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BESCHERMING DER BURGERBEVOLKING 
T E G E N G I F T G A S S E N 

door 

PROF. DR. D . H . WESTER. 

Inleiding, 

De oorlogvoerenden hadden zich in de loopgraven ingegraven 

en waren voor vijandelijk vuur vrijwel onbereikbaar. 22 April 

1915 bracht het gebruik van een chloorwolk verandering in dezen 

onhoudbaren, verstarden toestand. Di t gas daalde'in de loop

graven neer, aangezien het 2̂ /2 X zoo zwaar is als lucht. De gift-

gassen-oorlog was ontketend. 

Over die giftgassen, in het bizonder over den afweer daartegen 

en de organisatie van de bescherming der burgerbevolking wil 

spreker het een en ander meedeelen. Hi j stelt daarbij voorop, 

en licht met aanhalingen toe, dat verschillende autoriteiten van 

meening zijn, dat in den oorlog der toekomst ook de burger groote 

kans loopt slachtoffer te worden. Wat het chemische wapen (de 

giftgassen) betreft, daartegen kan de burger zich doelmatig be

schermen door de goede afweermiddelen, die wij bezitten. Slechts 

in den beginne van den gasoorlog waren de sterftecijfers der 

gasgewonden 35 % en meer; toen afweermaatregelen genomen 

werden, daalde het spoedig tot ca, 18 % en vervolmaking der 

gasmaskers en strenge gasdiscipline brachten het in het laatste 

stadium van den oorlog tot beneden 2 %, Het sterftecijfer der 

mechanisch gewonden (kogels e, d,) daarentegen bleef vrijwel 

constant 25 %, Gasaanvallen zullen dus alleen dan zin en doel 

hebben, wanneer men den aangevallene onbeschermd weet, 
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Daarom acht spreker een goed georganiseerde afweer het beste 

prophylacticum tegen giftgasaanvallen. Dus, zegt spreker: Naar

mate wij ons beter uitrusten met afweermiddelen tegen giftgassen, 

des te geringer wordt de kans, dat we ze ooit noodig zullen hebben. 

Giftgassen, 

Overgaande tot een bespreking der giftgassen stelt spreker 

voorop, dat hij zich hier zeer moet beperken en niet meer kan doen, 

dan de belangrijkste groepen aanduiden. H i j zet ons uiteen, dat 

het in den eigenlijken zin van het woord voor het meerendeel 

noch giften, noch gassen zijn en wil er onder verstaan: chemische 

stoffen of mengsels, welke om hare sterke physiologische werking 

opzettelijk als strijdmiddel worden toegepast. 

Het eerste aanvalsmiddel was chloorgas. Het was voor den 

scheikundige niet moeilijk daartegen een afweermiddel te bedenken: 

soda (NaaCOg.lO H2O) of natriumthiosulfaat (NagSaOg). Daarmee 

was het effect van dit wapen belangrijk verminderd. Om den 

vijand te kunnen verrassen was een nieuw strijdmiddel noodig, 

dat door het bestaande afweermiddel niet kon worden tegen

gehouden. De gealHeerden introduceerden dit 21 Febr. 1916 

bij Verdun in den vorm van phosgeen(gas), COClg. De 2de nieuwig

heid hierbij was de toepassing in projectielen. 

Ook hiertegen vonden de scheikundigen weldra een goed afweer

middel: het urotropine (hexamethyleentetramine), dat tevens tegen 

de Duitsche chloormierenzuretrichloormethylester CICOOCCI3 

dienst kon doen. Weer zocht men dus naar nieuwe aanvals

middelen. Enz. enz. 

Wat de aggregaatstoestand betreft kwamen na de gassen de 

vloeistoffen en tenslotte de vaste stoffen. Wat de physiologische 

werking betreft kwamen na bovengenoemde stoffen, die tot de 

Zgn. stikgassen behoorden, de traan- en de nies- en ten slotte de 

blaartrekkende gassen. De namen duiden voldoende het effect 
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aan. De traangassen zijn meerendeels organisclie lialogeenver-

bindingen; bv. behooren hiertoe broomaceton, CHg.CO.CHaBr 

en broombenzylcyanide, C8H4Br.CH2CN. De niesgassen zijn 

arsenicumverbindingen; een paar belangrijlie vertegenwoordigers 

zijn dichloorphenylarsine, AsClsQHs en diphenylchloorarsine, 

AsCl(CeH5)2. Beide groepen van chemicaliën werken reeds in 

zeer geringe concentratie. Bv. broombenzylcyanide 3 : 10 000 000 

veroorzaakt reeds hefdg tranen der oogen en mg. diphenyl

chloorarsine prikkelt tot hevige niesbuien. Wat tenslotte de blaar

trekkende stoffen betreft kan als belangrijkste vertegenwoordiger 

het dichlooraethylsulfide, (CsHiC^aS, het z.g.n. yperiet of mosterd

gas genoemd worden. Di t veroorzaakt een soort brandwonden, 

pijnlijk en zeer langzaam genezend. De soldaten vreesden deze 

stof het meest van alle. Niet alleen om de wonden, maar ook 

omdat het door kleeren en schoenen en alles heendringt. Het 

bl i j f t lang nawerken. Is een prachtig type van defensief munitie. 

De drie laatste groepen van stoffen zijn betrekkelijk weinig 

gifdg; ze dienden veelmeer om te hinderen, om de gevechts-

waarde van den soldaat te verminderen. 

Alvorens tot den afweer over te gaan wil spreker de chemische 

strijdmiddelen nog even uit een eenigszins vreemden gezichtshoek 

bekijken, nl . als projecüelwerpers, dus a. h. w. als vuurwapenen. 

le. Het aantal projectielen: Di t is hier zéér groot zooals spreker 

uitvoerig betoogt. 1 mM^ chloor bevat 4.5 X lOi" deeltjes die 

zich vrij bewegen en daarbij elk niet minder dan 6 000 000 000 

stooten per sec. uitvoeren. Per sec. vertegenwoordigen ze dus 

a.h.w. 4.5 X 1018 X 6000000000 projectieltjes. 

2e. Snelheid der projectielen: Bl i j f t voortdurend 300 mr. per 

sec; is bij de middensoort Nederl. houwitser 308 mr. 

3e. Trefkans: spreker zet uiteen, dat zelfs bij verlies van 

milliarden dezer projecdeltjes bv. van een niesgas, toch van 

1 mM^ ook wel milliarden in het doel ( = de gevoelige zenuw

uiteinden in de neus) zullen worden geschoten. 
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Afweer, 

Om deze uitgebreide materie beter te kunnen overzien, heeft 

spreker de volgende indeeling gemaakt: 

1. ademhalingsorganen a, individueel A . 

en oogen { B. 

2, huid b, collectief C. 

1. voor menschen 

I I . voor dieren 

Filtratie 

chemische: 1. basen, 2. thiosulfaat, 3. urotropine, 

4. andere, 5. oxydatiemiddelen. 

physische: 1. adsorptie (kool, watten, enz.), 

2, electriciteit. 

C Isolatie = verschaffen van adembare gassen: 

1. lucht, 2. zuurstof, 3. superoxyde-apparaten. 

a. individueel. Nadat spreker de beteekenis van deze indeeling 

heeft uiteengezet gaat hij voort. De ontwikkelingsgeschiedenis 

van den gasafweer is in vrijwel alle landen een lijdensgeschiedenis 

Ik wil deze hier niet ophalen; men zie in de litteratuuropgave: 

wat Frankrijk betreft MOITREU, voor Duitschland SCHWARTE, voor 

Amerika FRIES en WEST. Gedurende den oorlog is voornamelijk 

individueele bescherming toegepast. Daarvoor gebruikte men een 

gasmasker. Dat is feitelijk niets anders dan een filtratieapparaat 

waarbij de ingeademde lucht niet anders dan door een busje met 

afweermiddelen, antistoffen, kan binnentreden. 

We zullen de vele ontwikkelingstadia en de vele maskertypen 

met stilzwijgen voorbijgaan en vrijwel direkt overgaan tot be

spreking van het moderne na-oorlogsche maskertype, dat adem

halingsorganen en oogen beschermt. Bekijken we eerst het probleem 

van den kant der antistoffen, straks vanuit het mechanisch oogpunt. 

Ik heb boven reeds_ uiteengezet, dat tegen de eerste aanvals

middelen, chloor, phosgeen en chloormierenzure trichloormethyl-

ester na eenigen tijd afdoende anti-stoffen waren gevonden. Het 
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gevolg was, dat de laboratoria weer op zoek gingen naar een nieuw 

aanvalsmiddel, waartegen weer een nieuw afweermiddel werd 

bedacht enz, enz. Tegen blauwzuur bv. gebruikte men basisch 

nikkelcarbonaat. Het spreekt wel vanzelf dat het spoedig ondoenlijk 

werd verder in deze richting van specifieke afweermiddelen voort 

te gaan. Men zocht daarom naar meer universeele beschermings

middelen, bruikbaar tegen alle reeds toegepaste en nog toe te passen 

giftgassen. 

In chemische richting was niet veel succes te verwachten. 

Men zou hoogstens basen kunnen gebruiken om alle zuur reagee-

rende giftgassen te binden en oxydatiemiddelen om alle oxydeer-

bare stoffen te verniedgen. Maar universeel is zoo'n combinatie 

— die bv, in de Amerikaansche e, a, oorlogsmaskers in den vorm 

van natronkalk + natriumpermanganaat werd toegepast — natuur

lijk niet, Grootere beloften hielden physische methoden in , in 

het bizonder de adsorpde, die reeds lang op het laboratorium 

en in de techniek werd toegepast. 

Spreker zet uitvoerig uiteen wat we onder dit voor het juist 

begrip van een modern gasmasker zoo belangrijk verschijnsel 

hebben te verstaan. Kort samengevat komt het hierop neer, dat 

gassen en vloeistoffen zichj in aanraking met vaste stoffen (bv. 

adsorpüe-kool), langs het oppervlak van dien kool verdichten en 

daar a .h .w. worden vastgehouden. Di t gaat zeer snel en volledig. 

Aangezien de hoeveelheid geadsorbeerde stof (bv. giftgas) verband 

houdt met het adsorptievermogen en deze weer met het totaal

oppervlak der vaste stof, becijfert spreker eerst hoe uitgaande van 

een blokje van 1 cM^ materiaal met een oppervlak dus van 6 c M ^ 

door verdeehng tot in nn (millioenste millimeters) een totaal

oppervlak van 60 000 000 cM^ = 6000 M^ = 6 H.A., wordt 

verkregen. Gasmaskers met ca. 50 H.A. kooloppervlak zullen 

op 't oogenblik wel geen fantasie meer zijn. 

De beteekenis dezer kool-adsorptie heeft aanleiding gegeven 

tot intensieve bestudeering, waarvan de resultaten echter slechts 
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voor een klein gedeelte worden gepubliceerd (zie FRIES and WEST, 

de publicaües van het Research laboratorium van het Militair-

technische Korps te Kopenhagen, en ook van het laboratorium 

onzer Artillerie-Inrichdngen), Spreker staat eenigen tijd stil bij 

enkele interessante resultaten welke verkregen werden, als: 

le. herkomst en vóórbehandehng van de koolsoort zijn van 

grooten invloed op het adsorptievermogen. 

2e. de gemakkelijkheid waarmee en de hoeveelheid waarin 

gassen worden geadsorbeerd is evenredig met hunne kookpunten 

en kritische temperaturen. 

3e. stoffen met hooger kookpunt verdringen die met lager 

kookpunt. 

4e. de beteekenis van adsorptiemiddelen — als kool —• als 

katalytisch werkend contact-materiaal (zwavelzuurfabricage, vet-

verharding, NHg-synthese van Haber, enz.). 

Ook de beteekenis der activiteit (snelheid waarmee een gas wordt 

opgenomen; vertoeft slechts sec. in een maskerbus!) en capa

citeit (maximale hoeveelheid welke tegengehouden wordt) van een 

gasmasker-koolvulling wordt toegelicht. 

Gaf de kool-(eventueel - f chemicaliën)vulling der oorlogs

maskers voldoende bescherming tegen de meeste stoffen, tegen 

één groep baatte zij weinig. N l . tegen de arsinen. Waaraan is 

dat toe te schrijven? Spreker licht toe, dat dit verband houdt 

met het colloidale karakter dezer stoffen, die hoewel de deeltjes 

(10—100 /f/i) veel grooter zijn dan die der moleculaire gassen 

("nr—1 /V') toch door het koolfilter niet worden opgevangen 

wegens hunne trage beweging. In de na-oorlogsche jaren is 

men ijverig naar afweermiddelen gaan zoeken en heeft deze 

gevonden in fikerlagen uit cellulose e. d., soms gecombineerd 

met het principe van het volumenfilter. Een ander afweerprincipe 

gaat uit van het feit, dat deze colloidale neveldeeltjes electrisch 

geladen zijn (met ca. C X 10̂  electron; 1 electron = 4.8 X lO^^" 

electrostatische eenheid). Besproken wordt, hoe door hoogopge-
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laden platen het beschermende luchtlaagje om deze deeltjes, 

waarin men aan binnen en buitenlcant spanningsverschillen van 

300 000 atmosferen aanneemt, wordt „stukgeslagen", waardoor 

de nu „geneutraliseerde" deeltjes zich afscheiden, 't Verdient 

vermelding, dat een Nederlander, kapitein MATTERN blijkbaar 

de eerste geweest is, die met een eenvoudig zakbatterijtje op een 

gasmasker dit zgn. Cottrel-principe (ook gebruikt bij de rook

gassen van de Haagsche Electrische Centrale en de Vuilverbran

ding!) wist toe te passen. Op 't oogenblik schijnt men in vele 

landen ook deze nevels en rooken de baas te zijn, maar men houdt 

de methoden angstvalHg geheim. 

Het spreekt vanzelf, dat de bovenbesproken gasmaskers geen 

bescherming bieden tegen stoffen die de huid aantasten, tegen de 

blaartrekkende stoffen als yperiet. Daartegen kan alleen volkomen 

isoleering van de huid helpen. Ook in deze afweer schijnt men 

in de na-oorlogsche jaren — in Amerika — volkomen geslaagd 

te zijn. Men gebruikt een speciale kleeding, dubbel weefsel, waarvan 

de eene laag gedrenkt wordt met „impregnite". Men is niet zoo 

vriendelijk om er bij te vertellen wat dit is. 

Spreker gaat nu over tot een mechanische beschouwing van 

het gasmasker, zeggende, dat vrijwel ieder onderdeel zijn eigen 

geschiedenis heeft. Een gasmasker moet: 

le. ademhahngsorganen en oogen gedurende langen tijd lucht

dicht afsluiten. 

2e. licht maar toch soliede zijn. 

Deze primaire eischen sluiten vele secundaire in. Spreker treedt 

in nadere beschouwing over: afsluitlijn (over voorhoofd, slapen 

en wangen, en onder de kin), gelaatstuk (van dik rubber), slang 

(stevig en toch soepel), in- en uitlaatventielen (gummizakjes) en 

oogvensters (tegenwoordig triplex-glas, eventueel met „Klarscheibe"). 

Naast afweer door filtratie is van den beginne af toegepast 

afweer door isolatie. Het woord duidt reeds aan, dat de betrokken 

persoon hier „geïsoleerd" is. Daarmee is hij dus geheel onafhan-
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kelijk van de buitenlucht, *t Komt er niet op aan welk bekend 

of nieuw gas men gebruikt, 't komt er niet op aan hoe hoog men 

de concentratie daarvan opvoert, hij voelt gich veilig in gijn isole

ment. Een ideale methode dus! Waarom nochtans niet algemeen 

toegepast? Di t zij voorop gesteld: le, omdat de toestellen kostbaar 

zijn, 2e, omdat ze vrij zwaar zijn. 3e, omdat ze als regel slechts 

een korte werkingsduur hebben (1 a 2 uur). 

Bij deze isoleeringsapparaten kan de ademhaling onderhouden 

worden: le. uit een cylinder met vloeibare lucht óf 2e. uit een 

cyhnder met vloeibare zuurstof óf 3e, uit een apparaat met chemi

caliën, die bij het gebruik zuurstof ontwikkelen. Alle systemen 

vinden toepassing en spreker licht aan de hand van lantarenplaatjes 

en apparaten de vóór- en nadeelen toe. De vertoonde, fraaie 

apparaten zijn beschikbaar gesteld door het Technisch-Bureau 

Duiker, Rijnstraat, den Haag, als vertegenwoordigers van de 

Hanseatische Apparatenbau-Gesellschaft te Kiel . 

b, collectief. Bedoelt de gelijktijdige bescherming van meerdere 

personen. Is vooral na den oorlog uitgewerkt. Een tijdelijke 

bescherming in dezen zin vindt men, door van een vertrek de 

kieren van ramen en deuren met gegomd papier luchtdicht af 

te sluiten. Dan kan de vergiftigde buitenlucht dus moeilijk binnen

dringen. Spreker zet uitvoerig uiteen, dat anders langs reten 

en kieren en dóór de muur vrij snel een „natuurlijke lucht-

circulatie" plaats heeft en bespreekt de factoren die hierbij een 

rol spelen (temp, verschil binnen en buiten, winddruk) en de 

beteekenis van het waterdamp-, koolzuur- en zuurstofgehalte 

van den kameratmosfeer. Naast deze als algemeene collectieve 

bescherming aangeduide methode, kan men meer afdoende bizondere 

methoden toepassen. Van deze onderwerpt spreker de volgende 

aan eene beschouwing: 

le, toevoer van vloeibare lucht of zuurstof, 

,2e, toevoer van lucht uit hooge, zuivere luchtlagen (hooger 
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dan 50 a 60 mr,; bv. buis langs fabrieksschoorsteen of kerktoren). 

Van belang voor ziekenhuizen, kommandoposten enz. 

3e. gebruik van een collectief gasmasker. D .z . groote reservoirs 

gevuld met afweerchemicaliën, waarop een luchtpomp (blaasbalg) 

gemonteerd is, die de buitenlucht dóór het filtreervat met anti

stoffen in het vertrek pompt. Afbeeldingen worden getoond. Deze 

methode heeft toekomst. 

Alle individueele en collectieve afweer-methoden kunnen mutatis 

mutandis ook voor dieren (paarden, honden, duiven, enz.) worden 

toegepast. 

Burgerbevolking, 

Bescherming van de burgerbevolking tegen giftgassen klinkt 

waarschijnlijk in de ooren der meeste Nederlanders nog vreemd 

en overdreven. Maar de tijden veranderen snel zegt spreker. 

Toen ik ongeveer 10 jaren geleden, óók in het publiek, de dingen 

den gasoorlog betreffend bij hun naam durfde noemen, beschouwde 

men dat veelal als een hobby van mij en menig militairist zoowel 

als antimilitairist nam het mij kwalijk. Nu is dat, ook in ons land 

heel anders. Ik zeg dit alléén om te doen uitkomen, dat als we 

nu nog eens 10 jaar verder zijn, wellicht ook voor U een dood

gewone zaak zal zijn, wat ge nu waarschijnlijk nog absurd vindt; 

nl . dat gij allen U geregeld oefent in individueele en collectieve 

bescherming. Ik drong daar vele jaren geleden reeds op aan, 

Entweder , . , . oder. Of men acht een toekomstige giftgassen-

oorlog uitgesloten en behoeft er dus ook geenerlei maatregel tegen 

te nemen . . . óf men acht hem mogelijk en dan dient men zich 

er ook op rationeele wijze tegen te beschermen. A l het andere is 

halfheid I 

Spreker zet dan uitvoerig uiteen, dat men in andere landen, 

landen die allicht van de toekomst mogelijkheden beter op de 

hoogte zijn dan wi j , blijkbaar de bescherming der burgerbevolking 
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van veel belang acht. Een bezadigd publicist als HANSLIAN (zie 

litteratuur) zegt; „Der Gasschutz der Zivilbevölkerung in Gross-

stadten und Industriezentren ist unzweifelhaft ein sehr ernst zu 

nehmendes Problem von allergrösster Bedeutung." En velen zeggen 

dat met hem en vaak nog veel krasser. 

Uit den aard der zaak zijn de beschermingsmiddelen en -methoden 

voor de burgerbevolking geen andere dan die voor den soldaat. 

We hebben ze dus reeds besproken. Rest na te gaan wat men in 

andere landen gemeend heeft te moeten doen in het belang der 

burgerbevolking — voorzoover dat althans bekend is —. 

Spreker wi l , ook om niet in herhalingen te vervallen, twee 

hnden-typen onderscheiden. 

le. de bescherming wordt „van onderaf", dus min of meer 

„democratisch" georganiseerd: Rusland, Polen, enz. 

2e. de bescherming wordt „van bovenaf", dus min of meer 

„autocratisch" gereglementeerd: Frankrijk, Italië, enz, 

Rusland mag op dit gebied als pionier gelden. Publicisten als 

PAWLOW en KOSHEWNIKOW hebben sinds lang het volk wakker 

gemaakt a. h. w. onder het motto; verbloem het niets, maar organi

seer ook zijne bescherming. Deze organisatie is overgelaten aan 

een burger-organisatie „Oso-Aviachim", die millioenen leden telt, 

verspreid tot over de kleinste gehuchten. Zij maakt o, a, gebruik 

van de bestaande brandv/eer, die de burgers weer instrueert in 

het gebruik van gasmaskers. Vaak worden 's Zondags op excerceer-

terreinen e, d, „Oorlogsspelen" georganiseerd, waarbij lucht

aanvallen en gasmaskeroefeningen een groote rol spelen en het 

publiek soms met traangassen aan een gasaanval „gevvfend" wordt. 

Naar het heet is onlangs bij de manoeuvres heel Odessa als proef

object daarmee vergast. In Polen nam de „Poolsche gasafweer-

vereeniging T . O. P." soortgelijke maatregelen. Verder hield zij 

bv. in Oct. 1927 Gasafweer-week" nl . een week lang 

overal in den lande „voorstellingen", die gewoonlijk eindigden 

met een aanval op het publiek met traangassen uit vliegtuigen 
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Ook richtte zij in 1927 een spoorwegwagon in als rollende tentoon

stelling. Deze bezocht meer dan 100 stations en richtte onder

tusschen maar even ca, 8000 spoorwegbeambten, 1000 politie

agenten en vele brandweerheden als gasmasker-instructeur af. 

Als vb. van de autocraüsch gereglementeerde burgerbescherming 

diene Frankrijk, Reeds in 1924 zond de minister van binnenlandsche 

zaken nauwkeurige orders aan treinpersoneel en burgerautoriteiten. 

De laatste worden voor de goede bescherming der burgers ver

antwoordelijk gesteld; de militaire overheid is belast met de 

instructie. In de meeste plaatsen heeft men een opslag aan gas

maskers voor de burgerbevolking, in de pers en op de f i lm maakt 

men ijverig propaganda, gas- en bom-vrije bioscopen en tentoon

stellingszalen worden gebouwd. 

In vele andere landen is rrien er evenzeer op uit de burger

bevolking in te lichten omtrent het wezen en de gevaren van den 

gasoorlog. .Spreker licht dit toe aan de maatregelen die in Amerika, 

Engeland, Tsechoslowalcije, België, enz. getroffen zijn. Behalve 

deze „oorlogvoerende landen" zien blijkbaar ook „neutrale landen" 

de noodzaak of althans wenschelijkheid in om zich tegen giftgas

aanvallen te beschermen. Spreker wijst o. a. op Zweden met zijn 

geënsceneerde gasalarm in Stockholm (1927). 

Tenslotte vraagt spreker zich af: wij ? Wat doet Nederland ter 

bescherming zijner burgerbevolking! Moest ik afgaan op de ant

woorden, die ik in de laatste maanden van talrijke ontwikkelde 

burgers ontving, dan zou men feitelijk moeten concludeeren: 

„Niets!" Het deed me steeds genoegen dit persé te kunnen tegen

spreken. Maar wel blijkt uit deze antwoorden duidelijk, dat de 

getroffen maatregelen niet tot het groote publiek zijn doorgedrongen. 

Wat heeft men dan hier gedaan? O. a. is aan alle burgemeesters 

gezonden een Aanschrijving van het Dept, van Oorlog van 9 Maart 

1927, 2de Afd . Nr. 37. Deze houdt, zooals de titel aangeeft in 

„Aanwijzingen nopens de door burgerautoriteiten te nemen maat-
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regelen ter bescherming van de bevolking tegen de gevolgen van 

aanvallen uit de lucht," Natuurlijk vallen daaronder de gasaanvallen. 

Spreker licht deze aanschrijving toe, in welke de „luchtbescher

mingsdienst" aan de gemeente-autoriteiten" wordt overgedragen 

(Art. 6). Di t voortreffelijke boekje geeft velerlei aanwijzingen. 

Het hangt dus voornamelijk van „de gemeente-autoriteiten", 

inzonderheid van de belangstelling van den burgemeester voor 

dit onderwerp af, of er nu ook werkelijk maatregelen getroffen 

worden. Sommige hebben op de aanschrijving gereageerd door 

inlichting en voorlichting te vragen, andere door gasmaskers en 

een enkele zelfs door afweergeschut te verlangen. Maar over het 

algemeen is mijn indruk, dat men zich in menige gemeente van 

deze aangelegenheid nog niet veel aantrekt. Misschien komt de 

belangstelHng geleidelijk aan, nu onlangs in N , en Z. Holland de 

commandanten der luchtverdedigingskringen en in de overige 

provincies de territoriale bevelhebbers in opdracht van den Chef 

Generale Staf, dienaangaande besprekingen hebben gehouden 

(misschien ten deele nog zuHen houden) met de burgemeesters 

in hun ressort, die daartoe aHe waren (worden) uitgenoodigd. 

Spreker brengt lof aan al die burgervaders, die blijkbaar ingezien 

hebbende, dat hier geen militair of politiek maar welbegrepen 

eigenbelang in het spel is, maatregelen getroffen hebben om de 

aan hunne zorg toevertrouwde gemeentenaren te beschermen. 

In het bizonder wordt gewezen op Zaandam. 

Van groote beteekenis voor de toekomst acht spreker het feit, 

dat ook de Internationale Roode Kruis Organisatie het onderwerp 

der burgerbescherming tegen giftgasaanvallen op haar programma 

heeft geplaatst. Voorjaar 1928 werd deze aangelegenheid op het 

Congres te Brussel besproken. De hoofdcommissaris van politie 

te den Haag, de heer Van 't Sant vertegenwoordigde daar het 

Ned. politie- en brandweerwezen. Het onderwerp is nu verder 

bij een kleine nadonale Nederlandsche commissie in studie. Di t 

is dus een bemoeiing voortgekomen uit parüculier-initiatief, welke 
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naast de regeerings-bemoeiingen nuttig werk kan verrichten. 

Ten slotte zou spreker bv. kunnen wijzen op het feit, dat men 

aan onze Artillerie-Inrichtingen werkt aan een eenvoudig maar 

afdoend en toch niet te duur gasmasker voor de burgerbevolking. 

Men kan ons Ministerie van Defensie dus niet betichten, dat zij 

zich van de burgerbevolking niets aantrekt, 

Resumeerende, zou ik willen besluiten, zegt spreker; 

Er wordt in vrij wel alle landen ijverig gewerkt om de burger

bevolking grondig in te lichten over den gasoorlog en om de 

gasbeschermingsdienst goed te organiseeren. Ook ons land is daar

mee begonnen. Ook Nederland houdt dus rekening met de toekom

stige mogelijkheid van gasaanvallen op de burgerbevolking. Het 

is jammer, dat men hier blijkbaar de volledige konsekwenties van 

dit standpunt nog niet durft aanvaarden. 

Blijkens mijne ervaringen weet de gemiddelde Nederlander 

weinig van den gasoorlog in het algemeen en niets van de toch 

inderdaad zeer te waardeeren maatregelen, die de Nederlandsche 

Regeering tot nu toe — ter wille van hem — nam. Het wordt t i jd , 

dat daarin verandering komt. Het is niet mijn taak hier aan te 

geven op welke wijze dit kan geschieden en welke organisatie men 

daarvoor zou kunnen spannen. 

Ik moge slechts enkele desiderata naar voren brengen, punten 

waaraan men m, i , in elk geval allereerst zijn aandacht dient 

te schenken, 

le. men stelle geleidelijk aan, maar met bekwamen spoed gas

maskers ter beschikking der bevolking, tegen betaling en gratis. 

2e, men bouwe in verschillende centra van ons land gaskamers, 

opdat men zich met deze gasmaskers grondig kan oefenen. 

3e. men organiseere een aantrekkelijke, populaire inlichtings

dienst. Geschriftjes, voordrachten, filmen, voorstellingen. Misschien 

zouden de leerlingen gasofficieren van de gasschool in Utrecht 

hier de leiding kunnen nemen. 
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4e. men overwege in hoeverre bv. via deze gasofficieren, Het 
Roode Kruis, De Burgerwacht, De Polide, De Brandweer, De 
Gemeentereinigingsdienst, De Geneesl^undige Dienst, De Phar-
maceutische Dienst, enz. als bestaande organisaties in den be-
schermingsdienst kunnen worden betrokken. 

5e. men overwege of men bij bouw van scholen, bioscopen enz. 
geen rekening kan houden met een mogelijke behoefte in de 
toekomst aan gas- en bomvrije vluchtcentra. 

6e. men overwege eens „oorlogsspelen" als in Rusland en 
Polen, bv. in plaats van onze parades. 

Ik weet dat het groote bezwaar zal zijn de kosten. Bedenk: 
het is een verzekeringspremie tegen ongevallen, brandschade e.d. 
met dezelfde beteekenis en waarde. Mogen ook onze volksver
tegenwoordigers dat leeren inzien. Laat de zuinigheid de wijsheid 
niet bedriegen. 
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ENKELE SEROLOGISCHE REACTIES 

door 

DR. H . E. REESER, 

waarnemend directeur der Rijksseruminrichting. 

Dames en Heeren. Ik zou van avond voor U spreken over 

enkele serologische reacties, reacties dus die met behulp van 

serum, de bloedvloeistof, van mensch en dier worden uitgevoerd. 

Daar het niet mogelijk is alle serologische reacties in den korten 

t i jd , die mij gegeven is, te behandelen zoo zal ik mij bepalen tot 

de agglutinatiereacde en de praecipitatiereacde, welke naast de 

komplementbindingsreactie, die onder den naam van Wassermann-

sche reactie, voor de onderkenning van syphilis van zooveel belang 

is geworden, tot de meest toegepasten behooren. 

Van alle serologische reacties heeft er zeker geen enkele die 

beteekenis gekregen voor de onderkenning van ziekten als de 

agglutinadereacde, die in 1896 door Gruber en Durham het eerst 

werd aangegeven. Door de onderzoekingen van Von Behring 

was in het jaar 1890 vastgesteld, dat in het bloedserum van met 

diphtherietoxine vóórbehandelde dieren specifieke tegenstoffen, 

antitoxische stoffen, antitoxinen, optraden, die in staat waren het 

diphtheriegift zoowel in het dierlijk lichaam als in de reageerbuis 

onschadelijk te maken. Op gelijke wijze gelukte het antitoxinen 

te bereiden o. a. tegen tetanusgift, slangengift, ricin, abrin enz. 

In het jaar 1894 kon Pfeiffer aantoonen, dat in het bloedserum 

van dieren, die met cholera- en typhusbaciUen ingespoten waren 

eveneens specifieke immuunstoffen of antistoffen optraden, welke 

die bacillen tot oplossing brachten. De werking van deze stoffen 
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treedt in liet licht wanneer het immuunserum met de bijbehoorende 

bacillen, dus bijv. choleraimmuunserum en cholerabacillen in de 

buikholte van een cavia worden ingespoten. Wanneer na verloop 

van eenigen ti jd met een fijne capillair een weinig vloeistof uit 

de buikholte wordt genomen, dan giet men de bacillen onder den 

microscoop langzaam van vorm veranderen en ten slotte geheel 

oplossen. Deze stoffen heeft men den naam gegeven van bacterio-

lytische stoffen of bacteriolysinen. 

Voor de verklaring van het ontstaan van deze specifieke tegen

stoffen heeft Ehrlich zijn bekende zijketentheorie opgesteld, welke 

het ontstaan dezer stoffen uit een physiologisch gezichtspunt 

zoekt te verklaren. Een gift is voor het organisme slechts dan 

gevaarlijk, wanneer het zich aan bepaalde bestanddeelen van het 

lichaam kan binden. Zoo moet het tetanusgift wil het zijn ver

schijnselen opwekken, gebonden worden aan de cellen van het 

ruggemerg. Voor de binding aan die cellen dienen bepaalde zijketens 

van het protoplasma, zoogenaamde receptoren. Elke cel heeft een 

zeker aantal zijketens of receptoren van verschillende functie. In 

het normale leven van het protoplasma dienen die receptoren 

voor de voeding. De toxinen hechten zich vast aan die receptoren, 

waarop ze volkomen passen zooals een sleutel in het slot. De 

bezetting van die receptoren door het gift beteekent voor het 

leven, vooral voor de voeding van de cel, een defect. 

Bij zéér groote hoeveelheden gift treedt de dood van de cel in . 

Is de hoeveelheid geringer dan treedt een prikkeling van de cel 

in. Het defect geeft aanleiding tot regeneratie, waarbij die recep

toren, die bezet zijn, nieuw gevormd worden en wel volgens een 

bepaalde wet in grootere hoeveelheid dan er bezet zijn. Deze ver

meerderde productie kan men door steeds stijgende hoeveelheden 

toxine vergrooten. Tenslotte kunnen de receptoren niet meer aan 

de cel plaats vinden, er zijn er te veel, ze worden afgestooten en 

komen in het bloed terecht. Deze vrij in het bloed circuleerende 

receptoren zijn de antitoxinen. Het zijn dus normale celbestand-
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deelen, die alleen in overmadg groote hoeveelheden verwekt zijn, 
Ze hebben de eigenschap de toxine te binden en daar zij het gift 
reeds in de bloedbaan opvangen en door binding onschadelijk 
maken, kan de toxine niet aan de cel komen, waardoor dus de 
cel beschut is (actieve immunisatie), Op dezelfde wijze als de 
toxinen kunnen ook bacteriën tot de vorming van antilichamen 
aanleiding geven. 

Wordt nu van dergelijke dieren, die door actieve immunisatie 
hoog geïmmuniseerd zijn, bloed afgenomen dan worden tegelijk 
met het bloed ook de specifieke tegenstoffen afgenomen, welke 
stoffen na de stolling van het bloed in de bloedvloeistof, het serum, 
overgaan. Spuiten we nu dit serum (bijv. tetanusserum) in bij 
een mensch of dier lijdende aan een bepaalde ziekte (bijv. tetanus), 
dan brengen we dus in dat lichaam een groot aantal tegenstoffen, 
welke direct kunnen helpen in den strijd tegen de ingedrongen 
bacillen. Een dergelijke seruminspuiting is een passieve immmi-

seering. 

Het resultaat van de actieve en passieve immunisade is in zoo

verre gelijk, dat het dezelfde stoffen zijn, die in het actief en passief 

geïmmuniseerde lichaam beschutting verkenen. Wel bestaat er 

tusschen beide immunisaties een belangrijk onderscheid wat 

betreft den duur van de opgewekte beschutting. De passieve 

immuniteit toch houdt slechts korten tijd aan en duurt in den regel 

niet langer dan drie weken. De immuunstoffen toch zijn gebonden 

aan de eiwitten van het lichaam en daar het lichaam zich tegenover 

soortvreemd eiwit gedraagt als tegenover een vreemd lichaam, 

zoo zal het trachten zich zoo snel mogelijk van het soortvreemde 

eiwit en dus ook van de antistoffen te ontdoen en dit gelukt het 

Hchaam ook door afbraak van het eiwit, waardoor tevens de immu-

niseerende eigenschappen verdwijnen. Hieruit volgt, dat de ver

houding veel gunstiger wordt wanneer niet met vreemd maar met 

soort-eigen eiwit wordt ingespoten. In de diergeneeskunde heeft 

de serumtherapie dit voor, dat men paarden in kan spuiten met 

2 
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serum bereid bij paarden; runderen met serum bereid bij runderen, 

enz. Bij den mensch echter is men steeds op soortvreemd eiwit 

aangewezen, serumbereiding bij den mensch is immers uitgesloten. 

Wel kan men nemen serum van een patiënt, die van de ziekte 

genezen is (mazelen, kinkhoest) maar het is lang niet hetzelfde of 

het serum afkomstig is van een natuurlijk geïmmuniseerd individu 

(na het doorstaan van een ziekte dus) of van een kunstmatig 

geïmmuniseerd individu. In het eerste geval vormt het lichaam 

slechts zooveel antistoffen als het zelf noodig heeft om de ziekte 

te overwinnen, in het laatste geval kan men de hoeveelheid anti

stoffen door voortdurende bacterieinjecties tot in het ongelooflijke 

doen stijgen. De voor de passieve immunisatie noodige stoffen 

worden dan ook in den regel van kunstmatig actief geïmmuniseerde 

dieren genomen. 

Na deze korte uiteenzetting van de actieve en passieve immu

nisatie keer ik terug tot de agglutinatiereactie. Kort na de ont

dekking van deze reactie toonde W I D A L aan, dat men met deze 

ziekte ook in staat was typhus gedurende het ziekteverloop te onder

kennen en zoo werd deze reactie de basis van de serodiagnostiek. 

Wat verstaat men nu onder agglutinatie ? De agglutinatie bestaat 

in een samenklonteren van bakteriën door toevoeging van een 

bepaald immuunserum en het onbewegelijk worden der bacteriën, 

voor zooverre ze bewegelijk waren. 

Voor de uitvoering dezer reactie zijn noodig: een bacterie

vloeistof en een immuunserum (agglutineerend serum). Als vloeistof 

waarin de agglutinatie zal worden aangetoond kan men gebruik 

maken van bouillon. In deze vloeistof brengt men een kleine hoe

veelheid bacteriën en plaatst het buisje met de geënte bouillon ten 

einde de bacteriën zich te laten ontwikkelen 16—24 uur in den 

broedstoof bij 37° C. De bouillon wordt wanneer er typhusbaciUen 

in geënt zijn, gelijkmatig troebel door den groei der bacteriën. 

