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Gedurende het maatschappelijk jaar 1929—1930 had de Maatschappij „Diligentia" 294 leden, waaronder 2 eereleden.
In de algemeene vergadering van October 1929 werden de
aftredende bestuursleden herkozen.
In den winter werden een tweetal cursussen gegeven. De eerste
door Prof. Ph, S t o m p s uit Amsterdam over „ D e tegenwoordige
stand van het evolutievraagstuk" en de tweede door Prof. Dr, W.
R e i n d e r s uit Delft, over „Fotochemie."
De eerste cursus werd gevolgd door 35 leden en 6 niet-leden
der Maatschappij, De tweede door 17 leden en 4 niet-leden.
Zooals gewoonlijk gaf FI,M, de Koningin Moeder weder blijk
van Hare belangstelling in de maatschappij „Diligentia" door een
lezing bij te wonen.
De spreekbeurten werden vervuld door de H . H . Prof. Dr. A.
P a n n e k o e k, Dr, J. M , B ij v o e t. Prof. H . Z w a a r d e m a k e r , Dr. B a l t h v. d. P o l , E. C. v a n R ij s s e 1, Prof.
Dr. P, C. P. J a n s e n , Prof. Dr. J. J e s w i e t , Dr. H . C.
B u r g e r , Prof. Dr, H . A. B r o u w e r. Prof. Dr. G. v a n
11 e r s o n Jr., Dr. P. S c h ni i d t. Prof. Dr, P, E h r e n f e s t
en Prof. Dr. E, C o h e n .
De kosten van het gebouw vergden dit jaar een groot bedrag
van de kas. In de zaal werd een behoorlijke vloerbedekking gelegd
en alle rieten fauteuils en stoelen werden vervangen door gestoffeerde.
D i t is dan ook de oorzaak dat eenig verlies is geleden.
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NORMALE
EN ABNORMALE O N T W I K K E L I N G
door
PROF. DR. G. K R E D I E T .

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren!
Voor il? mijn voordracht over normale en abnormale ontwikkeling
in het dierenrijk aanvang, zij het mij vergund overeenkomstig
het verlangen van U w bestuur eenige oogenblikken Uwe aandacht
te vragen voor de herdenking van Prof. ZWAARDEMAKER, die kort
geleden overleden is en die het vorige jaar voor U nog eene lezing
heeft mogen houden, waaraan U ongetwijfeld de aangenaamste
herinneringen hebt bewaard. Prof. ZWAARDEMAKER was een groot
geleerde en een groot mensch. Zijn onderzoekingen over de physiologie der zintuigen hadden hem reeds een internationalen naam
bezorgd, toen hij met zijn even ingenieuse als oorspronkelijke
onderzoekingen over de hartsfunctie begon, die nieuwe lauweren
aan zijn luister bijzetten. Talrijk waren de bewijzen van waardeering, die hij van alle zijden mocht ontvangen. H i j was lid van vele
binnenlandsche en buitenlandsche, geleerde genootschappen,
doctor honoris causa van vele universiteiten en hoogescholen. H i j
was een groot dienaar der wetenschap, meer nog, een groot dienaar
der menschheid.
Wie van het abnormale iets wil begrijpen, zal van het normale
het noodige begrip moeten hebben. Als ik me heden avond op dit
standpunt mag stellen, kan het moeilijk anders of ik moet de bespreking van de abnormale ontwikkeling door die van de normale
laten voorafgaan.
1
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De vorming van het nieuwe individu begint met de bevruchting
van de moederlijke eicel door de vaderlijke zaadcel. In de beide
kiemcellen, die zich bij dit proces volkomen met elkander vereenigen, zijn in aanleg alle eigenschappen der beide ouderdieren aanwezig en zoo zal dus het zich ontwikkelende jong ze ook bezitten.
