels en reptielen, die op het land worden gelegd en door een kalkschaal worden beschut, voldoet de in het ei gepraeformeerd aanwezige
dooiermassa aan alle voedingseischen, die tijdens het ontwikkelingsproces gesteld worden, terwijl voor de ademhaling zuurstof
moet worden onttrokken aan de omringende lucht, ten behoeve
waarvan door de vrucht hiertoe speciaal geschikte hulporganen
worden gevormd.
Een derde groep vertegenwoordigen de zoogdiereieren. Het ontwikkelingsproces is hierbij zoo langdurig en zoo kwetsbaar, dat
het zonder zorgvuldige beschutting nauwelijks tot een goed einde
zou kunnen geraken. Dienovereenkomstig ziet men, dat het zich
afspeelt in het moederlijke lichaam, waarin het bevruchte ei tot
het einde van het ontwikkelingsproces besloten blijft. Hierdoor
worden de verhoudingen voor voeding en ademhaling der vrucht
geheel anders. Voedsel noch zuurstof kunnen meer aan de buitenwereld onttrokken worden. Voor beide is de zich ontwikkelende
vrucht aangewezen op het moederdier en in verband hiermede
ontstaat er een geheel andere betrekking tusschen beide; er ont-
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wikkelt zich tusschen moeder en vrucht een anatomische samenhang, die het mogelijk maakt, dat aan de vrucht regelmatig en op
doelmatige wijze voedsel en zuurstof worden toegevoerd en dat de
stofwisselingsproducten kunnen worden verwijderd.
In verband hiermede vormt de vrucht een aantal organen, die
de stofwisseling in samenhang met het moederlijk lichaam mogelijk maken. Deze organen noemt men de hulporganen
der vrucht;
zij functioneeren alleen tijdens het leven voor de geboorte,
De ontwikkeling van deze organen beïnvloedt zeer sterk het ontwikkelingsproces der zoogdieren, dat dientengevolge zeer belangrijk van het ontwikkelingsproces der overige dieren verschilt. In
de jongste tijdperken der ontwikkeling is het ontwikkelingsproces
allereerst op de vorming der hulporganen gericht, met het gevolg,
dat er een belangrijk complex gevormd wordt, waarvan het embryo,
dat verder tot het jonge individu, tot het kind dus, zal uitgroeien,
maar een zeer klein gedeelte uitmaakt. Tot de hulporganen • der
vrucht rekent men: de dooierblaas,
het anmionvlies
met het sereus
omhulsel,
of

de

allantois,

het

chorion,

de

navelstreng

en

de

placenta

moederlioek.

Van deze hulporganen komt de dooierblaas
voor bij aüe gewervelde dieren. Z i j is het eenige hulporgaan bij de in het water gelegde eieren. Het amnion met het sereus omhulsel en de
allantois
vindt men bij de reptielen, de vogels en zoogdieren, terwijl het
chorion,
de navelstreng
en de placenta alleen bij de zoogdieren gevonden worden.
Spr. geeft nu een korte uiteenzetting van de beteekenis dezer
organen, om dan langer stil te staan bij die hulporganen, die voor
de zoogdieren en in het bijzonder voor den mensch specifiek zijn.
Met behulp van een aantal hchtbeelden, deels van schematischen
aard, deels reproducties van natuuropnamen, wordt dan een beschrijving gegeven van de allerjongste ontwikkelingsstadia van de
menschelijke vrucht. Allereerst wordt het menschelijk ei beschreven, zooals het 'uit hef ovarium der vrouw vrijkomt, waarbij' in

116
het bijzonder wordt gewezen op de uiterst geringe dooiermassa,
op de aanwezigheid der oolemma en hare herkomst, alsmede op
hare beteekenis als reservevoedsel voor de allerjongste ontwikkelingsstadia, als er nog geenerlei betrekking tusschen het zich ontwikkelende ei en het moederlijk organisme bestaat. Hierna volgen
de eerste deelingsstadia, die langzamerhand, terwijl de oolemma
tengevolge van het voortdurend verbruik steeds minder wordt,
voeren tot het zoogenaamde morula- of moerbeistadium,
waarin
de vrucht uit een nagenoeg sferische, massieve celklomp bestaat,
waarin, oogenschijnlijk althans, alle cellen nog gelijkwaardig zijn.
Geleidelijk echter begint zich in deze celmassa een differentieering te voltrekken, waardoor verschillende celgroepen, die voor
de verdere ontwikkeling een heel verschillende beteekenis bezitten,
kunnen onderscheiden worden. Allereerst onderscheidt men de
buitenste cellaag, die trophoblast
genoemd wordt, van de door deze
cellaag omsloten binnenste celmassa. Ook deze binnenste celmassa
differentieert zich langzamerhand, zoodat zich een drietal celgroepen onderkennen laten; het ecto-mesoderm,
het entoderm
en
het

primair

mesoderm.

In de

ecto-mesodermgïoe.p

en

de

entoderm-

groep, die onmiddellijk tegen elkander liggen,. treden door vervloeiing van de centraal gelegen cellen een tweetal holten op; de
ecto-mesodermholte

en de entodermholte,

I n verband hiermede spreekt

men nu van het ecto-mesodermblaasje
en het entodermblaasje,
Beide
blaasjes tezamen worden door het primaire
mesoderm
omsloten,
terwijl om alles heen de trophoblasthag
ligt. Door splijting treedt
nu ook in het primaire mesoderm een holte op, de
extra-embryonale
coeloomholte
genaamd, een holte, die voortdurend grooter wordt,
zoodat er ten slotte van de primaire
mesodermmassa
niet anders
overblijft dan een dunne laag, die tegen de binnenvlakte van den
trophoblast
aanligt, een dunne laag, die het
ecto-mesodermblaasje
en het entodermblaasje
gemeenschappelijk omgeeft, alsmede een
steelvormige massa, de buiksteel genaamd, die de beide bovengenoemde dunne lagen met elkander verbindt.
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Van al hetgeen er nu in dit stadium der ontwikkeling reeds gevormd is, maakt de celgroep, waaruit zich het eigenlijke embryo,
het latere kind dus, zal ontwikkelen, maar een heel klein deel uit.
Deze celgroep, die als het kiemschild
of embryonaalschild
wordt
onderscheiden, bestaat alleen uit die deelen van het ecto-mesodermblaasje
en van het entodermblaasje,
welke onmiddellijk tegen elkander aanhggen. A l het overige, waaruit de vrucht in dit stadium
bestaat, ontwikkelt zich tot de bovengenoemde hulporganen, en
wel als volgt:
U i t den trophoblast
en het er tegenaan liggende primair
mesoderm ontstaat het chorion;
uit een deel van het chorion tezamen
met een deel van het baarmoederlijk
slijmvlies
de placenta.
U i t dat
deel van het ecto-mesodermblaasje,
dat niet mede het
kiemschild
vormt, samen met het er omheen liggende primaire
mesoderm
ontstaat het amnion. Uit het deel van het entoderm, dat niet mede het
kiemschild
vormt, samen met het er omheen gelegen primair
mesoderm,
ontstaat de dooierblaas;
uit de buiksteel met de
dooierblaas
en een deel van het amnion ontstaat de
navelstreng.
In het tot hiertoe besprokene is nog van eenigen anatomischen
samenhang tusschen moeder en vrucht niets vermeld. De betrekking is ook niet in aüe phasen der ontwikkeling dezelfde, zij ontstaat langzamerhand en verandert geleidelijk van karakter.
De eerste betrekking, die zich duidelijk openbaart, bestaat hierin, dat de vrucht in het morulastadium
reeds zich in het slijmvlies
van den baarmoederwand inboort of invreet. Z i j gaat daarbij zoover in de diepte van het baarmoederslijmvlies,
dat na eenigen tijd de
vrucht alzijdig door baarmoederslijmvlies
omsloten is. Bij dit proces
wordt vermoedelijk baarmoederslijmvlies
onder invloed van de indringende vrucht gedestrueerd en door deze als voedsel gebruikt.
Is eenmaal de door den trophoblast
omgeven vrucht in het baarmoederslijmvlies gelegen, dan begint de trophoblastlaag
der vrucht
te woekeren en uitloopers (de zoogenaamde plasmodiale
laag van
den trophoblast)
uit te zenden in het baarmoederslijmvlies.
Deze
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uitloopers hebben een verterende werking op het omringende
weefsel, dat zi] als het ware aanvreten. Zoodoende wordt er allerlei
weefsel van het baarmoederslijmvlies verwoest en dit is ook het
geval met de zich daarin bevindende bloedvaten. Wordt nu een
bloedvaatwand aangevreten, zoo ontstaat op die plaats een bloeding
en in het slijmvlies ontstaat een met moederlijk bloed gevulde
ruimte. D i t proces speelt zich op tal van plaatsen af, zoodat er als
't ware overal in de omgeving van den trophoblast
met moederlijk
bloed gevulde ruimten zich bevinden, van elkander gescheiden door
de bovengenoemde plasmodiale
uitloopers
van den
trophoblast.
Deze uitloopers van den trophoblast,
die met de eronder liggende
laag van primair mesoderm nu het chorion vormt, worden als chorionvlokken
onderscheiden. Aanvankelijk worden deze
chorionvlokken
over de geheele oppervlakte van het chorion gevormd. I n
een later stadium verdwijnen zij over het grootste deel van het
c/iorio/ioppervlak, om alleen te blijven bestaan aan die zijde van
het chorion, die naar de baarmoederwand is gekeerd. Het is op die
plaats, dat zich uit het chorion met de chorionvlokken
en het aldaar
gelegen deel van het baarmoederslijmvlies, de placenta of moederkoek ontwikkelt.

Deze placenta bestaat dus uit een moederlijk en uit een kinderlijk gedeelte. Het kinderlijk gedeelte, door het chorion met zijn
vlokken gevormd, omsluit de bovengenoemde met moederlijk bloed
gevulde ruimten (de zgn. intervilleuse
ruimten).
De aanvankelijk
Zeer eenvoudig gebouwde vlokken zijn langzamerhand zeer gecomphceerd van gedaante geworden, doordat zij zich voortdurend
sterker boomvormig hebben vertakt, en nu met hun zeer samengesteld relief in de bovengenoemde intervilleuse
ruimten
uitsteken.
De beteekenis hiervan is deze, dat zoodoende het oppervlak der
vlokken
zeer belangrijk wordt vergroot en zij dus over een veel
grootere oppervlakte met het moederlijk bloed in aanraking zijn.
Daarbij komt nog dit, dat bij het voortschrijden der ontwikkeling
zich bloedvaten van het embryo door de buiksteel heen in het cho-
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hebben uitgebreid en tenslotte ook in de vlokken, In het inwendige van de vlokken hevindtn
zich dus aüerkleinste kinderlijke
bloedvaatjes en haarvaten of capillairen. Het kinderlijke bloed
wordt zoodoende zeer dicht bij het moederlijke bloed der interrion

villeuse

ruimten

gebracht.