Beter is het echter gebruik te maken van een gegroeide agar-

cultuur van de bacillen, welke op de agaroppervlakte 24 uur bij 
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37° C . gegroeid hebben en daarop in dien tijd een wit, dik belegsel 

gevormd hebben. Di t belegsel wordt met een platinanaald f i jn 

verdeeld in physiologische keukenzoutoplossing, waaraan % % 

carbol is toegevoegd. Men voegt zooveel van de zoutoplossing toe, 

totdat de vloeistof zwak troebel is en schudt dan fhnk zoodat alle 

bacteriën gelijkmatig verdeeld zijn in de vloeistof. 

Het tweede noodige is een immuunserum. Wi l men een agglu

tineerend serum tegen typhusbaciUen bereiden, dan wordt een 

proefdier, waarvoor in den regel een konijn gebezigd wordt, 

ingespoten met typhusbaciUen. Op welke wijze men de injectie 

verricht maakt geen verschil. Men kan de bacteriën hetzij in de 

bloedbaan (intraveneus), hetzij onder de huid (subcutaan) hetzij 

in de buikholte (intraperitoneaal) spuiten. In den regel zal men 

door de bacteriën in de bloedbaan te spuiten het sterkste serum 

verkrijgen maar deze methode is iets gevaarlijker voor het proefdier. 

In het bloed van de op deze wijze vóórbehandelde konijnen 

ontstaan tegenstoffen tegen de typhusbaciUen, van welke anti

stoffen voor ons de agglutininen in dit geval van belang zijn. 

Nemen we zoo'n konijn wat bloed af en laten we dit stoUen dan 

verkrijgen we de bloedkoek, terwijl een glasheldere, geel gekleurde 

vloeistof, het serum, uitgeperst wordt. Het serum nu bevat de 

agglutininen, in ons geval omdat de konijnen met typhusbaciUen 

zijn ingespoten, agglutininen tegen typhusbaciUen en we noemen 

dit serum een aggludneerend serum voor typhusbaciUen. 

Men kan de aggludnadereactie op drie wijzen, waarnemen, nl . 

met het bloote oog (macroscopisch), onder den microscoop (micros

copisch) terwijl er nog een derde wijze is die men „a l'état naissant" 

noemt. 

Brengt men een weinig agglutineerend serum voor typhus

baciUen in een bouilloncultuur of een agaropzwemming van 

typhusbaciUen en plaatst men het mengsel bij 37° C, dan ziet men 

na eenigen ti jd, dat de vloeistof niet meer gelijkmatig troebel is, 

er treden fijne korreltjes in op, de bakteriën klonteren tezamen. 
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Deze korreling neemt langzamerhand grootere afmetingen aan, 

de korrels worden grooter en grooter, er ontstaan vlokken en deze 

zakken langzaam op den bodem, terwijl de vloeistof daarboven 

volkomen helder bl i j f t . Schudden we zoo'n buisje dan wervelt 

de bacterievlok naar boven in de heldere vloeistof maar er ontstaat 

geen gelijkmatige emulsie meer doch de vlokken en korrels blijven 

duidelijk zichtbaar. Is de dosis serum, die men aan de bacterie

vloeistof heeft toegevoegd te klein dan treedt er geen vlok van 

geagglutineerde bacteriën op den bodem. Hetzelfde neemt men 

waar wanneer een choleraimmuunserum aan een opzwemming 

van typhusbaciUen of een typhusimmuunserum aan een op

zwemming van cholerabacillen wordt toegevoegd. Ook dan bl i j f t 

de vloeistof gelijkmatig troebel, er treedt geen agglutinatie in . 

De reactie is dus specifiek. 

Behalve door het waarnemen met het bloote oog kan men de 

reacde ook onder den microscoop vervolgen en wel in een hangende 

druppel uit een serumcultuurmengsel. Men ziet de eerst levendig 

bewegende typhusbaciUen hare beweeglijkheid verliezen, ze komen 

tot rust, de geïsoleerde bacteriën gaan in hoopjes liggen en tusschen 

deze hoopjes ziet men ten slotte zoo goed als geen bacteriën meer. 

Op dit verschijnsel van het aan elkaar kleven der bacillen heeft 

Gruber het voornaamste gewicht gelegd en vandaar de benaming 

„agglutinatie" hetgeen verkleving beteekent. 

Een derde methode om de agglutinatie aan te toonen bestaat 

in het enten van baciUen in het bijbehoorende immuunserum of 

beter in bouillon, waaraan een weinig van dit serum is toegevoegd. 

De baciUen verliezen spoedig hare beweeglijkheid, doch groeien 

bij 37° C. door, echter maken ze bij de ontwikkeling de bouUlon 

niet gelijkmadg troebel doch de vermeerdering geschiedt slechts 

op den bodem' van het buisje in den vorm van lange draden, 

terwijl de bouillon daarboven volmaakt helder bl i j f t . 

Noodig is het dat bij deze methode, die men „a l'état naissant" 

noemt, de bacteriën zich eerst in de bouillon ontwikkelen en zoo 
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heeft deze reactie minstens 8—12 uur noodig voor het resultaat 

zichtbaar is en daarom is deze methode voor de praiftijl? onbruikbaar. 

Hoe wordt de agglutinadereactie op de eenvoudigste wijze 

uitgevoerd? Aan 10 buisjes voegt men elk 1 cm.^ van de bacterie

vloeistof toe en dalende hoeveelheden van het agglutineerend 

serum zóó, dat bijv. het eerste buisje 1/20, het 2e: 1/50, het 3e: 

1/100, het 4e: 1/200, het 5e: 1/500, het 6e: 1/1000, het 7e: 1/2000, 

het 8e: 1/5000 en het 9e: 1 /lO.OOO c.M,^ bevat. Het buisje no. 10 dient 

als controle, daar wordt geen agglutineerend serum aan toegevoegd. 

Di t rekje met buisjes plaatst men eenigen ti jd in den broedstoof 

bij 37° C. De tijd hiervoor wordt verschillend opgegeven en deze 

tijd verschilt ook naar gelang van de bacteriën, die geagglutineerd 

moeten worden. Wanneer % % carbol aan de bacterieopzwemming 

is toegevoegd, bestaat er geen bezwaar de reactie gedurende 16 uur 

bij 37° C. te doen plaats vinden. Moet de diagnose vlug gemaakt 

worden dan kan men de reactie reeds voorloopig na 3—6 uur 

aflezen. In den regel zal men de agglutinatie het eerst zien optreden 

in het eerste buisje, waarin zich de grootste hoeveelheid aggluti

neerend serum bevindt en daarna achtereenvolgens in de daarop 

volgende buisjes. 

Reeds Gruber en Durham kenden het agglutineerend vermogen 

van normaal bloedserum van mensch en dier ten opzichte van 

verschillende bacteriën. Zoo agglutineert het normale mensche-

serum vaak colibacillen en typhusbaciUen, doch niet verder dan 

in een verdunning 1 :30 ongeveer. Ook in de meeste sera van 

dieren zijn die „normaalagglutininen" voor verschillende bacteriën 

aanwezig. Daar het serum van kinderen en zuigelingen geen 

normaalagglutininen bevat ligt het vermoeden voor de hand, dat 

het agglutineerend vermogen van normaal serum als een verkregen 

eigenschap is te beschouwen. Gedeeltelijk physiologisch van uit 

den darm, gedeeltelijk door bacterieele infectie volgt in den loop 

van het verdere leven een resorbtie van bacterieele stoffen, als 

gevolg waarvan agglutininen ontstaan. Voor colibacillen en varietei-
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ten daarvan, die in zeer groot aantal in den normalen darm voor

komen is het optreden van agglutininen in het normale serum 

zeer goed te verklaren. 

De „immuunagglutininen" ontstaan, zooals reeds gezegd is, 

door inspuiting van bacteriën bij een bepaald dier, bijv. een konijn. 

Men kan dat doen onder de huid, in de buikholte of in den bloedbaan 

doch ook door opname van bacillen met het voedsel „per os" kan 

men immuunstoffen verkrijgen. Zoo kon METSCHNIKOFF door ge-

doode cholera- en typhusbaciUen „per os" op te nemen een ver

hooging van het agglutinatievermogen van zijn serum ten opzichte 

van die bacillen vs'aarnemen. BESREDKA gaf per os in gedoode 

typhusbaciUen en rundergal en kreeg op deze wijze immuniteit 

tegen typhus, terwijl CALMETTE en GUERIN door proeven aan

toonden, dat men door ingestie van levende doch avirulente 

tuberkelbacillen bij jonge kinderen direct na de geboorte immuniteit 

kan verwekken. Of dit echter juist is zullen uitgebreide proeven 

nog moeten leeren, eveneens zal de kwestie moeten worden op

gelost of die avirulente tuberkelbacillen onder bepaalde omstandig

heden niet virulent kunnen worden. Pas genomen proeven op 

dieren in de Parijsche diergaarde moeten uitgewezen hebben, dat 

in geen enkel geval de avirulente bacil tuberculeuse aandoeningen 

verwekt had. 

De immuunagglutininen kunnen zich geruimen tijd in her 

lichaam staande houden. Gruber gaf reeds aan, dat bij 7—13 

maanden tevoren geïmmuniseerde dieren nog agglutininen in 

het bloedserum voorkwamen; Widal bij typhusherstellenden 

nog na 8 maanden. Persoonlijk heb ik bij runderen, die tegen 

abortus geënt waren en wel twee maal telkens met 10 cm.'' cultuur 

van levende abortusbacillen nog na 1 jaar agglutinatie tot in een 

verdunning 1 ; 150 kunnen waarnemen. Bij de opgave in de 

litteratuur, dat nog 3 jaar na het doorstaan van typhus agglutininen 

in het bloed aangetoond konden worden moet men denken aan 

„bacillendragers". Het komt nl . voor, dat na het doorstaan van 
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typhus bacillen in de galblaas gijn achtergebleven en vandaar uit 

aanleiding geven tot het ontstaan van agglutininen. Het spreekt 

vanzelf, dat voor de verspreiding der typhus dergelijke gezonde 

menschen, die vaak jaren geleden typhus hebben doorgemaakt 

en nog virulente typhusbaciUen bij zich dragen en op bepaalde 

tijden naar buiten afscheiden, veel gevaarlijker zijn dan typhus-

lijders, waartegen men toch maatregelen kan nemen. 

Wat de specificiteit der agglutinatiereactie betreft zoo drukken 

Gruber en Durham zich aldus uit, dat elke bacterie een specifiek 

agglutinine bezit, doch ook zij gaven reeds aan, dat behalve de 

bacterie, waarmede geagglutineerd werd, ook de aan die bacterie 

verwante lagere organismen geagglutineerd werden, het sterkst 

echter de homologe stam. Heeft men uit de ontlasting van een 

patiënt een typhusbacil geïsoleerd dan wordt deze nog geaggluti

neerd in zeer sterke verdunningen. Een aanverwante bacU zal ook 

geagglutineerd worden, doch waar de typhusbacil nog geagglutineerd 

wordt in een verdunning 1 :50.000 bijv. daar zal de aanverwante 

bacU slechts bijv. door 1/500 cm.^ serum geagglutineerd worden. 

Men kan Zeggen, dat niet de agglutinatie specifiek is, doch dat de 

graad ervan specifiek is en men kan van een „groep-agglutinatie" 

spreken. 

De toepassing der agglutinatiereactie is tweeledig, men kan er 

bacteriën mede diagnotiseeren en men kan er ziekten mede vaststellen. 

Voor de onderkenning van bacteriën is noodig een sterk agglu

tineerend serum om aanverwante bacteriën uit te schakelen. Bij 

de onderkenning van typhusbaciUen moet men er aan denken, 

dat pas uit het lichaam geïsoleerde typhusbaciUen soms niet agglu-

tineeren. Komt dus de bacil overigens met een typhusbacil overeen 

dan mag men uit het negatieve verloop van deze reactie typhus 

niet uitsluiten want het komt voor, dat na eenige overentingen 

in het laboratorium zoo'n bacü prachtig gaat agglutineeren. Bij 

de bacteriën van de vleeschvergiftigingsgroep, de zoogenaamde 

paratyphusbacillen A, B en Enteritidis Gartner moet men er aan 
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denken, dat die drie groepen zich onderling wel laten onderscheiden 
maar dat onder de paratyphus B-groep weer verschillende bacteriën 
zijn, zooals de varkenspestbacillen, de muizentyphusbacillen en 
pseudo-tuberkelbacillen van de cavia, die zich onderhng niet 
laten onderscheiden. 

Ter vaststelling eener ziekte is deze reactie bij typhus algemeen 

bekend onder den naam van „Widal'sche" reacde. Zé heeft hier 

groote beteekenis gekregen, daar de agglutininen bij patiënten 

lijdende aan typhus reeds in de eerste tot tweede week der ziekte 

optreden en zóó naast het bacteriologisch onderzoek, zeer dikwijls 

een vroegtijdige diagnose mogelijk maken. Slechts het positief 

verloop der reacde is voor de kliniek bewijzend; bij negadef 

verloop is het aan te bevelen de reactie meermalen te herhalen. 

De agglutininen toch worden niet direct gevormd, eerst moet een 

zekere incubatieperiode worden doorgemaakt. 

Behalve bij typhus wordt deze serumreactie o. a. ook gebezigd 

bij cholera, dysenterie, paratyphus, pest en wat de dierziekten 

betreft voornamelijk bij malleus en abortus. 

Men heeft om de ziekte te diagnostiseeren dus niets anders te 

doen dan een weinig bloed van de patiënt te nemen en na stolling 

het serum af te zuigen en in bepaalde verdunningen aan de bacterie

kuituur toe te voegen. Wi l men nagaan of de patiënt lijdende is 

aan typhus dan neemt men een opzwemming van typhusbaciUen, 

Krijgt men na 4—6 uur bij 37° C. geplaatst te zijn met een serum

verdunning van minstens 1 : 50 een duidelijke agglutinatie dan 

is de reactie positief. Natuurlijk ligt bij patiëntenserum de titer 

veel lager dan bij immuunserum, 

Hoe wordt nu de agglutinatie theoretisch verklaard? 

De eerste voorstelling van GRUBER over het mechanisme van 

het agglutinatieproces ging uit van de veronderstelling, dat de 

bacteriën kleverig werden, aan elkaar kleefden en hoopjes vormden, 

welke op den bodem zakten. Deze meening kon echter slechts, 

bij bewegelijke bacteriën het verschijnsel verklaren. Daar echter 
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noch veranderingen aan de geesels der bacteriën, noch opzwelling 

van de bacteriemembraan konden worden waargenomen, kon dit 

de verklaring van het verschijnsel niet zijn. 

PALTAUF meende, dat er in de vloeistof in de onmiddellijke 

nabijheid der bacteriën en wel aan de oppervlakte van deze een stolling 

ontstond. Door het aggludneerend serum zou uit de bacteriën 

een stof geëxtraheerd worden, welke met één in het serum voor

handen stof als het ware zou stollen. Bij dit stollingsproces zouden 

de bacteriën geïmmobihseerd en in hoopjes samengebald worden. 

De onderzoekingen van L ö w i T , wien het gelukte tusschen de 

geagglutineerde microben steeds een homogene tusschenstof door 

kleuring aan te toonen, schijnen daarmede in overeenstemming 

te zijn en doen tevens het voornaamste argument tegen deze theorie, 

nl. de onzichtbaarheid van neerslagen vervallen. 

BoRDET neemt twee op elkaar volgende verschijnselen aan. Het 

eerste behoort bij de immuniteit, het is de vereeniging van antigeen 

en andlichaam, de vorming van een complex dus, dat door specifieke 

affiniteit ontstaat. Het tweede is het domein van de physische 

chemie, dat is de vereeniging in hoopjes, de eigenlijke agglutinatie. 

Er ontstaat een complex en dit complex heeft eigenschappen, 

welke de samenstellende bestanddeelen niet vertoonen, maar die 

geheel te vergelijken zijn met die welke een menigte stoffen in 

suspensie of colloïdalen toestand vertoonen. 

Schudden we gedesdlleerd water met f i jn verdeelde potaarde 

dan krijgen we een homogene vloeistof, die zich verscheidene dagen 

zoo houdt maar die tenslotte helder wordt doordat de deeltjes 

potaarde naar beneden zakken. Hetzelfde neemt men waar wanneer 

we aan gedestilleerd water eenige druppels van een alcoholische 

oplossing van mastiek toevoegen, er ontstaat een opaliseerende 

vloeistof van colloïdaal aspect. 

Wat moet men nu toevoegen aan dergelijke homogene suspensies, 
dat er direct vlokken verschijnen, welke neerzakken zoodat de 
vloeistof helder wordt? Zooals men weet heeft men slechts toe 
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te voegen om deze agglutinatie te doen optreden een electrolier 

bijv= eenige druppels van een oplossing van keukenzout, 

Als dus de eigenschap van een bacterie-agglutininecomplex 

identiek is met die van de deeltjes toonaarde of mastiek d. w. %, 

wanneer de agglutinatie van de één en de uitvlokking van de 

anderen in werkelijkheid een zelfde physisch-chemisch verschijnsel 

is, dan moet de aanwezigheid van een electrolier in beide gevallen 

noodzakelijk zijn. 

Een eenvoudige proef van Bordet toont aan, dat de agglutinatie 

van bacteriën door immuunserum ook eischt de aanwezigheid van 

een electrohet, zooals keukenzout. Aan een suspensie van cholera

bacillen in physiologische keukenzoutoplossing wordt een weinig 

anticholeraserum toegevoegd en wanneer de agglutinatie is afge

loopen wordt gecentrifugeerd. Wanneer men de bovenstaande 

heldere vloeistof afzuigt en weer vervangt door physiologische 

keukenzoutoplossing, waarin men door schudden het bacteriën-

bezinksel f i j n verdeelt, dan treedt na eenige minuten weer agglu

tinatie in . Voegt men echter in plaats van de keukenzoutoplossing 

gedestilleerd water aan de bacteriën toe dan treedt na schudden 

geen agglutinatie meer in, men ziet geen vlokken optreden, de 

vloeistof b l i j f t gelijkmatig troebel. Direct vormen zich echter weer 

vlokken, wanneer aan het gedestilleerde water een weinig zout 

wordt toegevoegd. Het was dus het zout, dat ontbrak. Het is her 

zout, dat de agglutinatie verwekt der microben, die eerst de 

agglutininen gefixeerd hadden. 

De werking van het serum bestaat dus uit twee op elkaar volgende 

operaties; de vorming van het complex antigeen-antilichaam en 

de agglutinatie van dit complex door het zout. De stof, die agglu

tineert is het zout en niet de agglutinine. De agglutininen doen 

niets anders dan met het antigeen een verbinding vormen, welke 

een zeer verbreide eigenschap heeft onder de stoffen in colloïdalen 

toestand nl . door electrolieten geagglutineerd te worden. 

De overeenkomst onder den invloed van het zout, hetzij van 
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minerale deeltjes, hetzij van microben beladen met agglutininen 

gaat tot in de kleinste détails. 

Doet men nl . i n twee buisjes een gelijke hoeveelheid van een 

emulsie van typhusbaciUen in carbolphysiologische keukenzout

oplossing en voegt men aan het ééne buisje toe een weinig immuun

serum, dat de bacteriën vlug agglutineert en aan het andere niets 

en plaatst men beide buisjes eenige weken rustig bij kamertempe

ratuur dan ziet men dat in het buisje, waarin zich geen serum 

bevindt, de bacteriën onder invloed van de zwaartekracht langzaam 

naar den bodem van het buisje zijn gezakt en daar een vast compact 

dus weinig volumineus bodembezinksel hebben gevormd, In het 

buisje met serum hopen de geagglutineerde bacillen zich nooit 

dicht op elkaar, ze vormen op den bodem van het buisje een 

volumineuse, witte massa gelijkende op een groote vlok watten. 

Het schijnt dat de agglutinatie, die wel is waar de bacillen vereenigt, 

zich ertegen verzet dat de bacillen zich tegen elkaar drukken, 

er wordt een soort weefsel met wijde mazen gevormd, waarin 

vloeistof aanwezig is. 

Hetzelfde contrast neemt men waar als men na een langen 

rust twee emulsies van fijne potaarde met elkaar vergelijkt, de één 

geprepareerd met gedestilleerd water, de andere met physiologische 

keukenzoutoplossing. In het eerste geval hebben de fijne deeltjes 

potaarde zich dicht op elkaar gepakt, in het tweede geval krijgt 

men, evenals bij de agglutinatie, een ongelijkmatig, volumineus 

bodembezinksel. 

De eigenlijke agglutinatie is dus een secundair proces. De 

hoofdzaak uit immuniteitsoogpunt is de vereeniging van bacterie 

en agglutinine, deze vereeniging is specifiek. 

Het keukenzout kan vervangen worden door andere zouten, 

zooals die van jodium, bromium, door chloorcalcium, phosphaten 

en door organische stoffen zooals druivensuiker, asparagine enz. 

Het optimum ligt bij een iets hoogere keukenzoutconcentratie 

dan de physiologische, nl , bij 1 a 1,5 %, 
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Wanneer ik nu overga tot de bespreking der praecipitatiereactie 

dan wil ik beginnen met U mee te deelen, dat in 1897 Kraus 

aantoonde, dat immuunsera in bacterievrije fikraten van bepaalde 

bacterieculturen neerslagen verwekten. Werd bijv. een cholera

immuunserum, dat hij verkregen had door paarden met cholera-

bacteriën in te spuiten, toegevoegd aan fikraten van cholera-

culturen dan ontstond een neerslag. Hetzelfde had plaats wanneer 

aan een typhusimmuunserum een fikraat van typhusculturen of 

aan een pestserum een fikraat van pestbacteriën werd toegevoegd. 

Voegt men echter aan choleracultuurfiltraten toe typhusimmuun

serum of welk ander immuunserum ook dan ontstond geen neerslag. 

De vorming van deze neerslagen was dus specifiek en juist deze 

specificiteit deed vermoeden, dat men met een bepaald soort 

van neerslagvorming te doen had en deze, als verschillend van 

de tot dusverre gekende praecipitatie van chemische natuur, als 

biologisch opgevat moest worden. 

Men moest aannemen, dat in cholera-, pest-, typhusimmuun

serum enz. specifieke stoffen voorhanden waren, welke met bepaalde 

stoffen van de bijbehoorende cultuurfiltraten onder neerslag

vorming reageerden. 

Na immunisatie met bepaalde bacteriën ontstonden dus naast 

antitoxinen, bakteriolysinen en agglutininen in het organisme nog 

antilichamen aan welke Kraus wegens de haar toekomende eigen

schap in bepaalde cultuurfiltraten neerslagen te verwekken, den 

naam „praecipitinen" gaf. 

Kraus ging nu na of met deze reacde naverwante bacteriën 

waren te differentieeren, evenals dit met de agglutinatie het geval 

was gebleken. Di t bleek mogelijk te zijn en hoewel deze reactie 

in dit opzicht niet die praktische beteekenis heeft gekregen als de 

agglutinatie zoo heeft ze toch bij enkele ziekten, speciaal in de 

diergeneeskunde, groote diagnostische beteekenis gekregen, o. a. 

bij kwade droes en miltvuur. 

De grootste beteekenis kreeg het verschijnsel der praecipitatie 
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in liet jaar 1899 door de onderzoekingen van Tchistowitscli en 
Bordet, Deze onderzoekers hebben aangetoond, dat ook door 
voorbehandeling met serum en met melk praecipitinen ontstonden. 
Ook deze zoöpraecipitinen bleken evenals de bacteriepraecipidnen 
specifiek te zijn, d .w .z . een konijn ingespoten met paardeserum 
leverde een immuunserum, dat alleen paardeserum en geen ander 
serum praecipiteerde. Andere onderzoekers toonden aan, dat men 
ook door inspuiting van plantaardige stoffen praecipitinen kon 
verwekken. Over deze „phytopraecipitinen" zal ik het echter dezen 
avond niet hebben. 

Nadat WASSERMANN als eerste op de praecipitatie als onder
scheidingsmiddel voor verschillende eiwitsoorten had gewezen, 
was het UHLENHUTH, die speciaal voor gerechtelijke doeleinden 
en wel vooral voor de onderscheiding van bloed, deze methode 
uitvoerig uitwerkte. De onderzoekingen van Wassermann en 
Uhlenhuth toonden aan, dat de praecipitademethode zich ook 
leende voor het onderscheiden van vleesch en melk en andere eiwit-
houdende voedingsmiddelen, zoodat deze biologische methode voor 
het aantoonen van vervalschingen van voedingsmiddelen, vooral bij 
de vleeschkeuring, een groote praktische beteekenis heeft gekregen. 

Ook op ander terrein dan de medicijnen nl . in de zoölogie en 
de botanie heeft deze reacde zijn diensten bewezen. Zoo werd o. a. 
met deze reactie nagegaan de verwantschap in het dierenrijk en 
werden de betrekkingen tusschen mensch en aap met deze reactie 
bewezen. 

Hoe bereiden we nu een praecipiteerend serum? Di t bereiden 

we ook hier het best bij konijnen. Wel geven konijnen weinig bloed 

en dus weinig serum maar paarden en runderen hebben het nadeel, 

dat men teveel serum moet inspuiten om een goed immuunserum 

te verkrijgen. Honden, hoenders en caviae zijn slechte praecipidn-

vormers. Het serum kan nu worden ingespoten onder de huid, 

in de buikholte of in de bloedbaan. De beste wijze om een zeer 

hoogwaardig praecipiteerend serum te bereiden en dat is hier 
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van nog meer belang als bij de aggludnatiereacde is de intra-

veneuse methode. Veelal wordt den proefdieren een veel te groote 

dosis serum ingespoten, het inspuiten van kleine hoeveelheden 

met geringe tusschenpoozen is de meest geschikte methode, 

We gebruiken zooals reeds gezegd is als proefdier het konijn 

en spuiten dat in de bloedbaan in de geringe dosis van 1 cm.^ 

en nemen voor die injectie de ader, die aan den rand van het 

oor loopt, drukken deze aan de basis van het oor met de vin

gers dicht en verwarmen het oor met warm water, waardoor 

de ader flink opzwelt, brengen een fijne canule in en spuiten, 

wanneer we bijv. een praecipiteerend serum tegen menscheneiwit 

willen bereiden 1 cm.^ menscheserum in. Wil men een praecipi

teerend serum bereiden tegen paardeneiwit dan moet men natuurlijk 

paardeserum inspuiten. 

Na 2 dagen spuit men in 2 cm.^, wederom na 2 dagen 3 cm.^ 

en 2 dagen nadien 4 cm.^ alles in de bloedbaan. Men heeft op 

deze wijze binnen 6 dagen 4 intraveneuse injecties gegeven. 

Deze methode van bereiden heeft dit vóór, dat men geen hinder 

heeft van de serumziekte of anaphylaxie. Spuit men de konijnen 

in de bloedbaan in telkens met 6 dagen tusschenpoozen dan krijgt 

men in den regel bij de 3e injectie gevallen van anaphylaxie, de 

konijnen sterven onder het vertoonen van hevige benauwdheid 

en krampen, direct na de injectie. 

Voor de bereiding van een praecipiteerend serum voor het 

vleeschonderzoek, dus voor de onderkenning van vleeschsoorten, 

is het niet noodig de konijnen in te spuiten met vleeschsap, hetwelk 

wegens zijn giftigheid dikwijls slecht wordt verdragen. Met serum 

kan men ook hier zijn doel bereiken. Acht dagen na de laatste 

injectie wordt het konijn onder chloroformnarcose door verbloeding 

gedood en het serum na stolling van het bloed verzameld. D i t 

serum kan men in de ijskast jaren lang bewaren zonder dat de 

werkzaamheid veel terug loopt. Vooral van belang is het feit, dat 

deze reactie uiterst gevoelig is en dat men met een hoogwaardig 
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serum in staat is eiwit nog aan te toonen in een verdunning 

1 ; 20.000 terwijl de gebruikelijl?e chemische reacties bij ver

dunningen 1 :1000 in den steek laten. 

Voor de uitvoering dezer reactie is de ringreactie het meest aan 

te bevelen, met deze methode kunnen nog de fijnste troebelingen 

worden aangetoond. Wi l men uitgemaakt zien of een bepaald 

serum paarde- of runderserum is dan maakt men van dat serum 

bijv. 5 verdunningen (1 :100, 1 : 1000, 1 :5000, 1 : 10.000 en 

1 :20.000) en voegt deze 5 verdunningen in een hoeveelheid van 

0.3 cm.^ toe aan 5 buisjes waarin zich op den bodem 0.3 cm.^ 

antipaardeserum bevindt en aan 5 buisjes, die 0.3 cm.^ antirunder-

serum bevatten er zorg voor dragende dat de serumverdunning uiterst 

voorzichtig op het antiserum komt, zoodat men een scherpe grens 

tusschen antiserum en serumverdunning kan waarnemen. Deze 

buisjes kan men om de reactie te bespoedigen 15—30 minuten 

bij 37^ C. plaatsen. Is nu het te onderzoeken serum paardeserum, 

dan ziet men in die 5 buisjes, die antipaardeserum bevatten, op 

de grens van serumverdunning en antiserum een scherpe, witte 

eiwitring verschijnen. Deze ring is het duidelijkst in het buisje 

waaraan de serumverdunning 1 : 100 is toegevoegd en wordt 

gaandeweg minder duidelijk naarmate de serumverdunning grooter 

is maar beschikt men over een hoogwaardig praecipiteerend serum 

dan kan ook in een serumverdunning 1 :20.000 vaak nog een 

duidelijke reactie worden waargenomen. In de praktijk komt het 

echter zoo goed als nooit voor, dat men uit moet maken van welke 

diersoort een bepaald serum afkomstig is. Wel komt het veel 

voor, dat uitgemaakt moet worden of bepaalde bloedvlekken van 

mensch of dier afkomstig zijn. Speciaal voor gerechtelijke doel

einden moet dikwijls uitgemaakt worden of bloedvlekken, die 

zich op voorwerpen bevinden, waarmede een moord gepleegd is 

(zooals mes of bijl) of op kleederen, zakdoeken enz. van mensche-

lijken of dierlijken oorsprong zijn. 

Bloedvlekken knipt men uit de kleederen, terwijl messen enz. 
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door afkrabben van het bloed ontdaan worden, Bloedvlekken en 

afkrabsel worden gebracht in een buisje met physiologische keuken-

Zoutoplossing en in deze vloeistof laat men het bloed eenige uren 

uittrekken. Na filtreeren wordt het heldere bloed extract toegevoegd 

aan verschillende antisera. Treedt een witte ring op in het buisje 

waarin zich antimenscheserum bevindt dan kan men verzekerd 

zijn met menschebloed te doen te hebben. Treedt de ring op in 

het buisje waarin zich antikippeserum bevindt dan zijn de bloed

vlekken van een kip afkomstig, door het slachten bijv. Waar het 

vaak voorkomt dat de moordenaar als motief voor de aanwezigheid 

van bloedvlekken op zijn kleederen aangeeft dat hij een varken 

of een kip geslacht heeft zoo kan met deze reactie de al of niet 

juistheid van zijn beweringen nagegaan worden. Alleen in het 

geval, dat hij opgeeft met neusbloedingen te kampen te hebben 

gehad, staat men machteloos. 

Moet men uitmaken van welke diersoort een stuk vleesch afkomstig 

is dan neemt men van binnen uit, waar het vleesch het minst aan 

het conserveeringsmiddel is bloot gesteld, een stukje voor onder-

Zoek, Men knipt dit f i j n , doet het eveneens in een buisje met 

physiologische keukenzoutoplossing, laat het daarin eenige uren 

uittrekken, filtreert de vloeistof om ze volkomen helder te maken door 

infusoriënaarde en voegt ze daarna toe aan enkele buisjes, die bijv. 

antipaardeserum, antirunderserum of antivarkensserum bevatten. 

Treedt een witte ring op in het buisje met antipaardeserum, dan 

heeft men met paardevleesch te doen. 

Krijgt men worst of gehakt ter onderzoek dan neemt men ook 

daar uit het binnenste de vleeschdeeltjes, liefst zonder vet, brengt 

deze weer in physiologische keukenzoutoplossing en handelt er 

weder mede zooals zooeven is medegedeeld. 

Dames en Heeren. Naar ik hoop, heb ik U hedenavond de over

tuiging bijgebracht, dat de agglutinatiereactie en de praecipitatie

reactie van groote praktische beteekenis zijn en dat zij in de 

bacteriologische en serologische laboratoria onmisbaar zijn geworden. 



DE CAUSALITEITSWET I N DE MODERNE 
N A T U U R K U N D E 

door 

H . A . K R A M E R S . 

Toen Plato zijn beroemde spreuk: dei 6 êsog yeofierqei, dat is: 

„de godheid doet steeds aan wiskunde", uitsprak stelde hij daarmee 

als het ware een programma voor de beschrijving der natuur op, 

waarvan de vervulling eerst veel later voor de menschelijke geest 

mogelijk zou zijn. Waar Plato nog niet in staat was ook maar 

iets te bereiken in den zin van de moderne wiskundige beschrijving 

van het verloop der verschijnselen in de natuur, en zich tevreden 

moest stellen met phantasieën over de rol die de regelmatige 

veelvlakken bij den opbouw van het heelal zouden spelen, gelukte 

het aan mannen als Galilei, Descartes, Huygens en Newton natuur

wetten op te stellen, die ons in staat stelden met behulp van 

wiskundige formules te beschrijven en te voorspellen hoe bepaalde 

in het oog gevatte processen zullen afloopen. Door hun werk 

werd de grondslag gelegd voor de oorzakelijke of causale natuur

beschrijving en natuurbeschouwing, die tot heden toe de natuur

wetenschap heeft beheerscht. 

Het wereldbeeld, dat den modernen natuuronderzoeker voor-

Zweeft, zouden we als volgt in woorden kunnen brengen: alle 

gebeuren in de natuur is op zoodanige wijze aan wetten gebonden, 

dat deze op ondubbelzinnige wijze bepalen hoe uit den nu be-

staanden toestand van het heelal de toestand op een toekomstig 

oogenblik voortvloeit. Ons doel is, door proefnemingen en door 

nadenken over de resultaten daarvan, den aard van die wetten 

3 
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te leeren kennen; die kennis behoort ons dan in staat te stellen 

te voorspellen welke toekomstige toestand uit den thans bekenden 

toestand voort zal vloeien. 

Deze beschouwingswijze is zuiver deterministisch, en het is 

U allen bekend, hoe schoone vruchten ze heeft afgeworpen. De 

nauwkeurige uitkomsten van de voorspellingen omtrent toekomstige 

zonsverduisteringen vormen een geliefkoosd voorbeeld daarvan. 

Een ander, even bekend, voorbeeld is de voorspelling van het 

bestaan van een planeet, die nog verder van de zon verwijderd 

moest zijn dan Uranus; zij berustte op het vertrouwen in de 

juistheid van Newton's wet der algemeene aantrekking van alle 

lichamen. De triomfen van het determinisme op ' t gebied der 

astronomie en der natuurkunde brachten een gevoeligen slag toe 

aan de finalistische natuurphilosophie Van een Aristoteles, die 

zoovele eeuwen lang het Europeesche denken had beïnvloed; 

voor velen werd een niet-deterministische denkwijze als uit den 

aard der zaak onwetenschappelijk gebrandmerkt; men trachtte 

het finalisme Voor determinisme te doen wijken op allerlei gebieden, 

waar men op grond der waarnemingen alleen nog niet het recht 

er toe had. Biologie, geesteswetenschappen werden in het de'ter-

ministisch keurslijf gedwongen.' Darwin's idee der natuurlijke 

teeltkeus is hier een duidelijk voorbeeld van, orn van het knevelen 

van de idee van den vrijen wil maar niet tè spreken. 

Geschiedde dit terecht of ten onrechte, zal men vragen. Een 

ondubbelzinnig antwoord hierop kan men nauwelijks geven. 

We hebben naar de resultaten te oordeelen. Zonder twijfel heeft 

het zoeken naar een rationeele, determineerende oorzaak, naar 

Causale wetten, ook op gebieden die buiten de exacte natuur

wetenschap liggen, zeer veel vruchten gedragen, zeer veel ver

helderd, en vele „mythen", die, om eens een terminologie van 

Plato te gebruiken, als verklaringen werden aangevoerd, naar het 

rijk der mythen verwezen. Inderdaad, van het rationeele zoeken 

naar wetten van oorzaak en gevolg, met de exacte natuurweten-
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schappen als voorbeeld, gaat zonder twijfel zooveel vruchtbare 

kracht uit, dat het wel nimmer verdwijnen zal en mag. En toch! 

Het deterministisch denken is een denkgewoonte, en meer niet; 

nimmer is bewezen, dat alles in de natuur inderdaad verloopt 

op de wijze, die het deterministische wereldbeeld ons schildert. 

Er aan te gelooven of het hypothedsch aan te nemen, geeft groote 

kracht, maar successen der deterministische beschouwing bewijzen 

niet haar juistheid, en de gevallen waar ze schijnt gefaald te hebben, 

niet haar onjuistheid. Als voorbeeld van zulk een falen zou men 

kunnen denken aan Darwin's natuurlijke teeltkeus; als oorzaak 

van het ontstaan der soorten heeft ze bij de meeste biologen van 

heden afgedaan. Maar aan den anderen kant zijn de successen 

legio, en als klaarblijkelijkst voorbeeld daarvan staan de exacte 

natuurwetenschappen vooraan, en de techniek laat niet na die 

successen ook den leek onder oogen te brengen. 