Het zal dus van dezelfde diersoort zijn, overeenkomstige gestalte
en manieren vertoonen, kortom het zal als de ouders goed zijn een
flinke vertegenwoordiger van zijn soort worden, Hoe interessant
dit vraagstuk der overerving ook moge zijn, het valt thans buiten
onze competentie, aangezien we ons alleen met de ontwikkelingsprocessen bezig moeten houden. Voor ons is thans de bevruchting
het moment, waarop de vorming, de genese, begint, Maar het is
meer dan dat alleen. Door de bevruchting heeft de eicel de groote
tendenz tot deeling gekregen, die voor dien tijd in lang zoo'n
groote mate niet aanwezig was. Ik mag dit met behulp van een
voorbeeld, aan de zoogdieren ontleend, toelichten. Er zijn hier
n,m, gevallen bekend, dat een eicel, die nog in den eierstok aanwezig was, reeds een neiging tot ontwikkeling vertoonde en dit
uitte door zich te gaan deelen. Verder dan tot het 16 cellige stadium heeft zoo'n eicel het nog niet gebracht. Daarna volgde degeneratie en ging zij onherroepelijk te gronde. Een ander voorbeeld,
dat waarschijnlijk sprekender is, is het volgende. Het is mogelijk
een konijne-ei, dat onbevrucht is en zich in den eileider bevindt,
over te brengen in een voedingsmedium, dat door samenstelling
en temperatuur een geschikte omgeving voor verdere ontwikkeling vormt. Men is nu in staat deze groei onder den microscoop
te vervolgen, ja de moderne techniek heeft het reeds zoo ver gebracht, dat men de beelden van deze ontwikkeling op een f i l m
kan vastleggen en ze versneld en vergroot voor ons op het doek
kan werpen. Hetzelfde kan men ook met een bevrucht konijneei doen en nu is het verrassend het verschil tusschen beide waar
te nemen. Het blijkt nu, dat de deelingen der onbevruchte eicel
veel minder snel gaan, onregelmatiger plaats vinden en betrekkelijk
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gauw ophouden, doordat degeneratieverschijnselen optreden, en
de dood snel volgt,
Het indringen van de mannelijke zaadcel heeft dus de tendenz
tot sterke groei en ontwikkeling doen ontstaan. Deze uit zich, zooals ik reeds eenige malen heb aangegeven, in een zich steeds weer
opnieuw deelen of klieven van de eicel en hare nakomelingen. Zoo
ontstaat dus eerst een tweecellig stadium, daarna een viercellig,
een achtcellig, enz. Deze regelmatigheid is bij lagere dieren vrij
constant, bij hoogere ontbreekt ze, zoodat drie-, zescelligheid
enz. kan voorkomen.
Als ik thans de eerste gevolgen van die klievingen naga, blijkt,
dat alle zoo ontstane cellen niet los naast elkander zijn komen te
liggen, maar zich als een eenheid zijn blijven handhaven. Er wordt
een lichaam gevormd, dat door zijn groote gelijkenis met een moerbei den naam van morula heeft gekregen. Doordat zich tusschen de
cellen vloeistof opzamelt, dat deels een product van de cellen zelf
is, deels uit de omgeving is opgenomen, komen er ruimten vrij,
die zich tot een centrale holte vereenigen, zoodat nu een blaasje
is gevormd, dat blastula heet. Bij de verschillende diersoorten
komen nu reeds verschillen in de ontwikkeling voor den dag. Als
ik me beperk tot de zoogdieren, blijkt, dat de vorming van het
kiemblaasje op eenigszins andere wijze gaat. Want reeds voor
het morulastadium is bereikt, is er verschil in de cellen te zien.
Wat of daarvan de beteekenis is, weet men niet, maar wel, dat, als
het moerbeistadium is gepasseerd, de uitwendige laag van cellen
een ander voorkomen heeft dan de inwendige. Deze laatste blijven
steeds als groep bij elkander, zoodat ze als de holte optreedt, als
een knopje in het lumen uitsteken, terwijl de oorspronkelijke uitwendige laag tot holtewand wordt. De zoo verkregen toestand
kan men het best vergelijken met de elastieke bal, waarmede onze
kinderen spelen en waarin zoo'n rubberpropje tegen den wand te
voelen is. D i t laatste, dat dan op één lijn te stellen is met de groep
der inwendige cellen, stelt het lichaampje voor, waaruit het embryo.