In het moederlijke deel der placenta liggen voornamelijk bloedvaten die het moederlijke bloed, voor zoover het slagaderen zijn,
in de intervilleuse
ruimten
uitstorten en, voorzoover het aderen zijn,
het daaruit afvoeren.
De stofwisseling der vrucht komt nu op de navolgende wijze
tot stand. I n de placenta
worden als bovenbeschreven het moederlijk en het kinderlijk bloed zoo dicht mogelijk bij elkander gebracht. Beide worden van elkander alleen gescheiden door de
uiterst dunne cellaag, die de vlokken bekleedt. Zoodoende bestaat
er gelegenheid, dat de zuurstof van het moederlijk bloed door deze
cellaag heen naar het kinderlijk bloed diffundeert, terwijl omgekeerd het koolzuur van het kinderlijk bloed aan het moederlijk
bloed wordt afgegeven. Op soortgelijke wijze gaan ook de opgeloste voedingsstoffen van het moederlijk bloed in het kinderlijk
bloed over, terwijl sommige opgeloste stofwisselingsproducten
uit het kinderlijk bloed in het moederlijk bloed worden opgenomen.
Van vermenging
van het moederlijk bloed met het kinderlijke is
daarbij geen oogenblik sprake. Beide blijven volkomen van elkander gescheiden.
Geheel het anatomisch verband dat hier tusschen
moeder en vrucht optreedt is erop gericht, moederlijk en kinderlijk
bloed zóó dicht bij elkaar te brengen, dat zij gasvormige en opgeloste stoffen met elkander kunnen uitwisselen, zonder zich met
elkander te vermengen.
Wanneer men de boven beschreven betrekking tusschen moeder
en kind overziet, dan treft het heel bijzonder, hoe de kiem van
meet af een zeer groote zelfstandigheid vertoont. Wel teert zij in
de allereerste stadia op het reservevoedsel, dat haar in den vorm
der öolemma uit het moederlijk organisme als het ware als leef-
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tocht Is m e d ë g é g é v e i i , d ó c h éeiimaal in de baarmoeder aangeland,
graaft zich de kietn actief in hét baaftnoedefsUjtnvlies
in, waarbij
zij de omgeving aanvreet eü zich zelf m é t het verteerde moederlijke weefsel Voedt. D e hulporganen, die Voor de betrekking
tusschen moeder en kind van zoo groote beteekenis zijti, worden
in d é jongste stadia der ontwikkeling als het Ware doelbewust,
gehéél zelfstandig opgebouwd, terwijl de vorming van het kinderlijke lichaam, öok van het kinderlijke bloed geheel zelfstandig
geschiedt.
- Daartegenover is het moederlijk organisme betrekkelijk passief.
D e verhouding is z ó ó , dat het moederlijk organisme voor de vrucht
weliswaar onontbeerlijk is als beschutting en door het beschikbaar stellen van voedsel en zuurstof op zoodanige wijze, dat de
vrucht deze gemakkelijk kan opnemen, maar dat desniettegenstaande toch de Vrucht in dit milieu zich volkomen zelfstandig gedraagt:
zelfstandig hét eigen lichaam, zoowel als de hulporganen opbouwt,
zelfstandig zich van Voedsel Voorziet, in den aanvang door het
aanvreten der omgeving, later door gaswisseling en diffusie. I n
biologisch opzicht is dus de zich ontwikkelende vrucht van meet
af aan te beschouwen als een Zelfstandig menschelijk individu,
niet als e é n onderdeel van het moederlijk organisme, waarover
de m ó e d e r op Welke gronden dan ook eenig beschikkingsrecht
zou kunnen d ó e n gelden.

VENTILATIE,
door
IR J. F . H .

KOOPMAN.

Op verzoek van het Bestuur behandelt spr. bij dit tweede optreden
voor deze Maatschappij ventilatie. Het onderwerp is zeer uitgebreid,
Het kan van hygiënische zijde worden behcht; spr, zal het voornamelijk van de technische doen en het hoofdzakelijk hebben
over ventilatie-inrichtingen.
H i j zal zich daarbij bepalen tot zulke
in gebouwen en de luchtverversching op schepen, voor tunnels
en in de mijnen geheel onbesproken laten.
Het is algemeen bekend, dat wij door de stofwisseling in ons
lichaam in onze omgeving brengen verhooging van temperatuur,
van vochtigheid en van verschillende gassen, samen te vatten
onder den naam van schadelijke. Onder deze emanatieproducten
rtieende men vroeger als voor ons zelf zeer nadeehg: anthropotoxin
(menschengif) en kenotoxin (vermoeiingsgif), waarvan evenwel
het bestaan niet vaststaat. Met zekerheid weten w i j dit evenwel
van het koolzuur (COg), dat wij uitademen. D i t heeft er reeds jaren
geleden toe geleid voorschriften te stellen voor het toelaatbare
GOa-gehalte in woon- en verblijfruimten. Aan PETTENKOFER
wordt het algemeen toegeschreven, dat hij als eerste die grens
op 0 . 1 vol. % (buitenlucht 0 . 0 3 ) heeft bepaald. Voorschriften
omtrent het CO 2-gehalte vinden wij ook in onze veihgheidswet
voor werkplaatsen.
Men heeft al spoedig gezien, dat zonder schade voor onze gezondheid die grens op 0 . 1 5 en 0 . 2 % (RIETSCHEL) gesteld kon
worden. Onderzoekingen van FLÜGGE en zijn leerlingen van een
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20 jaar geleden hebben aangetoond, dat dit gehalte veel hooger
mag wezen, mits de andere elementen: temperatuur en vochtigheidsgraad van de ons omgevende lucht niet te hoog zijn.
Berekeningen van ventilatie-inrichtingen naar een hoogen
koolzuurmaatstaf geven evenwel als regel een te klein kwantum
versche lucht voor een toelaatbare temperatuur door de warmte,
die wij ontwikkelen en omdat men de lucht, om tocht te voorkomen, met een gematigde temperatuur moet laten binnenkomen.
Behoudens het laatste, geldt dit ook van de vochtigheid. Men
zou dus moeten berekenen naar den temperatuurs- of vochdgheidsmaatstaf, maar krijgt dan te groote luchthoeveelheden, omdat
van de warmte en de vochtigheid, die wij uitstralen, een onbekend
gedeelte door de voorwerpen in en de wanden van het vertrek,
waarin wij ons bevinden, worden opgeslorpt. Met het COj is dit
in veel mindere m-ate het geval. Maar er komt nog iets bij. Proeven
hebben bewezen, dat iemand in een volkomen gesloten glazen
kast na eenigen tijd zich onwel begon te voelen, maar weer opknapte,
zoodra men de lucht in de kast in beweging bracht. Hoe sneller
zich de lucht langs ons lichaam, verplaatst, hoe grooter daaraan
de onttrekking van warmte en vochtigheid wordt. D i t verklaart
de verfrisschende werking, die wij op warme dagen van waaiers,
ventilatoren en in de Engelsche koloniën van punka's, ondervinden.
Het eerst is er door FLÜGGE op gewezen, dat ventilatie moet
dienen om bij ons z.g. „Warme-stauung" (warmteophooping)
te voorkomen. Naar de nieuwste hygiënische inzichten, die hoe
langer hoe meer ingang vinden, moeten de condities in onze woonen verblijfruimten zoodanig zijn,, dat wij daarin een voortdurende
voldoende ,,Entwarmung" (warmteonttrekking of afkoeling) ondergaan.
Het is de verdienste, o. a. van den Engelschen hygiënist LEONARD
H I L L geweest, die deze theorie verder heeft uitgewerkt en twee
eenvoudige instrumenten, den drogen en den natten
kata-thermometer, aan de hand heeft gedaan, waarmede het in korten tijd mogelijk
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is na te gaan of een dergelijke afkoeling in een vertrek plaats vindt.
Het eerste instrument houdt daarbij rekening met de twee elementen: temperatuur en luchtbeweging, het tweede, ook nog met
den vochtigheidsgraad.
Nu is evenwel voor de technici weer het moeilijke, dat de met
die instrumenten en onder cijfers vastgelegde gunstigste condities
niet overeenstemmen met de conclusies, waartoe het wetenschappelijke onderzoek op zeer groote schaal gedurende 10 jaren
in Amerika heeft geleid. Zoo vindt men b.v. in het
„Ventilation
Report
of the New York State"
van 1923 voor bewoonde ruimten,
als de maximum
temperatuur aangegeven 68° F. (20° C ) , terwijl
de te voren bedoelde onderzoekingen uitwijzen, dat die temperatuur
en hoogere zonder bezwaar kunnen worden doorstaan, mits men
maar voor een goede luchtcirculatie zorgt. De Amerikaansche Commissie vond, dat wij tot de beste arbeidsprestatie in staat zijn,
wanneer wij ons maar wennen aan lage temperaturen (in scholen
55—59° F., 13—15° C ) , terwijl de andere onderzoekers daarvoor
veel hoogere temperaturen aanbevelen. Zoolang de hygiënisten het
nog niet eens zijn over de eischen, aan de atmosfeer in besloten
ruimten te stellen, is het duidelijk, dat de ingenieurs niet op wetenschappelijk vaststaande grondslagen ventilatie-inrichtingen kunnen
berekenen en dit als regel dan ook doen aan de hand van eigen
of anderer

ervaringscijfers.