Ja, weinigen zullen er aan twijfelen, dat het deterministische 

wereldbeeld voor den modernen natuurkundige de onomstootelijke 

grondslag van zijn theorieën is en moet zijn. En hier kom ik nu 

met het verrassende feit voor den dag, dat ik U heden avond onder 

oogen wil brengen; de autocraat van het strenge determinisme, 

tot nu toe alleenheerscher in het rijk der natuurkunde, wankelt 

op zijn troon; een aantal natuurkundigen heeft hem afgezworen! 

Als gevolg waarvan? Van de wetten waaraan het gebeuren in 

de wereld der atomen onderworpen is, luidt het antwoord; 

wetten die door de proefnemingen in de laatste halve eeuw en 

door het nadenken daarover in de laatste dertig jaren aan het 

licht zijn gebracht. Op de vraag of volgens de moderne natuur

kundigen het toekomstig verloop der verschijnselen dan niet op 

eenwaardige wijze door den toestand van thans bepaald wordt, 

wil ik hier reeds direct antwoorden: neen, wij stellen ons evenmin 

op een ondeterministisch standpunt als op een deterministisch. 

De analyse heeft ons namelijk de mogelijkheid van een diepere 

zienswijze onthuld, een zienswijze volgens hetwelk de vraag zelve 



36 

of de natuurkundige versctiijnselen al dan niet streng deterministisch 

verloopen geen z'm heeft. 

In het volgende wil ik nu trachten U eenigermate te verduidelijken 

hoe die zienswijze dan wel is. Daartoe dien ik eerst iets over de 

ontwikkeling der moderne natuurkunde te zeggen. In de tweede 

helft der vorige eeuw maakte onze kennis van de electromagnetische 

verschijnselen groote schreden voorwaarts, en aan het genie van 

mannen als Maxwell en Lorentz hebben we te danken, dat we 

ons een gedetailleerd theoretisch beeld van deze verschijnselen 

konden gaan vormen, dat zich met de voorsteUingen der oudere 

physica tot een schoon geheel vereenigde, en dat in vele gevallen 

tot voorspellingen aanleiding gaf, die zich geheel en al bewaarheid 

hebben. Ik behoef hierbij slechts te herinneren aan Maxwell's 

theorie der electromagnetische golven in de leege ruimte, die 

niet alleen veel omtrent het wezen van het hcht kon ophelderen, 

maar die ook den stoot gaf tot Hertz' ontdekking van wat 

we tegenwoordig de radio-golven noemen. De electromagnetische 

theorie was in haar opbouw zuiver deterministisch, en bleef dat, 

toen Einstein met zijn theorie van de relativiteit van ti jd en ruimte 

op grandioze wijze sommige principieele gebrek?n, die haar tot 

nu toe aankleefden, wist te verhelpen. De paradoxiën aan 

welke Einstein's theorie zoo rijk was, verdwenen als men zich 

bezon, wat ruimte en tijdmetingen inderdaad wel waren; de 

idee, dat de natuurwetten van zoodanigen aard waren, dat door 

het heden de toekomst volledig gedetermineerd was, diende 

Einstein veeleer als gids, dan dat hij er aan getornd zou hebben. 

De onderzoekingen over den bouw en de werkwijze der atomen 

hebben ons daarentegen paradoxiën onthuld, die een herziening 

van onze deterministische denkgewoonte schijnen te eischen. 

De mogelijkheid zich in gedetailleerde beschouwingen over den 

bouw van het atoom te verdiepen hebben we aan Rutherford te 

danken, die in 1911 experimenteel aantoonde, dat een atoom is 

opgebouwd uit electrisch geladen deeltjes, die zelve veel kleiner 
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zijn dan de afmetingen van het atoom, en wel zoo dat een atoom 

uit een posidef geladen, zware kern bestaat, waaromheen een aantal 

negatief geladen, veel lichtere deeltjes, de zgn, electronen rond

loopen. Volgens deze zienswijze vertoont een atoom dus veel 

overeenkomst met ons zonnestelsel. Deze overeenkomst is echter 

zeer oppervlakkig, en Bohr liet in 1913 zien hoe de eigenschappen 

der atomen, zooals we die uit onze natuurkundige en scheikundige 

proeven kennen, niet te begrijpen zijn uitsluitend op grond van 

de wetten, die voor de wisselwerking van geladen deeltjes gelden. 

Aan die wetten moest iets gecorrigeerd worden, en de mogelijkheid 

voor zulk een correctie vond Bohr in de raadselachtige „quantum"-

theorie, door Planck in 1900 geschapen, en in 1905 op allerbelang

rijkste wijze door Einstein verdiept. Deze quantumtheorie ver-

Zekerde ons, in zijn oorspronkelijken vorm, dat er bij vele ver

schijnselen in de natuur, waar we a priori condnuiteit zouden 

verwachten, discontinuïteiten optreden, en dat de grootte dezer 

discondnuiteiten geregeld wordt door een zekere natuurconstante, 

van welks bestaan men vroeger niet gedroomd had, en die men 

de constante van Planck pleegt te noemen. Die tegenstelling 

continuïteit en discontinuïteit uitte zich aanvankelijk in de theorie 

van het licht; het bleek experimenteel, dat men zich bij de be

schrijving van de eigenschappen van het licht op een dualistisch 

standpunt had te plaatsen, nu eens diende men zich het licht 

voor te stellen als een continue golving in de ruimte, zooals Maxwell 

en Lorentz het gedaan hadden, dan weer was de werking van 

het licht geheel alsof het licht uit een stroom van kleine 

discrete deeltjes, „lichtquanta", bestond, die op de discontinue 

wijze, aan zulke deeltjes eigen, hun invloed op de materie deden 

gelden. 

Deze quantumtheorie nu, wist Bohr toe te passen op de beweging 

der electronen binnen het atoom. Hi j veronderstelde, dat de 

processen in het atoom sprongsgewijze verloopen, en wist zoo 

een verklaring van vele tot nu toe raadselachtige verschijnselen te 
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geven. Ook leidde zijne theorie tot voorspellingen en bevruchtte 

daarmede het experimenteele onderzoek op ongekende wijze. 

Reeds in den aanvang gaven de paradoxiën, die Bohr's theorie 

in groote menigte opwierp, aanleiding tot het vermoeden, dat 

er iets mis was met de voorstelling, dat alle processen zich als een 

causaal gebeuren in ruimte en tijd laten beschrijven, maar in de 

eerste jaren waren er te veel leemten in de theorie, dan dat 

men tot een bevredigende, rationeele, alles omvattende theorie 

van hoe de vork dan wel in de steel stak kon geraken. Nam 

men de paradoxiën op den koop toe, dan geraakte men tot vrij 

gedetailleerde beelden van hoe een atoom er wel zou uitzien, 

als men het eens met een microscopisch oog kon bekijken; men 

berekende „electronenbanen", en was in staat in groote trekken 

de scheikundige eigenschappen der atomen te verklaren. Wel 

kwamen er elk oogenblik wetten van een niet-deterministischen 

aard om den hoek kijken, maar men kon zich, als men wilde, 

zooals men dat in dergelijke gevallen vroeger ook gedaan had, 

geruststellen met de idee, dat daar toch een deterministisch mecha

nisme achter schuilde. 

In de jaren 1924 en 1925 nu deed de atoomtheorie, als gevolg 

van de onderzoekingen van Heisenberg, de Broglie en Schrödinger, 

weer een groote stap vooruit. Men vond dat de quantumtheore-

tische wetten, die aanvankelijk op den atoombouw waren toege

past, slechts benaderingen waren van preciesere wetten, die 

men mathematisch elegant wist te formuleeren. Maar ging men 

die wetten interpreteeren, dan kwamen wonderlijke dingen te 

voorschijn. Zoo vond de Broglie, dat men bij 't bestudeeren der 

eigenschappen van de materieele individuen, waaruit de atomen 

zijn opgebouwd, de kern en de electronen, zich op een duahstisch 

standpunt te stellen had, analoog aan wat men vroeger reeds bij 

het licht gedaan had. Aan de eene zijde vertoonen deze individuen 

in hun gedrag de eigenschappen, die men aan discrete deeltjes 

toekent, aan den anderen kant gedragen ze zich als continue 
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golfstelsels in de ruimte, en wel zoo dat van een preciese localisatie 

in ruimte en t i jd, zooals men die bij deeltjes veronderstelt, geen 

sprake is. 

Als ik U een der hoofdresultaten van déze moderne „quantum-

mechanica" van het atoom op deze wijze opdisch, zult U zeker 

niet het gevoel hebben, dat daarmee de mogelijke paradoxiën, 

die vroeger bestonden, opgeheven zijn. Het ziet er meer naar uit 

of men het aantal nog met één vermeerderd heeft. En toch is 

het juist andersom; eerst de idee van de Broghe, om de dualiteit 

in het wezen van het licht ook op de materie over te brengen, 

heeft de mogelijkheid geschapen voor een rationeele atoomtheorie, 

• die vrij is van paradoxiën. Slechts — als ge mij toestaat hierbij 

het woord slechts te gebruiken —, slechts moet men het ideaal 

of de. denkgewoonte opgeven, dat het gebeuren in het atoom als 

een causaal, gedetermineerd gebeuren in ruimte en tijd beschreven 

moet worden. 

Die twee beschrijvingsbeelden, gelocaliseerde deeltjes en uit

gebreide golfsystemen, zijn zonder twijfel in tegenspraak met 

elkaar, terwijl we in de natuur „natuurlijk" geen tegenspraak 

veronderstellen. De reden van die tegenspraak moet gezocht 

worden in het feit, dat we ons onwillekeurig een precies beeld 

van de individuen, waaruit het atoom is opgebouwd, wenschen 

te vormen. Het beeld van deeltjes is aan de op onze alledaagsche 

ervaringen berustende klassieke physica ontnomen, en dit is niet 

verwonderlijk, want waaraan zouden we anders, bij onze speculaties 

over den bouw van het atoom, beelden kunnen ontleenen. Dat 

zulks gerechtvaardigd was,, scheen te volgen uit de proeven van 

Rutherford, die ons het bestaan van de atoomkernen onthulden 

uit de oudere proeven, waaruit we tot het bestaan van electronen 

besloten hadden en — last not least — uit de aanschouwelijke 

photo's van C. T . R. Wilson, die de nevelstrepen vertoonden, 

welke in met waterdamp oververzadigde lucht door snel voort-

schietende kernen en electronen te voorschijn geroepen worden. 
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Deze proeven deden ons er op vertrouwen, dat we kernen en 

electronen werkelijk mochten vergelijken met materieele lichaampjes, 

waaraan we ieder oogenblik een poside en een snelheid (of hoeveel

heid van beweging) toekennen. Nu komt de gedetailleerde atoom

theorie, die ons vertelt; ja, er gijn individuen in het atoom; dege 

kunnen de eigenschap van gelocaliseerd te gijn vertoonen en ook 

de eigenschap van een gekere hoeveelheid van beweging te begitten, 

maar niet beide eigenschappen tegelijk. Het begitten van een hoeveel

heid van beweging moet volgens haar namelijk opgevat worden 

als het begitten van een golflengte door een stelsel golven, en dit 

laatste is slechts mogelijk als dat stelsel een groote uitgebreidheid 

in de ruimte begit, die de periodiciteit, welke het begrip golflengte 

impliceert, tot uiting kan laten komen. Tegenspraak kan nu ver

meden worden door het volgende compromis; een individu is 

slechts gelocaliseerd in zooverre ik mij een golfstelsel kan constru

eeren, dat eindige uitgebreidheid in de ruimte bezit (wat dan 

eigenlijk een slecht gedefinieerde localisade wil zeggen), en heeft 

tegelijkertijd slechts een hoeveelheid van beweging, in zooverre 

ik voor zoo'n eindig golfstelsel nog van een golflengte kan spreken. 

De eigenschappen van ergens gelocaliseerd te zijn en van een 

zekere hoeveelheid van beweging te bezitten, zijn complemen

tair, in dien zin dat men op eenzelfde oogenblik slechts van 

een onnauwkeurig gedefinieerde positie en van een onnauwkeurig 

gedefinieerde hoeveelheid van beweging kan spreken. Hoe nauw

keuriger ik van de eene eigenschap zou mogen spreken, des te 

onnauwkeuriger de andere eigenschap is gedefinieerd. 

De paradoxi is daardoor teruggevoerd tot de bewering, dat 

men nooit van een individu met alleszins bepaalde eigenschappen 

mag spreken. Zulk een opvatting strijdt nu met een determinis

tische opvatting van de natuur, in dien zin dat het determinisme 

in de oudere natuurkunde ons deed veronderstellen, dat men 

het recht had van een wel bepaalden toestand op een gegeven 

oogenblik te spreken, uit welke toestand dan, ten gevolge der 



41 

natuurwetten, een bepaalde toestand op een later oogenblik zou 

volgen. Is er van zulk een bepaaldheid geen sprake, dan verliest 

ook de vraag naar het al of niet streng deterministisch zijn der 

natuurwetten haar zin. 

Het is nu nog mijn plicht het wezen dier principieele onbepaald

heid nader toe te lichten. Wanneer mag de natuurkundige ervan 

spreken dat de toestand van een of ander deeltje, of van een systeem 

van deeltjes, bepaald is? Slechts dan, wanneer het hem gelukt 

is door waarnemingen dien toestand in al zijn eigenschappen te 

bepalen, of — en dat geeft natuurlijk pas de noodige bewegings

vrijheid voor den theoreticus — wanneer hij er van uit mag gaan, 

dat het in principe mogelijk zou zijn die eigenschappen door 

waarneming te bepalen. Het is echter duidelijk, dat men bij een 

waarneming het systeem dat men waarneemt, steeds beïnvloedt, 

zoodat, strikt genomen, het systeem na de waarneming niet meer 

dezelfde eigenschappen heeft, die het tevoren bezat. Van gewicht 

is nu de opmerking, dat tot heden toe de natuurkundigen steeds 

er van zijn uitgegaan, dat men de waarneming in principe zoo 

subtiel kon uitvoeren, dat haar invloed op het systeem verwaarloos

baar klein was, of althans dat die invloed in principe te bepalen 

zou zijn. Juist op dit punt komt er nu volgens den atoomtheoreticus 

een kink in den kabel: uit de experimenteel getoetste wetten van 

de quantumtheorie leidt hij af, dat de invloed van het waarnemings

apparaat op het geobserveerde systeem zoodanig is, dat die 

invloed in de eerste plaats niet willekeurig klein gemaakt kan 

worden, en dat ze in de tweede plaats een niet te controleeren 

element bevat, waardoor het systeem toch een zekere graad van 

onbepaaldheid zal bezitten na de waarneming, ook al had men 

zich voorgesteld dat het vóór de waarneming in abstracto be

paald was. 

Alvorens te eindigen wil ik U er nog op wijzen, dat de bepaald

heid der verschijnselen, zooals die in onze macroscopische ervaring 

optreden, volgens deze theorie slechts schijnbaar is. De onbepaald-
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heid, die aan de individuen welke de atomen opbouwen eigen is, 

doet ook haar invloed gevoelen op de zichtbare lichamen onzer 

dagelijksche ervaring. Maar, dit moet ik er direct bijvoegen, hoe 

grooter het hchaam, hoe geringer de invloed, die de principieele 

onbepaaldheid van alle gebeuren, zal hebben. Stel U b.v. voor, 

dat een bal over een plat vlak rolt en dat men U vraagt te voor

spellen waar die bal zich zal bevinden na een zekeren t i jd . Ge 

denkt dit te kunnen doen door precies te bepalen, waar de bal 

zich thans bevindt, en hoe groot zijn snelheid thans is. Een een

voudige rekening zal U dan leeren, waar de bal zich na den ge-

vraagden tijd bevindt. De moderne natuurkundige zal U zeggen; 

ge zijt in principe niet in staat een scherpe voorspelling te doen, 

want als ge door één of ander observatiemiddel, b.v. door licht

stralen, er in slaagt met buitengewoon groote nauwkeurigheid de 

positie te bepalen die de bal thans inneemt, dan zullen die licht

stralen de snelheid van den bal op oncontroleerbare wijze beïnvloed 

hebben, zoodat Uw voornemen zal falen, ook al waart gij volmaakt 

bekend met de snelheid die de bal tevoren bezat. Maar tevens 

wi l ik U toonen hoe voor alle practische doeleinden de voorspelling 

voldoende nauwkeurig is. Stel de bal weegt één kilogram, en stel 

dat ge tot op één millioenste centimeter nauwkeurig de positie 

bepaald hebt. De principieele onzekerheid in de snelheid, die het 

gevolg daarvan is, zal dan tot gevolg hebben, dat ge de positie 

van den bal na zes milliard jaren slechts tot op 1/1000 centi

meter kunt voorspellen; een onzekerheid waar ge U niet om 

behoeft te bekommeren. Speelt de principieele onzekerheid 

geen rol bij de gewone verschijnselen, in het atoom is ze 

echter van het grootste belang; de onzekerheid van de voorspel

lingen is daar namelijk zooveel maal grooter als het gewicht der 

electronen en kern kleiner is dan het gewicht der tastbare voor

werpen. 

Men mag wel zeggen dat de nieuwe vondsten der atoomtheorie 

een omwenteling in onze principieele opvattingen te weeg hebben 
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gebracht, die geker te vergehjken is met de beteekenis van Einstein's 

relativiteitstheorie voor het menschelijke denken. Maar ook dit 

heeft de atoomtheorie met de relativiteitstheorie gemeen, dat ?e 

pracdsch geen verandering te weeg brengen in de wetten, waar

mede we tot nu toe met 200 goed gevolg de natuurkundige 

verschijnselen onger dagelijksche ervaring beschreven hebben. 



OVER D E L E N G T E E N D E T O E N E M I N G 
IN L E N G T E IN N E D E R L A N D 

door 

PROF. DR. A. J. P. V A N D E N BROEK. 

Aan de behartiging van de belangen, zoowel in physiek als in 

kultureel opzicht, eener bevolking dient eene kennis dier bevolking 

ten grondslag te liggen. Die kennis moet zoowel de physieke 

gesteldheid als, zoo mogelijk de geestelijke, omvatten. 

Ten einde de kennis der physieke gesteldheid onzer bevolking 

te verkrijgen heeft de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 

te Amsterdam in 1925 eene anthropologische commissie ingesteld. 

Deze commissie is bezig een uitgebreid onderzoek in te stellen 

en wel allereerst naar de anthropologische samenstelling der be

volking. Hiertoe onderzoekt zij aan een zoo uitgebreid mogelijk 

materiaal enkele belangrijke anthropologische kenmerken, namelijk 

de lichaamslengte, de vorm van het hoofd, de kleur van haren en 

oogen. Daarnaast wordt ook de z.g. biologische reactie van het 

bloed bepaald. Hier zal uitsluitend over het eerstgenoemde kenmerk 

worden gesproken en getracht zal worden in het licht te stellen 

welke de beteekenis is van de kennis der lichaamslengte en der 

verandering die daarin geleidelijk optreedt. 

Met een enkel woord zij er op gewezen aan welke eischen een 

dergelijk onderzoek moet voldoen. In de eerste plaats moet het 

materiaal zeer groot zijn, anders is het niet mogelijk zonder kans 

op belangrijke fouten met gemiddelde waarden te werken. In de 

tweede plaats moet er voor worden gezorgd, dat het gebied, waaruit 

het materiaal tot een enkele groep wordt vereenigd, zoo klein 



45 

mogelijk is. Dit laatste is noodig om te voorkomen, dat men te 

veel van elkaar verschillende groepen met elkaar vereenigt. 

Aan de eerste eisch is voldaan door de maten van alle lotelingen 

in de jaren 1921—-1925 te verzamelen, tot een totaal van 285330; 

aan de tweede eisch is voldaan door de gegevens voor elk der 

ongeveer 1100 gemeenten afzonderlijk te bewerken en daaruit 

gemiddelden te bepalen. 

De resultaten van dit onderzoek zijn in een tweetal kaarten 

weergegeven. 

Overzien wij eerst Nederland in zijn geheel, dan blijkt, dat de 

gemiddelde lengte 170,77 c M . bedraagt op 19-jarigen leeftijd. 

Bedenkt men nu dat op 20-jarigen leefdjd de lengte 99 % van de 

totale lichaamslengte is, dan beteekent dit eene definitieve lengte 

van 172,5 cM. Hiermede behoort de Nederlandsche bevolking 

tot de langsten van Europa, slechts overtroffen door de bevolkingen 

van de Noordelijke landen. Zweden, Noorwegen, Denemarken( ?), 

Schotland. 

Ik zou mij kunnen voorstellen dat men zonder eenig bezwaar 

er toe zou kunnen overgaan de minimumlengte voor den mil i 

tairen dienst nog eens met 5 c M . te verhoogen en dit minimum 

dus te brengen op 160 cM. 

Gaan wij thans de verdeehng der lichaamslengten meer in 

bijzonderheden na, dan blijkt dat men gemakkelijk in Nederland 

drie gebieden kan onderscheiden, een Noord-westelijk, een Zuid

oostelijk en een oostelijk gebied. 

Het eerste omvat de provinciën Groningen, Friesland, Noord-

Holland, de eilandenreeks noordelijk daarvan en loopt geleidelijk 

langs de kust uit tot bij Zeeland. Hier wonen de langste menschen 

van Nederland, De kroon spant op het oogenblik Vlieland met 

een gemiddelde van 177 cM, Een duidelijk verschil bestaat tusschen 

Groningen en Friesland in dien zin, dat in West Friesland de 

bewoners aanzienlijk langer zijn dan in Groningen, Te opmerke

lijker is dit verschil, waar ook op grond van schedelonderzoek 
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een verschil tusschen twee groepen moet worden aangenomen. 

Het juist genoemde gebied is in hoofdzaak dat hetwelk door 

den Homo nordicus wordt ingenomen. 

Het tweede gebied omvat de provinciën Limburg en Noord-

Brabant en straalt westwaarts tot in Zeeland uit, In dit gebied 

is dè invloed van het alpine ras, gekenmerkt door eene veel ge

ringere lichaamslengte dan de Homo nordicus, het sterkst. 

Een derde gebied vindt men in het oosten, waar zich als het 

ware een korter element wigvormig inschuift en zich in Noord-

westwaartsche richting uitbreidt. Of hier aan een invloed van 

oostelijke elementen gedacht moet worden is uit het enkele kenmerk 

der lichaamslengte niet met zekerheid af te leiden. 

Een tweede kenmerk waarop de aandacht moet worden ge

vestigd, een kenmerk trouwens, dat welbekend is, is het feit dat 

in het algemeen de lichaamslengte in de steden grooter is dan die 

op het platteland. Karakteristiek zijn in dit opzicht b.v. de industrie

steden in Twente. Uitzondering op deze regel maakt Amsterdam. 

De gemiddelde lengte bl i j f t hier vrij ver beneden die der omgeving. 

De oorzaak hiervan ligt natuurlijk in het groote israelietische ele

ment. Terwijl de lengte in Amsterdam 170,8 c M . bedraagt is zij 

in Noord Holland zonder Amsterdam 172,5 c M . d. w. z. deze 

bevolking is de langste van Nederland. 

Het verschijnsel, waarvoor ik in hoofdzaak de aandacht vraag 

is dat van de toeneming in lichaamslengte. Di t verschijnsel is 

welbekend, zoowel Bruinsma als Bolk hebben er hunne aandacht 

aan gewijd. Toch kom ik er nog eens op terug en vestig Uw aandacht 

eerst op onderstaande tabel omtrent de lichaamslengten in de 

periode 1898—1907 en 1921—1925, 



47 

1898--1927 1921--1925 

Aantal 
Gemid

delde 
Aantal 

Gemid

delde 
Toe

neming 

Groningen . . . . . . 25586 169,5 15738 171,47 1,97 
Friesland . . . . . . . 28268 169,7 16371 172,33 2,63 
Drente . . . . . . . . . 12273 167,46 8849 170,88 3,34 
Overijsel . . . . . . . 27966 168,32 19715 171,05 2,73 
Noord Holland . . 80857 169,1 51822 171,61 2,51 
Zuid Holland . . . 91485 168,91 70848 171,17 2,26 
Utrecht 20145 169,56 14487 171,33 1,77 
Gelderland 47116 168,2 31816 170,59 2,39 
Zeeland . . . . . . . . 18741 167,57 10150 169,78 2,21 
Noord Brabant . . 45070 166,85 28384 168,79 1,94 
Limburg . . . . . . . 24822 167,48 17150 167,83 0,35 
N E D E R L A N D . . 422699 168,6 285330 170,77 2,17 

Ui t deze tabel blijkt, dat de gemiddelde lengte in de laatste 20 jaar 

met ruim 2 cM. is toegenomen. Di t verschijnsel is algemeen, in 

alle gemeenten afzonderlijk is dit na te gaan. Het verschijnsel is 

dus niet gebonden aan welstand> milieu of ras. 

De verschillende provinciën dragen in ongelijke mate deel aan 

de toeneming in lengte, zoodat een gedetailleerd onderzoek ge-

wenscht is. 

Bovenaan staat de provincie Drente met, eene toeneming van 

3.34 cM. Het algemeen gemiddelde in deze provincie is vrij regel

matig verdeeld, er zijn geen groote steden of centra met eene zeer 

lange bevolking die het gemiddelde omhoog drijven. Het ver

schijnsel van de sterke lengtegroei in deze provincie bestaat reeds 

vrij lang, ook in de periode 1898—1907 is zij opvallend. Men is 

geneigd te vragen of deze toeneming veroorzaakt wordt door 
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immigratie, en dan wel vanuit het Noorden, waar langere menschen 

wonen. Op grond van een onderzoek naar het geboorteoverschot 

en de bevolkingstoeneming in deze provincie ben ik geneigd deze 

vraag ontkennend te beantwoorden. Het is dus de autochthone 

bevolking, die langer wordt. 

Na Drente volgt Overijsel met 2,73 cM. In deze provincie 

loopen de gemiddelde lengten veel meer uiteen dan in Drente. 

De industriestreken steken gunstig af tegenover het platteland. 

In 1907 maakte Bolk opmerkzaam op eene smalle zone, die door 

het midden van Overijsel van het Zuiden naar het Noorden ver

loopt, en waarin toentertijd de kleinste bevolking van Nederland 

woonde. Deze strook omvat behalve het dorp Laren in Gelderland 

de Overijselsche gemeenten Bathmen, Markelo, Holten, Raalte, 

Dalfsen en Ambt Ommen. Ook thans is hier de bevolking veel 

korter dan in het oostelijk daarvan gelegen gebied. 

Wanneer men nu de toeneming in lengte voor dit gebied afzonder

lijk vergelijkt met dat in het industriegebied, dan blijkt wel is waar 

een klein verschil te bestaan ten gunste van het laatste (1.26 cM.), 

doch ook in het eerste is de lengte met 0,94 c M . in vijf jaar toe

genomen. 

Utrecht neemt een bijzondere plaats in . Hier b l i j f t de toeneming 

in lengte vrij veel onder het gemiddelde van het Rijk. De oorzaak 

hiervan is eene zeer bijzondere. Ui t een gedetailleerd onderzoek 

is gebleken, dat de geringe lengtetoeneming zeker voor een be

langrijk deel veroorzaakt wordt door eene relatieve toeneming van 

de zeer korte menschen in deze provincie. Men is geneigd te denken 

aan het veelvuldig voorkomen van krop en tracht een verband 

te leggen tusschen dit verschijnsel (invloed op den lengtegroei) 

en dat der toeneming van de zeer korten. Of zulk een verband inder

daad bestaat moet nog verder worden onderzocht. Een tweede 

mogelijkheid zoude zijn eene immigratie vanuit het Zuiden. 

In Limburg bedraagt de toeneming slechts zeer weinig. D i t 

is zeker niet als een kenmerk van het daar aanwezige alpine ras. 
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want hetzelfde ras is in gelijke mate in Brabant aanwezig en daar 
is de toeneming in lengte veel grooter. Men is geneigd ook hier 
aan immigratie te denken, met name in de Mijnstreek. Ook hier 
moet een vaststaand resultaat nog worden opgeschort. 

Ten slotte zij gewezen op eene vergelijking van de lotelingen 
van de jaren 1921 en 1925. De eerstgenoemden waren in 1914 
12 jaar, de oorlogsjaren (en 1919) vielen dus voor hen in de levens
periode van 12—17 jaar. De lotelingen in 1925 waren in 1914 
pas 8 jaar, voor hen vielen dus deze jaren in de jeugdperiode 
van 8—13 jaar. 

Indien bij ons te lande de omstandigheden zoo waren geweest 
als men b.v. in Duitschland heeft beschreven als gevolg van voedsel
gebrek, dan zou dit welUcht in den lengtegroei tot uitdrukking 
zijn gekomen. Di t is niet het geval; ook in de jaren 1921—1925 
is de lengtetoeneming regelmatig doorgegaan, zoodat de ver
minderde voeding in de oorlogsjaren den groei niet heeft beïnvloed 
of dat een eventueel tekort later is ingehaald. 

Twee vragen sluiten zich aan de thans beschreven verschijnselen 
aan en wel deze: Wat is de oorzaak der gestage toeneming in 
lengte en in de tweede plaats: zal dit verschijnsel zich ook in de 
toekomst voortzetten. 

Wat de eerste vraag betreft, is men geneigd aan de uitwendige 

omstandigheden een groote rol toe te kennen. De verbeterde 

economische verhoudingen van de lagere volksklassen, het ver

minderde alcoholgebruik, het meerdere leven in de vrije lucht, 

de sport enz. zijn zonder eenigen twijfel momenten van zeer groote 

beteekenis; de directe bewijzen zijn voorhanden dat zij een gunstigen 

invloed op de lichamelijke ontwikkeling hebben.' Toch zijn het 

niet alleen deze factoren, die de lengtegroei bepalen. In de eerste 

plaats moet er aan herinnerd worden dat het verschijnsel zich reeds 

een zestigtal jaren voordoet en in het midden der vorige eeuw 

gevolgd is op eene periode van-lengtevermindering. Bruinsma 

vermeldt de toeneming tusschen de jaren 1863—1897, Bolk die 

4 
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tusschen 1898—1907. In dien tijd stijgt de lengte met ongeveer 

7 cM. (dus in twee geslachten). Men kan niet aannemen dat 

een zoo regelmadg en lang durend verschijnsel alleen aan uitwendige 

omstandigheden te danken is. 

Daarbij komt, dat het universeel is, het doet zich in andere 

landen evenzoo voor. Een juist verschenen uitvoerig onderzoek 

van Hultkranz in Zweden doet ons zien hoe daar sedert 80 jaar 

(1840—1920) de lengte regelmatig toeneemt. Hultkranz kent ook 

aan de uitwendige factoren groote beteekenis toe doch merkt 

op dat daar te lande ook in perioden van tegenspoed de lengte

toeneming doorgaat, 

Hansen heeft aan de mogelijkheid gedacht, dat met het steeds 

toenemende verkeer ook de raskruising en rasvermenging eene 

steeds innigere zou worden en dat de raskruising de oorzaak der 

toenemende lengte zou kunnen zijn (luxureeren). Bewijzen of 

zekere aanwijzingen hebben wij hiervoor nog niet, wel weten 

wij dat de lengte als raskenmerk aan groepen van erffactoren 

gebonden is. 

Bij het zoeken naar de oorzaak moeten wij natuurlijk denken 

aan dat wat de lengtegroei van het lichaam beheerscht, namelijk 

de aanwezigheid van de kraakbeenschijven in de beenderen. Er 

moet dus óf eene intensere groei hiervan plaats hebben óf zij 

moeten langer blijven bestaan. Wij weten dat de beide kenmerken 

beheerscht worden door het stelsel van klieren zonder uitvoerbuis 

en wij moeten dus aannemen dat zeer langzaam dit orgaanstelsel 

bij den mensch verandering ondergaat. 

De vraag of het verschijnsel van de lengtetoeneming zich ook 

in de toekomst zal voortzetten dan wel of het op een zeker oogenblik 

tot staan zal komen, kunnen wij niet beantwoorden zonder ons 

in speculatieve beschouwingen te begeven. 



L I C H T - E N A N D E R E V E R S C H I J N S E L E N , 
O P G E W E K T DOOR O N D E R L I N G E BOT^ 
S I N G E N VAN E L E C T R O N E N , A T O M E N , 

L I C H T Q U A N T E N - E N A A N G E S L A G E N 
A T O M E N 

door 

P R O F . D R . H . B . D O R G E L O . 

Dames en Heeren, 

1. Inleiding, 

Als men des avonds gaat door de hoofdstraten onzer groote 
steden, wordt ons oog wel het meest getroffen door de moderne 
straatverhchting en de enorme reeds van verre de aandacht trekkende 
lichtreclames. 

De ontwikkehng der electrische lichtbronnen via kooldraad-. 

Osmium-, Tantaai- en Wolframlampen tot onze huidige met gas 

gevulde halfwattlampen heeft ongekende mogelijkheden geschapen 

voor de kunstmatige verlichting. Nauwelijks kunnen we ons het 

ongerief indenken uit de tijden, waarin men zich behelpen moest 

met kienspaan, kaars, olie- of petroleumlamp. 

Een zeer sprekend voorbeeld hebben we, als we vergelijken 

de enorme lichtstroom onzer moderne vuurtorens en het schijnsel 

van den Pharos, den vuurtoren der oudheid, gebouwd door 

Ptolemaeus Lagi op het eilandje Pharos, ten Noorden van Alexan-

drië, waar boven op den toren een groot vuur brandende gehouden 

moest worden, den schepelingen tot gids. 

Het is echter niet mijne bedoeling u te schetsen het ontwikkelings

proces der kunstverlichting, ook wil ik niet spreken over die 

hchtbronnen, waarbij het licht wordt uitgezonden door een 

gloeiende draad. Ik wil u gaarne eenige proeven demonstreeren, 
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welke ons iets leeren aangaande het proces der lichtemissie door 

de u allen bekende neon- en kwikbuizen en u iets nader brengen 

tot enkele verschijnselen, welke zich in dergelijke buizen afspelen. 

2. Het lichtverschijnsel der neonbuizen met haar oranjekleurig 

licht vormt een bijzonder geval van het proces der lichtemissie 

door verdunde gassen. 

Hebben we een lange glazen buis, aan de uiteinden voorzien 

van metalen electroden en verder gevuld met lucht, zoo is het 

niet mogelijk een electrischen stroom door deze buis te zenden. 

Verdunnen we echter het gas in de buis, zoo treden bij een bepaalde 

verdunning ondadings- en lichtverschijnselen op, hoofdzakelijk 

bepaald door de graad van de luchtverdunning. 

Bij een druk van b.v. ca 3 mm. zien we, gaande van de negatieve 

pool naar de positieve achtereenvolgens (Proef I ) : 

1. de eerste kathodelaag (een dun lichtend laagje op de kathode). 

2. de donkere ruimte van Hittorf. 

3. het negatieve glimlicht. 

4. de donkere ruimte van Faraday, 

5. de positieve lichtzuil. 

6. het anode-glimlicht. 

Voor reclame-doeleinden wordt nu veelvuldig gebruik gemaakt 

van het licht der positieve zuil. In plaats van met lucht worden 

zulke buizen dan gevuld met het edelgas neon tot een druk van 

eenige mm. kwikdruk. De lucht wordt daartoe geheel uit de buis 

weggepompt en deze wordt daarna weer met neon van ca. 7 mm. 

kwikdruk gevuld. (Proef 2). 

Het neongas in deze buizen wordt door middel van een electrische 

ondading door de buis tot lichten gebracht, en geeft daarbij het 

oranjekleurig licht (Proef 3). 

Behalve deze oranje gekleurde neonbuizen ziet men ook vele 

blauw licht gevende reclameletters. I n dergelijke buizen bevindt 

zich ook neongas (druk ca. 7 mm.), maar bovendien een druppeltje 



53 

kwik, zoodat ook kwikdamp van betrekkelijk lage druk aanwezig 

is (ca, 0.001 mm. Hg). Wordt door zulke buizen een electrische 

ontlading gezonden, zoo worden slechts de kwikatomen tot lichten 

gebracht (Proef 4). 

Waarom in dit geval het kwik en niet het neon tot lichten gebracht 

wordt, zal straks wel blijken. 

3. Het inzicht in het proces, waarbij de energie van den electrischen 

stroom door de buis in hchtenergie wordt getransformeerd, is 

in de laatste jaren zeer veel verdiept door de theorie aangaande 

den bouw van het atoom van Bohr, Sommerfeld en anderen en 

door de experimenten van Franck en Hertz. 

Hoewel aan de meesten van u deze theorien niet meer vreemd 

zullen zijn, meen ik met het oog op het volgende goed te doen eerst 

nog even heel in het kort deze theorie te schetsen. 

De grondvoorstellingen zijn ongeveer de volgende: 

Het atoom bestaat uit een positief geladen kern, waaromheen 

zich electronen bewegen. 

Volgens de quantumtheorie kunnen deze electronen zich slechts 

bewegen in een reeks door bepaalde voorwaarden vastgelegde banen. 

In deze banen bewegen ze zich volgens de bekende mechanische 

wetten echter zonder de volgens de klassieke electrodynamica 

te verwachten uitstraling. 

Het proces der lichtemissie werd volgens deze beschouwing 

als volgt gedacht; 

Tengevolge van de botsing van een aansnellend electron met 

het atoom of ten gevolge van absorptie van licht kunnen een of 

meer electronen gebracht worden op een wijdere baan. Met een 

dergelijke verhuizing van een electron naar een wijdere baan gaat 

gepaard een energievergrooting van het atoom; immers om het 

electron uit zijn baan tegen de aantrekkende werking van de 

kern in verder van deze te verwijderen moet arbeid geleverd 

worden. 
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Het atoom is dus daardoor in een gespannen of aangeslagen 

toestand gekomen. 

Het atoom bli jf t echter slechts korten tijd in die gespannen 

toestand (in het algemeen slechts gedurende een tijd van de 

orde van 10~'̂  sec). 

Het valt weer terug tot gijn normaal toestand. Bij dit terugvallen 

naar een energie-armere toestand komt dus weer arbeid v r i j . 

Deze vrij komende arbeid wordt dan meestal als straling uitge

zonden. Volgens de quantumtheorie wordt de golflengte der 

uitgezonden straling bepaald door de betrekking: A = E g — E j = hv. 

De nieuwere ontwikkeling der quantummechanica heeft ons 

geleerd, dat de beschreven modelvoorsfelling van het atoom slechts 

een benadering van de werkelijkheid kan zijn. 

Voor de nu te bespreken verschijnselen heeft de modelvoorstelling 

wegens hare aanschouwelijkheid echter zeer groote voordeden. 

Een van de meest essentieele punten van ons onderwerp is het 

feit, dat aan het proces der lichtemissie vooraf moet gaan een in een 

gespannen toestand brengen van het atoom d.w.z. in een toestand 

met vergroote energie. Daarbij hebben wij te bedenken, dat een 

bepaald atoom (b.v. een neonatoom) in verschillende aangeslagen 

toestanden gebracht kan worden. Schematisch kan men dat het 

beste weergeven door gebruik te maken van z.g.n, energieschema's 

van het atoom. 

4. Het bestaan dezer discontinue gespannen energie-toestanden 

van de atomen is zeer fraai gebleken uit een reeks proeven van 

Franck en Hertz. 

Volgens deze experimenten neemt de snelheid van een electron, 

dat zich in een edelgas of metaaldamp (b.v. in neon of in kwikdamp) 

beweegt onder den invloed van een electrisch veld zoolang toe, 

totdat zijn kinetische energie zoo groot is geworden, dat het een 

atoom in een hoogeren quanteuzen toestand kan brengen. 

Heeft een electron nog geen voldoende snelheid gekregen om 
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het atoom in een hoogeren energie-toestand te brengen en het 

botst dan met het atoom dan wordt het electron enkel gereflecteerd, 

zonder daarbij een noemenswaard gedeelte van zijn energie te 

verliezen. 

Zoodra echter de snelheid van het electron zoo groot wordt, 

dat de energie van het electron de waarde krijgt van de mogelijke 

energie-inhoud van een atoom in gespannen toestand, zoo kan 

het volgende geschieden: 

Het electron met translatie energie /̂a mv^ botst met het atoom, 

geeft daarbij zijn energie aan het atoom over, dit komt daardoor 

in gespannen toestand. 

Bij het terugkeeren in de energie armere toestanden wordt, 

zooals we reeds zeiden, de energie als straling teruggegeven. 

(Proef 5. Demonstratie van het achtereenvolgens opwekken van 

kwik en neonlijnen met een aanslagbuis volgens Hertz). 

Het zal nu ook duidelijk zijn, waarom in een buis met een 

mengsel van neon en kwik, zooals we eerst vertoonden, alleen het 

kwiklicht opgewekt wordt en niet het neonhcht, niettegenstaande de 

druk van het neongas veel grooter is dan die van de kwikdamp. 

Laten we b.v. aannemen, dat een electron tengevolge van de 

versnellende werking van het electrische veld een snelheid heeft 

verkregen voldoende om een kwikatoom in dien aangeslagen 

toestand te brengen, noodig om het groene kwiklicht te geven. 

Tengevolge van de veel grootere druk van het neongas zal zulk 

een electron de meeste kans hebben te botsen met een neonatoom. 

Het electron heeft echter bijlange na niet genoeg energie om dit 

neonatoom aan te slaan. Bij een volgende botsing, die zeer waar

schijnlijk weer tegen een neonatoom zijn zal, is de snelheid weliswaar 

iets grooter geworden, maar nog lang niet voldoende om een 

neonatoom tot lichten te brengen. Het electron zal zeer veel botsin

gen kunnen maken met neonatomen alvorens voldoende snelheid 

opgezameld is om het neonatoom aan te slaan. In dien ti jd zal het 

voldoende kans gehad hebben een kwikatoom te treffen. 
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We kunnen het voorgaande ook goo uitdrukken, dat de neon
atomen geen kans krijgen om aangeslagen te worden, omdat 
alvorens het electron voldoende snelheid heeft, het alle kans gehad 
heeft een kv/ikatoom te treffen. 

Deze kans een kwikatoom te treffen alvorens het electron 
voldoende snelheid heeft gekregen een neon-atoom aan te slaan 
wordt des te kleiner naarmate er zich minder kwikatomen in de 
buis bevinden. Dit aantal kunnen we verkleinen door de buis 
af te koelen b.v. in ijs. Daardoor vermindert de dampspanning 
van de kwikdamp hetgeen dus daarop neerkomt, dat het aantal 
kwikatomen in de buis vermindert. Dan krijgt dus het neon ook 
kans tot lichten gebracht te worden. Zetten we dus onze kwikbuis, 
welke bij kamertemperatuur blauw kwiklicht geeft in een koud-bad, 
zoo zien we dat de buis weer rood wordt (Proef 6). 

Hiermee is dus ook de reden aangegeven, waarom een dergelijke 
buis des winters bij lage temperatuur rood wordt. 

Aan dit bezwaar kan worden tegemoet gekomen, door aan 
het mengsel van neon en kwik iets argon toe te voegen. Wordt 
dit gedaan zoo geeft de buis weer het blauwe kwiklicht ook 
bij lage temperatuur (Proef 7). Met behulp van een energie
schema van neon, argon en kwik, is dit verschijnsel plausibel 
te maken. 

De tot dusver besproken verschijnselen hadden betrekking op 
botsingen van electronen en atomen, waarbij de atomen door de 
botsing vanuit hun normaal toestand in aangeslagen toestanden 
gebracht worden. 

Dergelijke botsingen worden wel botsingen van de eerste soort 
genoemd ter onderscheiding van botsingen van de tweede soort, welke 
straks besproken zullen worden. 

5. Behalve door botsing met electronen kunnen atomen ook door 

absorpde van licht in aangeslagen toestand gebracht worden; 

we kunnen zeggen'door botsing met hchtquanten. 
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We kunnen ons dit weer het best duidehjk maken met behulp 
van een energieschema. 

Bij een overgang van het kwikatoom uit den eerst aangeslagen 
toestand naar den grondtoestand komt energie vr i j . Di t energie
quant kan als straling uitgezonden worden. Volgens de quantum
theorie, steunend op photoelectrische verschijnselen, kan zulk 
een energiequant in zijn geheel weer door een kwikatoom opgeno
men, geabsorbeerd worden, waardoor dat tweede kwikatoom 
weer in aangeslagen toestand komt. 

Wordt dus een ballon met kwikdamp bestraald met sterk kwik
licht van de golflengte 2537 A zoo worden door deze instraling 
sommige kwikatomen in den eerst aangeslagen toestand gebracht; 
deze blijven daarin echter zeer kort, vallen weer terug naar den 
normaal toestand onder uitzending van strahng van een golflengte 
van 2537 A. 

Deze opwekking der zgn. resonantiestraling door instraling werd 

het eerst door Wood aangetoond. 

Een voorbeeld van het opwekken van licht door instraling wil ik 

U demonstreeren, evenwel niet voor het geval van kwik, daar de 

resonandestraling van kwik in het ultraviolette deel van het spec

trum ligt en dus voor ons oog onzichtbaar is. Een geval van reso

nantiestraling, waarbij de opgewekte straling zichtbaar is, is echter 

te demonstreeren bij neon. 

Het analogon van de opwekking der resonantiestraling bij neon 

vergeleken met dat bij kwik zou zijn, het door instraling brengen 

van de neonatomen in den eerst aangeslagen toestand. Bij terug

vallen naar den normaal toestand zou dan een straling uitgezonden 

worden, die nog veel verder in het ultraviolette deel van het 

spectrum zou liggen dan de resonantiestrahng van kwik en dus 

ook voor het oog onzichtbaar zou zijn. 

Nu doet zich echter bij neon een bijzonder geval voor. 

We merkten reeds op, dat in het algemeen de levensduur van 

een aangeslagen atoom zeer kort is. (10- ' sec). Bij sommige 
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atomen komen echter (o. a. bij neon, argon en ook bij kwik) 

gespannen toestanden van het atoom voor, welke een aanmerkelijk 

langere levensduur hebben. Bij geschikt gekozen condities kunnen 

deze levensduren van de orde van 1/100 sec. worden. Dit brengt 

met zich mede, dat de concentratie dezer aangeslagen toestanden 

in een buis zoo groot kan worden, zoo dat deze metastabiele atomen 

aanmerkelijk licht gaan absorbeeren. Welk licht zal door zulke 

aangeslagen toestanden opgeslorpt kunnen worden? 

Uit het reeds over de opwekking der kwikresonantiestraling 

medegedeelde is duidelijk, dat zulke lichtquanten opgeslorpt 

zullen worden, waardoor de reeds aangeslagen neonatomen in 

nog hoogere d. w. z. nog energierijkere toestanden zullen worden 

overgevoerd. Deze opgeslorpte energie zal weer vrij komen als 

straling (resonantiestraling) bij teruggaan van de hoogere energie

toestanden naar de lagere. 

Hetgeen in de volgende proef gedemonstreerd wordt is: 

le. de absorptie door mestabiele neonatomen (Proef 8). 

2e. de daarmee gepaard gaande opv/ekking van de neonresonan-

tiestraling (Proef 9). 

6. Stooten van de tweede soort. 

In het begin bespraken we botsingen, waarbij electronen hun 

energie aan het atoom overgeven. Dergelijke processen hebben 

we botsingen van de eerste soort genoemd, waarbij dus een niet 

gespannen atoom in een gespannen toestand overgebracht wordt. 

We kunnen ons nu ook het geval denken, dat een gespannen 

atoom botst met een normaal atoom. Wat zal er dan gebeuren? 

De verschijnselen, welke dan optreden zijn het eerst onderzocht 

door Franck en Cario. Deze namen een ballon gevuld met kwik

damp, waarin tevens een weinig thalliumdamp aanwezig was. 

Door bestraling met kwiklicht (van golflengte 2537 A) werden 

op de zoo juist besproken wijze kwikatomen in aangeslagen toestand 

gebracht. Nagegaan werd, of door deze instraling soms ook recht-
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streeks thalliumatomen in hoogeren energietoestand werden ge

bracht. Di t bleek niet het geval te gijn. Toch werd in dege buis 

thalliumlicht waargenomen. 

Hieruit blijkt dus, dat het mogelijk is, dat de aangeslagen kwik

atomen hun energie overgeven aan de thalliumatomen en op dege 

wijge door een secundair proces dege atomen tot lichten brengen. 

Dergelijke processen waarbij atomen in gespannen toestand 

hun energie overdragen aan andere niet aangeslagen atomen noemt 

men wel botsingen van de tweede soort. 

De volgende proef, waarbij dergelijke botsingen van de tweede 

soort een rol spelen, geeft te gien de uitdooving der resonantie-

straling van neon door toevoeging van geringe verontreinigingen. 

Voegt men aan een buis met neon, waarin op de reeds beschreven 

wijge de resonantie is opgewekt, een weinig waterstof toe, goo 

verdwijnt de resonantiestrahng. (Proef 10). 

De voor de opwekking der resonantiestraling noodige meta

stabiele atomen worden namelijk door dege toevoeging van water

stof vernietigd, doordat de metastabiele atomen hun energie over

geven aan het waterstof. Tengevolge van dege overdracht kunnen 

de waterstofatomen geionigeerd worden. 

7. De gedemonstreerde verschijnselen hielden verband met de 

onderlinge botsingen van atomen, electronen, lichtquanten en 

aangeslagen atomen. Analoge verschijnselen kunnen ook optreden 

bij botsingen met moleculen, hoewel in het algemeen de ver

schijnselen dan gecompliceerder gijn. 

In dit ondergoekingsgebied is in het laatste jaar een inte

ressant verschijnsel ontdekt door den Indischen professor Raman, 

door welke ontdekking een geheel nieuw veld van ondergoekingen 

ontsloten is. 

Raman heeft gevonden, dat als vloeistoffen bestraald worden 

met b.v. kwiklicht in het spectrum van het verstrooide licht behalve 

de oorspronkelijke lijnen nog nieuwe lijnen optreden. 
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Het optreden van dege nieuwe lijnen kan verklaard worden, 

door aan te nemen, dat van de energie van een opvallend lichtquant 

door het molecuul slechts een deel geabsorbeerd wordt en de rest 

als licht van grootere frequentie verstrooid wordt. Het geabsorbeerde 

deel der energie wordt daarbij verbruikt om het molecuul in 

bepaalde trillingstoestanden te brengen. 



E N K E L E VAN ONZE VOORNAAMSTE 
V O E D I N G S M I D D E L E N 

door 

' PROF. DR. E. C. V A N LEERSUM. 

Dames en Heeren. 

Ik zou, met Uw verlof, over een paar voedingsmiddelen willen 

spreken. Dat is een ietwat gewaagde onderneming, want het zijn 

alledaagsche zaken, waaraan wij zoo gewend zijn geraakt, dat zij 

nauwelijks de aandacht trekken. Ten onrechte echter, want pleit 

niet het dagelijksch gebruik voor hunne onmisbaarheid en zou 

het onmisbare onbelangrijk kunnen zijn? Welnu, indien er iets 

van belang voor ons is, dan zijn het wel vleesch, brood en aard

appelen, onze dagelijksche kost. 

Zij leveren stof voor meer dan één voordracht, doch ik moet 

mij beperken en zal daarom mij ertoe bepalen te trachten hunne 

voedingswaarde in het licht te stellen en onderwijl wel gelegenheid 

vinden op enkele misverstanden Uwe aandacht te vestigen. 

Vleesch, ook visch, danken hunne belangrijke plaats in 

onze voeding onder andere aan de voedingswaarde hunner 

eiwitstoffen. Om van deze voedingswaarde een voorstelling te 

krijgen, moeten wij ons voor eenige oogenblikken op het gebied 

der physiologische scheikunde begeven, welke ons kan inlichten 

omtrent de grondstoffen, waaruit de weefsels van ons organisme 

bestaan en zoodoende tevens zijn stoffelijke behoeften leert kennen. 

Men pleegt te spreken van „bestaan", doch feitelijk zijn wij een 

„gebeuren". Voortdurend toch grijpen in ons organisme wisselingen 

van stof, processen van worden en vergaan, van opbouw en afbraak 
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plaats, die geregelden aanvoer van stoffen noodzakelijk maken. 

Hierin voorziet het voedsel. Onder de bestanddeelen der weefsels 

nemen eiwitstoffen een zeer belangrijke plaats in, want zij z i jn 

de grondstof van het protoplasma, het levende substraat, waarin 

de levensprocessen gebeuren. Om hunne belangrijkheid noemde 

onze beroemde landgenoot Gerrit Jan Mulder hen proteïnes, welke 

naam hij afleidde van het Grieksche proteo, zooveel als: ik neem 

de voorste plaats in . 

Het zijn bizonder samengestelde lichamen, deze eiwitstoffen. 

Hare groote molecules bevatten verscheidene bouwsteenen, amino

zuren geheeten, met welker aantal en verscheidenheid de physio

logische beteekenis en de voedingswaarde eener eiwitstof nauw 

samenhangen. Wellicht kan een vergelijking van de eiwitmolecules 

met de blokkenbouwdoozen onzer kinderen ter verduidelijking 

strekken. Met Zulk een bouwdoos kan een jongen alle constructies 

uitvoeren, die in de handleiding afgebeeld staan . . . . zoolang zij 

compleet is. Maar allicht raken op den duur eenige blokjes weg 

en dan zal het van het aantal en de bestemming der ontbrekende 

stukken afhangen, voor welke ontwerpen de doos nog zal deugen. 

De beste oplossing van de moeilijkheid is onZen knaap nog een 

tweede doos te schenken, welke niet eens compleet behoeft te zijn, 

mits maar niet eendere stukken daarin ontbreken. Niet alleen zal 

hij nu weer alle ontwerpen der handleiding kunnen uitvoeren, 

doch waarschijnlijk enkele meer, en zelfs meer ingewikkelde. 

De molecules der onderscheidene eiwitstoffen zijn even zoo 

vele amino-zuren-blokkendoosjes. Er zijn complete onder, hetgeen 

met de meeste der in vleesch voorkomende het geval is, doch ook 

incomplete, zooals bijkans alle plantaardige zijn. 

De complete bieden het voordeel, dat zij elk vOor zich in de 

behoeften van het organisme aan eiwitbouwsteenen kunnen voor

zien, en van dit standpunt geoordeeld moeten de eiwitstoffen 

onzer soortgenooten de verkieselijkste zijn, immers ons aller 

chemische samenstelling is qualitatief gelijk. Hierin schuilt een 
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natuurlijk argument voor kannibalisme, maar aangezien menschen-

slachterij, althans voor nutritieve doeleinden, verboden is, doen 

wi j , om uit de handen van den strafrechter te blijven, beter, de 

bouwsteenen voor onze weefsels uit andere bronnen te putten en 

zoo noodig met incomplete eiwitstoffen genoegen te nemen, 

Intusschen weet ons organisme zich hiermede wel te redden, 

mits het zich maar niet met een enkele incomplete te behelpen 

heeft. Dat de mensch op louter plantaardige eiwitstoffen kan teren, 

is U bekend, en is te danken aan de verscheidenheid van eiwit

stoffen in het plantenrijk, waardoor het organisme in staat gesteld 

wordt hét ontbrekende van de eene eiwitstof, met andere, desnoods 

ook gebrekkige, goed te maken, op dezelfde wijze dus als de knaap 

zich met verschillende blokkendoozen behelpen kan. Wat echter 

den zuigeling mogelijk is met louter melk, het kuikentje in den 

dop met louter ei, den Eskimo met louter vet vleesch, dat kan 

de mensch niet met louter brood. De erkenning van dit feit ligt 

in het volksgezegde opgesloten, dat een mensch van brood alleen 

niet leven kan. En het „zitten op water en brood" is dan ook 

een onverdragelijke straf. 

Van de voedingswaarde van vleescheiwitstof kan dus niets dan 

goeds gesproken worden, maar wij hebben het over vleesch, dat 

nog andere stoffen bevat» zooals extracdef-stoffen en purine-basen, 

die tot veel twistgeschrijf aanleiding hebben gegeven. Zij schenken 

aan bouillon den goeden invloed op den eetlust en aan gebraden 

vleesch den door zoovelen geliefden smaak. Volgens den ouden 

schrijver Porphyrins zou een priester uit den ti jd van Pygmalion, 

dus lang geleden, toevaüig tot de ontdekking daarvan gekomen 

zijn. Deze zou namelijk bij het verplaatsen van een heet stuk 

vleesch op den brandoffersteen zich de vingers gebrand en die 

toen reflectorisch in den mond gestoken hebben! 

Doch tegenover deze goede eigenschappen wordt hun een 

schadelijken invloed op de stofwisseling verweten, waarbij dan 

als afschrikwekkend exempel het veelvuldig voorkomen van jicht 
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in Engeland wordt aangehaald. lie moet echter opmerken, dat het 

strikte bewijs daarvan niet geleverd is. Het is best mogelijk, dat 

achter de aanleg van het Britsche ras tot jichtigheid een overgeërfde 

voorbeschiktheid steekt. In alle geval kent men feiten, die voor 

het tegendeel pleiten. De Eskimo leeft 200 goed als uitsluitend 

op vleesch en vet, want de een of twee percenten kruiden, die hij 

— natuurlijk alleen in den korten zomertijd — kan vinden, leggen 

geen gewicht in de schaal tegenover zijn dagelijksch proteïne

rantsoen van 280— 3̂00 gram, dat overeenkomt met verscheiden 

ponden vleesch. Hoewel de Eskimo gehuisvest is in schamele tenten 

van rendierhuiden of hutten van sneeuw en met het guurste der 

klimaten te kampen heeft, l i jdt hij niet erger aan jicht of rheumatiek 

dan gij of ik, die onder zooveel gunstiger omstandigheden ver

keeren. Bovendien is deze humane carnivoor het vreedzaamste en 

goedaardigste schepsel ter wereld. Dat ook vertegenwoordigers 

van het Caucasische ras zonder nadeel carnivoren kunnen zijn 

hebben Hansen, Stefansson en andere Poolreizigers bewezen en 

daarom zijn hunne ervaringen voor de voedingsleer van groot 

gewicht. Van de 12 jaren, die Stefansson in den Canadeeschen 

archipel heeft gezworven, heeft hij 9 jaar op louter robbenvleesch 

en wild geteerd. En zulks geenszins met weerzin, want toen hem 

als reconvalescent van typheuze koortsen, die hij djdens een kort 

verblijf op een bewoond eiland opgeloopen had, allerlei lekkernijen 

werden voorgezet, versmaadde hij die voor vet cariboe-vleesch 

en bevroren rauwe visch, „one of my favourite dishes", zooals 

hij schrijft. 

Om niet de verdenking op mij te laden, dat ik kannibalen of 

carnivoren van U zou willen maken, wi l ik eenige bedenkingen 

tegen overmatig vleeschgebruik te berde brengen, die echter van 

gansch anderen aard zijn. 

Ons organisme kan van enkel eiwitstof niet bestaan. Op schier 

elke bladzijde van zijn boeiende reisverhalen geeft Stefansson 

uiting aan sterke behoefte aan vet. Zoolang hij en zijn metgezellen 
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zich aan vet cariboe-vleesch en robbenvet te goed konden doen, 

waren zij tot alle zware inspanning, die het trekken door de on

herbergzame poolstreken vereischt, in staat, doch zoodra zij zich 

met mager wild moesten behelpen, gevoelden zi j , en ook hunne 

honden, dat aan den lijve en gingen de krachten hun begeven. 

Dezelfde ervaring heeft menig zwaarlijvige opgedaan, die de strenge, 

naar Dr. Banting genoemde, vleeschkuur had te ondergaan. Zij 

pleit echter niet tegen het gebruik van vleesch, doch is een waar

schuwing tegen eenzijdige voeding, welke niet minder gevaarlijk 

is dan volslagen gebrek. Want wat baat ons overvloed zelfs van het 

eene, als het even onmisbare andere ontbreekt? Dat andere is 

warmte en kracht, waarvan vet en koolhydraten betere en rijkere 

bronnen zijn, dan eiwitstoffen. Het is een diepgewortelde dwaling 

dat vleesch bizonder veel arbeidskracht zou geven. Voor zoover 

vleesch energie leveren kan, dankt het dat aan het vermogen van 

het dieriijk organisme om uit eiwitstoffen koolhydraat te kunnen 

bereiden. Doch waarom het te nopen dezen omweg te volgen, als 

betere en meer oeconomische krachtbronnen ter beschikking staan ? 

De omstandigheid, dat eiwitstof een plastische voedingsstof 

is, een bestanddeel der weefsels, die voortdurend vernieuwing en 

herstel vereischen, is de oorzaak dat ons organisme aan een zeker 

minimum gebonden is. In dit opzicht onderscheidt zich eiwitstof 

van de energetische voedingstoffen, namelijk vetten en kool

hydraten, waarvan de behoefte zich naar de werkzaamheden regelt. 

De bepaling van dit minimum lijkt eenvoudig, want de stikstof, 

het nimmer in eiwitstof ontbrekende element, is een bruikbare 

maatstaf voor de balans tusschen invoer en gebruik, doch men 

heeft bij het onderzoek met verschillende factoren rekening te 

houden, In de eerste plaats moet men bedenken, dat er evenveel 

minima zijn als omstandigheden, waaronder het organisme verkeert. 

Ten tweede dat elke soort van eiwitstof haar eigen minimum heeft, 

hetgeen verklaard wordt door verschil in voedingswaarde. Zoo 

is gebleken dat, onder bepaalde voorwaarden ons organisme met 

5 
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30 gram vleesch-proteïne dagelijks kan toekomen, van graan-

proteïnes daarentegen 76 gram noodig heeft, van mais-proteïne 

zelfs niet minder dan 102 gram. Het dichtst bij het vleesch-eiwit 

minimum naderen rijste-eiwitstof, met 34 gram en aardappel-eiwit 

met 38 gram. De belangrijke plaats die dege voedingsmiddelen in 

de volksvoeding innemen, blijkt dus ten volle verdiend te zi jn. 

Vrees, dat rijkelijke eiwitkost de stofwisseling en de spijsver

teringsorganen op al te sterke proef zou stellen, heeft sommige 

deskundigen een rigoreuze besnoenng van het dagelijksche eiwit

rantsoen doen bepleiten. Er zijn er die een hoeveelheid van een 

gram of 10, 20 boven het minimum toereikend achten en deze 

goedbedoelde matigheidsprediking heeft bij vele leeken een gewillig 

oor gevonden. Het leven stelt echter andere eischen dan een verblijf 

van enkele dagen of weken in het rustige laboratorium van den 

physioloog. Wie mocht meenen, dat hij met een minimum kan 

toekomen, zou bedrogen uitkomen. Het zou hem vergaan als de 

man zonder kapitaal, die van de hand in den tand leeft. Er behoeft 

maar iets met hem te gebeuren, dat hoogere eischen aan zijn 

stofwisseling stelt, ziekte bijvoorbeeld, en de huishouding loopt 

in 't honderd. 

Een gerechte grief tegen de meeste stofwisselingsproeven is, 

dat zij te kort hebben geduurd. Het valt trouwens niet gemakkelijk 

personen te vinden, die zich tot zulke strenge kuren willen leenen. 

Daarom moet men het volhardingsvermogen van Dr. Süsskind 

bewonderen, die 25 maanden achtereen op een minimum van 

30—40 gram plantaardige eiwitstof heeft geteerd. Doch met welk 

gevolg? Dat h i j , zooals hij verklaart, aan het eind van de proef 

een wrak was. 

Achter alle prijzenswaardige zorg voor ons organisme schuilt 

een miskenning van een eigenschap, die men niet uit het oog 

verliezen mag, namelijk zijn wonderlijk aanpassingsvermogen aan 

zeer uiteenloopende en hooge eischen. Gelukkig maar, want 

Zonder deze elasticiteit van de functies onzer organen zou het 
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leven onbestaanbaar zijn. Wat de mensch in den loop der tijden 

in zijn onkunde, ter bevrediging van zijn lusten, of door de om

standigheden gedrongen, voor buitensporigheden ook heeft begaan, 

zijn organisme is deze beproevingen met glans te boven gekomen, 

en hij is stellig niet minder levenskrachtig dan zijn voorgeslacht. 

Gelukkig is er kentering in de opvatdng omtrent de eivifit-

rantsoeneering merkbaar en zien wi j , om met den alleszins bevoegden 

kenner van dit gebied, den Amerikaanschen onderzoeker Eugène 

D u Bois te spreken, „that there seems to be a rise in the protein 

stock market". De meeste deskundigen zijn van meening dat 

een volwassen mensch 70 tot 90 gram eiwitstof toekomt, en wanneer 

daarvan de helft of twee derden in den vorm van een paar ons 

vleesch genuttigd wordt, behoeft hij geen vrees te koesteren, dat 

hij te kort zal komen, noch aan overdaad bezwijken zal. 

Nu is vleescheiwitstof voor menigeen te duur, doch gelukkig 

is er nog goedkoope visch, met name onze nationale haring, op 

welker hooge voedingswaarde kort geleden door onzen landgenoot 

Dr . Kik, te Fayetteville, Arkansas, de aandacht gevestigd is, en 

niet te vergeten bevroren vleesch, dat merkwaardigerwijze door 

het volk geminacht wordt, en nochtans niet minder smakelijk, 

even voedzaam en aanmerkelijk goedkooper is dan het versche. 
* * 

Brood, voor de meeste volken de „Staff of Li fe" , is een niet 

minder belangrijk voedingsmiddel dan vleesch. Daarover zijn 

wi j allen het eens. Wellicht niet over de kwestie, wat men ge

bruiken moet: bruinbrood of wittebrood. Gewoonlijk pleegt men 

de vraag anders te stellen en wel zoo: „Wat is beter, bruinbrood 

of wittebrood ?" Dat betere moesten wij maar uit ons woordenboek 

schrappen. Het zou al heel mooi zijn, als alles goed ware! Want, 

nietwaar, wat kan er nu beter zijn dan goed ? En is niet het betere 

de vijand van het goede ? Had men zich meer aan deze oude wijsheid 

gehouden, dan zou er heel wat minder gekibbel — en erger — 

onder de menschen geweest zijn, ook over de vraag, wat beter 



6S 

zou zijn, bruinbrood of wittebrood. Want op de keper bescliouwd 

gijn beide goed, wat ik gal trachten U uit te leggen. 

Voor een goed begrip van het verschil in samenstelling tusschen 

wittebrood en de bruine soorten, gooals kropbrood, mik, Zeeuwsch 

tarwebrood, Graham-, Finkler-, Steinmetg-brood en hoe zij alle 

heeten mogen, is eenige kennis van den graankorrel noodig. Ik 

moet hier volstaan met in herinnering te brengen, dat er, grofweg 

drie deelen te onderscheiden zijn, namelijk een kern, welke hoofd

zakelijk uit verteerbaar en voedzaam zetmeel en eiwitstof bestaat, 

de uit onverteerbare cellulose of houtstof bestaande vliezen of 

zemelen, en het kiempje. 

De kunst van den molenaar bestaat in een zoo volledig mogelijk 

scheiden van de onverteerbare zemelen van het verteerbare meel 

of de bloem. 

Hoewel verteerbaar en voedzaam, is het niettemin noodzakelijk 

toch het kiempje te verwijderen, omdat het daarin rijkelijk voor

handen vet neiging heeft ranzig te worden, hetgeen vermindering 

van de hoedanigheid van het meel ten gevolge zou hebben. Tenzij 

men de kiempjes aan zekere bewerking onderwerpt. Om een brood 

te krijgen, dat in eiwitgehalte het gewone wittebrood belangrijk 

overtreft, mengt de Hovisbrood-fabrikant 20 pCt. kiempjes onder 

het meel. Bedenkend, dat het graan slechts 2 pCt. kiempjes bevat, 

dan zal men inzien, dat deze werkwijze slechts op beperkte schaal 

uitvoerbaar is en dus het broodvoorzieningsvraagstuk er niet door 

kan worden opgelost. 

De kiempjes mogen wij dus buiten bespreking laten. Zij gaan 

trouwens niet geheel voor on^ verloren, omdat zi j , als veevoeder, 

eenige rente in den vorm van vleesch en vet opbrengen. 

• De zemelen echter, daar moeten wij langer bij stil staan. Zij 

zijn de twistappel in het broodvraagstuk. De een wenscht hen in 

het meel te laten, of er weder onder te mengen, de ander beschouwt 

hen juist als goed genoeg voor het vee. Want, zegt de eerste, zij 

bevatten, zooals het scheikundig onderzoek immers leert, nog 
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voedgame bestanddeelen, o.a. eiwitstof, waartegen de ander dan 

te berde brengt, dat ons spijsverteringskanaal aan die scheikundige 

analyse niets heeft, omdat gijn sappen toch niet diep genoeg in 

de zemelen kunnen doordringen om de verborgen eiwitstof te 

bereiken. Zij kunnen alleen maar die eiwitstof aantasten, die aan 

de zemelen is blijven hangen, niet die, welke in de cellen der zemelen 

opgesloten zit. Dat komt omdat de uit onverteerbare houtstof 

bestaande wanden der cellen de spijsverteringssappen den toegang 

beletten. Het is dus begrijpelijk, dat de scheikundige met zijn 

loogen en zuren meer eiwitstof in de zemelen kan aantoonen, dan 

de spijsverteringswerktuigen er uit kunnen halen. Wat hij vindt 

is bruto, terwijl wij alleen van het netto profijt kunnen hebben. 

Men vindt dat jammer, en het heeft dan ook niet aan pogingen 

ontbroken om die weerbarstige cellen open te breken. Ik laat 

hier de vraag onbeantwoord, of dit werkelijk gelukt, zooals van 

het Finklerbrood-proces gezegd wordt; doch aangenomen dat het 

zoo is, dan kan toch de winst aan eiwitstof niet van belang zijn, 

om de eenvoudige reden, dat de hoeveelheid van deze cellulaire 

eiwitstof (het zoogenaamde aleuron), zeer gering is. 

Maar het meel dan, dat aan de zemelen bl i j f t hangen, zult gij 

vragen. Wel, hierop antwoord ik, dat als er veel aan bl i j f t hangen, 

de molen al zeer ouderwetsch is. Wie de meelmolens van St. Paul 

en Minneapolis aan het werk heeft gezien, zal zonder twijfel ver

baasd gestaan hebben over de zorgvuldigheid, waarmee die ver

nuftig uitgedachte werktuigen het meel, zonder verlies van be

teekenis, van de zemelen kunnen scheiden. 

Afgezien van hun gehalte aan anorganische zouten, welke voor 

de voeding van groot belang zijn, bevatten de zemelen ook vitamines. 

De vitamines staan in het middelpunt der belangstelHng, en zij 

verdienen die inderdaad, maar laat mij er bijvoegen, dat andere 

voedingsstoffen dat evenzeer doen, want dat men deze pas ontdekte 

stoffen niet ontberen kan, is van andere bestanddeelen van ons 

voedsel, zooals eiwitstoffen, niet minder waar. Indien echter de 
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gemelen een goed cijfer verdienen, dan is dat meer wegens liun 

vitaminegelialte dan om hunne eiwitstoffen. Toen ik opmerkte, 

dat deze laatste in de zemelen-kwestie niet den doorslag geven, 

grondde ik deze opmerking o. a. op het geringe gehalte der zemelen 

daaraan, doch 'ten aanzien- van het vitaminegehalte snijdt dit argu

ment geen hout. Want veel heeft men van vitamines niet noodig, 

zij doen reeds in de kleine hoeveelheden, die in zemelen zitten, 

wonderen. 

Om U hiervan een voorbeeld te geven, noem ik het vitamine D , 

waaraan de levertraan haar heilzame werking tegen de Engelsche 

ziekte dankt, en dat men tegenwoordig, dank zij het werk van eenige 

Amerikaansche, Duitsche en Engelsche onderzoekers, kunstmatig 

bereiden kan. Welnu, van dit vitamine is een dagelijksche dosis 

van een tienduizendste milligram voldoende om een rat van rachitis 

te genezen en bij een kind bereikt men hetzelfde met niet meer 

dan een paar milligrammen. 

Nu zijn weliswaar de vitamines in het rijk der voedingsmiddelen 

zeer verspreid, doch zij zijn niet zeer bestendig, en daaraan is het 

toe te schrijven, dat hun gehalte in verscheidene onzer dagelijksche 

voedingsmiddelen te wenschen overlaat. Dat is het geval met 

verduurzaamde en geraffineerde voedingsmiddelen, zooals gepas

teuriseerde melk, groenten uit het vat, gedroogde eetwaren, parel

gort en gepolijste rijst, en ook zekere vetten. Wie het met zulk 

soort van voedsel moet stellen, en dat zijn er velen, loopt gevaar 

van vitamines te kort te komen. Dat dit gevaar niet denkbeeldig is, 

bewijzen de gebreksziekten, of avitaminoses, die in zekere streken 

inheemsch zijn, o. a. de beri-beri in onze Oost, pellagra in Italië 

en de Vereenigde Staten, en Engelsche ziekte ten onzent. 

Dat zijn teekenen, die tegen noodelooze verspilling van de vitami-

nedragende deelen der voedingsmiddelen waarschuwen, en gewis 

geldt dit ook de zemelen. 

Maar dit mag ik niet verzwijgen, de zemelen bevatten niet alle 

vitamines, die men tegenwoordig kent. Tot voor korten tijd kende 
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men er 4. Dat waren het vitamine A, waarvan het gebrek verschil

lende ziekten, een oogziekte, graveel en verhoogde vatbaarheid 

voor infecUes ten gevolge heeft; het vitamine C, dat tegen schem'-

buik vrijwaart; het zooeven genoemde vitamine D en als nummer 4, 

datgene wat men tóen vitamine B noemde, doch inmiddels gebleken 

is uit ten minste twee te bestaan, waarvan het eene tegen beri-beri 

beschut, terwijl gebrek aan het andere zich wreekt door verlang

zaming of stilstand van den groei en wellicht nog meer ernstige 

afwijkingen. Daar is nu sedert een ander vitamine bijgekomen, dat 

met de letter E wordt aangeduid, en gebleken is een noodzakelijke 

factor voor de voortplanting te zijn. En het is waarschijnlijk, dat 

er nog meer van die wonderbaarlijke stoffen bestaan. 

Van al deze vitamines nu, komt alleen de B-groep in de zemelen 

voor. De overigen hebben wij in andere bronnen te zoeken, doch 

hierover kan ik thans niet spreken. 

Wij moeten echter nog eenige andere eigenschappen van de 

zemelen opnoemen. 

Zij bestaan, zooals ik gezegd heb, uit houtstof of cellulose, een 

koolhydraat weliswaar, dat reeds lang de begeerte der voedings

deskundigen heeft geprikkeld, doch ongelukkigerwijs onverteerbaar 

is. Wellicht is het oogenblik niet meer verre, dat de techniek er 

in slagen zal deze cellulose genietbaar te maken, in 't groot, wel 

te verstaan, want in 't klein, in het laboratorium is het reeds gelukt, 

doch er zijn krachtiger middelen toe noodig, dan onze spijs

verteringssappen. 

Velen kunnen geen bruinbrood verdragen, het ligt hun zwaar 

op de maag, zij krijgen er 't zuur van en worden er loslijvig door, 

want de houtachtige zemelen, prikkelen het darmkanaal tot krachtiger 

beweging. Dat kan onder omstandigheden, voor hardlijvigen, van 

voordeel zijn en is eigenlijk de reden, waarom velen zich op bruin

brood zoo wel bevinden. Deze laxeerende werking moeten zij 

echter met verlies van eenige voedingsstof betalen, want de versnelde 

voortstuwing van de spijsbrij is natuurlijk niet aan een volledige 
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opslorping der voedzame deelen bevorderlijk, doch dit vedies wordt 
vergoed door de besparing van het geld, dat zij anders aan laxeer
pillen zouden moeten besteden. 