Het doel dezer inrichtingen moet zijn versche lucht in te voeren
in voldoende hoeveelheid zonder hinderlijke verschijnselen als
tocht en geruisch. Een goede ventilatie-inrichting moet men, als
een goede verwarmingsinstallatie, zoo min mogelijk kunnen zien,
niet mogen hooren en alleen maar op aangename wijze voelen.
Het vraagstuk is vooral voor sterk bezette ruimten zeer moeilijk,
zoo niet onmogelijk op een ieder bevredigende wijze op te lossen,
omdat men te maken heeft met individueele gevoeligheden en
met suggestie, waarvan verschillende sprekende voorbeelden worden gegeven.
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Wil een ventilatie-inrichting goed voldoen, dan moet zij
le. goed zijn ontworpen en uitgevoerd, 2e. goed worden bediend.
Zij bieden daarop de grootste kans, wanneer zij zoo
eenvoudig
mogelijk
zijn.
Men onderscheidt natuurlijke en kunstmatige ventilatie. Bij de
eerste geschiedt de luchtbeweging door de zwaartekracht, n . l .
doordat koude lucht zwaarder is dan warme. Vaak wordt de
beweging ook nog versterkt onder de werking van den wind met
gebruikmaking van druk- of zuigkappen op de lucht aan- of
afvoerschoorsteenen. Bij de kunstmatige heeft de beweging plaats
met werktuigen, meestal ventilatoren met electrische aandrijving.
Het groote voordeel bij dit tweede systeem is de zekerheid, dat
men onder allerlei omstandigheden de voorgestelde versche lucht
hoeveelheden en van de gewenschte geaardheid krijgt naar en
de gebruikte lucht uit de verschillende lokahteiten. Deze ventilatie
is van een technisch oogpunt dan ook beter, maar ook veel duurder
dan de andere.
Men kan zeggen, dat in 1914, voor het uitbreken van den oorlog,
de kunstmatige ventilatie in Duitschland stond op haar hoogtepunt;
zij zou geculmineerd hebben in de grootste inrichting van de wereld
op dit gebied, waarvan spr. een lichtbeeld vertoonde, n . l . in de
feesthal te Breslau met een zaal van 135.000 M.^ (een middelmatig
groot Haagsch heerenhuis heeft een inhoud van 1350 M.^). Door
den oorlog is die installatie, die ook meteen voor verwarming moest
dienen, niet gemaakt en wordt die hal sinds begin '24 met vier
daarin geplaatste enorme kolenkachels (caloriferes) op temperatuur
gehouden; de luchtverversching geschiedt in ruim voldoende mate
door de vele reten en scheuren, die in de jaren in dit reuzengebouw
zijn gekomen en niet hersteld werden.
Sinds den oorlog heeft men om bezuiniging in Duitschland en
elders tal van kunstmatige ventilatie-inrichtingen stop gezet.
Dat dit altijd ten nadeele is gegaan van degenen, die in de betreffende ruimten hadden te maken, kan spr. niet zeggen. I n -
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tegendeel, in sommige gevallen, dat overmadg werd verwarmd en
gelucht, was het voor hen als een weldaad te beschouwen. Verder
hebben wij ons sinds den oorlog aan mindere eischen weten aan
te passen en daar zij wij „apres tout" nog zoo slecht niet bij gevaren.
Naar spr.'s persoonlijke ervaring is het absoluut niet vreemd, dat
de Amerikaansche Commissie vond, dat onze arbeidsprestatie
met een wat lagere temperatuur in onze woon- en werkkamers
eerder gebaat dan geschaad is. Spr. wil daarmede niet zeggen,
dat wij „in de kou" moeten gaan zitten, neen! Maar we moeten
zien of we 't niet net zoo goed, of misschien nog beter kunnen
in een minder warme omgeving.
Vroeger ging men er voor groote goed of vol bezette zalen gauw
toe over ventilatie en verwarming te combineeren, tegenwoordig
komt men er meer toe die twee gescheiden te houden en waar
maar eenigszins mogelijk de ventilatie langs natuurlijken weg te
bewerksteüigen. Men krijgt dan evenwel in zulke lokalen 's zomers
soms groote moeilijkheden met een ondragelijke hitte, die men
niet kan Wegwerken. Spr. staat dan ook absoluut niet aan de
zijde van hen, die krachtens veranderde tijden en inzichten „la
mort sans phrase" over de kunstmatige ventilaUe in gebouwen
uitspreken.
Voor ieder object moet nagegaan worden, wat de beste oplossing
ook voor de ventilatie is en men zal daarbij niet volgens universeele
regelen kunnen te werk gaan. Zoo is b.v. het overdruk-ventilatiesysteem, dat bedoelt in een lokaal een druk grooter dan in de
belendende vertrekken te verkrijgen, zoodat bij het openen van
een deur in het lokaal de lucht van binnen naar buiten en niet
omgekeerd kan gaan, ten einde tochtverschijnselen te vermijden,
ongeschikt voor keukens, omdat men daarmede juist de keukenlucht
in het gebouw zou brengen. Toch heeft spr. i n een groot modern
Parijsch hotel dit systeem daar toegepast gezien en nog wel ontworpen en uitgevoerd door een firma met reputatie op dit gebied.
In gebouwen zijn behalve menschen ook nog andere bronnen.
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die in de omgeving warmte en scliadelijke dampen en gassen
ontwikkelen, als b.v. de verlichting; in dat opzicht is de electrische
tegenover de vroegere met petroleum en gas een groote verbetering.
Spr. bestrijdt de algemeene meening, dat een gewone kachel
in een vertrek de luchtverversching zeer bevordert; dit doet alleen
een open haardvuur, maar ten koste van brandstofverspilling.
Spr. bespreekt daarop de theorie van de neutrale zone, waar
beneden in warme vertrekken onderdruk en waar boven overdruk
heerscht, zooals ook met een model wordt gedemonstreerd. Met
die theorie laten zich verschillende vraagpunten bij ventilatie
gemakkelijk verklaren.
Aan de hand van lichtbeelden behandelt spr. achtereenvolgens
de verschillende middelen, die voor luchtverversching in gebouwen
worden toegepast. Als gezegd, worden zij wel met verwarming
gecombineerd, waarvan reeds in de oudheid voorbeelden worden
aangetroffen. Aan de oude Romeinen wordt wel toegeschreven,
dat zij reeds over een zeer hygiënische ventileerende verwarming
beschikten. Men doelt dan op hunne hypocaustum
(ondervloersche)
verwarming, waarvan nog een vrij goed geconserveerd voorbeeld,
dateerende van ca. 100 jaar voor onze jaartelling, te vinden is in
het door hen gebouwde kasteel Saaiburg bij de bekende badplaats
Homburg bij Frankfort a. M . (zie f i g . 1).
Door een ondergrondsch kanaal staat het hypocaustum C,
de ruimte onder het vertrek, in verbinding met het praefurnium A,
van waaruit houtskool of hout verbrand werd in de fornax (het
fornuis) K . De verbrandingsproducten verhitten het groote aantal
gemetselde zuilen m (pilae), die den vloer dragen en gingen door
de openingen r (fenestrea) direct in het vertrek of werden door
kanalen n tot boven het dak afgevoerd, terwijl dan de gaten r dicht
bleven. Was het vuur uitgebrand, dan werden de kanalen n in
ieder geval gesloten en trok lucht door A, k en r in C. Die lucht
was op dien weg verwarmd door aanraking met de wanden van
het fornuis en de heete pilae; men kreeg zoo warme versche lucht
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binnen. Met andere versche lucht uit B kon eerstgenoemde lucht
worden gemengd en getemperd.
Het is duidelijk, dat de verwarmingslucht stof- en aschdeeltjes,

van de verbranding afkomsdg, meevoerde in het vertrek, wat
nu niet bepaald hygiënisch mag worden genoemd.
Op het zelfde beginsel berustte de steenluchtverwarming der
Germanen, waarvan een tiepassing werd aangetroffen in het
klooster te Marienburg, anno 1350. Beide zijn z.g. intermitteerende
ventilatieluchtverwarmingen.
ly-p's
De eerste condnue luchtverwarming van deze soort werd reeds
in de 13de eeuw aangetroffen in het raadhuis te Lüneburg. Hierbij
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bevond zich een gemetselde oven in den kelder. De buitenlucht
verwarmde zich aan het uit- en inwendige van dien oven en
stroomde door openingen of gemetselde kanalen naar vertrekken
boven den kelder.
Hieruit blijkt, dat de z.g. Amerikaansche luchtverwarming,
waarvoor als „iets nieuws" een 15 jaar geleden, vooral voor viUa's,
zooveel reclame werd gemaakt, qua systeem, reeds meer dan zes
honderd jaar oud is.
Hoe men met ventilatieluchtverwarming woningen in groote
steden, aangesloten op „street-steam", in de Ver. Staten van N . A .
verwarmt, vertoont f i g . 2.
In den kelder bevindt zich een uit ribbenbuizen samengestelde
luchtverwarmer, waarin de stoom uit een pijpleiding in de straat
wordt toegelaten. Die stoom condenseert in die buizen en met
de daarmede vrij komende verdampingswarmte wordt de langs
die pijpen strijkende lucht verhit. Het condensaat wordt gemeten
en daarnaar het stoomverbruik betaald; dit warme water loopt
dan in het riool weg. De warme lucht wordt met verdcale schoorsteenen in de kamers boven gevoerd. Ook kan die lucht achter
de verwarmingsruimte nog worden gemengd met onverwarmde
versche lucht. Om zeker te zijn,, dat de warme lucht in de kamers
komt, moeten in al die vertrekken luchtafvoerschoorsteenen naar
buiten zijn. Ook deze vindt men in de afbeelding duidelijk aangegeven.
Spr. wijst op de nadeelige werking van den wind op dergelijke
luchtverwarmingen en geeft in het algemeen de voorkeur aan zulke
verwarmingen, waarbij de luchtbeweging in hoofdzaak onder de
werking van een ventilator geschiedt.
Als voorbeelden van groote inrichtingen worden behandeld
de ventilatie-verwarmingsinstallaties in de genoemde feesthal te
Breslau, de stadsschouwburg te Posen, het Bioscoop Theater
„ L u x o r " te Groningen en het Nieuwe Post- en Telegraafkantoor
te Rotterdam. Bij de laatste bestaat ook de mogelijkheid 's zomers

129
door de luchtverwarmers grondwater te laten stroomen en daardoor
met de ventilatie-inrichting afgekoelde lucht in verschillende
vertrekken te brengen.

Een inrichting, die uitsluitend voor luchtverversching en afkoeling
dient en waarvan spr. nog iets op het doek vertoont, is die m

130
de bekende twee groote speelzalen, de marmeren- en de spiegelzaal
in het Casino te Monte Carlo, Zulke installaties grijpen sterk in
de constructie van gebouwen.
Om iets goeds, ook uit een architectonisch oogpunt te verkrijgen, is tijdige samenwerking van architect en ingenieur noodig,
waarvan spr, met een treffend'staaltje zijn voordracht besluit.

HET

ONDERZOEK V A N D E B U I T E N S T E
L A G E N DER ZON
door
DR. M . M I N N A E R T .

Ieder mensch voelt bij intuïtie, dat de zon een geweldigen
invloed uitoefent op de geheele aarde, op de levenlooze en op
de levende natuur. Omstreeks het midden der 19e eeuw heeft
de natuurkunde ons geopenbaard, dat die invloed grooter is dan
iemand had kunnen vermoeden; dat feitelijk alle arbeidsvermogen
op aarde ons door de zon toegezonden wordt in den vorm van
licht en warmte.
Maar sedertdien is te voorschijn gekomen, dat de zon nog
andere, geheimzinniger werkingen uitoefent. I n de poolstreken
ziet men gedurende den langen winternacht bijna voortdurend
het grillige noorderlicht over het uitspansel spelen, en ook in
onze streken kan men met lichtsterke instrumenten in lederen
helderen nacht zwakke noorderlichtverschijnselen aantoonen. Het
noorderlicht moet veroorzaakt zijn door een werking der zon,
want het is sterker en veelvuldiger als er veel zonnevlekken zijn;
en daar het'juist bij nacht goed zichtbaar is, —• dus aan de zijde
van de aarde die van de zon afgekeerd is •—, wordt men geleid
tot de veronderstelling, dat de zon ons stroomen uiterst ijle gassen
zou toezenden, waarvan de deeltjes geladen zijn, en in het magneetveld der aarde gekromde banen beschrijven, zoodat zij de achterzijde
van den wereldbol kunnen treffen.
Deze stroomen ionen en electronen veroorzaken ook storingen
van de magneetnaald, zij verwekken aardstroomen die het tele-
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grafische verlceer kunnen bemoeilijken, zij maken de bovenste
luchtlagen van onzen dampkring geleidend en beïnvloeden daardoor
de uitbreiding der draadlooze golven. De studie dezer verschijnselen
wordt dus ineens van groot belang voor den mensch. WiUen
wij hopen deze nieuwe natuurkrachten te leeren kennen om er
gebruik van te maken voor onze techniek, dan moeten w i j in de
eerste plaats de buitenste lagen der zon onderzoeken, van waar
de stroomen geladen deeltjes in de ruimte worden gezonden.
De zon is namelijk veel grooter dan we gewoonlijk denken;
de zichtbare zonneschijf is omhuld door een zeer ijlen gasnevel,
die slechts een zwak hcht uitstraalt, en niet waargenomen kan
worden tegen den helderen achtergrond van den blauwen hemel,
evenmin als de sterren bij dag kunnen worden gezien. In deze
buitenste lagen zijn de gassen honderdduizenden malen meer
verdund dan we met onze modernste luchtpompen in *t laboratorium kunnen bereiken. Voor den natuurkundige is hier een
éénige gelegenheid om de eigenschappen te bestudeeren van atomen,
die elkander niet storen en die elk over een groote plaatsruimte
beschikken, zoodat ze zich vrij kunnen ontwikkelen, en hun waren
normaaltoestand kunnen vertoonen.
De waarneming van de buitenste lagen der zon gelukt tijdens
de zeldzame volledige zonsverduisteringen. Dan schuift de maan
als een donkere schijf vóór de zon, en gedurende enkele minuten
schermt zij al het licht af van den verblindenden zonnebol. Alle
menschen die zich bevinden binnen het schaduweilandje dat zij
op de aarde werpt, hebben dan gelegenheid om de zwakke lichtverschijnselen in de omgeving der zon waar te nemen tegen een
donkeren achtergrond. Verscheidene andere methodes zijn bedacht
om ook buiten eklipstijd iets te zien te krijgen van deze verschijnselen; zij zijn van groot nut, maar geen daarvan is zoo afdoende, zoo
zuiver, als de waarneming tijdens volledige verduisteringen.
Daarom zullen wij ons hier beperken tot deze laatste.
In de geschiedenis der eklipswaarnemingen kan men drie stadia
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onderscheiden, die de geleidelijlïe ontwikkeling der wetenschap
kenmerken.
I . I n de eerste helft der 19e eeuw trachtte men vooral de
vormen
te bestudeeren van het tafereel, dat de verduisterde zon
ons openbaart. Men merkte op, dat de zonnebol omhuld is door
een dun laagje, dat een helderrood licht uitzendt, en dat men
de „chromosfeer" noemde. Hier en daar verheffen zich „protuberansen", als verstarde vlammen of wolken, die door een geheimzinnige kracht zwevend worden gehouden; op photo's die met
bijzondere instrumenten buiten eklipstijd gemaakt worden, kan
men soms nagaan hoe ze in den loop van een paar uur opstijgen,
met een snelheid, die honderden kilometers per secunde moet
bedragen. Verder is de geheele omgeving der verduisterde zon
ingenomen door de zacht stralende „corona", die zich soms als
een stralenkrans om de zon uitstrekt naar alle richtingen, soms
ook als twee groote lichtende vleugels uitgespreid is.
I I . In de tweede helft der vorige eeuw heeft men zich meer
toegelegd op de studie der kleuren; de natuurkundige vergenoegt
zich niet met de beschrijving van de tinten die ons oog ziet, hij
ontleedt de stralen met zijn spectroscoop, en uit de kenmerkende
lijnen, die hij daarin onderscheidt, kan hij afleiden welke stoffen
zich in de hchtbron bevinden. Aldus werd gevonden, dat de zon
de meeste elementen bevat welke ook op aarde voorkomen, en
dat de diepste lagen der chromosfeer dezelfde samenstelling vertoonen. In de hooge chromosfeer echter vinden wij alleen de
ijlste en lichtste gassen: waterstof, helium, calcium. Waaruit de
corona bestaat is nog niet bekend: zij geeft zeer kenmerkende
lijnen in den spectograaf, maar bij geen enkel element op aarde
zijn deze zelfde lijnen teruggevonden.
I I I . Na dezen ontzaglijken vooruitgang in de kennis der
zon, scheen het moeilijk verder te komen. Buiten de vormen
en de kleuren moesten echter nog de lichtsterkten
van het eklipstafereel bestudeerd worden; ook hier is een groote verfijning te
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bereiken, wanneer men quantitatieve metingen uitvoert, en wanneer
men ook alle spectraalverschijnselen op intensiteit onderzoekt.
Metingen van de lichtsterkte zijn in de laatste jaren meer en
meer in het middenpunt der belangstelling komen te staan; de
theoretici hebben ontdekt, door welke wetten de lichtsterkte van
stralende gassen bepaald is, en middelen zijn gevonden, om die
proefondervindelijk na te gaan. Het werk van het Physisch Laboratorium te Utrecht is in dit opzicht baanbrekend geweest. De
toepassing van deze methodes op de studie der zon opent een
uitgebreid veld van onderzoek, dat rijke vruchten voor de toekomst
belooft.
Aan een paar uitgekozen voorbeelden zullen we laten zien,
welke gewichtige gevolgtrekkingen men kan afleiden uit de studie
der lichtsterkten.
Vergelijken wij eens het spectrum van de eigenlijke zonneschijf
met het spectrum van de chromosfeer. W i j zien een overgroot
aantal spectraahijnen, die twee aan twee vrijwel volmaakt overeenkomen. De sterkte van die spectraallijnen is echter zeer verschillend: een aantal lijnen zijn in de chromosfeer versterkt, een
aantal andere verzwakt. En wel zijn de versterkte lijnen hoofdzakelijk die welke uitgestraald worden door „geïoniseerde" elementen, dit zijn atomen, welke een lading dragen. W i j leeren
hierdoor, dat de ionisatie in de chromosfeer zeer groot moet zijn,
en op grond van onze aardsche ervaringen komen wij ertoe dit
toe te schrijven aan de lage drukking die daar heerscht. De meting
der sterkten van spectraahijnen in de chromosfeer geeft ons aldus
een middel om de drukkingen in die lagen te bepalen.
Een tweede belangrijke vraag betreft den aard der krachten,
die de chromosfeer en de protuberansen zwevende houden. Indien
deze gassen in evenwicht waren onder de werking van de aantrekkingskracht en van de warmtebeweging, zooals dat in den
dampkring der aarde het geval is, dan zou de lichtsterkte der
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chromosfeer reeds op een hoogte van een paar honderd kilometer
zeer verzwakt moeten zijn. De metingen leeren echter, dat het
helderheidsverval veel geringer is, zoodat sommige gassen nog tot
op meer dan 10 000 K . M . hoogte voorkomen. Er moet dus op
de zon een kracht werkzaam zijn, die op aarde slechts een ondergeschikte rol speelt. Dat is de stralingsdruk! Door na te gaan
volgens welke wet de helderheid der chromosfeer in de hooge
lagen afneemt, vindt men dat de stralingsdruk er in een belangrijke
mate toe bijdraagt, de chromosfeer zwevende te houden. Als ergens
bij toeval een iets te hooge temperatuur ontstaat, neemt de strahngsdruk daar plaatselijk toe, en is het evenwicht verbroken; de chromosfeergassen worden als het ware weggeblazen, en men kan
aantoonen, dat zij juist door hun snelle beweging aan een nog
sterkeren strahngsdriik zijn blootgesteld. Tenslotte' worden zij
met een snelheid van'meer dan 1000 K M . per secunde uit de
zon in de wereldruimte weggeschoten. — D i t moeten blijkbaar
de stroomen geladen deeltjes zijn, waarvan wij bij het begin dezer
lezing de uitwerkselen op de aarde hebben beschreven. Daar de
ionisatie in de chromosfeer zoo aanzienlijk is, kunnen wij inderdaad
begrijpen, dat ionen en electronen een belangrijk bestanddeel
van die stroomen uitmaken.
Tenslotte wihen we een voorbeeld ontkenen aan de studie
der corona. Zooals reeds werd medegedeeld, is hare samenstelling
niet bekend, we weten zelfs niet of ze uit één of uit meerdere
gassen bestaat. De studie der lichtsterkte geeft ons nu hieromtrent
een eerste aanwijzing. Toen de coronalijnen, gephotografeerd
door de Engelsche expeditie in 1927, te Utrecht werden uitgemeten,
bleek dat de afname der lichtsterkte van de binnenste deelen der
corona naar de buitenste, voor de verschillende lijnen volgens
verschillende wetten geschiedde. En wel waren duidelijk drie
typen te onderscheidden. D i t geeft een middel om te herkennen,
welke lijnen in het spectrum der corona „bij elkaar behooren";
het bestaan van drie groepen kan wijzen op drie verschillende
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gassen die in de corona zouden vóórkomen, of op drie verschillende
toestanden van eenzelfde gas. Deze aanwijzingen zijn schaarsch,
maar uitermate waardevol.
De hier aangehaalde voorbeelden mogen volstaan om te laten
zien, hoe de meting der lichtsterkte tot verrassende gevolgtrekkingen
kan leiden, waartoe men door andere methodes niet had kunnen
komen.
De Nederlandsche wetenschap heeft in zake eklipswaarnemingen
een traditie hoog te houden. Onze waarnemers waren op post in
Sumatra (1901), in Spanje (1905), nabij Maastricht (1912), in
Zweden (1914), en telkens vormden stralingsmetingen een belangrijk
deel van het programma. Een oogenblik dreigde het gevaar, dat
deze onderzoekingen niet zouden worden voortgezet, en dat
kostbare ervaring verloren Zou gaan. Het is toen dat de Heer
P. VAN LEEUWEN BOOMKAMP te Amsterdam, door zijn warme
belangsteüing en ruimen steun het inrichten eener expeditie naar
Sumatra mogelijk maakte om de verduistering van 1926 waar
te nemen. Wolken verijdelden helaas het werk. Maar nu de belangsteüing eenmaal gewekt was, en de instrumenten gebouwd, gelukte
het ook voor de verduistering van 1927 in Lapland voldoende
middelen ter beschikking te krijgen. En ditmaal was het weder
gunstig!
De totahteitsgordel liep over Engeland, doorkruiste Skandinavië
van Zuidwest naar Noordoost, en ging dan door de Noordelijke
IJszee. Op aüerlei punten van dezen gordel bevonden zich expedities: Engelsche, Amerikaansche, Duitsche, Russische, Poolsche,
Zwitsersche sterrekundigen waren aanwezig. Het Nederlandsche
kamp werd ingericht nabij Gallivare (Lapland). I n hoofdzaak
waren twee instrumenten opgesteld: een groote spectrograaf met
drie prisma's, voor het spectrum der lage chromosfeer; en een
kleine prismacamera voor het bestudeeren der hooge chromosfeer en
der corona. Deze instrumenten stonden horizontaal op zware
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pijlers van beton, terwijl de zonnestralen door bewegelijke spiegels
in de juiste richting naar de instrumenten werden gekaatst. De
verduistering duurde slechts 41 sekunden; maar dit was voldoende
voor het gestelde doel, omdat de instrumenten er op berekend
waren en lichtsterke beelden gaven. De hemel was volmaakt
helder, verscheidene zeer belangwekkende platen werden verkregen,
Deze opnamen kregen hun waarde echter vooral door het
werk dat na de verduistering werd uitgevoerd. Niet minder dan
56 vergelijkingsplaten werden met aardsche hchtbronnen opgenomen, en dan tegelijk met de eklipsplaten ontwikkeld. Op
deze wijze zijn de noodige gegevens verkregen, om de lichtsterkte
te kunnen bepalen van alle spectraallijnen en van alle gephotographeerde verschijnselen. Het uitwerken van de platen is een
werk van vele maanden; zij bevatten een overvloed van gegevens,
die voor onze kennis van de buitenste lagen der zon van groot
belang zullen zijn.
De hooger aangehaalde voorbeelden bewijzen hoe vruchtbaar
deze intensiteitsmetingen kunnen zijn; met groote verwachtingen
mogen w i j het derde tijdvak in de ontwikkehng der eklipswaarnemingen tegemoet gaan. Het doel dat we willen bereiken kan in
weinige woorden samengevat worden, en de te volgen weg is
duidelijk afgebakend. Terwijl men vroeger tevreden was als men
wist welke soorten atomen op de zon voorkomen, is het nu onze
bedoeling, te bepalen hoeveel er van elke soort is; hoeveel atomen,
hoeveel ionen, hoeveel van ieder hunner bijzondere toestanden.
Hierdoor wordt een volledige beschrijving van den dampkring
der zon mogelijk. Is dat eenmaal bereikt, dan komt de vraag;
waarom is die verdeeling juist zóó ? — Dit leidt ons tot het opsporen
van de krachten die op de zon werken, tot het vinden van de
wetten die in verdunde gassen de atoomvormingen beheerschen.
Zoo is de kring gesloten. Het moet mogelijk zijn, een plattegrond
van de zon te teekenen, en te laten zien hoe dezelfde wetten die
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hier op aarde gelden, daarop toegepast, de zonneverschijnselen
verklaren.
En dan zal het tijd zijn, om de aldus verkregen kennis te benuttigen om het leven der menschen op aarde rijker te maken
aan gouden geluk. Dan zal duidelijk geworden zijn, op welke
wijze de invloed der zon op onze wereld inwerkt, en hoe de veranderingen die aan haar oppervlak gebeuren, jaar na jaar en eeuw
na eeuw, zich ook op aarde weerspiegelen in den vroeger onbegrepen rhythmus van veranderingen in de ons omgevende natuur.
Tot we dit aUes zullen overzien is de weg nog lang; maar de astrophysica is een heel jonge wetenschap, en men kan er op vertrouwen,
dat zij de zichzelf gestelde taak tot een goed einde zal brengen.