Wij hebben nu nog de smaak van beide soorten van brood te 

bespreken. Wel zegt het volk dat bruinbrood gezond is, doch het 

geeft niettemin aan wittebrood de voorkeur. Dat is altijd het geval 

geweest, van de vroegste tijden af. In de middeleeuwen was het 

heren-, hof- of schoenbrood meer in trek, niet alleen omdat de 

edele luden het aten, doch ook omdat het dat alrepuerste ende leckerste 

was. Men pleegt deze voorkeur door zucht tot navolging te verklaren, 

doch dit is niet juist. Elke huismoeder weet bij ondervinding, hoe 

kieskeurig dienstboden kunnen zijn en spijzen versmaden, die op 

rijkelui's tafel voorkomen. De voorliefde voor wittebrood heeft 

vaster grond. In de eerste plaats smaakt het beter, en goede smaak 

is een factor van beteekenis voor een goede spijsvertering. De 

puriteinsche Schot, die de soep met water placht aan te mengen, 

als zijn kinderen zeiden haar lekker te vinden, handelde onbewust 

onphysiologisch, maar ook onverstandig, want het betaamde hem 

niet de beteekenis van het smaakzintuig, waarmede wij nu eenmaal 

begiftigd zijn, te miskennen. Het gaat hier trouwens om meer 

dan streeling van het gehemelte. Pavlov, de beroemde Russische 

physioloog, heeft aangetoond, dat smakelijke spijs van gunstigen 

invloed is op de afscheiding en de samenstelling der spijsver

teringssappen en smakelooze daarentegen zonder invloed is. Hebben 

wij zelf niet herhaaldelijk ondervonden, dat het gezicht, of alleen 

maar de voorstelling, van iets smakelijks doet watertanden, met 

andere woorden, speeksel doet vloeien? Pavlov toonde dat ook 

van het maagsap en het sap der alvleeschklier aan. 

Gij zult nu geloof ik wel toegeven, dat de broodkwestie eenigszins 

ingewikkeld is en men haar niet met een kort vóór of tégen kan 

afdoen, doch het van de omstandigheden moet laten afhangen, 

welke van de twee in een gegeven geval aanbeveling verdient. 

2.00 zou ik zeggen, gun den arbeider, in zijn schaftuur, het 
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wittebrood, omdat een met het zwaardere bruine gevulde maag 
hem onder het werk maar hinderen zou. 

Ook den soldaat op marsch en den sportsman zal het witte 
beter bekomen. 

Het spreekt van zelf dat zieken en zwakken, op een enkele uit

zondering na, waarover de arts te beslissen heeft, voor wittebrood 

in aanmerking komen. 

Het bruine daarentegen zou ik bestemd willen zien voor jonge 

menschen, die groeien moeten en om die reden aan vitamines en 

anorganische voedingsstoffen bizonder behoefte hebben. Insgelijks 

voor het gezin van den behoeftige, wiens tafel uiteraard weinig 

afwisseling geeft, en die daarom grooter kans op gebrek aan een 

of andere noodzakelijke voedingsstof loopt. 

Tenslotte geleerden en gevangenen, die beiden een belangrijk deel 

van hun leven in de cel, zij het studeercel of strafcel, slijten, alsmede 

anderen, die door zittende levenswijs tot hardlijvigheid neigen, zij 

allen kunnen eveneens met bruinbrood hun voordeel doen. 

Zoo ziet gij , dat de bruinbrood, wittebroodkwestie, als alle 

kwesdes op dit ondermaansche, vele kanten heeft, die het ons nu 

eenmaal, tengevolge van den onvolkomenheid van ons waarnemings

vermogen niet mogelijk is tegelijk te overzien, hetgeen echter niet 

zeggen wi l , dat er geen zijn. 
* * 

Tenslotte eenige woorden over den aardappel, niet aheen een 

bizonder populair, doch uit het oogpunt der geschiedenis onzer 

samenleving, een zeer belangwekkend voedingsmiddel. Vergeleken 

bij die Van het oeroude brood, is zijn geschiedenis nog jong, althans 

voor ons Europeanen, die pas na de ontdekking van Amerika den 

aardappel hebben leeren kennen. Eigenlijk veel later, want het 

is met de invoering geenszins vlot gegaan. 

Antoine Augustin Parmentier (1737—1813), beroemd voedings-

middelscheikundige, schreef terecht: „Je sais que quand on est 

prévenu contre un individu, i l est rare qu'on ne lui trouve pas 
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plus de mauvaises qualités que de bonnes; tel sera peut-être 

longtemps le sort de la pomme de terre." 

Inderdaad hebben de kansen voor den aardappel zeer langen 

tijd verre van gunstig gestaan, In sommige landen was zijn cultuur 

verboden, omdat men meende, dat hij melaatschheid en koortsen 

verwekte, of den bodem uitputte en onvruchtbaar maakte. In 

andere streken diende hij slechts tot veevoeder en in tijden 

van misgewas was hij een toevlucht voor den arme. Parmentier, 

die van stonden aan de waarde van den zoo gemakkelijk te 

kweeken veldvrucht als volksvoedsel juist heeft ingezien, heeft 

jaren lang zijn best gedaan om haar populair te maken, doch dat 

zulks niet grif ging, blijkt uit den, van menschenkennis getuigenden 

maatregel, waartoe hij tenslotte zijn toevlucht nam om den menschen 

den smaak ervan beet te doen krijgen. Het paradijsverhaal indachtig, 

liet hij een aardappelveld op een in 't oog loopende wijze zorg

vuldig bewaken, echter alleen overdag, overtuigd dat de „verboden" 

vrucht 's nachts wel Eva's dochteren zou lokken. 

Niet zoo heel lang geleden waren de meeningen ten onzent 

nog zeer verdeeld, Bilderdijk waarschuwde tegen de „het (men

schelijk) geslacht door hun gif verwoestende en de zedeloosheid 

aanzettende" aardappelen. Doch van Loenen Martinet noemde 

hen in zijn „Katechismus der Natuur" „een geschenk, waarvoor 

men den goeden Regeerder der Wereld aanbidden moest." 

Inderdaad was er alleszins reden om een voedingsmiddel, dat 

bijkans in elke luchtstreek wassen wi l , met mageren bodem ge

noegen neemt, welks cultuur weinig arbeid kost, overvloedige 

oogsten geeft, dat voedzaam en gemakkelijk verteerbaar is, met 

niet anders dan water en een weinig zout genietbaar kan worden 

gemaakt en bovendien de basis is voor tal van smakelijke schotels, 

tenslotte het in huishouding en industrie onontbeerlijke zetmeel 

levert, om zulk een voedingsmiddel, zeg ik, een zegen voor de 

menschheid te noemen. 

De vader van onzen Jacob van Lennep, D . J. van Lennep, was 
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een der eersten, die op het bekende buiten „Het Manpad", bij 

Haarlem, aardappelen ging telen, waarmede hij zijn vrienden 

Kneppelhout en Borger gelukkig wist te maken, inzonderheid 

den laatstgenoemden, die niet zonder eenige dichterlijke over

drijving, den aardappel als „het ideaal van een zaligen winter" 

roemde. 

Wie ervan houdt spijkers op laag water te zoeken, kan den 

aardappel verwijten, dat hij slechts 1,5 % eiwitstof, hoofdzakelijk 

tuberine, bevat tegen 75 % water, derhalve heel wat minder dan 

erwten of boonen met hun 20 % eiwitstoffen. Doch daartegenover 

staat, dat men het met aardappel als eenige bron van eiwitstof 

veel langer zou kunnen stellen, dan met erwten of boonen, dank zij 

de hooge voedingswaarde der tuberine. Die is nog onlangs gebleken 

uit een proef, welke een Poolsch onderzoeker met een man en een 

vrouw genomen heeft. Deze hebben 167 dagen lang geen andere 

eiwitstof dan tuberine genoten en zich daarop wel bevonden. A l 

dien t i jd zijn zij in stikstofevenwicht gebleven, hetgeen zeggen wil , 

dat zij met de uitwerpselen niet meer stikstof verloren hebben 

dan met den aardappel werd ingevoerd, waaruit volgt, dat zij ge

durende de proef zoo goed als geen orgaaneiwit hebben aan

gesproken. Geen regime mag als toereikend gelden, waarbij dit 

wel het geval zou zijn. Er zijn wel onderzoekers, die met den 

aardappel minder gunstige uitkomsten hebben verkregen, doch 

daardoor zullen wij ons met de ervaring, die het volk ermede 

heeft opgedaan, niet van de wijs laten brengen. Mocht er ooit 

weder gebrek aan vleesch en graan komen, dan zal de aardappel 

een even stevigen „staff of l i fe" blijken te zijn als brood. 



DE Z U I D E R Z E E W E R K E N 

door 

IR. J. T H . THIJSSE. 

De „oude" geschiedenis van de droogmaking der Zuiderzee 
loopt over bijna drie kwart eeuw. Het einde van die periode kan 
men stellen op 1 Mei 1919, toen de dienst der Zuiderzeewerken 
werd ingesteld, waarmee de nieuwe geschiedenis, die der uit
voering, begon. 

Het begin der periode van het plannen maken is gekenmerkt 

door het verschijnen van het zeer onderhoudende boek van 

Van Diggelen, waarin het grootst mogelijke plan werd ontwikkeld. 

De afsluiting zou gaan door de zeegaten tusschen de Wadden

eilanden; bijna het geheele daarachter gelegen gebied zou worden 

drooggemaakt. Alleen de diepe vaarwaters die de verbinding 

tusschen de twee grootste zeegaten, dat van den Helder en het Vlie, 

vormen, zouden, met die zeegaten, buiten de droogmaking blijven. 

Van Diggelen legde vooral den nadruk op de voordeden van 

waterstaatkundigen en economischen aard, die door de uitvoering 

zouden worden verkregen. Di t is niet te verwonderen, want bij 

vele droogmakerijen hebben deze voordeden een belangrijke 

rol gespeeld. Ook bij de Haarlemmermeer, die in dien tijd werd 

leeggemalen, had het beschermen van de omhggende steden 

tegen den steeds verder knabbelenden waterwolf zeker evenveel 

bijgedragen tot het aanvatten van het werk als het vooruitzicht 

op landaanwinning. 

De tijd was nog niet rijp voor het uitvoeren van dergelijke 
grootsche plannen, en dat is eigenlijk maar gelukkig ook, want 
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het grootste probleem van de droogmaking, dat van den afvoer 

van het IJselwater, was nog niet bevredigend opgelost. De bedoeling 

was dit water door zeer ruime stroombanen naar de Noordzee 

te leiden, maar dit moest tot moeilijkheden aanleiding geven. 

Bij latere plannen, die van de zestiger en zeventiger jaren van 

den negentienden eeuw, is de IJsel geheel buiten de inpolderingen 

gelaten; het IJselwater zou dan, als voorheen, vrij op het open 

blijvende deel van de Zuiderzee afstroomen. 

Nu kon de droogmaking alleen het zuidelijke deel van de kom 

der Zuiderzee omvatten, waardoor de meeste voordeelen van de 

onderneming vervielen. Men zou als gevolg van de droogmaking 

dan alleen een landaanwinst verkrijgen en, hoewel het hier om 

het meest vruchtbare deel van de Zuiderzee ging, is het de vraag 

of de waarde van het nieuwe land wel groot genoeg zou zijn om 

aUeen de kosten van het werk goed te maken. 

Het is aan den ingenieur C. Lely gelukt om een ontwerp te 

maken waarin de voordeelen van het „groote" plan volledig zijn 

behouden, terwijl het IJselvraagstuk afdoende is opgelost en 

bovendien de kosten veel lager zijn dan bij de afsluhing van de 

zeegaten. 

Allereerst wordt de'Zuiderzee afgesloten door een zwaren dijk 

van de NoordhoUandsche kust bij van Ewijcksluis over Wieringen 

naar Friesland. Het noordelijke gebied, dat men gemakshalve 

de Waddenzee kan noemen, bl i j f t dus buiten de afsluiting. Di t is 

geen bezwaar, want de bodem van de Waddenzee bestaat grooten

deels uit zand, terwijl de vruchtbare gedeelten in het afgesloten 

deel van de Zuiderzee hggen. 

Dit afgesloten deel wordt niet in zijn geheel drooggemaakt, 

dit geschiedt alleen met de meest vruchtbare stukken daarvan: 

het zuidelijk deel, de noordoosthoek van de kom achter Urk en 

Schokland, en de Wieringermeer in het uiterste noordwesten. 

Het overige gedeelte, ongeveer een derde, zal het IJselmeer 

vormen, waarin de IJsel zal uitstroomen. Het overtollige water 
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uit het IJselmeer wordt naar de Waddenzee afgespuid door sluizen 
die in den afsluitdijk worden gebouwd. 

Door het maken van den afsluitdijk en het vormen van het 
IJselmeer worden zeer groote voordeelen verkregen. 

In de eerste plaats kan men daaronder rangschikken een nieuwe 
verkeersweg tusschen Holland en Friesland. Op den afsluitdijk 
zullen zoowel een spoorweg als een weg voor gewoon verkeer 
worden aangelegd. 

Veel belangrijker is het feit dat het IJselmeer, reeds enkele jaren 

nadat de afsluitdijk is voltooid, pracdsch zoet zal zijn geworden. 

Daardoor behoort het in droge zomers voorkomende gebrek aan 

zoet water in Friesland en in Noordholland boven het IJ tot het 

verleden: men kan dan nJ, den voorraad in het IJselmeer aanspreken. 

Om dit voordeel goed tot zijn recht te doen komen, moet des 

zomers het peil van de waterspiegel in het IJselmeer vooral niet 

te laag worden gehouden, terwijl dat peil in tijden van waterover

vloed Jaag moet zijn. Daardoor wordt bereikt dat de omhggende 

landstreken er voor de waterloozing veel gunstiger aan toe zullen 

zijn dan thans met de open Zuiderzee. 

Het spreekt vanzelf dat het onderhouden van een laag peil op 

het IJselmeer zware eischen stelt aan de sluizen in den afsluitdijk. 

Gedurende het grootste deel van elk getij staat het water in de 

Waddenzee hooger dan in het IJselmeer en moeten de sluizen 

dus gesloten blijven. Tijdens de uren waarin, omstreeks laagwater 

in de Waddenzee, spuien mogelijk is, zal ook het in de voorafgaande 

vloedperiode verzamelde water (aangebracht door de IJsel, het 

Zwarte Water, kleinere beken en poldersluizen en -gemalen) 

moeten worden geloosd. 

De sluizen verkrijgen dan ook een respectabele grootte: zij zullen 

bestaan uit vijf en twintig openingen met een totale wijdte van 

drie honderd meter. Om verschillende redenen wordt een gedeelte 

gebouwd tegen den oostpunt van Wieringen bij het dorpje den Oever; 
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de rest komt op een zandbank, het Kornwerderzand, een viertal 

kilometers van de Friesche kust verwijderd. 

Op beide plaatsen wordt ook nog een schutsluis gebouwd om 

te voorzien in het scheepvaartverkeer tusschen IJselmeer en 

Waddenzee. 

Bij storm kan het voorkomen dat het water in de Waddenzee 

ook bij eb niet onder het IJselmeerniveau daalt. Er kan dan niet 

worden gespuid en al het aangevoerde water moet zoo lang de storm 

duurt op het IJselmeer worden geborgen. Di t kan in enkele gevallen 

wel een dag of vier duren en werd het IJselmeer te klein gemaakt 

dan zou het in dien tijd tot een ontoelaatbare hoogte stijgen. 

Er is heel wat rekenwerk voor noodig geweest om de afmetingen 

van de sluizen en de kleinst mogelijke oppervlakte van het IJselmeer 

te kunnen vaststellen. 

De dijken die de Zuiderzeepolders van het IJselmeer zullen 

afscheiden, de zoogenaamde meerdijken, zullen nog een vrij 

groote hoogte moeten verkrijgen. Zelfs bij den zwaarsten storm 

mag het opgezweepte IJselmeerwater niet over de kruin slaan. 

Natuurlijk zouden de inpolderingen ook kunnen worden gemaakt 

zonder dat de afsluitdijk Wieringen—Friesland wordt gelegd, 

maar in dat geval zouden de meerdijken heel wat hooger moeten 

zijn. De waterstanden zouden in het overblijvende Zuiderzee-

gedeeke bij noordwester storm bijzonder hoog oploopen, veel 

hooger dan zij thans op de Zuiderzee kunnen zijn. De dijken 

Medemblik—Enkhuizen, die langs een deel van Friesland en 

bij de IJselmonding zouden belangrijk moeten worden verzwaard 

en bovendien zou het water in de IJsel zoo sterk worden opgestuwd, 

dat alleen daarom inpolderingen zonder afsluitdijk niet goed 

mogelijk zijn. 

Ook deze uitkomsten zijn eerst verkregen na uitvoerige be

rekeningen. Een groot deel van dat rekenwerk is mogelijk geworden 

door de Staatscommissie-Lorentz. Deze staatscommissie is in

gesteld om te onderzoeken in hoeverre bij het gewone plan, met 
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den afsluitdijk, de waterstanden in de Waddenzee bij stormvloed 
hooger zullen worden dan vroeger, voor er nog Zuiderzeewerken 
waren uitgevoerd. 

De toestand die toen bij storm in de Zuiderzee ontstond, en 

ook thans nog ontstaat, is zeer ingewikkeld. In den regel zal men, 

voortgaande in de richting van den wind, steeds hoogere water

standen aantreffen. Het water wordt opgewaaid, het gaat onder 

een helling staan, die des te grooter is naarmate de wind sterker 

wordt. Ook de diepte van het water heeft invloed en wel in dien 

zin dat bij een kleinere waterdiepte een sterkere opwaaiing behoort. 

In de kom van de Zuiderzee en meestal ook in het noordelijke 

deel van de Waddenzee is de opwaaiing altijd duidelijk te zien. 

Figuur 1 heeft betrekking op een buitengewoon zwaren storm, 

die van 30 op 31 Januari 1877, waarbij zeer groote opwaaiing 

voorkwam. De lijnen die plaatsen met gelijken waterstand ver

binden, de hoogtelijnen, staan in de beide genoemde gebieden 

loodrecht op de windrichting, die vrijwel West was. 

Het tusschengelegen zeegedeelte is blijkbaar gestoord geweest, 

want de hoogtelijnen loopen daar geheel anders. Van het Heldersche 

zeegat naar het oosten toe worden de waterstanden niet hooger, 

maar juist lager. Dit kan alleen gebeuren wanneer het opgejaagde 

water kan wegstroomen en dit blijkt inderdaad het geval te zijn. 

De kom van de Zuiderzee staat in zijn geheel nog betrekkelijk 

laag en daarheen kan het water uit de Waddenzee ontwijken. 

Alleen wanneer een storm zoo lang zou duren dat de kom geheel 

vol loopt, zou de stroom daarheen ophouden, waardoor ook in 

de Waddenzee normale opwaaiing zou optreden. Daarvoor zijn 

echter dagen noodig, want de nauwte tusschèn Stavoren en Enk

huizen belet het snelle volloopen van de kom. En zoo lang duurt 

de storm niet, zoodat de kom als een soort veiligheidsklep voor 

de Waddenzeedijken dienst bl i j f t doen. 

Door de aanwezigheid van den afsluitdijk is de uitweg ver

sperd, zoodat in de Waddenzee de hoogtelijnen het gewone verloop 

6 
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1, Lijnen van gelijken waterstand tijdens storm (1877). 
(centimers boven N . A . P . ) . 



Zuiderzee afgesloten. 

Zuiderzee open. 
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zullen verkrijgen: de waterstand zal er hooger moeten worden. 

De vraag was nu: hoeveel. En om deze vraag te beantwoorden 

was de hulp van Lorentz dringend noodig. H i j heeft het onderzoek 

bijna geheel persoonlijk geleid, waardoor het mogelijk werd de 

eene moeilijkheid na de andere te overwinnen, al heeft het ook 

bijna acht jaar gekost. De grillige verdeeling van diepe geulen en 

ondiepe banken in de Waddenzee, de aanwezigheid van getij-

beweging en zelfs het feit dat wij op een draaienden en niet op een 

k Fig, 3. Stormvloedverhooging door de 
Y afsluiting der Zuiderzee. 

dunne stippellijn: geen verhooging. 
dun getrokken 1 verhooging O— 10 cm. 
streeplijn: „ 10— 25 ,. 
kruis;es: ,, 25— 50 „ 
zwaar getrokken: 50— 75 „ 
arceering: „ 75—100 „ 
kruis-arceering: „ meer dan 100 cm. 

stilstaanden aardbol wonen, veroorzaken extra complicades, maar 
eindelijk was men toch zoo ver, dat richting en sterkte van den 
stroom en de waterstanden in het gebied waar hij optreedt mathe
matisch waren te berekenen. 

Toen kon ook het analoge geval, met afsluitdijk, worden berekend. 
De sterke stroom naar de Zuiderzee is nu vervangen door een 
zwakke circulade tusschen de zeegaten onderling, die niet bij 
machte is het opwaaiingsverschijnsel in beteekenende mate te 
verstoren (Figuur 2). 
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In de Noordzee gijn in beide gevallen — open en afgesloten 

Zuiderzee — de v/a terstanden dezelfde, in de Waddenzee echter 

zijn zij in het laatste geval hooger, en wel des te meer naarmate 

men verder naar het Zuidwesten gaat. De dijken, die tot dusverre 

in staat waren aan de stormvloeden het hoofd te bieden, zullen 

het in de toekomst zwaarder te verantwoorden krijgen; zij zullen 

dus moeten worden verhoogd. Daarbij gaat het om groote afstanden 

en gedeeltelijk ook om zeer groote hoogten, soms meer dan een 

meter (Figuur 3). 

Een deel van de dijken is al verhoogd, o. a. langs de noordkust 

van Wieringen, terwijl langs de NoordhoUandsche kust tusschen 

Helder en van Ewijcksluis een geheel nieuwe zeedijk, buiten den 

ouden, is aangelegd. Dit was hier om verschillende redenen te 

verkiezen. 

Om de werkwijze bij en de constructie van den afsluitdijk te 

kunnen vaststellen moet men zich rekenschap geven van de 

toestanden die gedurende het werk kunnen voorkomen, niet 

alleen bij het dagelijksche getij, maar ook bij storm. 

Er is dan nog wel een stroom naar het Zuiden, die echter plaat

selijk wordt belemmerd en wel des te meer naarmate de afsluiting 

verder is gevorderd. Bij den onvol tooiden dijk ontstaan dan echte 

watervallen, in ongunstige gevallen meer dan een meter hoog, die 

door hun groote stroomsnelheden gevaarlijk voor het werk kunnen 

worden. 

Met de door Lorentz aangegeven methoden kunnen de water

standen aan weerszijden van den dijk worden berekend en het 

mooie is nu, dat men met proeven op kleine schaal kan nagaan 

welke stroomsnelheden er bij die waterstanden over het onvoltooide 

werk kunnen gaan en hoe men dat werk zal moeten maken om 

te zorgen dat die sterke stroomen geen schade van beteekenis 

kunnen aanrichten. Dergelijke proeven zijn indertijd verricht in 

het „Flussbaulaboratorium" te Karlsruhe, een van de meest 
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bekende instellingen op dit gebied. Den laatsten t i jd vindt dit 

onderzoek plaats in het onlangs opgerichte waterbouwkundig 

laboratorium van de Technische Hoogeschool te Delft. 

Een van de uitkomsten is deze, dat men goed doet in den laatsten 

winter vóór de algeheele afsluiting een opening van ongeveer 

zes kilometer lengte vrij te houden. In deze opening wordt een 

onderwaterdam (beteugelingsdam) aangebracht, waarover het naar 

de Zuiderzee gaande water stroomt en waarop in het volgende 

werkseizoen de dijk omhooggewerkt moet worden. 

Maakte men de opening veel kleiner, dan zou bij een zwaren 

storm het water met zulk een kracht er door stroomen, dat de 

beteugelingsdam zwaar zou worden beschadigd, plaatselijk wellicht 

geheel worden opgeruimd, waardoor ook de zeebodem zou uit-

schuren. Door het verliezen van het fundament voor den verderen 

dijksbouw zou dan een zoodanig oponthoud kunnen ontstaan dat 

de voltooiing in den volgenden zomer twijfelachtig zou worden. 

Wanneer de beteugelingsdam intact bl i j f t zal het mogelijk zijn 

een opening van zes kilometer in een enkel werkseizoen te sluiten, 

zonder dat een buitengewone en daardoor onevenredig kostbare 

organisatie van het werk noodig is. 

Om het stormvraagstuk te kunnen oplossen was de Staatscom

missie Lorentz gedwongen een diepgaande studie te maken van 

de gewone getijbeweging. 

Te voren was het nimmer gelukt mathematisch een volledige 

verklaring te geven van het merkwaardige gedrag van de getij-

golven in de Zuiderzee. In het betrekkelijk ondiepe gebied speelt 

de weerstand die het water bij zijn beweging over den bodem 

ondervindt een belangrijke rol: de golven worden daardoor sterk 

gedempt. Bovendien worden zij herhaaldelijk geheel of gedeeltelijk 

teruggekaatst en interfereeren zij met elkander, waardoor het 

geheel weer zeer ingewikkeld wordt. 

Door de Zuiderzee en de Waddenzee te schematiseeren tot 
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een net van kanalen en een bepaalde aanname omtrent de wrijvings

weerstanden te doen, kan, uitgaande van den toestand in de Noordzee 

buiten de zeegaten, het verschijnsel geheel worden nagerekend. 

Men vindt dan op alle punten van het beschouwde gebied met 

zeer voldoende benadering een getij en een stroom zooals die in 

werkelijkheid voorkomen. 

Di t is zeer bemoedigend, het bewijst dat de formules bruikbaar 

zijn en goede resultaten geven. 

Nadat als controle de getijbeweging in andere zeegebieden 

(kanaal van Bristol, straat Madoera) was nagerekend en ook hier 

een treffende overeenstemming met de werkelijkheid werd ge

vonden, durfde men het aan de rekenwijze toe te passen op gevallen 

die nog niet bestonden en dus niet konden worden gecontroleerd. 

Zoo werd vóór de afsluiting van het Amsteldiep in 1924 berekend 

welke wijzigingen de getijbeweging zou ondergaan door de uitvoering 

van dit werk, en ook welke toestanden gedurende de werkzaam

heden voorkomen. 

Di t laatste is zeer belangrijk: men weet wat men te wachten 

heeft, vooral op het gebied van stoomsnelheid, die, wanneer zij 

groot wordt, het werk gaat belemmeren. 

Deze voorspellingen zijn goed uitgekomen. Thans is weer een 

werk in uitvoering, waarbij de getijberekeningen een grooten 

invloed hebben gehad op de wijze van uitvoering: de dijk van 

de Wieringermeerpolder tusschen den Oever en Medemblik, De 

dijk is nog niet ver genoeg gevorderd om reeds een uitspraak te 

wetdgen over het al of niet kloppen, maar, gezien het succes van 

de vroegere berekeningen, zal het wel losloopen. 

Natuurlijk is ook nagegaan hoe de getijbeweging in de Wadden-

Zee zal worden wanneer de Zuiderzee geheel is afgesloten. Men 

gebruikt daarvoor als uitgangspunt dezelfde Noordzeegetijden als 

vroeger; het geulennet bl i j f t hetzelfde, maar er komt een voor

waarde b i j , n.l . dat in alle geulen die de afsluitingslijn snijden 

op het snijpunt geen stroom optreedt. 
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Het gevonden getij wijlct geer ste A af van dat bij open Zuiderzee. 
Voor alle zekerheid is de berekening eenige malen uitgevoerd, 
telkens met een eenigszins gewijzigd schema; de voornaamste 
uitkomsten zijn telkens dezelfde. 

Allereerst vindt men een belangrijke versterking van het getij 
in de Waddenzee: hoogwater stijgt en laagwater daalt, zoodat 
het hoogteverschil tusschen de beide niveaus, het tijverschil, 
toeneemt. Het sterkst is dit verschijnsel in den zuidoosthoek, 
waar het tijverschil ongeveer tweemaal zoo groot zal worden als 
het thans is. 

Het lager worden van laagwater is een voordeel voor de afwatering 

van de omliggende landen en ook van het IJselmeer; het rijzen 

van hoogwater is van belang voor de tijvaart, die bij vloed over 

de ondiepste plaatsen moet zien te komen. 

De tweede groote wijziging zal zijn het ontstaan van een wantij 

in de Waddenzee. Thans gaan van de groote zeegaten de getijgolven 

naar de Zuiderzee. Zoowel van het Heldersche zeegat als van 

het Vlie strekt zich een geulencomplex uit, dat door de water

beweging in stand wordt gehouden en gaandeweg in de vlakke 

kom van de Zuiderzee te niet loopt. 

Is de afsluitdijk er eenmaal dan zal de uit het westen komende 

golf moeten ombuigen en die uit het Vlie ontmoeten. Op het 

ontmoetingsfront zullen de van de beide golven afkomstige stroomen 

elkander nagenoeg opheffen, zoodat hier een gebied ontstaat waar 

t i j na geen stroom voorkomt. Door het ontbreken van sterke 

stroomen kunnen diepe geulen hier niet blijven bestaan: er komt 

dus een langgerekte ondiepte, loodrecht op de voortplantings-

richting van de golven. Zulke ondiepten worden wantijen genoemd, 

men vindt ze achter alle waddeneilanden. 

Het is niet te verwonderen dat ook achter Texel en Vlieland 

een wantij zal ontstaan. Dat de beide eilanden als één werken 

staat in verband met het feit dat het nauwe Eierlandsche zeegat 

slechts een localen invloed kan uitoefenen. 
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Zoo plausibel deze beide veranderingen zijn, zoo paradoxaal 

ziet de derde eruit. De berekeningen geven namelijk aan dat de 

getijstroomen door de zeegaten door de afsluiting zullen versterken. 

Niettegenstaande het binnen de eilanden gelegen zeegebied tot 

een derde van zijn vroegere oppervlakte wordt teruggebracht, 

wordt de stroom tusschen Helder en Texel ruim dertig en tusschen 

Vlieland en Terschelling bijna twintig procent sterker. 

Het resultaat werd aanvankelijk gewantrouwd, maar achteraf 

is er toch een goede verklaring voor te geven. Het staat namelijk 

hiermee in verband dat de afmetingen van de Zuiderzee niet 

klein zijn ten opzichte van de lengte van de getijgolf. Het water 

slingert daardoor ten deele tusschen verschillende gedeelten van 

het gebied heen en weer en daardoor is het oppervlak van de 

Zuiderzee geen maatstaf voor de stroomsterkte in de zeegaten. 

Een geleidelijk verkleinen van de Zuiderzee van het zuiden uit 

zou gepaard gaan met steeds sterker worden van den stroom door 

de zeegaten. Is men gekomen tot een l i jn die ongeveer van Wieringen 

naar Stavoren of Hindeloopen gaat, dan bereikt die stroom een 

maximum, om, wanneer de afsluiting nog meer tot de zeegaten 

nadert, weer af te nemen, tot h i j , bij een afsluiting onmiddellijk 

achter de eilanden, natuurlijk geheel verdwijnt. 

Nu is de vergrooting van de stroomsnelheid in het Heldersche 

zeegat ongewenscht. De zeewering bevindt zich toch al in vrij 

moeilijke omstandigheden en daarom moet de grootere kans op 

uitschuring onmiddellijk voor den dijk zooveel mogelijk worden 

vermeden. Daarom is voorgesteld de richdng van den afsluitdijk 

te wijzigen en niet, zooals oorspronkelijk de bedoeling was, te 

gaan van de oostpunt van Wieringen naar Piaam, ten zuiden 

van Makkum, maar naar een meer noordelijk gelegen punt. Daar

voor werd gekozen het dorp Zurig, acht kilometer ten zuiden 

van Harlingen. 

De voor deze dijkrichting opgezette berekeningen toonden aan 

dat inderdaad verbetering is verkregen, al zal de hoeveelheid water 
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die per getij door liet Heldersclie zeegat gaat nog rond 25 procent 
grooter zijn dan vroeger. Een nog meer noordelijlc gelegen dijk-
tracé te volgen, waardoor de verbetering grooter zou zijn, is niet 
goed mogelijk; de dijk zou dan veel langer worden en bovendien 
eenige zeer diepe geulen moeten kruisen. 

Toen de dijk naar Zurig eenmaal in studie werd genomen bleek 
het dat hij nog meer voordeelen heeft ten opzichte van dien naar 
Piaam. 

Een daarvan staat in verband met het zooeven genoemde wantij. 

Dat wantij zal namelijk volgens de berekeningen de Friesche kust 

bereiken ten noorden van Harlingen en nu bleek het dat bij de 

oude dijkrichdng de afstand tot die haven zoo klein is, dat men 

geen zekerheid heeft daar voldoende diepte te behouden. Er zou dus 

gevaar bestaan dat Harlingen zijn grootscheepsvaarwater, dat thans 

voor niet te diep gaande vaartuigen nog wel bruikbaar is, verliest. 

Beter wordt de toestand voor Harlingen, wanneer de dijk naar 

Zurig wordt gelegd. Het wantij schuift dan in noordelijke richting 

op. Het kruist dan wel den tegenwoordigen scheepvaartweg van 

Harlingen naar het Vlie, die daardoor onbruikbaar wordt, maar 

de uitloopers van het Heldersche geulencomplex zullen langs de 

Friesche kust tot voorbij Harlingen loopen. De scheepvaart van 

Harlingen naar de Noordzee zal dan via Helder vermoedelijk 

in even goede of betere omstandigheden komen, dan vroeger 

door het Vlie het geval was. 

Het derde voordeel van Zurig is gelegen in het feit, dat de ooste

lijke sluizen nu kunnen worden gebouwd dicht bij een geul die 

volgens de berekeningen in stand zal blijven en zelfs nog in ver

mogen zal toenemen. Bij de zuidelijke dijkrichting is het wel 

waarschijnlijk dat zich in de buurt van de sluizen een geul zal 

vormen, maar dat zou kunnen tegenvallen. Mocht er een ondiepte 

in de Waddenzee vóór de sluizen ontstaan, dan zóu dat een hoogst 

ongunstigen invloed hebben op het vermogen van de sluizen en 

dus op de, toestanden in het IJselmeer. 
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Bovendien is de tegenwoordige bouwplaats van de sluizen, het 

Kornwerderzand, minder blootgesteld aan de noordwestelijke 

stormen dan de plaat waarop zij in den dijk naar Piaam zouden 

moeten komen. 

Een niet te versmaden voordeel is ook het inlijven van een 

gebied van bijna 10000 hectaren bij het IJselmeer, Daardoor 

wordt het mogelijk een van de polders evenveel grooter te maken 

zonder dat het IJselmeer zijn functie van waterbergend orgaan 

niet meer naar behooren kan waarnemen. 

Dan behoeft de Friesche zeedijk tusschen Zurig en Piaam 

niet te worden opgehoogd en daarmee vervalt een lastig en kostbaar 

werk. Lastig vooral in Makkum zelf, waar de huizen vlak tegen 

den dijk liggen en het verhoogen met ongeveer anderhalven meter 

daardoor niet kan gebeuren op de gewone manier op een aan de 

landzijde verbreed dijksHchaam. 

Bij de grondboringen was in zee ten westen van Piaam in den 

zeebodem een tamelijk uitgebreide veenlaag aangetroffen, zoodat 

bij den dijksbouw de kans op ernstige verzakkingen niet was 

uitgesloten. In de l i jn Wieringen—Zurig komt deze veenlaag niet 

Voor en de bodem vormt hier, al is hij niet overal ideaal, een betere 

fundeering voor den dijk. 

Tegenover deze voordeelen staat het feit dat de dijk naar Zurig 

bijna twee kilometer langer wordt dan die naar Piaam. De meerdere 

kosten hiervoor worden ongeveer gecompenseerd door het weg

vallen van de dijkverhooging bij Makkum, zoodat de keus tusschen 

de beide tracé's niet moeilijk is geweest. 

Het veranderen van de dijkrichting heeft nog aanleiding gegeven 

tot een verwoeden strijd tusschen plaatselijke belangen, namelijk 

die van Harlingen tegen die van Boisward en Sneek. Het ging 

hier grootendeels om de spoorwegverbinding van Noordholland 

naar Leeuwarden. Die zal nu van Zurig langs Harlingen gaan 

en daardoor zag Boisward zijn hoop om eindelijk eens een spoor-
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verbinding te krijgen in rook vervliegen, terwijl Sneek het vooruit

zicht krijgt eerlang van het doorgaand verkeer te worden afgesloten. 

Harlingen daarentegen verdedigde zijn onverwachten meevaller. 

Welk van de belangen het zwaarste weegt valt moeilijk te zeggen, 

maar het verschil is zeker niet groot genoeg om eenigen invloed 

te kunnen uitoefenen op de keuze tusschen de beide tracé's. 

Het is niet mogelijk in een betrekkelijk korten tijd een overzicht 

te geven van de vele vraagstukken die zich bij de droogmaking 

der Zuiderzee voordoen. Voor het oplossen van de verschillende 

technische kwesties is de dienst der Zuiderzeewerken aangewezen, 

voor bijzondere gevallen wordt hij daarbij gesteund, hetzij door 

adviseurs, hetzij door commissies. 

De moeilijkheden van anderen aard, voornamelijk economische 

worden in den regel commissoriaal behandeld. 

Zoo is er een commissie om te onderzoeken op welke wijze 

het drooggemaakte land het beste in cultuur kan worden gebracht. 

Di t in cultuur brengen brengt in den regel groote verliezen met 

zich mee, wanneer het diepe droogmakerijen betreft, die lang onder 

zout water hebben gelegen. Er wordt thans getracht de behandeling 

te vinden die de gronden van verschillende zwaarte zullen moeten 

ondergaan om ze zoo snel mogelijk rendeerend te maken. Voor 

dit onderzoek is de bekende proefpolder bij Andijk aangelegd, 

die op zichzelf beschouwd al een zeer onrendabele onderneming is. 