F L U O R E S C E N T I E E N HARE TOEPASSING
I N DE P R A K T I J K
door
DR.

J. D.

JANSEN.

In het jaar 1570 verscheen een verhandeling van een Spaanschen
dokter NiccoLO MONARDES, waarin deze mededeelt, dat een extract
van Sandelhout bij opvaUend licht een andere kleur vertoont
dan bij doorvaüend, een verschijnsel, tegenwoordig met den
naam fluorescentie aangeduid.
Deze verhandeling trok spoedig de aandacht der natuurkundigen,
zoodat velen hunner, wij noemen hier slechts GRIMALDI, NEWTON,
HERSCHEL, bovengenoemd verschijnsel in onderzoek genomen
hebben. Hierbij bleek, dat niet alleen sandelhout-extract' zich zoo
verschiüend gedraagt bij op- en doorvallend licht, maar dat ook
andere stoffen, o. a. aeskuline, dezelfde eigenschap vertoonen.
NEWTON vermoedde met een reflectie-verschijnsel te doen te
hebben. H i j heeft met monochromatisch licht gewerkt, dat echter
vermoedelijk niet voldoende spectraal gezuiverd was, want anders
was het hem wel gelukt den waren aard van het verschijnsel te
ontdekken.
HERSCHEL merkte op, dat wanneer men licht achtereenvolgens
twee vaatjes met een fluoresceerende stof liet passeeren, alleen
in het eerste vaatje fluorescentie optrad. H i j meende op grond
hiervan, dat licht, hetwelk een fluoresceerende stof gepasseerd
had, van de eigenschap om fluorescentie te kunnen veroorzaken
beroofd was, een conclusie, welke later bleek niet juist te zijn.
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Doordat velen zich met het onderzoek van fluorescentieverschijnselen bezig hielden, steeg het aantal stoffen dat die eigenschap
bleek te bezitten; de denkbeelden over hetgeen er feitelijk bij
fluorescende plaats vond bleven echter verward, totdat in 1852
een verhandeling verscheen van STOKES, op grond waarvan hem
onmiddellijk de gouden Rumphord medaille werd toegekend.
Laat men ongepolariseerd wit licht vallen op een oplossing
van aeskuline, dan is het doorgelaten licht wit, terwijl blauw
fluorescentie-licht uitgestraald wordt. Daar het doorgelaten licht
niet gepolariseerd blijkt, kan, zoo zegt STOKES, de energie van
het blauwe licht niet afkomstig zijn van het witte licht maar moet
zij haar oorsprong vinden in de energie der ultraviolette of infraroode stralen. Teneinde dit nader vast te stellen, bestraalde hij
oplossingen van aeskuline en van andere fluoresceerende stoffen
met licht van verschillende golflengte. Hierbij bleek hem niet
alleen, dat in het geval van aeskuline de ultraviolette stralen oorzaak
der fluorescentie waren, maar dat in het algemeen een nauwkeurig
verband bestond tusschen kleur der stof, golflengte van het hcht
dat de fluorescentie veroorzaakte en kleur van het fluorescentielicht.
STOKES heeft de resultaten van zijn uitgebreide onderzoekingen
in twee wetten geformuleerd.
Eerste Wet van STOKES. AUeen die stralen, welke door de fluoresceerende stof geabsorbeerd worden, zijn in staat fluorescentie
te veroorzaken.
Tweede Wet. Het uitgezonden licht (fluorescentie-hcht) heeft
steeds een grootere golflengte dan de stralen, welke de fluorescentie
Veroorzaakt hebben.
STOKES is de eerste geweest, die duidelijk heeft aangetoond dat
fluorescentie — deze naam is het eerst door STOKES gebezigd —
berust op omzetting der stralende energie van een bepaalde periode in die van een andere periode.
De tweede wet van STOKES, O. a. door EINSTEIN mathematisch
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behandeld, heeft aanleiding gegeven tot een groot aantal onderZoekingen, waaruit bleek, dat de door STOKES gegeven formuleering
diende gewijzigd te worden. Men moet n l . niet alle emissie- en
alle geabsorbeerde stralen afzonderlijk beschouwen, doch den emissie- en den absorptie-band beide als een geheel. Doet men dit, dan
vindt men steeds, dat de emissie-band (het fluorescentie-licht)
dichter bij het rood is gelegen dan de absorptie-band (het licht,
dat de fluorescende heeft veroorzaakt). Fluorescende-kleur en
eigen kleur der stof staan dus in een nauv/e betrekking tot elkaar.
Een gele oplossing, die een absorp de-gebied heeft in het blauw
en het violet, zal dus met een blauwgroene kleur fluoresceeren,
terwijl oranjekleurige stoffen welke in het blauw absorbeeren een
geelgroene fluorescentie-kleur zullen vertoonen. Dat bij de proef
van HERSCHEL, de vloeistof in het tweede vaatje niet fluoresceert,
vindt zijn oorzaak in het feit, dat door de eerste vloeistof de stralen welke de fluorescende veroorzaken, totaal geabsorbeerd zijn.
De fluorescende van een stof kan door toevoeging van een andere stof sterk beïnvloed worden. Absorbeert de tweede stof i n
hetzelfde spectraal gebied als de eerste, dan is het mogelijk dat
zij de stralen, die fluorescende van de eerste stof zouden teweegbrengen, geheel wegneemt en dus het fluorescende-verschijnsel
achterwege blijft. Heeft de tweede stof een absorptie-gebied op
de plaats van den emissie-band van de eerste, dan kan ook de fluorescentie geheel opgeheven worden. Het is dus mogelijk om door
bijmenging van geschikte stoffen vloeistoffen te „entscheinen"
(nitronaphtaline in petroleum).
Een buitengewoon scherpzinnig bewijs, dat bij fluorescende
omzetting van energie plaats heeft, is door STOKES gegeven met
behulp van complementaire filters, waarvan het eene tusschen
lichtbron en de op fluorescentie te onderzoeken stof en het andere
tusschen die stof en den waarnemer geplaatst is. Fluoresceert de
stof niet, dan ziet de waarnemer niets, omdat beide filters tezamen
juist het geheele spectrum absorbeeren. Fluoresceert de stof, dan
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neemt de onderzoeker, als de filters goed gekozen zijn, een lichtverschijnsel waar, daar een gedeelte van de door het eerste filter
doorgelaten stralen door de fluoresceerende stof wordt omgezet
in stralen, die door het tweede filter worden doorgelaten. Op deze
wijze is het STOKES gelukt zelfs zwakke fluorescentie aan te toonen.
In het algemeen meet men, cm fluorescentie-verschijnselen
waar te nemen, bizondere voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde
geen hinder te hebben van het gereflecteerde hcht. Enkele stoffen hebben echter de eigenschap om zelfs in zeer sterke verdunning nog duidelijke flucrescentie te geven. Zoo zijn chininesulfaat
en aeskuline door kun fluorescentie nog waarneembaar in verdunningen van 0.01 mgr. resp. 0.0001 mgr. per liter. Van het buitengewoon sterke flucrescentie-vermogen van fluoresceïne heeft
men wel gebruik gemaakt om den ondergrondschen loop van bergstroomen na te gaan. Ook voor onderwijsdoeleinden worden verdunde fluoresceïne oplossingen gebruikt, teneinde bij de behandeling der wetten van terugkaatsing en breking den gang der
lichtstralen duidelijk te kunnen demonstreeren.
Voor de praktische toepassingen der fluorescentie maakt men
inzonderheid gebruik van lichtbronnen welke rijk zijn aan ultraviolette stralen. In de eerste plaats, omdat juist deze in het bizonder
de eigenschap hebben fluorescentie te Weeg te brengen en in de
tweede plaats, omdat ultraviolette stralen niet door ons als licht
worden waargenomen en wij dus geen hinder hebben van reflectielicht maar uitsluitend fluorescentie-licht waarnemen. Een ideaal
lichtbron zou dus zijn een, die slechts ultraviolette stralen uitzendt. Deze bestaat echter niet en wij moeten ons dus behelpen
met lichtbronnen die rijk zijn aan ultraviolette stralen. Als zoodanig komen in aanmerking de ijzer- of nikkel-koolboog en inzonderheid de kwartskwiklamp, vooral nu de techniek er in geslaagd is kwartskwiklampen voor wisselstroom te maken.
De kwiklamp geeft een lijnenspectrum, waarvan de voornaamste
gelegen zijn bij 579, 576, 546, 436, 405, 366, 313, 302, 297, 266
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en 253 /t/<. Het wegnemen van het zichtbare gedeelte van het spectrum kan nu op twee manieren geschieden en wel door dispersie
met kwartsprisma's of door lichtfilters. Vooral de laatste methode
is, dank zij de onderzoekingen van LEHMANN en bovenal van WOOD,
die het eerst de aandacht vestigde op de bruikbaarheid van nitrosodimethyl-aniline voor ultraviolet-filter, meer en meer in gebruik
gekomen.
In den allerlaatsten tijd is men er in geslaagd een nikkeloxydeglas te bereiden, dat behalve zeer weinig rood (hetwelk gemakkelijk weg te nemen is door een oplossing van kopersulfaat), geen
zichtbaar licht doorlaat en dat men dus als een ideaal ultraviolet
filter kan beschouwen.
W i l men de fluorescentie-verschijnselen in den microscoop
waarnemen, dan verdient het aanbeveling gebruik te maken van
de zoogenaamde optische bank, teneinde een sterke belichting
van het te onderzoeken voorwerp te verkrijgen. Nadat het uit de
kwartskwiklamp komende licht de kwartscoUectorlens, ultravioletfilter en kwartsrichtlens gepasseerd heeft, valt het op een totaal
reflecteerend prisma van kwarts, dat zich bevindt onder de objecttafel en de plaats inneemt van den verzilverden microscoopspiegel, daar zilver voor stralen tusschen 300 en 400 / i / t vrij sterk
doorlaatbaar is, zoodat slechts een gedeelte der ultraviolette stralen zou terug gekaatst worden bij gebruik van een spiegel. De u l traviolette stralen passeeren vervolgens condensor en voorwerpglas, beiden van kwarts, en vaUen op het te onderzoeken voorwerp,
waarvan zij zichtbare fluorescentie teweegbrengen. Het zich op
het voorwerp bevindende dekglas is van een bizonder maaksel.
Het is nl. absoluut noodzakelijk de ultraviolette stralen tegen te
houden, daar zij niet alleen de lenzen van objectief en oculair, maar
ook de ooglens doen fluoresceeren. Bovendien kan bij een langdurige inwerking dezer stralen het netvlies ernstig beschadigd
worden. Het dekglas moet verder het zichtbare licht (in dit geval
het fluorescentie-licht) geheel doorlaten en mag zelf door inwerking
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van ultraviolette stralen geen spoor van fluorescentie vertoonen.
Men is er tenslotte in geslaagd het zoogenaamde „euphosglas"
te fabriceeren, hetwelk vrij goed aan de bovenbeschreven voorwaarden voldoet en waardoor men dus uitsluitend het door het
voorwerp uitgezonden fluorescentie-licht kan waarnemen. Met
behulp van dezen fluorescentie-microscoop is het menigmaal mogelijk om kleine verontreinigingen aan te toonen. Zoo bleken de
enkele rood lichtende deeltjes, die een praeparaat van sublimaat
te zien gaf, te bestaan uit calomel kristaüen.
Of het mogelijk zal worden uitsluitend met behulp van dezen
microscoop een analytisch onderzoek uit te voeren, zoodat men
dus van een luminescentie-analyse kan spreken, valt m. i . te betwijfelen. Wel schijnt het mij toe, dat vooral bij botanische onderZoekingen dit instrument een belangrijke rol zal gaan spelen.
Talrijk en op velerlei gebied zijn de toepassingen van het fluorescentie-verschijnsel. Zoo is Prof. KOGEL er in geslaagd den oorspronkelijken tekst van talrijke palimpsesten aan het licht te brengen. Palimpsesten dateeren uit den tijd, dat men niet op papier,
doch op kostbaar en dikwijls moeilijk verkrijgbaar perkament
schreef. Het kwam dan ook herhaaldelijk voor, dat men bij gebrek
aan nieuw materiaal, reeds gebruikte perkamenten nam, daarvan
het schrift wegradeerde en er overheen schreef. D i t geschiedde
bv. wel in gevallen van wetsverandering, zoodat het tevoorschijnbrengen van den oorspronkelijken tekst van groote beteekenis voor
historici zou kunnen zijn. KOGEL maakte nu voor zijn onderzoekingen gebruik van stralen van 313 ///t, waardoor op de weggeradeerde
plaatsen, uiterst zwakke fluorescentie optrad, niet zichtbaar voor
het oog, maar wel inwerkend op de photographische plaat. Een
dergelijke methode wordt ook toegepast bij vervalschte postwissels,
cheques e. d. en zou betere resultaten opleveren dan het gebruikelijke photographeeren met behulp van lichtfilters. Een urenlange bestraling en photographeering is echter dikwijls noodig.
Voor het onderzoek naar de fluorescentie van kleine voorwerpen
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brengt de firma HERAEUS de zoogenaamde analyse-kwartslamp
in den handel, Zij bestaat uit een blikken kast, in tweeën gescheiden door een schot, waarin zich het ultraviolet filter, bestaande
uit nikkeloxydeglas, bevindt. I n het bovenste deel bevindt zich
de kwartskwiklamp, terwijl in het onderste de te onderzoeken
voorwerpen worden gebracht om bezichtigd te kunnen worden,
zonder dat de waarnemer eenigen hinder heeft van de ultraviolette
stralen.
Minerale oliën onder de analyselamp gehouden fluoresceeren
sterk, in tegenstelling met plantaardige- en dierlijke oliën en vetten.
Heeft men echter te doen met geraffineerde vetten, dan treedt
ook fluorescentie op. Men heeft wel het vermoeden uitgesproken,
dat deze fluorescentie zou veroorzaakt worden door de, voor de
denatureering der afvalvetten, toegevoegde minerale olie, welke
bij raffineering niet geheel verwijderd zou zijn. Een nader onderZoek is echter noodzakelijk, aleer uitsluitend op grond van het gedrag in de analyselamp kan worden beslist of men te doen heeft
met gewone uitgesmolten reuzel of met geraffineerd afvalvet.
Zetmeelsoorten vertoonen onderling verschil in fluorescentie;
dit verschil is echter zoo gering, dat het onmogelijk is mengsels
met behulp van den luminescentie-microscoop te ontwarren.
Brengt men het wit van een kalkei in de analyselamp, dan ziet
men een sterke blauwwitte fluorescentie, terwijl het wit van versche eieren onder deze omstandigheden vrijwel niet fluoresceert.
Daar ook het wit van eieren, die eenigen tijd bewaard zijn, fluorescentie vertoond en deze sterker wordt naarmate de eiereii ouder
z i j n , heeft men zelfs een poging gedaan om met behulp van de
analyselamp den ouderdom van eieren, althans bij benadering te
bepalen.
Eigenaardig is het, dat natuurproducten zooals tanden, beenderen, ivoor, barnsteen, schildpad kunnen fluoresceeren, terwijl over
het algemeen namaakproducten deze eigenschap missen.
Beschouwt men b. v. een schedel, waarin eenige tanden door
10
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valschc zijn vervangen in de analyselamp, dan vertoonen de valsche
tanden zich als donkere plekken, terwijl al het overige sterk fluoresceert.
Loodwit en zinkwit kan men in de analyselamp onmiddellijk
onderscheiden, daar het eerste niet en het tweede sterk fluoresceert, Melkglas, dat bereid is door toevoeging van zinkoxyde vertoont dan ook een sterk gele fluorescentie.
Bij het onderzoek van kleurstoffen kan bestraling met ultraviolet licht menigmaal goeden dienst bewijzen. Herhaaldelijk toch
komt het voor, dat kleurstoffen, die, bij daglicht bezien, gelijk of
vrijwel gelijk zijn, een totaal andere fluorescentie vertoonen, zoodat daaruit onmiddehijk blijkt, dat men met onderling verschillende stoffen te doen heeft. Een systematisch en spectroscopisch
onderzoek van de fluorescentie der verschillende kleurstoffen zou
ongetwijfeld van groote waarde zijn bij het identificeeren daarvan.
Daar het, zooals hierboven reeds is opgemerkt, menigmaal voorkomt, dat op het oog gelijke of vrijwel gelijke stoffen in de analyselamp aanzienlijke verschillen vertoonen en uiterst kleine hoeveelheden somtijds gemakkelijk kunnen worden aangetoond, vindt
deze lamp bij gerechtelijk-chemisch onderzoek ruime toepassing.
Zoo vertoonen lakstempels, wanneer zij niet met dezelfde lak
gelegd zijn, menigmaal in de lamp frappante verschdlen, zoodat
het briefvervalschers door dit moderne hulpmiddel wel heel
moeilijk wordt gemaakt.
Het werken met de analyselamp heeft haar bekoorlijke, maar
ook haar gevaarlijke zijde, daar het menigeen verleidt tot oppervlakkigheid, zoodat conclusies worden getrokken, welke bij nader
onderzoek blijken niet steekhoudend te zijn. W i l men inderdaad
vruchtbaar werk op dit gebied verrichten, dan is een systematisch
onderzoek naar de oorzaak der fluorescentie, bij de verschillende
groepen stoffen, noodzakelijk.

DE

DOORDRINGENDE (ULTRAGAMMA)
STRALING
door
PROF. DR. J. CLAY.

Sinds meer dan een eeuw is het bekend, dat een geleider ook
wanneer deze zeer goed geïsoleerd is opgesteld, langzamerhand
zijn lading verhest en dit niet alleen langs het oppervlak van den
ondersteunenden isolator, maar ook door de lucht, die den geleider
omringt. Het merkwaardigste verschijnsel was wel, dat wanneer
een geleider in een afgesloten ruimte werd gebracht, het ladingsverlies des te kleiner werd naarmate het luchtvolume er om heen
kleiner v/as.
Omstreeks' 1900 begonnen ELSTER en GEITEL hun systemadsche proeven over het ladingsverlies van een geleider, die in de
open atmosfeer werd geplaatst en het bleek daarbij, dat de lucht
immer tot zekere mate geleidend is tengevolge van de posidef en
negadef electrisch geladen moleculen, die zich door de lucht op
dezelfde wijze bewegen als de ionen in een vloeistof. Men stond
nu hier voor de vraag hoe het mogelijk was, dat dit geleidend vermogen immer bleef bestaan terwijl men toch aan moest nemen,
dat door de moleculaire bewegingen de posideve en negadeve
ionen tegen elkaar moesten botsen en daardoor na een poosje het
aantal ionen in de lucht moest afnemen, Men bestudeerde deze
neutraliseering der electrische ladingen door een bepaald luchtvolumen sterk te ioniseeren en te zien hoe het geleidend vermogen
met den tijd afnam, zoodra de ioniseerende invloed ophield te
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werken. En het bleek dat het aantal ionen dan snel verminderde,
bijv. na eenige seconden reeds tot de helft afnam.
Sinds de ontdekking van de röntgenstralen had men verschillende ioniseerende invloeden leeren kennen. I n de eerste plaats
de röntgenstralen zelf, later kwamen daarbij de werkingen der
a, § en y stralen der radioactieve stoffen, die aüe drie hetzelfde
verschijnsel vertoonden. We kunnen thans zelfs zeggen, dat deze
ioniseerende werking het nauwkeurigste en scherpste middel is
geworden om de intensiteit van röntgenstralen zoowel als van
radioactieve stralen te meten en zelfs de verschihende radioactieve
elementen van elkaar te onderscheiden. Ook kathodestralen, sterk
verwarmde lichamen, vlammen en ultraviolet licht gaven ionisatie
van lucht en andere gassen.
A l heel spoedig werd ontdekt, dat alle stoffen, die in de aarde
aanwezig zijn, met dergelijke radioacdeve bestanddeelen zijn besmet en dat er in de atmosfeer een gas aanwezig is met radioactieve werking, nl. de emanade. Deze radioactieve stoffen moesten
aansprakelijk worden gesteld voor een steeds nieuwe ioniseering
van de atmosfeer. En bij gegeven intensiteit dezer werkingen moest
er een bepaalde evenwichtstoestand ontstaan tusschen het aantal
ionen, dat voortdurend per secunde per volume-eenheid gevormd
werd en het aantal dat tengevolge der onderlinge botsingen geneutrahseerd werd. Aangezien nu de invloed der aardstraling en
der emanatie in de lucht aanwezig, door opzettelijk daartoe ingerichte proeven kon worden bepaald en eveneens door andere proeven bekend was met welke snelheid de ionen verdwijnen, kon men
de balans opmaken en nagaan of weüicht nog onbekende invloeden
over het hoofd werden gezien. Het heeft tot voor kort niet mogen
gelukken deze balans te doen kloppen en zoo bleef er dus over,
nog naar andere ioniseerende invloeden om te zien.
Het is thans noodig, even aan te geven, hoe het aantal ionen dat
per c.M.^ en per sec. wordt gevormd, kan worden bepaald. Wanneer
men de geïoniseerde lucht tusschen twee platen heeft, waartusschen
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een potentiaalverschil bestaat, zal een stroom ontstaan, welke bijv.
door de oplading of ontlading van een electrometer kan worden
gemeten. Naarmate dit potentiaalverschil grooter wordt, wordt
de stroom sterker. Maar dit gaat slechts tot een bepaalde grens.
Immers, zoodra de stroom, d . i . de electriciteit, die per sec. tusschen de platen doorgaat zoo sterk is, dat van alle ionen, die in die
sec. gevormd worden, gebruik wordt gemaakt, dan zal een verhooging van het spanningsverschil geen versterking van den stroom
meer tengevolge kunnen hebben. Men heeft dan de verzadigingsstroom bereikt. Maar de hoeveelheid electriciteit, die dan per sec,
doorgaat, is juist gelijk aan de totale hoeveelheid ionen, die in de
lucht aanwezig is, vermenigvuldigd met de lading, die ieder ion
heeft. Als dus V het luchtvolumen is en q het aantal ionen per
c.M,^ en per sec. gevormd wordt, en e de lading van ieder ion, dan
is de verzadigingsstroom Vqe.
De sterkte van de ioniseerende invloed wordt dus door het getal q gemeten aangezien de elementairlading e uit verschillende
metingen bekend is. Tegelijk hebben we nu ook de oplossing van
het raadsel, dat de stroom evenredig is met de grootte van het volumen tusschen de platen.
Neemt men nu een gesloten reservoir met wanden, die voldoende
dik zijn, dan kunnen alleen de ioniseerende stralen der radioactieve stoffen nog binnen dringen. Voor zoover deze nu uit de aarde
komen, zullen ze door een laag water, ijs of sneeuw, die zelf
niet radioactief is, worden tegengehouden en zoo vond men inderdaad dat de ionisatie in een gesloten vat boven water belangrijk werd verkleind. N u worden deze stralen ook door de lucht
geabsorbeerd en het was dus te verwachten, dat, wanneer dit vat
verder en verder van de aarde werd verwijderd, de ionisatie steeds
minder moest worden. Men heeft bij opzettelijke meting gevonden,
dat de gammastralen van de aarde op bijv. 300 Meter hoogte tot
op 4% van de waarde, die ze op den grond hebben, moest afnemen.
Ook de gammastralen, die van de vervalproducten der emanatie
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in de lucht uitgaan, hebben invloed. De emanatie is echter een
zeer zwaar gas, zoodat op een kilometer hoogte het emanatiegehalte tot op de helft afneemt. Om nu dadelijk de grootte dezer
beide invloeden te bepalen, kan worden meegedeeld, dat de gammastralen der aarde op het oppervlak gemiddeld 3 I ( I is 1 ion per
sec. per c.M.^) geven. De gammastralen der emanatie geven op
het land 0,2 I . Op zee daarentegen valt de eerste zoowel als de
tweede invloed bijna weg.
Een belangrijke moeilijkheid bij al deze metingen is echter, dat
tengevolge van de radioactieve infectie van aUe materialen in een
gesloten vat immer een restionisatie overblijft, waarvan men zich
niet los kan maken. Deze ionisatie is voor de best ingerichte toestellen toch nog altijd 3 a 4 I .
In 1911 vond V . HESS bij ballonvaarten, dat de ionisatie in een
vat bij opstijging wel eerst afneemt tot 1,5 K . M . toe, maar dan
verder naar boven steeds toeneemt tot 16 I toe op 4,5 K . M . boven
de aarde. En in 1913 tot 1914 bevestigde KOLHÖRSTER deze waarneming. H i j ging tot ruim 9 K . M . boven de aarde en vond daar
zelfs 85 I meer dan op de aarde.
Zij besloten dat er nog een onbekende ioniseerende invloed
moest zijn van kosmischen invloed, die deze ionisatie veroorzaakt.
Door den oorlog konden deze onderzoekingen niet worden voortgezet en pas daarna kwam men geleidelijk verder. Maar voorloopig waren de resultaten van anderen zoo tegenstrijdig, dat zelfs
herhaaldelijk het bestaan van een dergelijke straling werd ontkend.
MiLLiCAN deed in 1923 met een staf van medewerkers op groote
hoogte metingen en bevestigde de resultaten van HESS en K O L -