Zij ondeent haar beteekenis aan de cultuurproeven, wier uitkomsten 

het mogelijk zullen maken bij het droogvallen van de Wieringermeer 

dadelijk de juiste wijze van bewerking en bebouwing toe te passen. 

Een andere commissie zal adviseeren over de wijze van uitgeven 

van den grond, terwijl een ander netelig punt, dat op dezelfde 

wijze wordt onderzocht, is het laten meebetalen van diegenen 

die van de werken profiteeren. Het is begrijpelijk dat het Rijk wil 

probeeren de voordeelen die anderen genieten gedeeltelijk naar 

zich toe te trekken, maar de taak om in dezen een billijke en allen 



92 

bevredigende regeling te maken is zeker niet benijdenswaard. 

Degenen die niet profiteeren van de werken zijn de Zuiderzee-

visschers en de daarmede samenhangende bedrijven. Zij moeten 

op een of andere manier worden gesteund; hoe dat in zijn werk 

moet gaan wordt wederom door een commissie uitgemaakt. 

Een Defensiecommissie waakt ervoor dat de belangen van de 

landsverdediging niet in het gedrang komen, terwijl er verder 

nog een IJmeercommissie is geweest. Deze moest de toestanden 

in de omgeving van Amsterdam onderzoeken en kwam tot de 

vorming van het IJmeer, een kleiner broertje van het IJselmeer, 

tusschen Amsterdam, Muiderberg en Uitdam. 

WADDBNZ EB , l IJSEl^MEZn 

Fig. 4. Dwarsprofiel afsluitdijk (1 : 1000). 

Thans rest nog een korte beschrijving van de in uitvoering 

zijnde werken. 

Een belangrijk onderdeel is de bouw van de dijken. In de op 

elkander volgende projecten hebben ze er verschillend uitgezien 

en het heeft ook niet ontbroken aan aanbevehngen van bijzondere 

construcdes, waarin beton dan meestal een belangrijke rol speelde, 

Per slot van rekening zullen de dijken grootendeels bestaan 

uit het materiaal dat het gemakkelijkste is te verkrijgen en te 

verwerken, namelijk zand. Het wordt gewonnen uit den Zuiderzee

bodem zelf en is meestal in de nabijheid van de te bouwen dijken 

in voldoende hoeveelheid te vinden. 

Het zand heeft echter twee groote bezwaren, namelijk zijn on

voldoende waterdichtheid en de geringe weerstand die het aan 

stroomend water biedt. Een dijk die geheel uit zand is samen-
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gesteld zal te veel kwelwater naar de polders doorlaten, terwijl 

een begin van een beschadiging bij storm dadelijk tot groote 

doorbraken zou leiden. 

De dijken worden daarom voorzien van een kern van dichter 

en taaier materieel. Het is een geluk dat een dergelijke stof, evenals 

het zand, uit den Zuiderzeebodem kan worden gehaald. Dat is 

de keileem, een zanderige leemsoort, waarin veel steentjes, vooral 

vuursteen, voorkomen. De keileem is een glaciaal product; het is 

in den ijstijd met de Scandinavische gletschers hierheen gekomen. 

Bij het afzetten is het onder hoogen druk geweest en daardoor 

is het een taaie, compacte massa geworden. Verscheidene goed 

te ontginnen vindplaatsen zijn bekend, zoodat over de geheele 

lengte van den afsluitdijk keileem kan worden verwerkt zonder 

dat de transportafstanden te groot worden. 

De taluds van de dijken die aan den golfslag zijn blootgesteld 

moeten worden verdedigd door steenzettingen en, voorzoover zij 

onder laagwater liggen, door gestorten steen. Deze laatste steen 

krijgt als onderlaag een matras van rijshout, kraagstuk genaamd. 

Dergelijke rijshoutconstructies worden veelal ook gebruikt om 

den zeebodem, of een opgestorten dam te beschermen op die 

plaatsen waar kans is op uitschuring door zeer sterke stroomen. 

Eindelijk moet het zandlichaam van den dijk worden bedekt 

met bekleedingsgrond, waarvoor keileem en klei wordt gebruikt 

Daardoor wordt verstuiving voorkomen en het ontstaan van een 

grasmat mogelijk gemaakt. 

De belangrijkste materialen die bij den dijksbouw worden ge

bruikt zijn dus: zand, keileem, steen, rijshout en de bekleedings

grond. 

Het zand wordt in den regel gezogen uit den bodem door een 

zandzuiger. Door de zuigbuis wordt opgevoerd een mengsel van 

zand en water, dat uitloopt in de middelen van vervoer. D i t zijn 

de zoogenaamde bakken, vaartuigen bestaande uit een laadruim. 
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omgeven door luchtkasten. In het laadruim bezinkt het zand, 

het water vloeit over den rand weg. 

Voor het transport van het zand dat in de laag gelegen deelen 

van den dijk moet komen worden onderlossers gebruikt, Dat zijn 

bakken waarvan het laadruim is voorzien van een uit kleppen 

bestaanden bodem. Is de bak gesleept tot boven de plaats waar 

het zand moet worden gebracht, dan worden de kleppen geopend. 

Het zand dat hooger in den dijk moet worden verwerkt wordt 

gespoten. Van den zuiger wordt het in bakken met vasten bodem 

gesleept naar een perszuiger, een dergelijk toestel. Hier wordt het 

zand weer met water gemengd en dan geperst door een buisleiding, 

die op den in aanbouw zijnden dijk ligt. Aan het eind van deze 

leiding wordt een stort gevormd: een flauw hellend terrein, waar

langs het water wegstroomt, het zand achterlatend. 

De keileem wordt gebaggerd: zuigen is uitgesloten, omdat 

daardoor de voornaamste eigenschap, de samenhang, verloren 

zou gaan. 

Het transport naar de bouwplaats heeft weer plaats met bakken. 

Ook dit materiaal wordt, voor zoover het in de diepe lagen komt, 

gestort uit onderlossers. In het begin zijn daarmee ernstige bezwaren 

ondervonden, want de taaie grondsoort bleef in de normale, voor 

zand geconstrueerde, onderlossers hangen. Eerst toen speciaal 

voor keileem bestemde onderlossers waren gebouwd, kon het 

lossen regelmatig geschieden. 

De keileem die hooger dan ongeveer anderhalven meter onder 

water moet worden aangebracht, wordt verwerkt met drijvende 

grijperkranen. Telkens wordt een „hap" van eenige kubieke meters 

uit den langszij van de kraan gemeerden bak genomen en na een 

fikschen zwaai in het werk gestort. 

De steen is niet van Nederlandschen oorsprong, maar wordt uit 
Duitsche en Belgische groeven aangevoerd. De eerste leveren basalt, 
de laatste diverse soorten kalksteen. 
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Voor het transport is geregeld een vloot van Rijnschepen in 

de vaart. De steen wordt op het werk gebracht of tijdelijk in de 

opslagplaatsen geborgen. Vooral bij den Oever ligt in den regel 

een groote voorraad steen, die als buffer tusschen aanvoer en 

verbruik dienst kan doen, zoodat stagnades in den eersten geen 

invloed op de uitvoering van de werken hebben. 

Op de taluds van de dijken worden de groote steenen aangebracht 

op onderlagen van puin en stroo of wier. Het zetten van de zware 

blokken in zoo goed mogelijk verband, zoodanig dat een mooi 

gelijk aangesloten oppervlak ontstaat, is geen gemakkelijk werk 

en er zijn maar weinig menschen die het vak volkomen meester zijn. 

Dat is een van de redenen geweest waarom eenige jaren proeven 

zijn genomen met bekleedingen van beton, die den steen moesten 

vervangen. De betonsteenen zijn regelmadg van vorm en kunnen 

daardoor gemakkelijk worden gezet. De proeven hebben niet 

opgeleverd wat er van werd verwacht, zoodat het gebruik van 

betonsteen niet algemeen is geworden. Enkele dijkvakjes bij den 

Oever herinneren nog aan de proefnemingen, zij zien er met hun 

verschillend gednte bekleeding eenigszins uit als een lappendeken. 

Het rijshout is weer een echt Hollandsch materiaal. Oorspronkelijk 
was de bedoeling het op zeer ruime schaal toe te passen; het verbruik 
zou dan zoo groot zijn dat de benoodigde hoeveelheid niet in 
een korter tijdvak dan negen jaar zou zijn te leveren. Daarom 
kon de afsluitdijk ook niet vlugger dan in negen jaar worden 
gemaakt. 

Door het invoeren van keileem is minder rijshout noodig. 

Toch komen er vele scheepsladingen uit Zuidholland en Noord

brabant en ook uit Gelderland en Overijsel. 

De rijswerkers, die in de omgeving van de Merwede thuis hooren 

vormen, evenals de steenzetters, een apart gilde. Zij alleen kunnen 

het rijshout behandelen, ze hebben hun eigen gewoonten en, ik 

zou haast zeggen ook hun eigen krijgsliederen. 
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Zij maken roosterwerken van bijna armdikke worsten van 

rijshout, die we „wiepen" noemen en klemmen tusschen twee 

van die roosters een vuUing van uitgespreid rijs. Zoodoende ont

staan sterke, maar toch buigzame, matrassen, die drijvende naar 

de plaats van bestemming worden vervoerd. Daar worden ze 

aan stevige ankertrossen vastgemaakt en dan geballast met steen 

tot Ze zinken. 

Het zinken van zoo'n „stuk" is een van de aardigste momenten 

van het werk. De opzichter die goed met lichtbakens en vlaggetjes 

om kan gaan is dan in zijn volle glorie en het klankvolume dat de 

zinkbaas op de kritieke oogenblikken ontwikkelt grenst aan het 

wonderbaarlijke. 

Over den bekleedingsgrond, klei of keileem, valt niet veel te 

Zeggen. Hi j wordt gebaggerd en met bakken naar het werk gebracht. 

Vroeger werd deze grond altijd „gespoord", dat is verwerkt met 

kleine treintjes van kipkarren, getrokken door stoom- of motor-

locOmodeven en, als de dijk nog erg versch was, ook wel eens 

door paarden. 

De armen van de drijvende kranen reiken meestal niet tot de 

plaatsen waar de bekleeding moet komen. In den laatsten t i jd 

wordt veel gewerkt met drijvende transporteurs, die den grond 

Vele tientallen meters ver weg kunnen brengen. Zoo gaat het 

vlugger en ook goedkooper dan met rail-transport. 

Bij het vooruitbouwen van een dijk worden alle methoden van 

verwerken vlak bij elkaar toegepast. Vaart men den groeienden 

dijk tegemoet dan is al spoedig aan de stroomrafeling merkbaar 

waar de onder water gestorte keileem- en zanddam ligt. Verderop 

brengt een kraan den keileemdam boven water en daarachter is 

de perszuiger met het zandlichaam bezig. 

Aan de steenbekleeding wordt altijd hard gewerkt, want bij storm 

komt de meeste schade op de plaatsen die nog niet onder den steen 
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zitten. De steenzetters vindt U dan ook meestal in de buurt van 
den perszuiger. Alleen de transporteur voor de bekleedingsgrond 
komt soms een eind achteraan. 

Er waren in het afgeloopen werkseizoen heel wat van die vooruit-
kruipende dijken te zien, want er wordt thans tegelijk gewerkt 
aan den afsluitdijk Zurig—den Oever en aan den dijk tusschen 
den Oever en Medemblik, die de Wieringermeerpolder, van het 
IJselmeer zal afscheiden. 

Deze laatste dijk is dit jaar een heel eind opgeschoten; hij moet 

in 1929 gereed komen. 

Van den afsluitdijk kan dat nog niet worden gezegd. Nadat in 

1922—23 op de eerste kilometer van Wieringen uit de omringdijk 

was gelegd om het terrein waar een sluiscomplex wordt gebouwd, 

de sluisput bij den Oever, is in 1927 een dergelijke sluisput gemaakt 

dicht bij de Friesche kust. Deze sluisput met twee aansluitende 

dijkvakken vertegenwoordigt ook meer dan een kilometer afsluitdijk. 

In 1928 is het stuk afsluitdijk tusschen deze laatste sluisput 

en de Friesche kust gemaakt, waardoor rhen weder meer dan drie 

kilometer opschoot. Alles bij elkaar is er nu zes kilometer gemaakt, 

en er blijven er nog vier en twintig over. 

Daarvoor is een tijdvak van zes jaar gereserveerd, zoodat de 

dijk in 1934 gereed zal zijn. Mogelijk kan er wel een jaar af en 

de allergrootste optimisten gelooven in hun hart dat het nog wel 

eens meer zou kunnen meevallen en de afsluiting nog in 1932 

zal kunnen worden tot stand gebracht. 

Dan moet ook alles meeloopen, of eigenlijk er mag niets tegen

vallen. Allerlei moeilijkheden kunnen nog grootere of kleinere 

vertraging geven: ijsgang, staking, verzakkingen in slappe deelen 

van den zeebodem, oponthoud bij het bouwen van de sluizen 

(die moeten gereed zijn voor de Zuiderzee geheel wordt afgesloten) 

en ook moeten er niet te veel van die zware stormvloeden komen 

zooals we die nu pas eind November hebben beleefd. 

7 
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Zooiets hadden we sinds 1917 niet gehad en het spreekt vanzelf, 

dat er aan de onvoltooide werken heel wat schade is aangericht. 

Vooral de dijk Medemblik—den Oever heeft er van langs gekregen. 

De golfslag stond op de minst verdedigde zijde, de toekomstige 

polderkant. Toch zijn er geen catastrofes voorgekomen en het 

ergste is nog het verlies van zooveel duizend kubieke meters grond. 

De reeds voltooide dijk van de proefpolder bij Andijk is nogal 

ernstig beschadigd. Gelukkig is het ook hier niet tot een doorbraak 

gekomen, anders was er van de thans aan den gang zijnde land

bouwkundige proeven niets terecht gekomen. 

Achteraf kan men nog tevreden zijn en als de schade in geld wordt 

uitgedrukt is het ten opzichte van het bedrag dat in 1928 is verwerkt 

maar een klein beetje, al is het op zichzelf een respectabel getal 

van honderdduizende guldens. 

Behalve aan deze dijken wordt gewerkt aan verschillende sluizen, 

bruggen en aan twee poldergemalen, die de Wieringermeer moeten 

droogmaken. Dan is er nog een heel complex van werken in verband 

met een nieuw afwateringskanaal dat van Aartswoud in noordelijke 

richting langs de NoordhoUandsche kust loopt. 

Dit kanaal snijdt het deel van den afsluitdijk dat tusschen de 

westpunt van Wieringen en van Ewijcksluis is gemaakt. Het leggen 

van den onderbouw van dat dijkvak in 1920 vormde het begin 

van de Zuiderzeewerken en in 1924—25 is deze dijk voltooid. 

Dit werk was een voorproefje van wat ons te wachten staat bij 

de sluiting van de laatste openingen in den afsluitdijk. Zeer sterke 

stroomen trokken op het laatst heen en weer door het overgebleven 

gat en bij het werken moest wel degelijk daarmee rekening worden 

gehouden. Zooals ik reeds heb gezegd zijn die stroomen altijd 

netjes in overeenstemming gebleven met wat er voor ze was 

berekend. De berekening voor de laatste sluitgaten heeft tot uit

komst gegeven dat de omstandigheden daar maar weinig moeilijker 

zullen zijn dan ze in '24 in het Amsteldiep waren. 
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Dat is een van de grondslagen van het optimisme van degenen 
die vertrouwen dat de afsluiting van de Zuiderzee zonder al te 
groote moeilijkheden tot stand zal komen. In 1924 ging het al 
heel vlot, al was men nog niet zoo goed geoutilleerd als thans 
het geval is. 

De Zuiderzeewerken gaan dus met vertrouwen de toekomst 
tegemoet. 



DE VERWONDERLIJKE STER I N D E N 
W A L V I S C H 

door 

PROF. DR. A. A. N I J L A N D . 

Op den 3den Augustus 1596 (O. S.) zag de predikant David 

Fabricius te Ostell (bij Emden in Oost-Friesland) een hem on

bekende vrij heldere ster, een stella insolita, in een aan sterren 

vrij arme plek in het sterrebeeld Walvisch. De ster, die ook bij 

vrij sterk maanlicht nog goed te zien was, bleek in October ver

dwenen te zijn, en had dus blijkbaar een wisselende helderheid. 

Hevelius noemde deze veranderlijke ster later Mira (of Mirabilis) 

Ceti, de „verwonderlijke ster in den Walvisch" en verwonderlijk 

is zij tot op den huldigen dag gebleven; met dit verschil, dat zij 

thans een 1000-tal soortgenooten heeft, even verwonderlijk als 

zij zelve. 

Verwonderlijk is eigenlijk al de historie harer ontdekking en 

eerste waarneming. 

De Sterrekunde is verreweg de oudste Wetenschap, Reeds 

2000 tot 3000 jaren vóór Christus werden zon, maan, en planeten 

door Chineezen, Egyptenaars en met name de Chaldeeuwen in 

Mesopotamië geregeld waargenomen. Ook al zou men deze Sterre

kunde misschien eer Astrologie dan Astronomie moeten noemen, 

en de eigenlijke wetenschappelijke Astronomie pas 600 v. Chr. laten 

aanvangen, dan nog is zi j , met de Wiskunde, de oudste Wetenschap. 

Maar deze Grieksche Astronomie behandelde enkel de Astrometrie, 

d.i . de meetkundige eigenschappen (plaats en beweging), der plane

ten met inbegrip dan van Zon en Maan. Een Astrofysika bestond 
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niet: die heette trouwens in 1870 nog „moderne sterrekunde" en was 

toen pas een jaar of tien oud. En evenmin bestond er eigenlijk een 

Astronomie der „vaste" sterren. De eeuwige onveranderlijkheid 

van den sterrenhemel heeft van oudsher een groote bekoring op 

den menschelijken geest uitgeoefend, maar — tot onderzoek lokte 

hij niet uit. Hier ontbrak de „verwondering, die het begin is van 

alle wijsbegeerte", de verwondering, die tot onderzoek prikkelt. 

Hier was niets om zich over te verwonderen, hier gebeurde niets. 

De Grieken bewonderden de vaste sterren, maar bestudeerden 

ze niet; Plato noemde ze „wezens, goddelijker dan de mensch". 

Wel werden de vaste sterren waargenomen als hulpmiddel, om de 

beweging der planeten te bestudeeren, maar niet om haarszelfs wi l . 

Dat is eigenlijk pas in het eind der 18de eeuw met W. Herschel 

begonnen: omstreeks 1600 stond men nog volkomen op het oude 

standpunt, en keurde de „vaste" sterren zijn belangstelling niet 

waard. 

En daar wordt nu in 1596 een ster gezien, die de van ouds 

bezongen onveranderlijkheid van den sterrenhemel te schande 

maakt. Fabricius deelde zijn ontdekking aan Kepler mede, en zij 

is blijkbaar ook aan Bayer bekend geworden. Althans nam deze 

de ster „in collo Ceti" (in den hals van den Walvisch) als omikron 

Ced op in zijn adas. Dit is de eerste maal, dat sterren met Grieksche 

letters worden genoemd: een aanmerkelijke vereenvoudiging 

tegenover de oude omslachtige gewoonte, om de sterren aan te 

duiden door haar plaats in het sterrebeeld, een gewoonte, die 

overigens nog tot lang na Bayer in zwang bleef: Huygens spreekt 

in zijn waarnemingsjournalen nog van „de heldere ster in den 

gordel van Andromeda". 

Fabricius zag de ster in 1609 opnieuw. Vreemd genoeg zocht hij 

er het volgende jaar, naar het schijnt, niet naar, en daarbij is het 

voorloopig gebleven. Men vergat, dat daar in de onvergankelijke, 

onveranderlijke wereld der „vaste" sterren een veranderlijke ster 

was opgedoken. Mira Ceti werd in December 1638, ter gelegenheid 
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van een maansverduistering, opnieuw ontdekt, ditmaal te Franeker, 

door den jongen professor Jan Fokker uit Holwerd, zich noemende 

Phocylides Holwarda. Hi j en zijn collega FuUenius namen de ster 

tot 1642 nu en dan waar en stelden de veranderlijkheid vast. Eerst 

in 1660 begon onder Hevelius te Koningsbergen een nauwkeuriger 

studie van het zeldzame en merkwaardige verschijnsel, maar het 

duurde eigenlijk tot 1859, voordat de ster geregeld achtervolgd 

werd. Thans wordt Mira Ceti door véle waarnemers zeer intensief 

bestudeerd, maar desondanks is het wezen harer veranderlijkheid 

nog steeds een raadsel gebleven. 

De ster ondergaat vrij regelmatige lichtwisselingen, waarbij zij 

in een periode van 330 dagen maxima van de grootte 2—3 en 

minima van de grootte 9—10 vertoont. Zij is dus beurtelings 

zeer gemakkelijk met het bloote oog of slechts in een (kleinen) 

kijker zichtbaar. De totale omvang der verandering is gemiddeld 

7 grootte-klassen, hetgeen beteekent, dat de ster bij haar grootste 

helderheid 630 maal zoo veel licht geeft als in haar minimum. 

Er zijn sterke onregelmatigheden: zoowel de periode, als ook 

maximale en minimale helderheid verschillen nogal veel van 

keer op keer. De „lichtkromme" — grafische voorstelling der 

lichtwisseling — vertoont regelmatig gapingen, daar Mira Ceti 

telkens gedurende drie maanden niet of nauwelijks kan worden 

waargenomen; voor Nederland verdwijnt zij half Maart in de 

avondschemering, om pas omstreeks half Juli weer uit de ochtend

schemering te voorschijn te komen. 

Mira Ceti is een oranjeroode ster: haar spectrum vertoont de 

absorptielijnen en -banden van Secchi's type I I I (Harvardklasse M ) , 

terwijl er bovendien, met name bij het maximum, emissielijnen 

in optreden, voornamelijk van waterstof, maar toch ook van 

eenige metalen: ijzer, mangaan, enz. De voornaamste absorptie-

banden worden aan Titaniumoxyde toegeschreven. Het algemeene 

karakter van dit spectrum wijst op een oppervlaktetemperatuur 

van ongeveer 2000° C. Het spectrum is veranderlijk, zoowel wat 
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het algemeene aspect als wat de bijzonderheden betreft. De emissie-

lijnen verdwijnen als de ster zwakker wordt, en de temperatuur 

der buitenste lagen van den gasbol schijnt in het minimum niet 

meer dan 1800° te bedragen, tegen 2300° in het maximum. 

Di t alles was een jaar of tien geleden bekend. De ster werd steeds 

interessanter, maar de oorzaak der lichtwisseling was en bleef 

in het duister. In de laatste tien jaren hebben nu een merkwaardig 

groot aantal nieuwe feiten van zeer verschillenden aard onze 

kennis der „verwonderlijke ster" belangrijk vergroot, en het rherk-

waardigste van alles is misschien, dat desondanks het raadsel 

van de periodieke lichtwisselingen nog steeds even geheimzinnig 

is gebleven. 

Er zijn vooreerst een paar belangrijke ontdekkingen gedaan 

omtrent de vaste sterren in het algemeen: men kan zich nu, dank 

zij in het bijzonder de geniale theorieën van den Engelschen 

astrofysicus Eddington, veel beter dan vroeger een denkbeeld er 

van vormen, wat zoo'n gasbol eigenlijk is. Eddingtons onder-

Zoekingen hebben geleerd, dat naar alle waarschijnlijkheid de vaste 

sterren in haar middelpunt een temperatiiur van op zijn aller

minst 40.000.000° C. hebben. Zij verkeereii in een evenwichtstoe

stand onder de gemeenschappelijke werking van graviteit en 

stralingsdruk, hetgeen echter den eisch meebrengt, dat de massa 

der sterren niet veel grooter dan b.v. het tienvoudige van de 

massa der zon kan zijn; anderzijds zullen de sterren ten minste 

één tiende der zonsmassa moeten bezitten, om' een zoodanige 

lichtkracht te hebben, dat wij kans hebben, ze te zien. Di t alles 

geldt ook voor Mira Ceti. 

Verder is de afstand van Mira Ced bepaald op 220 lichtjaren 

of 14 millioen malen den afstand Aarde—Zon: de ster behoort tot 

de dichtbij gelegen sterren. Daarmede wordt de lichtkracht bekend, 

die 390 bedraagt in het maximum en 0.62 in het minimum; de 

zon is hierbij als eenheid genomen. De verhouding dezer twee 

getaOen, 630, werd boven ook reeds genoemd. Dan is de middel-
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l i jn van onze ster bepaald op 400 malen die der zon: zij is grooter 
dan de heele baan van Mars! Wij moeten op den afstand 220 
lichtjaren de ster als een schijfje van één achtdende van een boog-
secunde zien, een waarde die Eddington en anderen op theoretische 
gronden vroeger al voorspeld hadden. Zelfs al zou de massa 10 malen 
die der zon zijn, dan zou de dichtheid van den Mira-gasbol 
minder dan het 5000ste deel van die van onze dampkringslucht 
zijn. 

Eindelijk is tijdens het minimum van October 1923 ontdekt, dat 
de ster een begeleider heeft, die (oen ongeveer de halve hchtkracht 
van de hoofdster had, en daarmede naar alle waarschijnlijkheid 
een fysisch paar vormt. Het is een witte ster van de klasse A, 
die emissielijnen van waterstof en helium in het spectrum heeft: 
het waren deze lichte lijnen, die deden vermoeden dat Mira een 
dubbelster moest zijn. 

De verklaring der lichtwisseling is ondanks al deze nieuwe en 

verrassende vondsten niet gevonden. Alle pogingen om deze 

verklaring te vinden laten ons in den steek. Er is geen enkele 

aannemelijke oorzaak bekend, waarom die reusachtige ijle gasbol 

van 1.000.000° centrale temperatuur een variabele temperatuur 

aan zijn oppervlakte zou bezitten. Om de geringe dichtheid is de 

vorming van slakken in de buitenste lagen onmogelijk, en zelfs de 

vorming van sluiers (wolken) zeer onwaarschijnlijk. Ook mechanische 

theorieën, draaiing of pulsatie, helpen ons niet, en evenmin kan 

de aanwezigheid van een begeleider voor de lichtwissehng ver

antwoordelijk gesteld worden. Het is wel merkwaardig: in een 

verhandeling van 1816 schrijft Wurm: „Sterne mit veranderlichem 

Licht sind eine bisher noch nicht vollkommen^) erklarte Erschei-

nung", terwijl in 1927 Russell tot de uitspraak komt: „The cause 

of the variation is still obscure" en Ludendorff in 1928 zelfs moet 

verklaren: „Eine resdose Erklarung des Lichtwechsels der Mira-

)̂ (ik cursiveer). 
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Sterne ist bei dem gegenwartigen Stande der Wissenschaft kaum 
innerhalb der Grenzen des Möglichen." 

Het geval Mira was verwonderlijk en zal het voorloopig wel 
blijven! 

Maar de Wetenschap vindt dat niet zoo heel erg. Het is ten slotte 
altijd meer te doen om de wijze, waarop de problemen aangevat 
worden, dan om de resultaten, al aanvaardt men deze laatste 
natuurlijk dankbaar. Het is meer het zoeken naar de Waarheid, 
dan het vinden der Waarheid, dat den beoefenaar der Wetenschap 
aantrekt. En nog steeds geldt in volle kracht het beroemde woord 
van LESSING: „Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit, und 
in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, 
obschon mit dem Zusatze, mich ewig und ewig zu irren, verschlossen 
hiel te, und sprache zu mir: wahle! ich fiele ihm mit Demuth in 
seine Linke und sagte: Vater gieb! die reine Wahrheit ist ja doch 
nur für dich allein!" 



OVER D E O N T W I K K E L I N G ONZER K E N 
NIS DER HARTSPHYSIOLOGIE. 

door 

PROF. D R . N O Y O N S . 

M i j n hert is als een blomgewas 

dat opengaande of toegeloken 

de stralen van de zonne vangt 

of kwijnt en pijnt en hangt gebroken. 

M i j n hert, mijn herte is krank en broos 

en onstandvastig in 't verblijden. 

Maar als 't hem wel gaat eenen stond 

't kan dagen lang weer honger lijden. 

GuiDO GEZELLE, Tijdkrans. 

Gezelle, de Zoet gevooisde Vlaamsche dichter was en bl i j f t de 

dichter van het zinderend menschenhart, van het beste wat er 

in den mensch schuilt en roert. Het ligt in 's menschen natuur 

om het hart als het edelste deel van het lichaam te beschouwen, 

Vondel's bronaer van al het goed. Onze taal is doorweven van 

uitdrukkingen en zegswijzen, waarin het hart een rol speelt. 

Dichter en priester, kunst en reHgie gebruiken het hart om liefde 

te symboliseeren en om passie en drift te teekenen. Waarom dit 

alles; omdat de mensch verward heeft oorzaak met gevolg. Men 

had bemerkt, dat het hart reageert op de minste wijziging in 

gemoedsgesteltenis en meende aldus, ten onrechte echter, dat 

het hart de oorzaak was der aandoeningen. 
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Onderzoek en studie moeten steeds de dingen terug voeren 

naar hunne ware verhoudingen en zoo ging het ook met het hart. 

De wetenschap heeft ons geleerd dat het hart is de centrale pomp 

voor ons bloed, spontaan en automatisch arbeidend met de taak, 

het bloed te voeren naar ahe weefsels, om deze te doen groeien, 

te voeden en te onderhouden. Deze zoo schijnbaar eenvoudige 

waarheid is ons eigen geworden na eeuwen van onderzoek en arbeid. 

De Grieksche Oudheid, zich bezighoudend met het probleem 

der bloedverplaatsing, bracht weinig licht. 

Hippocrates (460 v. Chr.) de grootste geneesheer der Oudheid, 

meende dat het bloed zich eenvoudig bewoog als de golven der 

zee bij eb en vloed. Aristoteles (384—322 v. Chr.), de zoo geniale 

natuurphilosoof schreef de bloedbeweging toe aan een gebeuren 

zooals dit bij den boom: het sap stuwt zich voort van uit den 

grond naar den kruin van den boom, zoo wordt het bloed uit den 

darm komend, voortgestuwd via het hart naar de weefsels. Galenus 

(131—200 na Chr.) zoon van den architect Nikon, op 17-jarigen 

leeftijd in dienst van Asklepios getreden, experimenteerde op 

dieren, en vond als geneesheer der zwaardvechters gelegenheid 

om tal van feiten met betrekking tot de bloedstrooming te be

studeeren. Het bloed, komend uit den darm, ontvangend in het 

hart het levenspneuma, zou dwars door den gemeenschappelijken 

kamerwand heen gaan, van de rechter naar de linker kamer, 

passeerend langs kleine minimale gaatjes in dien wand. Dertien 

eeuwen troonde de wetenschap van Aristoteles en Galenus, gehuld 

in het kleed der onjuistheid. Toch kwamen eindelijk in den loop 

der 16e eeuw de twijfelaars met hun vruchtbare kritiek. Berengarius 

van Carpi beweerde reeds, dat de zoogenaamde gaatjes niet erg 

zichtbaar waren, maar belangrijke bijdragen tot verruiming van 

kennis brachten Servet en Vesalius en verschillende Noord-

italiaansche professoren in den loop der zestiende eeuw. 

Servet (1509—1553), in conflict gekomen met Calvijn naar 

aanleiding van zijn boek „de Trinitads erroribus", bracht in 1553 
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een nieuw boek naar voren: „Christianismi restitutio", waarin 

li i j beschrijft, dat het bloed uit het rechterhart niet door den 

hartwand heen, maar via het longgebied het linkerhart bereikt. Zijn 

theologische studies eischten tot zekere hoogte deze nieuwe ziens

wijze. Te Geneve aangehouden, werd hij ter dood veroordeeld 

om in persoon en met zijn boeken verbrand te worden. 

Andreas Vesalius (1514—^1564) verrijkte vooral door eigen 

aanschouwing zijn kennis, waardoor het hem mogelijk werd, zijn 

hoogst merkwaardig boek: „de corporis humani fabrica" in het 

licht te geven. Ook Vesalius kan zich met de oude zienswijze 

over hart en bloedstrooming niet vereenigen en verlaat de autoritaire 

Galenische opvatting. Matteo Colombo ( i 1559) komt door 

het dierexperiment tot een analoge opvatting als Servet met be

trekking tot de longcirculatie. Beter nog dan Servet beschrijft 

hij het phenomeen en beschouwt zich zelf als de ontdekker van 

de longcirculatie. Over de groote circulatie ligt nog de sluier van 

het geheim, Cesalpinus (1519—1603) professor te Pisa, toont door 

het toedrukken der aderen aan, dat het bloed steeds in ééne richting 

zich voortbeweegt en Fabricius d'Aquapendente te Padua vindt 

nieuwen steun voor deze opvatting in zijn eigen vondst, dat de 

aderen voorzien zijn van kleppen, waardoor de stroom van het 

bloed slechts in één richting wordt voortgeleid. Grooter verdienste 

komt wellicht nog Fabricius toe, leermeester te zijn geweest van 

William Harvey. Harvey (1578—1657) na zijne medische vorming 

hoofdzakelijk in Noord-Italië en in het bijzonder te Padua te hebben 

ontvangen, keerde naar Oxford en Londen terug en wijdde zich door 

persoonlijk onderzoek aan de toetsing van vele nieuwe feiten met 

betrekking tot de hartswerking en bloedverplaatsing. Hi j experi

menteerde op de meest verschillende diersoorten en kwam al 

spoedig tot de ervaring, dat de Galenische opvattingen dienden 

plaats te maken voor nieuwe zienswijzen. Zoo werd het hem 

duidelijk op grond van anatomische, maar ook van physiologische 

gegevens, dat het bloed in de weefsels niet verloren ging, maar 
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moest terugkeeren naar het hart na de weefsels bespoeld te hebben. 

Hiermede was de keten der circulatie gesloten. Aarzelend en voor-

zichdg werd de nieuwe opvatting ih 1615 reeds voor het College 

of physicians te Londen voorgedragen. In de beide Engelsche 

koningen Jacobus I en Karei I vond Harvey hem aanmoedigende 

beschermers. In 1628 gaf hij echter eerst te Frankfort zijn beroemd 

geworden boek uit: „de motu cordis et sanguinis in animalibus", 

dat een ommekeer heeft gebracht in de hartsphysiologie. Dezelfde 

Harvey, die in den beginne meende dat de „beweginge des Herte" 

alleen God bekend was, kwam weldra tot het waarnemen en 

waardeeren van tal van nieuwe feiten. Kritiek werd den bescheiden, 

maar rijkbegaafden en moedigen onderzoeker niet bespaard. 

Riolanus en diens opvolger Guy Patin te Parijs vielen hem heftig 

aan, maar de tijden leerden, dat Harvey voor goed de medische 

wetenschap in nieuwe banen had geleid. Harvey's voorstelling 

dat het bloed circuleert in een gesloten stelsel van kanalen, vond 

nadere bevestiging toen Malpighi (1628—1694) in 1661 aan de 

kikvorschlong de continuïteit der fijnste vaatjes tusschen arteries 

en venen kon aantoonen en onzen grooten Antony van Leeuwenhoek 

was het gegeven de juistheid van Harvey's veronderstelling te 

bewijzen door waarneming door middel van het microscoop 

der bloedstrooming in de haarvaatnetten der weefsels. 

Tot aan de 19e eeuw bewoog zich de ontwikkehng der kennis 

van hart en bloedsomloop hoofdzakelijk in anatomische richting. 

Nieuw bloed ontving de cardiologie, toen men de vergelijkende 

dierkunde en de embryologie ging betrekken bij de studie van 

hart en bloedsomloop. De ontwikkelingsleer, toegepast op de 

verschillende dierklassen en op het individu leerde al spoedig, 

dat ook hier geldt het adagio: de ontogenie is de herhaling der 

phylogenie. Men komt tot de kennis dat het zoo gecompliceerde 

hoogere dierenhart de resultante is eener gestage ontwikkeling: 

uit het primitieve buisvormige hart met open vaatstelsel ontwikkelt 

zich het gebogen hart en het gesloten vaatstelsel met een respi-
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reerende vlakte in kieuwen en later in longen. Door splitsing 

wordt het hart als 't ware verdubbeld, zich voegend naar het 

dubbele circuladestelsel, dat der longen en dat der periphere 

weef sei voorziening. Tevens ondergaat het hart gedurende zijne 

ontwikkeling eene reductie, de sinus venosus, eene der afzonderlijke 

hartsdeelen verkleint zich in massa en wordt teruggebracht tot 

de sino-auriculaire knoop, een onderdeel voortaan van de rechter 

voorkamer, terwijl de uit spiervezelen opgebouwde aorta der 

lagere dieren bij de hoogere dieren zijn musculaire eigenschappen 

gaat verliezen, en in de plaats daarvan ziet treden de elastieke 

vezelen. De voortdurende transformatie, die het hart gedurende 

zijne phylogenetische en ontogenetische ontwikkeling doormaakt, 

wordt als 't ware gedicteerd door de aan het hart van nature 

opgelegde taak om de oxygenatie der weefsels te verwezenlijken. 

Bij de ontwikkeling der kennis van hart en circulatie licht ons 

onderwijl de microscopische anatomie in omtrent den bouw van 

het hart, omtrent dien wonderen cellenstaat, waar de cellen niet 

als doode bouwsteenen een geheel vormen, maar waar opvallend 

aan afzonderlijke groepen van cellen van dit ongeveer milliard 

aantal cellen, bepaalde functies worden toebedeeld. Differentiatie 

leidt hier tot vergrooting der efficiëntie. 

Theoriën ontstaan voortdurend om de hartswerking nader toe 

te lichten. Aan zenuwwerking wordt het wezen der hartswerking 

met bijzondere voorliefde toegeschreven, maar deze voorstelling 

der dingen blijkt aldra onvruchtbaar. 