HÖRSTER. Ook spreker deed in Bandoeng, op den top van de Pangerango op 3024 M . hoogte en in een vliegtuig tot 4300 M . hoogte
metingen en vond een ionisatie te Bandoeng van 1,5 I , op den
Pangerango van 3,2 I en op 4300 M . van 14 I . Van voordeel was
daarbij, dat de aardstrahng i n Indië zeer klein is, n l . 1,4 I en die
der emanatie geheel te verwaarloozen.
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Van weiken aard is nu deze straling?
Het eenige middel, dat voorloopig bestaat om haren aard na
te gaan, is de absorptie in verschillende stoffen, bijv, door een
laag water of door een loodpantser. En nu kwam voor den dag dat
deze stralen uitermate doordringend zijn. Terwijl de Röntgenstralen reeds door een laagje lood van 0,2 m , M , tot op de helft
worden verzwakt, en voor de gammastralen van radium daarvoor
1,2 c,M. noodig is, blijkt het bij proeven te Bandoeng, dat voor
deze verzwakking tot de helft 15 c,M, lood noodig was. En HOFFMANN te Koningsbergen geeft op, dat er een gedeelte der stralen
is, die voor halveering zelfs 50 c,M, lood noodig hebben,
In het laatste jaar is men echter nog belangrijk verder gekomen,
M I L L I C A N heeft met een staf van medewerkers een expeditie ondernomen naar de hoogvlakte van Bolivia en heeft waarnemingen
gedaan op een hoogte van 4600 M , I n het Miquillameer heeft hij
absorptieproeven gedaan en nagegaan of er ook variaties waren
in de intensiteit gedurende verschillende deelen van den dag en
heeft daar vastgesteld, dat deze er in het geheel niet waren.
Een serie van waarnemingen, eveneens in dit jaar opnieuw in
de Californische bergmeren door hem gedaan, bewees dat de absorptie pas volkomen werd op een diepte van 50 M . water hetgeen
hetzelfde beteekent als een laag van 5 M . lood. En tegelijkertijd
vonden HOFFMANN en STEINKE, dat in een tunnel onder 1000 M .
gesteente nog stralen konden worden waargenomen. Een belangrijk resultaat van de metingen van M I L L I C A N was eveneens, dat
er een combinatie van stralen was van verschillend doordringend
vermogen, hetgeen ook door spreker werd geconstateerd bij metingen in Bandoeng, waarbij loodpantsers van 3 c . M . tot 50 c.M,
werden gebruikt.
Wanneer men nu mag aannemen, dat de straling van denzelfden
aard is als die der gammastralen en aangezien verder de golflengte
der stralen des te korter is naarmate de verzwakking geringer is,
moet men aannemen dat de golflengte van deze stralen ongeveer
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1/100 tot 1/1000 moet zijn van die der röntgenstralen, d . w . z .
ongeveer 10~^^ c . M . of nog minder.
In den wedloop naar steeds hardere stralen kon M I L L I C A N op
deze wijze stralen constateeren met een golflengte van 0,2 X ( X =
= 10—" c . M . ) eenheden en zoo bleek het, dat er een gebied
van stralen is tusschen 3 X en 0,2 X , d . w . z . over een breedte
van eenige octaven.
Een tweede belangrijke vraag is: waar komen deze stralen vandaan? Aangezien ze in den nacht in even sterke mate aanwezig
zijn als op den dag en verder gedurende zonsverduistering geen
verandering der sterkte wordt waargenomen, staat het vast, dat
ze niet van de zon komen. Sommige Duitsche onderzoekers zijn
nu van meening, dat ze uit ver verwijderde hemellichamen en in
het bijzonder uit nevels in de wereldruimte afkomstig zijn en ze
hebben kleine variaties meenen aan te toonen, die met sterrentijd
veranderen en die er op zouden wijzen, dat de stralen uit de melkweg zouden moeten komen. Anderen hebben deze verschuiving
der variatie echter niet gevonden evenmin als spreker. En in het
bijzonder heeft thans M I L L I C A N door de waarnemingen in den
diepen kloof van het Miquillameer kunnen bewijzen, dat ze niet
uit de Melkweg komen aangezien er geen spoor van verschil werd
waargenomen, wanneer de Melkweg boven de kloof stond of geheel achter de bergen verdwenen was. Op grond daarvan komt
M I L L I C A N tenslotte tot de conclusie, dat de stralen uit gedeelten
van de wereldruimte moeten komen, die nog buiten den Melkweg
liggen.
De waarnemingen in Bandoeng toonen aan dat er echter veranderingen op langeren termijn zijn, welke over de geheele vierentwintig uur dezelfde blijven, hetgeen niet te vereenigen is met de
opvatting, dat de stralen uit de wereldruimte zouden komen.
Door welke oorzaak kunnen deze stralen ontstaan? Om deze
vraag te kunnen beantwoorden is het noodig eerst de golflengte
te bepalen. Kent men deze, dan weet men welke energie er noodig

153
is om een energiequant van deze soort te doen ontstaan. Voor de
hardste stralen is een potentiaalverschil van 60 millioen volt noodig. Het is wel zeker, dat dergelijke energieën in het spel komen,
wanneer de kern der atomen een verandering ondergaat, b . v .
wanneer waterstofatoomkernen tot heliumatomen worden opgebouwd.
Een andere oorsprong kan hierin worden gevonden, dat de atoomkernen of elementen daarvan, de protonen, in straling worden
omgezet. Dat deze omzetting plaats vindt, meenen de astronomen
tegenwoordig met zekerheid te moeten aannemen, daar het de eenige
thans denkbare energiebron is, die de zon en de sterren zoolang
op temperatuur kan houden als we weten, dat met onze zon het
geval is. Het blijkt uit een en ander wel, dat ook uit theoretisch
oogpunt het onderzoek naar deze stralen buitengewoon belangwekkend is.
Belangrijk is het nog op te merken, dat het waarschijnlijk deze
stralen zijn, die mede voortdurend, ook in den nacht, de hoogere
lagen van de atmosfeer boven 80 K . M . zoodanig geïoniseerd houdt,
dat deze lagen even geleidend zijn als het aardoppervlak. Deze
omstandigheid is het, die het overbrengen van draadlooze golven
over grooten afstand, zooals bekend is, mogelijk maakt.

ELECTRONEN,

PROTONEN,

PHOTONEN

door
PROF. DR. P. E H R E N F E S T .
(Verslag van H . B. J. Florin).

Spreker begint met erop te wijzen, dat een tamelijk groot deel
van datgene, wat op het oogenbhk de belangstelling der physici
gevangen houdt, symbohsch samengevat kan worden in de
3 woorden:
Photon, Electron, Proton,
als vertegenwoordigers van de 3 begrippen:
Licht, Electriciteit, Materie,
Deze karakteriseering moet in zooverre als eenzijdig gelden,
als ze op een granulaire beschrijving van het natuurgebeuren
steunt. Voor de nieuwere ontwikkeling der physica is het echter
karakteristiek, dat ze heen en weer geslingerd wordt tusschen
2 voorstellingswijzen, die zich laten kenschetsen door de tegenstehing: Golven-Pardkels, Spr, wil in deze voordracht schetsen,
hoe in de 3 gebieden van licht, electriciteit en materie deze eigenaardige dualistische voorsteihngswijze tot uiting komt, want het
interessantste tegenwoordige probleem is de vraag, hoe men deze
dualisdsche opvatting zonder verlies van haar vruchtbaarheid tot
een hoogere eenheid verder kan ontwikkelen,
Spr, begint met het licht en herinnert aan den strijd tusschen
de emissie-theorie van Newton, en de golftheorie van Huygens.
Newton vatte het licht op als een stroom van materieele deeltjes,
door de lichtbron uitgezonden met een snelheid van 300000
K,M./sec, Zoo kon hij een zeer eenvoudige verklaring geven van
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de terugkaatsing en de breking van het licht. De laatste was te
verklaren door een aantrekking, die de dichtste substantie op de
lichtdeeltjes uitoefent. Echter treedt daarbij de bekende moeilijkheid
op, dat dan de lichtdeeltjes in het dichtste medium met grootere
snelheid zouden moeten loopen dan in het vacuum, terwijl toch
de latere proeven aantoonden, dat de lichtsnelheid in glas of water
b.v. kleiner is dan i n het vacuum.
De golftheorie daarentegen, zooals door Huygens en later door
Young en Fresnel ontwikkeld, levert hier de juiste verhouding
der snelheden en viert haar groote triomphen in het gebied van
de interferende- en buigingsverschijnselen. Ze leert ons het wonder
begrijpen, dat licht + licht duisternis kan geven.
Deze resultaten gaven den stoot tot het verlaten van de corpusculaire theorie van het licht ten gunste van de golftheorie.
Toen later door het werk van MaxweU, Hertz en Lorentz bleek,
dat de lichtgolven niets anders zijn als een speciale klasse van
electro-magnedsche verschijnselen, werd een geweldig gebied van
verschijnselen tot een eenheid samengevat. I n het bijzonder bleek
nu, dat er aüeen een quandtadef verschü bestaat tusschen de
lange electro-magnetische golven van de draadlooze telegraphic,
de infra-roode stralen, het zichtbare licht, de ultra-violette stralen,
de Röntgen-stralen, tot de uiterst korte stralen toe.
Bekijken we daarnaast de voorstelUngen, die men omtrent de
electrische lading heeft gehad. A l dadelijk beschouwde men de
electriciteit als een stof, een imponderabel continu fluidum wehswaar, maar dan toch een stof. De strijd ging er slechts over, of men
2 fluida of een enkel moest onderscheiden. Of de negatieve en de
posideve electriciteit elk een stof waren, óf dat de verschijnselen
eenvoudig opgevat zouden moeten worden als een te veel of te
weinig aanwezig zijn van één stof.
De theorie van de materie zelf kwam in het begin der 19e eeuw
door de ontwikkeling der scheikunde op atomistisch standpunt te
staan, hoewel het nog zeer lang duurde, voor deze opvatting door
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iedereen aanvaard vv^erd; omstreeks 1900 twijfelde b.v. Ostwald
nog steeds aan de juistheid van de atoomhypothese. Sindsdien is
2e echter 200 veelvuldig bevestigd, dat nu wel geen twijfel meer
aan haar juistheid bestaat. De electriciteitsstof maakte die atomisatie
van de ponderabele materie al gauw mee, wat vooral veroor2aakt
werd door de electrolyse-proeven van Faraday, waaruit bleek,
dat met eenzelfde aantal moleculen van allerlei stoffen steeds
de2e!fde hoeveelheden electriciteit verbonden waren, of zeer
eenvoudige veelvouden daarvan. Het lag dus voor de hand, de
electrische lading atomair verdeeld, aan de stof gebonden te denken,
en zich de ionen voor te stellen als atoomgroepen met 1, 2, 3, enz.
electrische elementairladingen.
De verdere ontwikkeling dezer voorsteUingen, door Helmholtz
en Lorentz theoretisch, door Thomson, Zeeman, Wilson en anderen
experimenteel, leidde nu tot de volgende opvatting: Als electriciteit
een fluidum is, dan treedt dit fluidum zoowel hier op aarde als
in de verste uithoeken van het heelal op in discrete hoeveelheden.
I n de kathode-stralen kon men de negatieve electrische elementairdeeltjes geïsoleerd bestudeeren, hun massa (9 X 10^^* Gr.), hun
lading (—4,77 X 1 0 - " E.S.E.) bepalen.
De positieve lading daarentegen vond men nooit los van atomen;
de kleinste hoeveelheid daarvan, de kern van het waterstofatoom,
bleek steeds bezwaard te zijn met een massa, 1835 X grooter dan
de massa van het electron.
Op allerlei manieren wordt zoo op dit gebied de corpusculaire
theorie bevestigd en uitgebreid. I n het bijzonder is het de studie
van de radio-activiteit, die groote nieuwe gebieden opent, en met
de spectrale vraagstukken leidt tot de atoomtheorie van RutherfordBohr. Laten we een grooten sprong maken en ons ineens het
resultaat van al dat werk voor den geest roepen: de materie, elk
atoom wordt beschouwd te bestaan uit een kern met veel massa
en positief geladen, waaromheen electronen met zeer weinig massa
en negatieve lading. Alle electronen hebben een bepaalde negatieve
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lading; de liemen daarentegen liebben een even groote positieve
lading of een veelvoud daarvan. Onderzoekingen van Aston maken
later duidelijk, dat de oude hypothese van Proust waar is, die zeide,
dat aüe atomen uit waterstofatomen waren opgebouwd; op deze
wijze, dat elke kern uit waterstofkernen bestaat, eventueel vergezeld
van electronen ^).
En zoo is het tweetal: atoom en electrische lading tot een ander
tweetal geworden: electron en proton, want dit is de naam, die
meer en meer in gebruik komt als naam voor de waterstof kern.
Maar wij zien: I n onze voorstelling over electriciteit en materie is
de corpusculaire idee gebleven en heeft groot succes gehad.
Keeren we nu terug tot het licht; daar kwamen omstreeks 1900
meer en meer verschijnselen, die de golftheorie van het licht in
de grootste verlegenheid brachten. I n het begin lette men daar
niet zoo op, moest daar ook niet op letten; want het gaat er eerst
om, van een theorie te zien, wat ze wel verklaart. Pas wanneer
ze daardoor vast in het zadel zit en een stootje velen kan, kan
men de uitzonderingen bijeen gaan zoeken en daar groot gewicht
aan gaan hechten. Dan moet men hopen, een geniaal mensch te
ontmoeten, die dan de theorie zoo verandert, als gezamenlijk
geëischt wordt door die afwijkingen, die een zekere overeenstemming
in het afwijken vertoonen. Een van de verschijnselen nu,, die voor
de verdere ontwikkeling van de lichttheorie in de handen van
Einstein een zeer belangrijke rol zou gaan spelen, was het z.g.
photo-electrisch effect. Laat men monochromatisch licht op een
metaalplaat vaüen, dan gaat deze electronen uitzenden. Versterkt
men het licht, dan verandert niet, zooals men volgens de golftheorie
van het licht zou verwachten, de snelheid der uittredende electronen,
doch wel hun aantal. De snelheid blijft precies dezelfde. En dat,
1) De elementen, die oorspronkelijk de hypothese van Proust schenen te
logenstraffen, zooals b. v. chloor met zijn atoomgewicht van 35,45, zijn gebleken te bestaan uit mengsel van isotopen, die zelf nauwkeurige veelvouden
van het waterstofatoomgewicht tot atoomgewicht hebben.
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terwijl men tocli zou verwachten, dat het sterkere electrische veld,
dat in licht van grooter intensiteit aanwezig is, een grootere kracht
zou uitoefenen, en dus wel de snelheid moest vergrooten! Aan
den anderen kant vond men, dat men wel de snelheid der uittredende electronen grooter kon maken, als men maar licht van
korter golflengte voor de bestrahng gebruikte. De kleur van het
licht bleek de snelheid der electronen te bepalen, de intensiteit
het aantal. Doordat Einstein (1905) een hypothese van Planck,
door dezen uit geheel andere gezichtspunten ingevoerd (1900) in
het geding bracht en in geheel onvoorziene richting verder ontwikkelde, kon hij deze wonderlijke eigenschap van het photo-effect
interpreteeren. H i j werkt met het volgende beeld; Het licht is
in bepaalde energie-quanta geconcentreerd, en zulk een quantum
geeft aan een electron zijn volle energie af; deelt het dus een
bepaalde snelheid mee; terwijl grootere intensiteit, wat een grooter
aantal quanta beteekent, slechts het aantal electronen vergroot,
dat bevrijd wordt. Daarnaast moest dan dat quantum met de kleur
van het licht veranderlijk zijn en wel moest zijn energie (in aansluiting aan Planck),
f: = h )•
zijn, waarbij v het trillingsgetal van de kleur, en h een universeele
constante voorstelt, n.l. 6,55 X 10--' erg/sec. Men ziet: door
dit beeld v/as men weer een eind in de richting van de corpusculaire
theorie teruggegaan. Een aantal experimenten, ondernomen om dit
beeld te weerleggen, bevestigde het steeds meer i ) ; en dat, terwijl de
energie-inhoud dezer lichtcorpuscula beschreven wordt door een getal aan de golftheorie ontleend! Een groot stuk wetenschap ontwikkelde zich op deze basis, niet aUeen van theoreüsch, maar ook van
technisch belang (o. a. voor de Röntgentherapie en de photochemie).
Een zeer duidelijk voorbeeld van de huidige situatie levert het
Z.g. Compton-effect op. D i t geeft een antwoord op de vraag;
Enkele methoden, zooals de nevelmethode van Wilson stelden in staat
de energieomzetting voor het individr.eele molekuul zichtbaar te maken.
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Krijgt een electron een impuls van een lichtquantum ? Met behulp
van de relativiteitstheorie kon Einstein beredeneeren; dat het
lichtquantum tegelijk met de energie hv een hoeveelheid van
hv

beweging —

moest bezitten, waarbij c de lichtsnelheid is. De

proeven van Compton leerden, dat deze voorstehing juist is; dat
men met de gewone botsingswetten de gevolgen van zoo'n beschieting kan voorspellen! Een electron krijgt een stoot, en het quantum
verandert van richting en van energie dus van kleur. En met een
kristal als interferendetralie meet men de „golflengte van het
corpusculum"!
Zoo is dan de oude theorie in een nieuwe vorm weer opgedoken
en heeft het lichtcorpusculum — nu meestal photon genoemd — zijn
intrede weer gedaan, gesteund door begrippen uit de golftheorie.
Men ziet dus, dat de theorie van het licht een geheel dualisdsche
vorm aangenomen heeft: Overal, waar omzetdng van lichtenergie
in andere energievormen optreedt, moet men met de voorstehing
der lichtcorpuscula, der photonen werken. Tegelijkertijd dwingen
ons de interferende- en buigingsverschijnselen het beeld der lichtgolven ook nog verder te gebruiken. Bij het streven, deze 2 voorstehingswijzen te vereenigen, is men qp het oogenblik nog niet
verder dan tot de volgende formuleering gekomen;
De interferende-strepen, die men op grond van het electromagnedsche golfbeeld berekent, geven aan, met welke reladeve waarschijnlijkheid de photonen op verschihende plaatsen zullen komen.
Merkwaardig genoeg heeft zich nu de laatste 2 jaren dit duahsme;
pardkel-golf van de theorie der lichtverschijnselen uitgebreid op
die der electriciteit en materie. De Broglie en Schroedinger leeren
ons achter de ons zoo vertrouwde bewegingen van electronen en
protonen een (niet-electromagnedsch) golfbeeld te zien, dat voor
deze pardkels een verregaand analoge rol speelt als de electromagnedsche golven voor de photonen. En juist de meest paradoxale
gevolgtrekking van deze theorie van de Broglie-Schroedinger
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schijnt in de laatste maanden experimenteel bevestigd te z i j n :
Laat men een stroom van photonen, alias lichtgolven op een
tralie vaUen, dan kunnen de photonen, dank zij de interferentie
van de lichtgolven slechts in bepaalde richtingen van het tralie
verder vliegen. En laat men een stroom van electronen, ahas de
Broglie-Schroedinger-golven op een tralie vallen, dan kunnen
wegens de interferentie dezer golven de electronen slechts i n
bepaalde richtingen van het tralie verder loopen.
Bijna zou men wenschen, dat de experimenten deze gevolgtrekkingen van een zoo kwehend duahstisch beeld weerlegd hadden;
maar het ongeluk w i l , dat de proeven deze gevolgtrekkingen tot
in fijne quantitatieve details bevestigd hebben.
De situatie schijnt dus te zijn als volgt: Zoowel voor het licht
als ook voor de electriciteit en de materie zijn we voorloopig
gedwongen, naast elkaar zoowel corpusculaire als condnue voorstellingswijzen te gebruiken. (Photonen, electronen, protonen, naast
electromagnetische en de Broglie-Schroedinger-golven).
Begrijpelijkerwijze ziet men i n groote spanning de oplossing
van dit dualisme tegemoet. Het gebied van feiten, die men door
deze voorloopige constructie deels geordend, deels nieuw gevonden
heeft, is inderdaad ontzagwekkend, en voor dit heele gebied speelt
de constante van Planck h een fundamenteele rol; niet slechts bij
de lichtverschijnselen, waar ze oorspronkelijk ontdekt werd, maar
evenzeer in aüe uithoeken der materieele verschijnselen; een feit,
waarachter zich een diepe samenhang verbergt.
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