Gaskeü formuleert in 1882 een geheel nieuwe opvatdng, stellend 

tegenover de tot dusverre gangbare neurogenetische theorie, de 

nieuwe myogenetische verklaring. Het zouden de spiercellen zelf 

zijn, die krachtens haar natuur van huis uit de eigenschap zouden 

bezitten om prikkels voort te brengen, prikkels in ontvangst te 

nemen, deze te geleiden door het hartweefsel heen, naar de con

tractiele elementen, die er door in werking kunnen worden gezet. 

Deze myogenetische conceptie der hartswerking, vindt spoedig 
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den grooten steun der beroemdste physiologen. Op Nederlandschen 

bodem heeft zt warme verdedigers gevonden in Engelman en 

Wenckebach, welke laatste in de myogenetische opvatting een 

uitmuntend middel vond om tal van pathologische gedragingen 

van het zieke hart toe te lichten of te verklaren. 

De groote vraag kon men onderwijl onder oogen zien: welke 

zijn de prikkels, die de hartspier tot acde dwingen en zijn rhytme 

en arbeidspraestatie bepalen ? Men trachtte het antwoord te vinden 

door onder vereenvoudigde omstandigheden het hart buiten het 

lichaam te doen overleven. Men leerde aldus dat het bloed klaar

blijkelijk de noodige elementen bezit, die kunnen dienen om den 

hartslag op te wekken en te onderhouden, maar weldra bleek 't 

Merunovicz, dat niet de eiwitstoffen, maar vooral de anorganische 

zouten de voornaamste elementen vormen. De Londoner geneesheer 

Sidney Ringer vond in de jaren 1882, dat het hart voor zijn 

functie noodig heeft de drie zouten: KCl , CaCla en NaCl en wel 

in nauwkeurig te kiezen verhoudingen. Weldra echter toonde de 

theorie van den Zweed Svante Arrhenius aan, dat zouten in water 

opgelost, zich grootendeels splitsen in deelen, voorzien met tegen

gestelde electrische lading. 

Het zouden dus niet de zoutmoleculen zelve zijn aan wie het 

werkzame deel toekomt, maar veeleer aan de ionen der in de 

oplossing gedissocieerde moleculen. Loeb leert, dat elk ion wel een 

specifieke werking bezit, maar dat ze tevens onderhng in bepaalde 

verhoudingen dienen voor te komen, wil het hart behoorlijk voort-

kloppen na perfusie met de zoutoplossingen. De ionen natrium, 

kalium en calcium houden elkaar in evenwicht en zoo spreekt 

men in dit verband van de balanceerende ionen, waarbij zooals in 

den dans der drie gratiën, ieder iets eigens verricht, maar waarbij 

ze te samen leveren een harmonisch geheel. Als resultaat van 

omvangrijke onderzoekingen weet men thans, dat kalium het 

hartsautomatisme bepaald en de hartsprikkelbaarheid verhoogt, 

dat calcium het wezenlijke element is voor de contractiele processen 
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en dat het natrium hoofdzakelijk tot taak heeft de osmotische 

verhoudingen te onderhouden. 

Geleidelijk aan tracht men te weten te komen, waaraan de 

specificiteit der ionen is toe te schrijven. Het is noch de lading der 

ionen zonder meer, noch de specifieke beweeglijkheid dier ionen, 

noch hun energetische waarde als ion. Het wezenlijke hunner 

werking komt voort uit hun inwendigen bouw, waarover we eenigs

zins ingelicht zijn door de theorie van Bohr, die in elk atoom of 

ion een geheelen microcosmos ziet, waarbij om de positief geladen 

kern kleine satelieten hun kringloopen beschrijven volgens bepaalde 

banen. Het aantal satelieten en de ligging der banen bepaalt het 

wezen van het atoom, dat tot ion wordt zoodra de baan iets 

verschuift. 

Zwaardemaker heeft in 1916 het specifiek vermogen van het 

kalium ion ten opzichte van het hart toegeschreven aan diens radio

actieve eigenschappen, welke sinds 1906 door Campbell en Wood 

voor het kalium ontdekt waren. H i j kwam tot de overtuiging dat 

het kalium vervangbaar zou zijn door andere radio-actieve stoffen, 

hetzij door a-stralers als uranium, thorium, radium, ionium, polem-

nium, hetzij door /3-stralers als rubidium, en mesothirium. Ook 

het emanatium, het radioactief gasvormig element, leent zich 

als straler tot hetzelfde doel. Zwaardemaker trachtte nu de hoeveel

heden dier stralers vast te stellen, die in staat zouden zijn het kalium 

te vervangen. Onderwijl had hij geleerd, dat slechts een ^/g deel 

van het kalium, het zoogenaamde mobiele kalium vervangbaar 

is. Na eenigen tijd bleek het hem daarentegen, dat bij de berekening 

der eventueele vervangbaarheid niet de gewichtshoeveelheden der 

stof in aanmerking kwamen, maar veeleer de energie door de 

stralers per eenheid van ti jd uitgezonden. De voor eene normale 

hartsfunctie benoodigde hoeveelheid radioactiviteit zou 1 microerg. 

per secunde en per gram weefsel, bedragen. 

Bij zijn op grooten schaal verrichte onderzoekingen nu was het 

Zwaardemaker opgevallen, dat er een zeker verband zou bestaan 



113 

tusschen den duur der uitwassching gevorderd om het hart door 
kahumgebrek tot stilstand te brengen en tusschen den t i jd , die 
vereischt wordt om door bestraling het hart opnieuw tot kloppen 
te voeren door radioactieve invloeden. Di t bracht hem er toe 
bij de hartswerking een schakel in te voegen tusschen het kalium 
en de hartsspieractiviteit. De door Zwaardemaker gepostuleerde 
schakel vertoont veel overeenkomst met de door Demoor gevonden 
„substances actives" en met de harthormonen van Haberlandt. 
H i j noemde dege stoffen automatinen, terwijl ge uit eene moeder-
stof, het automatinogeen door bestraling gouden gewonnen kunnen 
worden. Vele van dergelijke moederstoffen gouden er in de natuur 
voorkomen, waarvan het vitamine B een der tot dusverre weinig 
bekende vertegenwoordigers gou gijn. Men kan het automadne 
winnen uit het hart, uit de skeletspieren en uit het bloed. 

Zoo komt Zwaardemaker tot het besluit, dat eene bepaalde 
hoeveelheid radio-activiteit eene der voorwaarden is voor het 
instandhouden van de automatic, het geleidingsvermogen en de 
prikkelbaarheid van het hart, drie der belangrijkste fundamenteele 
eigenschappen der hartspier, 

In het bovenstaande werden slechts enkele belangrijke punten 
belicht uit de ontwikkeling onger kennis van het hart en der bloeds
omloop. Men moge er uit leeren hoe gich de feiten der wetenschap 
aaneenschakelen en vormen den gouden keten, die het verleden 
aan de toekomst bindt. 

'k Liet U gien, hoe de toorts der kennis, ontstoken door den 
vonk der wrijving der deels onjuiste voorstellingen en onvoldoende 
interpretaties, gaat van hand tot hand uit de diepten naar de groote 
hoogten, waar gij wijder en schitterender licht spreidt. Wanneer 
U bij het licht deger toorts iets meer hebt kunnen legen in het boek 
der natuur en eruit bewaren moogt de visie van den onuitputtelijken 
rijkdom en van de onvergankelijke schoonheid der natuur, dan 
heeft de toorts haar werk gedaan. 

8 



O N D E R Z O E K OVER D E N W E E R S T A N D 
D E R M E T A L E N BIJ L A G E T E M P E R A T U U R 

door 

PROF. DR. W. J. DE HAAS 
T E L E I D E N 

De lage temperaturen, welke bij de ondergoekingen te Leiden 

gebruikt worden, worden verkregen door verschillende vloeistoffen 

chloormethyl, ethyleen, stikstof, zuurstof, waterstof, helium in daar

voor geschikte vaten (Dewar glagen) te laten koken onder normale 

of verminderde drukking. Iedere vloeistof bestrijkt kokende onder 

dege drukkingen een geker temperatuurgebied en gooals van gelve 

spreekt gou men het temperatuurgebied van iedere vloeistof naar 

de warme gijde kunnen uitbreiden, indien men de vloeistoffen ook 

onder grootere dan normale drukking het koken. Di t gebeurt 

evenwel niet te Leiden, daar afgegien van het feit, dat de glagen 

vaten geen groote inwendige overdruk toelaten, wegens hunne 

breekbaarheid, de kap van het vat, waarin de vloeistof kookt, of 

de toeleidingsbuigen een klein lek kunnen hebben. Het gevolg 

gal gijn ontsnappen van de dampen der vloeistoffen en de vorming 

in het vertrek van gevaarlijke explosieve mengsels van chloorme

thyl, ethyleen of waterstof. Helium, guurstof en stikstof zijn na

tuurlijk onschadelijke gassen. En een naar binnen lekken levert 

wel onnauwkeurigheden bij de metingen en last op, evenwel geen 

gevaar. 

Hoe ziet nu een vat er uit, waarin men de vloeistoffen laat 

koken. Het Dewarvat (een vat gelijk aan de bekende thermofles-

schen) is van boven afgesloten door de zoogenaamde cryostaatkap. 

Een dergelijke kap is uit nieuwzilver vervaardigd, een materiaal. 
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dat ongeveer Zoo slecht de warmte geleidt als glas, en eene veel
vuldige toepassing vindt in het cryogeen laboratorium. De kap is 
door middel van een caoutchouc ring luchtdicht verbonden met 
het Dewarvat. Aan de kap zijn gewoonlijk een drietal buizen ge
soldeerd. 

Door de eene buis worden ter plaatse de instrumenten doorge

voerd, waarmede de experimenten in het vloeibaar helium gedaan 

worden. Wi l men electrische weerstanden meten, dan zullen bijv. 

de toevoerdraden van de te onderzoeken metalen door de buis 

gestoken worden en de buis zelve goed luchtdicht gekit worden. 

Door een tweede verticale buis steekt goed passend de hevel, 

die uit het hehumapparaat de vloeibare helium in het vat doet 

vloeien. De derde buis is bij deze verrichdng met een caoutchouc 

dop gesloten. Wanneer nu het vat voldoende met vloeibaar hehum 

gevuld is, wordt de hevel er uit getrokken en het buisje van binnen 

met een vernufdg werkende klep afgesloten. Het vat is voor trans

port naar de experimenteervertrekken gereed. De derde buis, die 

met een dop gesloten was, wordt geopend en een kleine caout

chouc ballon wordt erop gemonteerd. Daar het hehum voortdurend 

eenigszins verdampt merkt men bij het transport op, dat de ca

outchouc ballon opzwelt. Als de cryostaat ter plaatse aangekomen 

is, wordt het ballonnetje weer afgekoppeld en het gas uit de ballon 

in een reservoir geledigd. Op deze wijze gaat zoo min mogelijk 

van het dure heliumgas verloren. Wat nog verricht moet worden 

als de cryostaat ter plaatse is, is het openen van de klep, die het 

verticale buisje afgesloten had en de verbinding van deze verticale 

buis met de pompen, die nu het hehum op de gewenschte druk 

varieerend tusschen 760 mm. en een mm. kwikzilverdruk kunnen 

laten koken. Het temperatuurgebied, dat aan deze drukken beant

woordt loopt voor helium tusschen 4.2 en 1.1° absoluut. Om deze 

temperaturen te bereiken is het noodzakelijk het vat, waarin het 

helium kookt te omgeven met een vat, waarin waterstof vloeistof 

kookt. Di t laatste wordt weer omgeven door een vat met kokende 
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lucht. Di t brengt mede, dat derhalve de geheele cryostaat een 

vrij ingewikkeld apparaat wordt. 

Na aldus in ruwe trekken de inrichting van de cryostaat beschre

ven te hebben, wiüen wij overgaan tot de resultaten van de weer

standsmetingen met behulp der cryostaten bereikt. 

Kamerlingh Onnes heeft met verscheidene samenwerkers onder 

wie ik Prof. Clay te Bandoeng wil noemen, zeer vele reeksen 

metingen gewijd aan de electrische weerstandsbepalingen van me

talen. Het algemeen beloop van den weerstand in afhankelijkheid 

van de temperatuur kan aldus beschreven worden: wanneer de 

temperatuur daalt vanaf de kamer temperatuur, neemt de weer

stand eerst quasi-hnear af. Daalt de temperatuur nog meer dan 

neemt de weerstand betrekkelijk minder en minder af en bevindt 

men zich tenslotte in het temperatuurgebied beneden 4.2° absoluut, 

dan bl i j f t de intusschen zeer klein geworden weerstand constant. 

Men spreekt in dit gebied van den resiweerstand van het metaal. 

De grootte van dezen restweerstand is zeer afhankelijk van de 

zuiverheid van het metaal, doch bl i j f t — zij het dan kleiner — 

ook bij de zuiverste metalen bestaan. In 1911 evenwel deed Kamer

lingh Onnes een allermerkwaardigste ontdekking. Het kwikzilver 

bij 4.1° verloor geheel zijn weerstand en werd supraconducdef, 

d.w.z. met de gebruikelijke middelen is een weerstand niet meer 

aan te toonen. Het is intusschen niet waarschijnlijk, dat een sup-

raconductor in het geheel geen weerstand meer zou hebben. 

Het spreekt van zelve, dat na deze ontdekking Kamerlingh 

Onnes er naar gezocht heeft of nog andere metalen de merkwaar

dige eigenschap der bovengeleiding toonden. Een deel dezer onder-

Zoekingen werd in samenwerking met Dr. W. Tuyn verricht. 

Gevonden werd, dat eveneens lood, tin, thaüium en indium 

deze eigenschap vertoonden, f ig . 1. En de huidige stand is nu zoo, 

dat behalve de genoemde metalen ook Tantaai en Thorium 

(ontdekt door Dr. Meissner, Berlijn) supraconductoren zijn. 

Bovendien vonden wij te Leiden (W. J. de Haas, J. Voogd) nog 
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het Gallium. Onlangs bleek tevens, dat de vaste oplossing van 

bismuth in goud supra-

geleidend wordt en dit 

is wel in zooverre zeer 

merkwaardig, daar tot 

dusverre noch goud, noch 

bismuth de eigenschap 

van suprageleiding too

nen. De weerstandsver

andering van de meng-

kristallen goud bismuth 

is wel zeer enorm. De 

restweerstand is nml. 

zeer hoog, bij ongeveer 

2° absoluut is de rest

weerstand nog 0.2 van 

de weerstand bij kamer

temperatuur. In één 
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sprong verdwijnt deze geheele weerstand. 

Behalve deze supraconductoren vonden wij nog tal van legee

ringen en verbindingen van supraconductoren met niet supracon

ductoren, die bovengeleidend werden. 

Na deze uitweiding keeren we nu weer terug tot de jaren 1911 

'—1912, toen Kamerlingh Onnes voor de vraag stond te trachten 

of de supraconductoren toch misschien nog een zeer kleine weer

stand hadden. Zooals reeds gezegd is, kon men met de gewone 

hulpmiddelen geenerlei weerstand aantoonen. Doch een ander 

buitengewoon ingenieus bedacht experiment gaf weer hoop op 

eene weerstandsbepaling. 

Men stehe zich de cryostaat voor geplaatst tusschen de polen 

van een grooten electromagneet. De cryostaat is nog niet met 

helium gevuld. In den cryostaat hangt een ring van het supra-

conducdeve metaal lood aan een torsie draad. Het magneetveld 
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wordt opgewekt en derhalve een stroom geïnduceerd in den ring. 

Deze stroom echter is binnen een klein onderdeel van een seconde 

uitgeput door de warmteontwikkeling, die gij zelve veroorzaakt. 

Men houdt het magneetveld constant en giet nu hehum in deti 

cryostaat. Het gevolg is, dat de looden ring in den supraconduc-

tieven toestand overgaat. Vervolgens verbreekt men den stroom 

van den electromagneet en vernietigt derhalve het magnetisch 

veld. Een stroom wordt nu weer in den ring geïnduceerd, doch nu 

in eene richting tegengesteld aan zooeven. Deze stroom nu kan, 

daar de weerstand zoo verbazend klein is, haast geen warmte meer 

ontwikkelen en de mate van uitputting van den stroom zal een 

maat zijn voor de buitengewoon kleine weerstand, die nog aan

wezig mocht zijn. De uitputtingsweerstand meet men als volgt: 

de ring is een quasi-permanente magneet geworden. Een perma

nente magneet buiten den cryostaat gehouden zal de ring doen 

draaien en wel zoover totdat het torsiekoppel van de torsiedraad 

het koppel door den permanenten magneet uitgeoefend opheft. 

Vermindert dit laatste koppel door uitputting van den stroom dan 

draait de ring naar zijn oorspronkelijken evenwichtstoestand toe. 

Op deze wijze nu is reeds in 1911—1912 gebleken, dat de weer

stand zeker kleiner dan tien millioenste van den oorspronkelijken 

weerstand was. Later zijn deze proeven nauwkeuriger door Kamer

lingh Onnes en Dr. W. Tuyn herhaald. Het blijkt, dat de weer

stand het onvoorstelbare getal van kleiner dan 10— °̂ van den 

oorspronkelijken weerstand bedraagt. 

Deze weerstand is zoo klein, dat het mogelijk zou zij door een 

zeer dunne draad van bv, 1 /20 mm. dikte de energie toe te voeren 

om een schip van een 30,000 ton met zijn normale snelheid te 

laten varen. En indien de geheele wereld in den toestand van een 

temp, van 4 verkeerde zou de questie van de energie overbrenging 

op grooten afstand al bijzonder eenvoudig op te lossen zijn. Koper 

heeft bij de temperatuur van 4° een zeer kleinen doch nog meet

baren weerstand. Het koper gedraagt zich ten opzichte van het 
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lood als een isolator en afgegien van gelfinductieëffecten gou een 

klos van looddraad bedekt met een koperlaagje, een heel behoor

lijk geïsoleerde solenoïde vormen. De electrische weerstand van 

supraconductoren vertoont behalve gijn onmeetbare kleinigheid 

meer eigenaardigheden. Om dege te beschrijven moet ik eerst even 

uitweiden over het generale aspect der verschijnselen. 

Tot dusverre is steeds gesproken over de temperatuur waarbij de 

weerstand verdwijnt. Geheel juist is dit niet gegegd. De weerstand 

verdwijnt niet absoluut scherp bij één temperatuur, doch over een 

zeker klein temperatuurgebied wordt de weerstand kleiner en kleiner. 

In f ig . 2 is dit overgangsgebied voorgesteld voor het tin. Het tempera

tuurgebied loopt in dit geval over ongeveer 1 /30° beantwoordend aan 

een drukverschil van het kokende helium van 25 mm. De overgangs

l i jn langs welke — grafisch voorgesteld — de weerstand daalt van 
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de rest weerstand (rechts bovenaan in de figuur) tot onmeetbaar klein 

noemt men de thermische overgangslijn. Is de supraconductor in 

zijn onmeetbaren toestand wat de weerstand betreft, zoo heeft 

men slechts de draad te verwarmen om geleidelijk den weerstand 

terug te krijgen. Er is evenwel nog een andere manier om een 

supraconductor zijn restweerstand terug te geven. Men heeft daar

toe slechts een bepaald magnetisch veld aan te brengen en men neemt 

waar bij een gefixeerde temperatuur bij langzame verhooging van 

het veld van O tot een zekere waarde, dat de weerstand langs een 

magnetische overgangslijn terugkomt. De restweerstand wordt bij 

betrekkelijk lage — van de temperatuur afhankelijke — velden 

bereikt. Bij lood bij 4.2° absoluut brengt een veld van ongeveer 

500 Gauss den restweerstand terug. Onlangs hebben wij in het 

cryogeen laboratorium kunnen waarnemen, dat een chemische 

verbinding van metalen zooals bv. BijTlg bij 3° abs. 6000 Gauss 

noodig heeft om zijn 

restweerstand terug te 

krijgen. 

Nu doet zich bij de 

magnetische overgangs

l i jn van een supracon

ductor deze eigenaardig

heid voor, dat deze dub

bel is, d.w.z., dat de 

electrische weerstands

meting hysteresis of ver

tragingsverschijnselen 

vertoont. De weerstand 

is niet alleen afhankelijk 

van de oogenblikkelijk 

bepalende omstandighe

den, temperatuur, en 

grootte van het magneet-
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veld, doch hangt bovendien af van vfat magnetisch op een vroeger 

tijdstip met de draad gebeurd is. Evenals bij ahe hysteresis ver

schijnselen zou men kunnen zeggen, dat de materie een geheugen 

heeft gekregen. Een bhk op f ig. 3 zal het gezegde duidelijk maken. 

Bij deze tindraad wijst de naar beneden gerichte pi j l erop, dat bij 

een steeds kleiner gemaakt veld gemeten is, de naar boven gerichte 

pi j l bij een steeds grooter gemaakt uitwendig veld. 

Wat de physische beteekenis van de hysteresis verschijnselen 

betreft, daaromtrent laat zich weinig Zeggen. De mogelijkheid be

staat, dat de supraconducdeve toestand een andere phase van de 

vaste stof voorstelt en dat de hysteresis hiermede samenhangt. 

Het schijnt evenwel, dat de specifieke warmte bij de overgang 

van de materie in den supraconducdeven toestand geen sprong 

vertoont. En de mogelijkheid bestaat, dat de electrische hysteresis 

een verschijnsel is dat geen dieper physische beteekenis heeft, 

doch een fantoom verschijnsel samenhangend met persistente wer-

velstroomen. 

Wanneer wij er nu toe overgaan tenslotte de vraag op te werpen, 

wat is de supraconducdeve toestand, dan moet reeds dadelijk ge

antwoord worden, dat de theorie er niet in geslaagd is een be

vredigend beeld te ontwerpen, van wat bij de overgang gebeurt. 

Wi j willen een geestig experiment van Kamerlingh Onnes ver

melden, dat eenig licht werpt op de quesde van het mechanisme, 

dat de electrische stroom draagt. 

Kamerlingh Onnes bedekte een koperdraad met een dun huidje 

van het supraconductieve tin. 

Deze draad werd in vloeibaar helium gedompeld en het bleek, 

dat het supraconductieve tin bij zijn gewone temperatuur sprong-

punt alle stroom opnam. Wat valt uit dit experiment te besluiten ? 

De voorstehing, die men van het mechanisme van de stroom-

geleiding veelal had en heeft is deze: men stelt zich voor, dat vrij 

bewegelijke electronen tusschen de atomen van het kristaltralie 

van het metaal als moleculen van een gas zich bewegen. De gewone 



122 

botsingswetten worden toegepast, ieder atoom reflecteert het electron 

volkomen elastisch en de kinetische energie van het electron is 

de kinetische energie van het warmte evenwicht d.w,?. de kine

tische energie van een metaalatoom bij de temperatuur welke 

beschouwd wordt. Werkt nu in een geleidende draad een electro-

motorische kracht dan ontstaat in de richting van de electro-

motorische kracht een gezamenlijke beweging der electronen, de 

electrische stroom. De vrije bewegelijkheid, de warmtebeweging 

der electronen evenwel bl i j f t gesuperponeerd, op dezelfde wijze 

gehandhaafd. 

Nu kan men in het bovenvermelde geval — koper bedekt met 

een laagje tin — het volgende opmerken. De electrische stroom 

in het tin zou de electronen in het koper ten deele moeten mede-

nemen, indien de electronen vrij bewegelijk waren. Di t is duidelijk 

indien men aan een buis met gas gevuld denkt en zich voorstelt, 

dat een stroom in een deel van de buis zou ontstaan. Men ziet 

in, dat dit door wrijvingsverschijnselen niet mogelijk is. De geheele 

gaskolom moet zich in beweging stellen. Het geval voor de elec

tronen is hetzelfde. 

De conclusie, die men nu uit de feiten gedwongen is te trekken 

luidt, dat de electronen zich niet vri j bewegen, maar dat het me

chanisme van de stroom hierin bestaat, dat de electronen van 

atoom op atoom in de richting van de electro-motorische kracht 

overgaan, In dit beeld zijn de electronen niet vrij doch gebonden, 

passeeren evenwel gemakkelijk van een atoom op een ander. 

In den laatsten t i jd evenwel denkt men over deze zaken weer 

geheel anders. Di t hangt samen met de modificatie der denk

beelden, die men omtrent het electron zelf koestert. 

Reeds langeren t i jd was men genoodzaakt in de natuur van 

het licht een tweeledigheid te erkennen. Aan den eenen kant heeft 

het licht een onmiskenbaar golfkarakter. De interferentiever

schijnselen dwingen dit te erkennen. Doch aan den anderen kant 

heeft men de photoemissie der electronen. Beschijnt men bv, een 
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zinkplaat met ultraviolet licht, dan worden electronen met merkbare 

snelheid door de plaat uitgestooten. De energie dezer electronen 

wordt bepaald door de uitdrukking hv waarin h eene constante 

is en V de frequende van het opvallende licht. En nu is het raadsel 

hoe de energie die de electronen blijkbaar aan het licht ondeenen, 

immers de energie is evenredig met de v, de frequende, zoo ge

concentreerd wordt in enkele punten. Het licht — zoo concludeert 

men — heeft ook iets ponderabels over zich, er bestaat a.h.w. een 

stootstraling. 

De Franschman De Broglie heeft het denkbeeld opgeworpen, 

dat men ook aan het electron, dat tot dusverre materie vertegen

woordigde, een strahngskarakter moest toekennen. Indien dit juist 

ware, zou de scherpe grens tusschen straling en materie moeten 

verdwijnen. 

En nu is het uiterst merkwaardig, dat dit hypothedsche stra

lingskarakter van het electron reeds door het experiment bevestigd 

is. Davisson en G. P. Thomson hebben in deze richting geslaagde 

experimenten, doch het schoonste experiment is wel door den 

Japanees Kikuchi gedaan. Kikuchi heeft een bundeltje electronen 

van gelijke snelheid in vacuo door een mica kristal gestuurd. Het 

blaadje mica was slechts 50 a 100 moleculen dik. Op een achter 

het mica plaatje geplaatste fotografische plaat ontstond nu een 

buigingsfiguur, die volkomen (afgezien van de intensiteitsverdee-

ling in het buigingsbeeld) beantwoordde aan hetgeen een bundel 

y-stralen zou doen. De „golflengte" der electronen waren bij 

Kikuchi's proeven van ongeveer de orde van golflengte van 

y-stralen. 

Het golfkarakter van het electron is hiermede zonder twijfel aan

getoond. 

Het spreekt vanzelve, dat het probleem der electriciteitsgelei-

ding hierdoor in een geheel ander stadium is gekomen. Het ge

leidingsprobleem is een buigingsprobleem geworden. Een aantal 

golf electronen gaan in een bepaalde richdng door den draad. De 
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atomen van het metaal werken als buigingscentra en verstrooien 

electronengolven, dege onregelmatigheid veroorzaakt de weerstand 

der metalen. 

Het is te voorzien, dat de nieuwere theorieën het vraagstuk 

der electriciteitsgeleiding nader tot het begrijpen zullen brengen, 

dan dit met de oudere theorie n het geval was. 



G E G E V E N S OVER H A N D E L S W A R E N I N 
H E T B O E K VAN MARCO POLO, D E N V E N E -
T I A A N S C H E N W E R E L D R E I Z I G E R U I T H E T 

E I N D E D E R 13e E E U W . 

In de eerste plaats vragen wij ons wel af, wat Marco Polo mede

deelt over opium en over thee, twee producten, welke op karak

teristieke wijze aan (Oost-)A2;ië gebonden gijn. 

Het antwoord op dege vraag luidt: niets. 

Di t is wel uiterst merkwaardig en het ligt voor de hand na te 

gaan, of het mogelijk is, hiervoor eenige verklaring te vinden. 

De sterke toeneming van het gebruik van opium als genotmiddel 

in het eigenlijke China dateert van de laatste helft der 18e eeuw. 

De meening, dat de Chineegen het opium eerst in degen t i jd 

•— door de Portugeegen, daarna vooral door de Engelschen — 

van overgee hebben leeren kennen, wordt wel gehoord, doch is 

volslagen onjuist. D i t gebeurde reeds veel vroeger, n.l. tijdens 

de regeering van Khoubilai Khan (1260—1294), d, w. g. juist 

gedurende den t i jd , dat Marco Polo aan het Mongolen-hof ver

toefde. Het Mongolen-imperium stond toen op het toppunt van 

gijn bloei. Er was — gelijk overvloedig bekend is — een intensief 

handels- en militair verkeer door geheel Agië. Ook met Klein-Azjië 

en Pergië (het laatste gebied behoorde direct tot het Mongolen-rijk; 

in 1258 werd Bagdad door Houlagou op de Abassiden veroverd), 

dus met landen, waar het opium-gebruik reeds geer oud en reeds 

langen ti jd geer intensief was. Het is geer waarschijnlijk, dat uit 

dege landen het gebruik van opium als genotmiddel naar China 

is overgebracht. 

Voor een dergelijke herkomst pleiten o. a. duidelijk de Chineesche 
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namen voor opium, welke meerendeels van de in de Mohamme-

daansche landen gebruikelijke kunnen worden afgeleid. 

Het ontbreken van mededeelingen betreffende het gebruik van 

opium in Oost-Agië is dus begrijpelijk. Onverklaard is dan echter 

nog, waarom omtrent het gebruik van opium als genotmiddel 

in Klein-Agië, Pergië eng. niets wordt medegedeeld; dit was in 

den ti jd van Marco Polo in Europa lang niet algemeen bekend 

en dus geker wel voor gijn legers het vermelden waard geweest. 

Marco Polo vertelt in gijn boek doorgaans te hooi en te gras 

allerlei wat hem in bepaalde gebieden is opgevallen. Talloos gijn 

bij de bespreking van een bepaalde streek of een bepaalde stad 

mededeelingen van den volgenden aard: 

„Encore ont gingembre et canelle en grant habondance, 

et d'autres espices asseg," 

e. d. 

Mogelijk is nu, dat het gebruik van opium aan Marco Polo 

niet opgevallen is. Om twee redenen gou dit eenigermate begrijpelijk 

gijn: le. was de wijge van gebruik van opium in dege streken 

niet opvallend; het product werd gegeten of in den vorm van 

extracten gedronken en niet gerookt; 2e. gondert de opium-gebruiker 

gich af. Men mag nl. niet vergeten, dat Marco Polo geen ont-

dekkingsreigiger was, doch een reigend koopman. Zijn doel was 

niet, de geden en gewoonten der volkeren, waarmede hij in aan

raking kwam, te leeren kennen. Zijn belangstelling ging naar 

geheel andere gaken uit, o. a. naar de jacht en vooral naar handels

waren, waarmede goed geld te verdienen was (bijv. specerijen), 

verder naar de organisatie van het Mongolen-rijk, e. d. Marco 

Polo beschrijft vermoedelijk datgene, wat hem hier of daar toe-

valligerwijge gefrappeerd heeft. Daarnaast kan het gijn, dat Marco 

Polo niet naar volledigheid gestreefd heeft, doch aan Rusticien 

de Pise gedicteerd heeft, wat hem toevallig te binnen schoot. 

Volgens Marsden, een der bekende commentatoren van het boek 

van Marco Polo, gou het werk met behulp van aanteekeningen 



127 

zijn samengesteld. Marsden noemt het „an honest, however 

incomplete account of what he actuaüy saw or learned on the 

spot,. . . In de door Marsden vertaalde Italiaansche uitgave 

van Ramusio staat ook, dat Marco Polo van aanteekeningen 

gebruik maakte: 

„ In questa citta M . Marco Polo, vi f u assai volte, & volse 

con gran diligentia considerare, & intendur tutte le condition 

di quella, descrivendola sopra i suoi memorioli, come qui si 

di sotto si dira con brevita," 

In de editie Paulthier •—• welke als basis voor ons onderzoek 

genomen is — staat hiervan intusschen niets. 

In beide gevallen is echter het trekken van conclusies uit het 

feit, dat Marco Polo betreffende bepaalde producten niets opmerkt, 

niet geoorloofd. Toch zien wij dit telkens weer gebeuren. Een 

typisch voorbeeld hiervan vinden wij bijv. in Hartwich's bekende 

boek „Die menschlichen Genussmittel": 

Het opium-gebruik nam in China zeer snel toe en werd weldra 

tot een volksramp. Uit vrees voor oproer durfde men het gebruik 

niet te verbieden. De eerste keizer der Ming-dynastie zocht, 

volgens de overlevering, hulp bij de godheid. Deze zond een 

rooden regen uit, die het opium bedierf, zoodat de menschen 

na gebruik hiervan ziek werden en het opium als genotmiddel opga

ven. Hierdoor zou op het einde van de 14e eeuw de eerste periode van 

het opium-gebruik in China zijn geëindigd. Pas goed 100 jaar 

later zou het gebruik •— en nu in zeer veel geprononceerder mate — 

opnieuw zijn doorgedrongen. In deze tweede periode werd het 

opium •—• naar wij Zeker weten — in China gerookt. Hartwich 

vraagt zich nu af, in welken vorm in de eerste periode het opium 

Zoti zijn gebruikt, en zegt dan het volgende: 

„ . . . . man wird aber mit Bestimmtheit annehmen dürfen, 

dass man es gegessen und getrunken hat, wie das in den 

muhamedanischen Landern gebrauchlich war, Jedenfalls hat 

man es nicht geraucht, . . . . Ware das namlich der Fall 
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gewesen, so hatte sicher der belsannte Reisende Marco Polo 

aus Venedig . . darüber berichtet, da ihm das doch ausser-

ordentlich hatte auffallen müssen, wogegen das Essen von 

Opium ihm, der vom Schwargen Meere her ganz Asien durch-

wandert hatte, etwas Gewohntes sein musste," 

De ontoelaatbaarheid van deze conclusie ligt hier voor de hand. 

Marco Polo's boek zou immers volgens Hartwich inlichtingen 

hebben verschaft over de geheele 14e eeuw. 

Zoo zegt ook Hartwich betreffende Marco Polo's zwijgen over 

de thee: 

„Man wird nur annehmen können, dass der Tee damals 

in China noch wenig benutzt wurde und das ihn Polo in den 

von ihm bereisten Gebieten tatsachlich nicht kennen gelernt 

hat." — 

Deze bewering moet volkomen onjuist zijn. Marco Polo bereisde 

nagenoeg geheel China. Hartwich's citaat zou dus eigenlijk willen 

zeggen, dat er toen in China vrijwel geen thee gecultiveerd werd! 

In den tijd van Marco Polo waren het de provincies Kiang-sê 

en vooral Fo-kien, die in belangrijke hoeveelheden thee produceer

den. De productie-opgaven voor dit gebied in de officieele beschei

den gaan voor dezen ti jd tof ruim 13 miU. kin., dit is bijna 8 mil l . 

K.G. , per jaar. Wij weten, dat toentertijd op de thee een belasting 

geheven werd, terwijl zij door het gouvernement op de een of 

andere wijze gemerkt was. Di t heeft Marco Polo, die jaren lang 

gouverneur eener Chineesche stad geweest is, natuurlijk geweten. 

Bovendien heeft h i j , gelijk uit zijn boek blijkt, althans de provincie 

Fo-kien bezocht. Hef niet vermelden van de thee kan aUeen als 

een omissie worden beschouwd en is mogelijk te wijten aan het 

feit, dat de Mongolen, onder wie Marco Polo wel hoofdzakelijk 

zal hebben verkeerd, alcoholische dranken boven de thee verkozen. 

Dit blijkt bijv. uit het feit, dat ter aanmoediging van het gebruik 

van alcoholische dranken in 1285 de daarop drukkende belasting 

werd afgeschaft. Het staat wel vast, dat de Mongcolsche over-
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weldiging, de val der Sung-dynasde, ook op de ontwikkeling 

van den opkomenden theecultus een uiterst belemmerenden 

invloed heeft uitgeoefend, waartegenover in Japan, door het succes

volle weerstaan van den Mongolen-inval in 1281, deze beweging 

kon worden voortgezet en is geculmineerd in de thee-ceremonie 

(Cha-no-yu). Voor eene bespreking der thee-ceremonie vergelijke 

men: „The Book of Tea" door Okakura Kakuzo. 

Vanuit Thibet reist Marco Polo naar het Zuid-Oosten, kruist 

daarbij noodzakelijkerwijze het dal van de Brahmapoetra, Bij 

de beschrijving van het tusschen Thibet en Achter-Indië gelegen 

gebied treffen wij in de editie-Paulthier de volgende zinsnede aan: 

„II y a un arbre petit qui a fueilles comme laurer, plus 

longuetes et plus estroites. La fleur est blanche, petite comme 

de girofle". — 

In andere edities is deze plaats onduidelijk weergegeven, zoo

danig, dat het duidelijk is, dat de vertaler den zin ervan niet 

begrepen heeft. In de editie-Ramusio vinden wij bijv. het vol

gende: 

„ In questa provincia nascono anchora molti garofali & 

l'arbore, che l i produce è picciolo, & ha l i rami, & foglie 

a modo da lauro, ma alquanto piu longhe & strette. Produce 

l i f iori bianchi, Sc piccioli, come sono i garofali, & quando 

sono maturi sono negri, & foschi". 

terwijl de tekst van de editie der Société de Géographie als volgt luidt 

„Et en ceste provence naisent garofol asez; car i l est un 

arbre pedt qe i l fait que a fronde come orbeque, aucune 

chouse plus longue et plus estroit. Le flor fait blanc, peitet 

comme le garoufle". — 

Door Paulthier en ook door andere commentatoren wordt deze 

kleine boom met zekerheid als thee geïdentificeerd. Indien dit 

inderdaad het geval ware, zou dit hoogst interessant zijn. Immers 

de zgn. „Assam-thee" is eerst omtreeks 1825 in het dal van de 

Brahmapoetra ontdekt. Volgens Paulthier's opvatting zou dus 

9 
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het voorkomen van theestruiken in dit gebied reeds nagenoeg 

600 jaren eerder door Marco Polo zijn beschreven. Geenszins kan 

beweerd worden, dat deze bewering van Paulthier zeker onjuist 

is. De zeer summiere beschrijving, welke Marco Polo van dezen 

boom geeft, bevat zeker niets, wat met eenigen goeden wil 

niet op de thee zou kunnen worden toegepast. De thee is een kleine 

boom. Bij zeer oppervlakkige beschouwing kunnen de bladeren 

aan die van de laurier doen denken; bij beide gewassen zijn de 

bladeren bijv., aan den onderkant lichter gekleurd dan aan den 

bovenkant. De bloemen van de theestruik zijn wit en doen — ook 

weder bij zeer oppervlakkige beschouwing, althans zoolang ze in 

knop zitten — denken aan die van den kruidnagel. 

Het behoeft intusschen geen betoog, dat de beschrijving van 

Marco Polo zonder twijfel eveneens op tal van andere gewassen 

van toepassing kan zijn. •— 

In een determinatie als die van Paulthier schuilt vanzelfsprekend 

een zeer groot gevaar. Bijdragen tot de geschiedenis der handels

waren, die op deze wijze verkregen worden, bezitten wel een zeer 

geringe waarde. 

Werden door Hartwich aan het niet-vermelden door Marco 

Polo van opium en thee te vergaande conclusies vastgeknoopt. 

Watt verwijt in z i jn . „Commercial products of India", aan 

Marco Polo, dat deze nergens iets over het gebruik van koffie 

mededeelt. Hier staan wij voor een wel buitengewoon onredelijken 

eisch. Men weet niet eens zeker wanneer de koffie uit het moeder

land (Abessinië) naar Arabië is overgebracht. Dat overbrengen 

zou, volgens gegevens in de literatuur, in de 12e, 13e, of 15e eeuw 

zijn gebeurd. Dergelijke gegevens over de oudere geschiedenis 

der handelswaren zijn aldjd hoogst onzeker. Zi j worden door den 

eenen schrijver vaak van den anderen overgenomen en — ook 

al door gebrek aan kennis van de materie, waarom het gaat — niet 

zelden zonder critiek of op onjuiste wijze. In elk geval weten wi j . 
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dat de koffie het eerst in Arabië in cultuur is gekomen en dat 

de koffie-cultuur gedurende langen ti jd vrijwel tot dat gebied 

beperkt is gebleven. 

Ten tijde van Marco Polo kan het koffiegebruik nog onmogelijk 

een belangrijk verspreidingsgebied hebben bestreken. Marco Polo 

te verwijten, dat hij bij zijn omzwervingen door Azië de koffie 

niet heeft ontmoet, is dus inderdaad onredelijk. 

Een hoofdstuk van Paulthier's editie is gewijd aan een interes

sante beschrijving van de winning van asbest in de provincie 

Chingin-talas. Waar dit was staat allerminst vast. Wi j mogen aan

nemen, om verschillende redenen, dat deze asbestmijnen in Midden-

Azië te vinden waren. In de middeleeuwen was men in Europa 

van meening, dat dit materiaal afkomstig was van den salamander, 

dat asbest n.l . de uitwerpselen van den salamander zou zijn. Het 

materiaal droeg dan ook den naam „Salamander". Algemeen bekend 

is trouwens het Vroegere geloof, dat de salamander tegen zeer 

hooge temperaturen bestand was en in het vuur kon leven. 

„Es sass ein Salamander auf einem kühlen Stein, 

da warf ein böses Madchen ins Feuer ihn hinein. 

Sie meint, er soil verbrennen, ihm ward erst wohl zu Mut , 

wohl wie mir kühlem Teufel die heisse Liebe tut." 

Blijkens de beschrijving in Paulthier wist Marco Polo wel beter. 

Hi j besluit deze als volgt; 

„Ainsi est la vérité de la salemandre, non autrement. Et 

ceus meismes de ceste contrée le conterent en ceste manière; 

car qui le diroit autrement ce seroit bourde et fable." 

In de Baseier editie van het boek van Marco Polo, uitgegeven in 

1532, staat dit verhaal iets anders. De afwijking is interessant. 

Het slot luidt n.l . als volgt; 

„De salamandra vero serpente, qui in igne vivere dicitur, 

nihil explorare potui in orientalibus regionibus." 

terwijl in de Engelsche vertaling van dit hoofdstuk bij Marsden 
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de aanhef als volgt luidt: „A substance is likewise found of the 

nature of the salamander." 

Wij vinden hier een typischen teruggang tegenover Marco 

Polo's inzichten. Het bestaan van den echten, in het vuur levenden, 

salamander bl i j f t hier opengelaten. 

In één der hoofdstukken der editie-Paulthier vinden wij nog 

de volgende zinsnede: 

„Et ont lait sec qui est comme paste, et de cel lait portent. 

Et quant i l le veulent mangier, si le metent en yaue et le 

batent tant qu'il se destrempe, et puis le hument." 

Di t hoofdstuk handelt over de Tataren. Deze zouden dus ge

condenseerde melk gekend hebben, of liever: melkpoeder. 

Meer uitvoerige inlichtingen, betreffende dit product, verstrekt 

ons de editie-Ramusio: 

„Hanno anchora latte secco a modo di pasta, & seccali 

in questo modo: Fanno bolhre i l latte, & aU' hora la graffezza, 

che smota di sopra, si mette in un altro vaso, & di quella 

si fa i l butiro, perche f i n che stesse nel latte, non si potria 

seccare, si mette poi i l latte al Sole, & cosi si secca, & quando 

vanno in essercito, portano di questo latte circa dieci libre, 

& la mattina ciasamo ne piglia mezza l i b r a , , . , " 

Ongetwijfeld gaat het hier om merriemelk, waarover in dit 

hoofdstuk reeds in ander verband wordt gesproken. De normale 

merriemelk heeft de volgende samenstelling: 

eiwit 2.20 % koe: 3.50 % 

vet 0.54 „ 3,40 „ 

melksuiker 6.97 „ 4.60 „ 

asch 0.41 „ 0.75 „ 

Gelijk men ziet is het gehalte der merriemelk, vergeleken met 

dat der koemelk, aan vet zeer laag, terwijl dat aan melksuiker 

buitengewoon hoog is. Door het lage vetgehalte leent deze melk 

zich voor de hierboven beschreven bewerking heel goed. Het 
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product bevat alle suiker en zeker nagenoeg alle eiwit uit de melk, 

daarnaast natuurlijk nog een kleine hoeveelheid vet. Door het 

hooge suikergehalte is het natuurlijk zeer goed houdbaar. Ook 

hier is intusschen weer niets nieuws onder de zon. Volgens 

een versregel bij Virgihus zouden reeds de oude Scythen „lac 

concretum" hebben gekend. Ook heden ten dage wordt in Britsch-

Indië nog het product „khir" verkregen door inkoken van versche 

melk, waaraan al of niet suiker is toegevoegd, tot een siroop. Een 

mindere kv/aliteit wordt van ondermelk vervaardigd. 

Tenslotte deed spreker nog eenige mededeehngen betreffende 

de in Marco Polo's boek verstrekte gegevens over de secte der 

Ismaëlieten (de Haschischinen) en de door hen gebruikte genot

middelen. 



Z U I V E R I N G VAN A F V A L W A T E R . 

door 

IR. H . KESSENER. 

Directeur van het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater. 

Tengevolge van het gebruik van water door den mensch voor 

zijn leven, en door de industrie voor de fabricage van hare pro

ducten, worden vreemde stoffen daarin opgenomen, waarbij het 

ontstane z.g. afvalwater na de loozing in het openbaar water onder 

bepaalde omstandigheden eene verontreiniging zal kunnen ver

oorzaken. 

Die verontreiniging der wateren kan zich op verschillende 

wijzen openbaren en wel in den vorm van: 

le. eene afzetting van bezinkbare stoffen in de kanalen, wat 

aanleiding kan geven tot belemmering van de scheepvaart 

door de verondieping of tot overstrooming der beken, waardoor 

schade aan de landbouwgewassen kan worden toegebracht door 

zich afzettend slib of door vergiftig water. 

2e. het onbruikbaar maken van het water voor huishoudelijke 

doeleinden. Zacht beekwater, waarin afvalwater met veel 

kalkzouten wordt geloosd kan daardoor ongeschikt worden 

voor het wasschen. 

3e. het onbruikbaar maken van het water voor fabrieks-doeleinden 

door het gehalte aan ketelsteenvormende of hardheidver-

hoogende stoffen of door de kleur, tengevolge waarvan de 

kwaliteit van het te maken product l i jdt . 

4e. het onbruikbaar maken van het oppervlakte water als drink

water voor den mensch door het veroorzaken van slechten 

smaak of kleur en door verhooging van besmettingsgevaar. 



135 

5e. het onbruikbaar maken van het water als drinkwater voor 

het vee (aanwezigheid van laxeerende zouten; benadeeling 

der melkproducde door rottend water). 

6e. het onbruikbaar maken van het water voor het leven van 

de visschen (ademnood; vergifdging), voor de vischcultuur 

of het visscherijbedrijf (schimmelgroei; carbolachtige smaak 

van den visch b.v. door het afvalwater van cokesfabrieken). 

7e. het onbruikbaar maken van het water voor de oestercultuur 

(besmettingsgevaar door typhusbaciUen). 

8e. het onbruikbaar maken van het water voor het baden. Dit 

zoowel uit een oogpunt van besmettingsgevaar als van 

aesthetica. 

9e. stankverspreiding en onaesthetisch aanzien. Di t zijn kwestie's 

van beschaving en welstand. 

Welke zijn nu de stoffen, welke tot die benadeeling, dien hinder 

of dat gevaar aanleiding geven en wat gebeurt er met de ver

schillende bestanddeelen ? 

Laten wij eens normaal rioolwater beschouwen. 

Daarin zijn aanwezig zoowel organische als anorganische stoffen 

en wel in onopgelosten, colloïdalen, en in opgelosten toestand. 

Laat men nu zulk afvalwater aan zichzelf over, zooals in de 

practijk geschiedt bij loozing in een stagneerend kanaal, dan 

zullen de opgeloste anorganische stoffen in het algemeen onver

anderd blijven, 

de onopgeloste anorganische stoffen zullen bezinken en tot 

verondieping van zulk een kanaal aanleiding geven, 

de onopgeloste organische stoffen zullen eveneens bezinken en 

slijk vormen, en onder reductieverschijnselen, gepaard gaande 

met gasvorming, in rotting overgaan. 

Daarbij treden anaerobe bacteriën op, d. w. Z. bacteriën, welke 

bij afwezigheid van zuurstof hare gunstigste levensvoorwaarden 

vinden. 

De organische stoffen zullen voorzoover zij slechts uit koolstof. 
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waterstof en zuurstof (koolhydraten) bestaan gedeeltelijk worden 

vergast tot koolzuur, methaan en waterstof. 

Bestaan ze uit eiwitstoffen, welke ook stikstof- en zwavelhoudend 

zijn, dan zal tevens bij de destructie zwavelwaterstof en ammoniak 

ontstaan, gedeeltelijk ook stikstof. Verder ontstaan dan nog andere 

stankgevende stoffen, zooals mercaptanen. 

De opgeloste en semi-opgeloste organische stoffen zullen voor¬

zoover zij voor rotting vatbaar zijn, onder dezelfde verschijnselen 

als bij de onopgeloste stof genoemd, worden ontleed en vergast. 

De rotting der opgeloste en onopgeloste organische stof zal 

zoolang duren totdat alle disponibele rotbare stof is verbruikt; 

men houdt ten slotte een stinkend, zuurstofvrij vocht over. 

Anders is het, wanneer hetzelfde afvalwater geloosd wordt in 

een stroomende beek of rivier. 

Is de verdunning zeer sterk, dan zullen geen rottingsprocessen 

optreden, maar de organische stoffen zullen zoowel in de slijk als 

in de oplossing door oxydatieve processen worden ontleed, waarbij 

de koolstof niet gedeeltelijk in methaan (CHJ wordt overge

voerd doch in koolzuur (CO2). 
Een ander deel zal via hoogere levensvormen ten slotte in visch-

vleesch worden omgezet, en de rest zal in een onoplosbare humus-

achtige substantie overgaan. 

De rivieren hebben de eigenschap de toegevoerde vuile stoffen 

zelf te reinigen en daarbij de doode organische stof in onschade

lijke levende wezens en in koolzuur om te zetten. 

Een gecompliceerd in elkaar grijpen van physische, chemische 

en biologische processen heeft daarbij plaats. 

De opgeloste organische stoffen zullen in de eerste instantie door 

bacteriën worden ontleed, welke weer tot voedsel dienen voor 

infusoriën en rotatoriën. Deze worden weer door waterkreeftjes, 

watervlooien en dergelijke verslonden, welke een gehefd visch-

voedsel zijn. 

De stikstof-houdende stoffen worden eerst door de bacteriën 
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onder de aerobe condiue's tot nitraten en nitrieten geoxydeerd, 

welke samen met het ontstane koolzuur weer kunnen dienen voor 

den bouw van het protoplasma der groenalgen, die onder den 

invloed van het licht zuurstof afstaan en dus voor eene goede 

aeratie zorgen. 

De gesuspendeerde organische stof wordt gedeeltelijk door 

wormen, slakjes en insecten-larven verteerd, welke op hun beurt 

ten prooi vallen aan de visschen, evenals de zooeven genoemde 

watervlooien, zoodat een groot deel der in de rivieren gebrachte 

organische rotbare stoffen in vischvleesch wordt omgezet. 

Door Kolkwitz en Marsson zijn zeer belangrijke onderzoekingen 

over de zelfreiniging verricht. 

Zij onderscheiden daarbij 3 zones, welke worden doorloopen 

en die eene aanwijzing kunnen geven omtrent den toestand van 

het water op eene bepaalde plaats. 

Die zones zi jn: 

le, de polysaprobe zone, 

2e. de mesosaprobe zone, 

3e. de oligosaprobe zone. 

In de zone der polysaprobiën (d. i . de ondedings-zone) worden 

de hoogmoleculaire organische stoffen (eiwitstoffen, koolhydraten 

e. d.) door reductie-processen bacteriologisch ontleed. 

Het water is zuurstofvrij of heeft althans een zuurstofdeficit, 

Veel koolzuur treedt op, alsook zwavelwaterstof, waardoor de 

modder zwart wordt, (FeS). 

Deze zone is rijk aan bacteriën (meer dan 1 miüioen per c,M,^, 

kleurlooze flagellaten, tubificiden en chironomuslarven). Visschen 

komen niet voor. 

Sommige kanalen in het Noorden hebben over hun geheele 

uitgestrektheid een polysaproob karakter, 

2. De mesosaprobe zone. Di t is de zone der krachtige zelf

reiniging en omvat eene rijke verscheidenheid aan organismen. 

Men deelt ze weer in in een a-zone en een /J-zone, 
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In de a-zone vindt men weliswaar nog zeer vele bacteriën 
( ± 100.000 per c.M.»), vooral draadbacteriën (Sphaerotilus) kleur
looze flagellaten en wormen, doch ook reeds enkele chlorophyll-
houdende lagere organismen. 

Reeds treden er oxydatie-verschijnselen op en sommige visschen 
kunnen er in leven. De opgeloste neemt overdag toe, 's nachts 
af. De afbraak der proteïnen is voortgeschreden tot aminozuren 
en ammoniak. 

Vervuilde slooten en vijvers zijn hiervan een beeld. 

In de /?-zone is de mineralisatie nog verder gegaan. De ammoniak 

der afgebroken eiwitstoffen wordt in salpeterzuur overgevoerd. 

Het bacteriën-getal is beneden de 100.000 per c.M.» gedaald. 

Men vindt veel kiezelalgen, ciliaten, raderdiertjes en crustaceën. 

Het drainwater van de bevloeiingsvelden of het door kunst

matige biologische methoden gereinigd water zijn hiervan een 

beeld. 

3. In de oligosaprobe zone of rein-water zone zijn de specifieke 

vertegenwoordigers der vorige zone bijna geheel verdwenen. 

Het bacteriën-getal is gewoonlijk beneden 1000 c.M.». De 

organismen voeden zich met gemineraliseerde stikstof. Organische 

stikstof is vrijwel geheel verdwenen. 

Het water is met zuurstof verzadigd en vertoont geen zuurstof-

intering. Zelfs voor afvalwater zeer gevoelige visschen komen 

hierin voor. Oppervlaktewater voor eene drinkwatervoorziening 

vertoont dit karakter. 

Door in een bepaald water na te gaan de soort en de hoeveelheid 

der verschillende organismen, kunnen conclusie's over den aard 

en de reinheid van het water worden getrokken. Hierop is de 

biologische wateranalyse gebaseerd (hydrobiologie). 

Tot hoever een bepaald afvalwater zal moeten worden gezuiverd 
zal geheel afhangen van de capaciteit van het water, waarin geloosd 
wordt, en van de gebruiksdoeleinden van dit water. 



Fig. 1. Gasklokken van ijzer en van gewapend beton te Oude Pekela (1915), 



Fig. 2. Continu-filters te Boekelo voor de zuivering van het afvalwater 
eener katoenbleekerij, 



Fig. 3. Installatie voor zuivering van rioolwater door middel van geactiveerd 
slib volgens de methode der luchtdoorblazing. 



Fig. 4. Installatie voor zuivering van afvalwater door middel van geactiveerd 
slib volgens de oppervlakte aeratiemethode Kessener met roteerende borstels. 
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Beschouwen wij thans even alleen den eisch, dat het afvalwater 

van zijne rotbaarheid moet worden bevrijd. 

Is de verdunning zeer groot, dan zal zuivering geheel achterwege 

kunnen blijven en zal men uit aesthetisch oogpunt kunnen volstaan 

met het terughouden van grove, voor het oog dégoutante deelen. 

Bij minder groote verdunning zal men zijn toevlucht moeten 

nemen tot het zooveel mogelijk terughouden, ook van de fijnere 
zwevende deelen, om de overige stoffen zonder offensieve ver

schijnselen te kunnen laten verteren. 

Die fijne deelen kunnen weer gescheiden worden teruggehouden 

al naar het soortelijk gewicht. 

Zoo zal men het zware zand gemakkelijk afzonderlijk kunnen 

laten bezinken door toepassing van eene bepaalde stroomsnelheid, 

b.v. 30 c.M./sec, waarbij dit bezinkt en de lichtere zwevende 

deelen gesuspendeerd blijven. 

Zeven, roosters of bezinkingsbassins kunnen dienen voor de ver

wijdering van een groot deel der fijne onopgeloste stoffen. Bij 

eerstgenoemde inrichtingen spelen de fijnheid van de mazen of 

de staafwijdte, voor het effect een belangrijke rol, terwijl bij de 

mechanische reiniging door bezinking de stroomsnelheid en de 

duur van doorstrooming de doorslaggevende factoren vormen. 

Bezinking kan men toepassen door het afvalwater horizontaal 

te laten stroomen door vlakke bezinkingsbassins, of verticaal 

door klaringstorens. Bij laatstgenoemde moet men eene geringere 

stroomsnelheid toepassen. Men kan op die wijze bij rioolwater 

+ 2/3 der onopgeloste stoffen terughouden. 

Van belang is het, dat de bezonken slijk periodiek uit zulk een 

bassin wordt verwijderd, aangezien deze anders in rotting overgaat, 

daarbij door de gasontwikkeling omhoog wordt gedreven en dan 

met het effluent wegvloeit. Door de intredende rotting van de slijk 

wordt de bovenstaande vloeistof dan tevens van zijn zuurstof 

beroofd en met zwavelwaterstof bezwangerd, terwijl het gehalte 

aan colloidale stoffen toeneemt. 
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Zulk een vloeistof wordt biologisch moeilijker gezuiverd dan 

de verschbezonken vloeistof. 

Indien men de slijk dus niet binnen den t i jd , dat de rotting 

optreedt verwijdert en deze tijd is, afhankelijk van het jaargetijde 

2 a 3 dagen, zal de bezinkingstank veranderen in een z.g. septic-

stank, rottingstank. 

De anaerobe bacteriën in de slijk kunnen de vaste stoffen eerst 

vergassen, nadat deze door enzymatische processen zijn gehydro-

lyseerd, oplosbaar gemaakt. De proteolytische en diastatische enzy

men (zooals trypsin, pepsin, diastase), verder de vetsplitsende 

lipase worden met het afvalwater voortdurend aangevoerd. Papier 

en andere cellulose-houdende stoffen ondergaan eene cellulose 

gisting, waarbij methaan en koolzuur, of waterstof en koolzuur 

ontstaan. 

Dezelfde gassen kunnen door andere bacteriën eveneens worden 

gevormd uit koolhydraten of uit zouten van organische zuren 

(azijnzuur, mierenzuur, boterzuur) of aminozuren, die primair 

weer uit hoogere organische verbindingen door bacteriologische 

ontleding ontstaan. 

Eiwitstoffen b.v. worden bij de rotting eerst in aminozuren, 

zooals leucin e. d. gesplitst en hieruit ontstaat dan het koolzuur 

en methaan, benevens de ammoniak en de aminen. Deze laatste, 

zoowel als eenige andere stikstof-houdende rottingsproducten, 

o. a. het indol, skatol en de zwavelhoudende mercaptanen en verder 

niet te vergeten de zwavelwaterstof, geven aan de resulteerende 

vloeistof den walgelijken rottingslucht. Deze zwavelwaterstof kan 

ook biologisch ontstaan door reducde der sulfaten (zooals gips) 

bij aanwezigheid der organische stoffen. 

De intensiteit der rotting, resp. der gisting hangt geheel af van 

de temperatuur, de reactie en de concentratie van het afvalwater. 

Door eene goed geleide gisting is het in sommige gevallen 

mogelijk zulk een sterke gasontwikkeling te veroorzaken, dat het 

gelijkt of het afvalwater kookt. 
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Die indruk wordt vooral teweeggebracht door het telkens naar 

boven komen van groote plakkaten slijk, die, nadat ze het mee

gevoerde gas aan de oppervlakte hebben laten ontwijken, weer 

bezinken. 

Die gassen werden het eerst in ons land geutiliseerd als krachtgas, 

lichtgas en warmtebron. Sedert eenige jaren wordt dit overal 

elders toegepast. 

Over de septic-tanks zal ik niet nader uitwijden, daar deze 

methode vrijwel heeft afgedaan. Zooals ik reeds mededeelde 

hebben ze het groote nadeel, dat de verkregen vloeistof moeilijker 

definitief is te zuiveren dan versch afvalwater en dat de vloeistof 

sterk stinkt. 

Het zwavelijzer, dat in f i j n gesuspendeerden toestand met het 

effluent meestroomt, wordt nog over grooten afstand door het 

koolzuur van de lucht onder zwavelwaterstof-vorming ontleed, 

zoodat het kanaal nog langen tijd zijn stank bl i j f t behouden, tenzij 

een groote verdunning plaats heeft. 

Als zelfstandige reinigingsmethode komen septic tanks daarom 

niet in aanmerking. Slechts voor kleine installatie's, waar men 

de bediening zooveel mogelijk wil uitschakelen, en als voorreiniging 

bij industrieel afvalwater, kan toepassing nog wel eens wen

schelijk zijn. 

Het voordeel der septic-tank, hetwelk gelegen is in een vorming 

van slijk met laag watergehalte, is met het voordeel van het principe 

der bezinking door Imhoff vereenigd in zijn Z.g. Emscherbrunnen, 

Het afvalwater doorloopt daarbij een bezinkingsbassin, waarvan 

de bodem uit schuine wanden bestaat, welke een spleet openlaten, 

waardoor de slijk, welke van die wanden afglijdt, gevoerd wordt 

in een afzonderlijk daarondergelegen slijkruimte. Men behoudt 

dan een versch afvalwater, terwijl de slijk in de slijkruimte door 

afname van zijn watergehalte en door vernietiging van een deel 

der organische stof, (z.g. „Schlammverzehrung") op 1/3 a 1/4 
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van zijn volume vv^oi'dt teruggebracht en daarbij tegelijk gemakkelijk 
draineerbaar is geworden. 

Niet slechts door bezinking of septic-tanks kunnen zwevende 

deelen uit het afvalwater worden verwijderd. Dit kan ook geschieden 

door het teweegbrengen van een chemisch neerslag in het afval

water, hetwelk bij zijn bezinking de zwevende stoffen meesleurt. 

Deze z.g. chemische klaring was eenige tientallen jaren geleden 

voor rioolwater in Engeland veel in gebruik, maar heeft daar 

evenals de septic-tanks vrijwel afgedaan. Voor het afvalwater van 

sommige industrieën is men er nog steeds op aangewezen. 

Afgezien van de kosten der geregeld benoodigde chemicaliën, 

is een groot nadeel dezer methode, de vorming van reusachtige 

hoeveelheden moeilijk verkoopbaar slijk. 

De slijk uit bezinkingsbassins of uit de Emscherbrunnen kan 

het gemakkelijkst en goedkoopst tot eene spitbare massa worden 

ontwaterd, die het transport naar de boeren mogelijk maakt, door 

ze te brengen op gedraineerde droogbedjes van gezeefde fijne 

sinteltjes. 

In sommige steden, waar het vetgehalte van de slijk, tengevolge 

van het verwerkte industriëele afvalwater hoog is, b.v. te Bradford 

(24 % vet) wordt een deel van het vet daaruit gewonnen door de 

slijk, na aanzuring met zwavelzuur warm te persen. Ui t 60.000 NP 

afvalwater per dag wordt daar dagelijks 10.000 K . G . ruw vet 

gemaakt, dat voor f 90.— per ton wordt verkocht. 

Bij de zooeven besproken methoden van z.g, voorreiniging, 

wordt slechts bereikt een terughouden van een deel der onopgeloste 

stoffen. Behalve dan door de septic-tanks, waarbij ook een deel 

der opgeloste stoffen werd vernietigd, blijven de opgeloste en 

colloidale stoffen bij die voorreiniging dus intact. 

De verkregen wateren zullen bij loozing in een stilstaande sloot 
nog verontreiniging veroorzaken. 
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Slechts door één der vormen van biologische reiniging (be

vloeiing, contact-bedden, continu-filters of geactiveerd slib), 

kan eene vloeistof verkregen worden, welke houdbaar is, d, w. z. 

niet meer voor rotting vatbaar. 

Wanneer men een bak, welke volgestapeld is met stukjes gezeefde 

sinteltjes, vult met bezonken afvalwater, en dit vervolgens er weer 

uit laat loopen, na eenige uren wederom vult en weder laat leeg-

loopen en dit telkens herhaalt, dan zal men na eenigen ti jd be

merken, dat zich op die sinteltjes een slijmerig laagje heeft gevormd 

en dat de vloeistof, welke telkens afgelaten wordt, een groot 

percentage minder organische stoffen bevat dan de vloeistof, 

waarmede zulk een bak werd gevuld en dat de afgelaten vloeistof 

niet meer in rotting kan worden overgevoerd. 

Het slijmerige laagje op de sinteltjes zal telkens bij de vulling, 

aan het afvalwater door absorptie zoowel de opgeloste als colloidale 

organische stoffen onttrekken en bij het leegstaan zullen de bacteriën 

en andere organismen, welke daarin voorkomen en welke lucht 

voor hun groei en levensfunctie noodig hebben, die stoffen bio

chemisch afbouwen tot koolzuur, water, stikstof, salpeterzuur, 

zwavelzuur en een humusachtige massa. 

Om een zoo sterk mogelijke absorptie en een zoo sterk mogelijke 

bacteriologische destructie der organische stof te verkrijgen, is 

dus een voldoende zmirstoftoevoer onmisbaar. De overblijvende 

humusachtige stof moet verder geregeld worden verwijderd om 

de luchtruimte tusschen de sinteltjes onveranderd te houden. 

Zulk een bak met sintels, welke gevuld wordt en weer geledigd 

en daarna een rusttijd van eenige uren wordt gelaten voor regene

ratie van de slijmlaag, heet contdctbed. 

Ze worden thans niet meer gebouwd, werkten dus inter-

mitteerend, en in opvolgende trappen, vereischten veel bediening 

en verstopten op den duur door de humus, welke bij het ledigen 

niet voldoende mee werd uitgespoeld. Wel is door den uitvinder 
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Dibdin beproefd om verstopping te voorkomen, door gebruik 

te maken van systematisch opgestapelde leiplaten inplaats van 

sintels, doch ook deze wijziging heeft niet het gewenschte resul

taat opgeleverd. Ze zijn verdrongen door de z.g. continu-filters, 

waarbij het afvalwater geregeld en regelmatig over een bed van 

opgestapelde sinteltjes wordt verdeeld, zoodat bij het passeeren 

door het bed de processen van absorptie en regeneratie tegelijker

tijd worden doorloopen. Iedere druppel verdeelt zich over de opper

vlakte van een sinteltje en valt er aan de onderzijde als druppeltje 

weer af en vindt intusschen voldoende zuurstof om het ont

stane Oa-deficit aan te vullen, terwijl het COj ongehinderd wegvloeit. 

Aangezien men bij continufilters niet verplicht is fijnkorrelig 

materiaal te gebruiken, is het gevaar voor verstopping veel geringer 

dan bij contactbedden. 

Het filtermateriaal moet hard zijn, ruw, poreus en bestand tegen 

verweering. Hoogovenslakken, lavakies, cokes, grint, kiezels, harde 

sintels, worden gebruikt. 

Het spreekt vanzelf, dat eene goede gelijkmatige verdeeling van 

het water over het filtermateriaal en eene doeltreffende drainage 

voor het water, de humus en de ontstane gassen, hoofdvereischten 

zijn voor eene goede werking. 

De uitgespoelde humus wordt gemakkelijk in een bezinkings

bassin teruggehouden. 

Op een continu-filter stroomt dus het afvalwater over het 

actieve slijmlaagje der sinteltjes, terwijl eene luchtcirculatie door 

het filter plaats heeft. 

Bij de geactiveerde slib methode wordt de lucht door het afvalwater 

geblazen, terwijl de vlokjes door de vloeistof zweven. 

De aerobe bacteriën welke aan die vlokjes kleven, ontvangen 

de zuurstof dus uit de in het afvalwater bij het aereeren opgeloste 

lucht, en zij vernietigen telkens de door die vlokjes uit het water 

geabsorbeerde colloidale en opgeloste stoffen. 
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De lucht kan op den bodem door poreuze tegels (z.g. diffusers) 
als behetjes door de vloeistof worden geperst, óf ze kan aan de 
atmosfeer aan de oppervlakte worden onttrokken, 

Hoe grooter die oppervlakte is, des te meer atmosferische lucht 
in oplossing gaat. 

Het is dus van belang, dat een rimpeling der oppervlakte wordt 
veroorzaakt en dat de vloeistof vanaf de oppervlakte telkens naar 
diepere lagen wordt geleid. 

Di t wordt verkregen, door de poreuze tegels aan één der langs-
zijden op den bodem aan te brengen, waardoor eene ronddraaiende 
of spiraalvormige beweging wordt verkregen, óf door het aan
brengen van eene speciale roer-inrichting, 

In het eerste geval zorgt de lucht dus tegelijk voor roering en 
aeratie. Voor' eerstgenoemde functie is meer lucht noodig dan 
vereischt wordt voor de (tegelijk daarmede verkregen) aerade. 

Om krachtverbruik te sparen heeft men daarom getracht deze 
2 funcde's te scheiden, en wel door het zwevend houden van de 
slib te doen plaats hebben door middel van een roerder, welke 
een constant krachtsverbruik vereischt, en de aeratie door het 
inblazen van lucht, waarvan de hoeveelheid wordt geregeld naar 
de concentratie aan organische stoffen. 

De aeratie-tijd, welke noodig is om normaal rioolwater te zuiveren, 
bedraagt ± 6 uren, en men verbruikt dan ongeveer de 7 a 10-voudige 
hoeveelheid lucht. 

Bij gescheiden roering en aeratie is voor deze laatste slechts 

een gelijke tot dubbele hoeveelheid lucht noodig als aan water 

wordt gezuiverd. 

Het Instituut voor zuivering van afvalwater heeft installatie's 

gebouwd O. a. te Apeldoorn, te Hilversum en te Beverwijk, waarbij 

de aeratie wordt teweeggebracht door middel van borstels, zooals 

gebruikt worden voor de straatveegmachines. 

De hoeveelheid shb, welke steeds in circulatie is, bedraagt 

10 a 20 % van het volume der vloeistof, afhankelijk van de concen-



146 

trade van het afvalwater aan te verteren organische stoffen. 

Wi l men afvalwater gedeeltelijk zuiveren met geactiveerd slib, 

dan kan dit geschieden door toepassing van een korten aeratietijd, 

bijvoorbeeld 1 uur. 

Het spreekt vanzelf, dat de geactiveerde slib dan zóó sterk met 

geabsorbeerde organische stof wordt belast, dat deze niet in gelijke 

mate biologisch kan worden vernietigd, waaronder dan de activiteit 

zoude lijden. In een dergelijk geval brengt men de slib weer in 

goede conditie door haar te re-aereeren. 

De slib neemt ten slotte in volume toe en het overtollige moet 

worden verwijderd. Men kan ze versch laten drogen op droog

bedjes van sintels, of ze eerst laten uitrotten, waardoor het volume 

sterk wordt gereduceerd. Wanneer men bedenkt, dat het water

gehalte ± 99 % bedraagt, terwijl dit slechts 80 % is bij uitgerotte 

slib, beteekent dit dus, dat daardoor slechts 1/20 van het oor

spronkelijk volume wordt verkregen. 

Geactiveerd slib is een uitstekende meststof vooral voor gras

velden en voor de cultuur van rozen. De voorloopige resultaten 

van de proefnemingen door het Instituut voor zuivering van afval

water verricht op het gebied der bloembollencultuur, zijn veel

belovend. 

Tenslotte wil ik nog in het kort het een en ander zeggen van 

de z.g. natuurlijke biologische reiniging en over de zuivering door 

middel van vischvijvers. 

Dat de grond reinigend voor afvalwater werkt, was al zeer lang 

bekend. De verklaring der zuivering door bevloeiing werd echter 

vroeger gezocht in eene directe chemische oxydatie der organische 

stoffen en directe werking der planten. 

Latere onderzoekingen hebben echter uitgemaakt, dat de werking 

in den bodem geheel te vergelijken is met die der oxydadebedden 

en dus weer neerkomt op eene absorptie door den grond en daarna 

eene destructie der geabsorbeerde stoffen door biologische processen. 

In plaats van biologische filters kunstmatig te bouwen uit op-
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gestapeld materiaal, wordt bij deze methode dus van den natuur

lijken bodem gebruik gemaakt. Voorwaarden voor het verkrijgen 

van goede resultaten zijn de aanwezigheid van poreus zand van 

gelijkmatige korrelgrootte door de geheele massa, eene hoogte 

van filterlaag van minstens 1 Meter en eene goede drainage. Verder 

is het aan te bevelen, dat het afvalwater eerst eene voorreiniging 

ondergaat, daar anders de oppervlakte van den grond zich zoude 

dichtzetten met slijk, waardoor de noodzakelijke toetreding van 

lucht op den duur zoude worden belemmerd. 

De grondfiltratie kan toegepast worden op niet gecultiveerden 

grond, óf men kan bepaalde gewassen daarop telen. Dan wordt 

het dus eene utilisatie-methode van afvalwater. Een deel van de 

kali wordt door de bodemcolloïden geabsorbeerd en daarna door 

de wortels der planten opgenomen, een deel der organisch gebonden 

phosphorus wordt in phosphorzuur overgevoerd, die evenals het 

uit de organische N gevormde salpeterzuur aan kalk of aan basische 

zouten wordt gebonden en dan de planten ten goede komt. 

De door biologische processen afgebouwde organische stof bli jf t 

als humus achter, die de absorpdewerking voor nieuwe toegevoerde 

stoffen uit het afvalwater verhoogt. 

Waar bij lagen grondwaterstand op niet te grooten afstand 

der steden een voldoende oppervlakte aan geschikten grond is te 

verkrijgen tegen niet te hoogen prijs, is bevloeiing eene gemakkelijke 

wijze om van het afvalwater te worden bevrijd. 

Bij de zuivering door middel van vischvijvers, welke eveneens 

een utilisatie-methode is, ligt het in de bedoehng, een deel der 

organische stoffen in vischvleesch om te zetten door de voor

waarden voor het leven der visschen en voor het optreden der 

zelfreiniging zoo gunstig mogelijk te maken. 

Men verdunt daartoe het versche, zooveel mogelijk van vaste 

deelen bevrijde afvalwater met de 5 a 10-voudige hoeveelheid 

zuiver, zuurstofrijk water en laat dit mengsel langzaam door vijvers 

stroomen, waarin zoodanige visschen zijn gebracht, die niet erg 
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gevoelig zijn voor een zuurstoftekort, b.v. karpers en zeelt. 

Om planten die licht wegnemen van de oppervlakte te houden 

(Lemna), laat men eenden in de vijvers zwemmen. 

Allerlei organismen, welke bij de zelfreiniging zijn besproken, 

treden op of worden bij afwezigheid toegevoegd. Wordt gezorgd, 

dat het gehalte aan opgeloste zuurstof niet daalt tot de grens 

waarbij ademnood optreedt, dan is er volop voedsel en zullen 

de visschen sterk in gewicht toenemen. 

Deze methode wordt veel in Beieren toegepast. Ook is ze in 

Straatsburg in gebruik. 

Om een idee te geven van de toename van vischvleesch moge ik 

vermelden, dat daar in 1 zomer b.v. karpers 3 pond in gewicht 

toenamen en dat met 2 H.A. oppervlakte aan vijvers, bestemd 

voor verwerking van het afvalwater van ± 4000 inwoners, men 

in 1 jaar een toename van vischvleesch verkreeg van ± 1000 K .G . 

De opgeloste Og moet natuurlijk geregeld worden gecontroleerd 

om ademnood of vischsterfte te voorkomen. 
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