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dus de aanstaande vrucht, zal groeien en dat den naam draagt van
embryonaalaanleg of embryoblast, terwijl de bal zelf, die dus de
uitwendige laag der morula- en blastulacellen representeert de
kiemblaaswand is, die men den naam heeft gegeven van trophoblast, omdat hieruit het vlies zal groeien, dat de verbinding met
het moederdier tot stand zal brengen en dus voor de voeding
zal zorg dragen. Bij de zoogdieren zijn dus nu reeds alle cellen niet
meer gelijk aan elkander, zijn er reeds verschillen opgetreden,
m.a.w. er is reeds differentiatie met de daaraan verbonden verdeeling van den arbeid.
Met de vorming der blastula rekent men het zoogenaamde
klievingsstadium beëindigd en begint dat der vorming van de
kiembladen. Dat met het ophouden van het klievingsstadium geen
einde is gekomen aan de deelingen is van zelf sprekend, omdat
het juist door middel van de voortdurende deeling is, dat het
embryo groeit.
Voor we met de ontwikkeling verder gaan, zou ik Uwe aandacht
voor enkele beschouwingen willen vragen. Men zou zoo gaarne
willen weten wat of nu uit elk der verschillende deelen van het tot
nu toe besproken stadium te voorschijn komt. Dat het tezamen
het geheele individu is, zal geen nadere toelichting behoeven;
maar of nu bepaalde deelen van de blastula ook reeds voorstadia
zijn van bepaalde deelen van het lichaam of dat in een later stadium
pas wordt aangegeven, wat of ieder der cellen zal worden, zijn
vragen op wier mogelijk antwoord toch wel prijs wordt gesteld.
Daartoe doet men het beste zich het geheele individu teruggevormd te denken tot eicel, bij wijze van een f i l m , die teruggedraaid
wordt. Geleidelijk aan komt dan het ingewikkelde uit het meer
eenvoudige voor den dag en ziet men hoe bepaalde deelen van het
lichaam tot bepaalde celgroepen kunnen worden teruggebracht,
deze weer tot bepaalde cellen van de blastula, die op hun beurt
weer een bepaald gedeelte van de eicel in zich dragen. Het is dus
heelemaal niet vreemd aan te nemen, dat in de eicel verschillende
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gebieden naast elkander zijn gelegen, die als het ware in aanleg
reeds verschillende lichaamsdeelen voorstellen. De geheele ontwikkeling zou dan niets anders zijn dan een ontplooiing van het
in aanleg reeds aanwezige. Zoo'n eicel zou als het ware een mozaik
van verschillend geaarde deelen zijn en wordt dan ook als mozaikei aangeduid. Naast deze opvatting bestaat nog een andere, die
van de meening uitgaat, dat de bouw van de eicel homogeen is,
dat dus alle deelen dezelfde beteekenis bezitten en dat eerst tijdens
de verdere ontwikkeling een arbeidsverdeeling tot stand komt,
waardoor de onderscheiden organen, waaruit het lichaam bestaat,
voor den dag komen.
Hierbij komt de oude vraag der praeformatie of epigenese weer
op den voorgrond. I n de dagen van ZWAMMERDAM geloofde men
algemeen, dat in de kiemcel de aanstaande vrucht reeds in verkleinde vorm aanwezig was, dus dat alle organen met al hunne
bestanddeelen in zeer kleine afmetingen reeds gepraeformeerd
in de kiemcel besloten lagen en dat de ontwikkeling dus niets anders
dan een evolutieproces was, waardoor het individu ontstond. Men
sprak dan ook van de praeformatie- of evolutietheorie. I n de 18de
eeuw stelde CASPAR FRIEDRICH WOLFF hier de leer der epigenese
of postformatie tegenover. H i j gaf aan, dat de organen niet als
zoodanig in de kiem aanwezig waren, dat zij eerst later geleidelijk
na elkander ontstonden, dat het volgende uit het voorgaande
stadium te voorschijn kwam, dat er dus niet van een praeformatie
maar van een postformatie of epigenese sprake was.
In de zooevengenoemde mozaikeieren zit de idee der praeformatie van vroeger in nieuweren vorm i n . Thans zijn het niet
meer de organen in miniatuurvorm, maar zijn ze het in aanleg en
vindt er dus tijdens de ontwikkeling niet een zuivere ontplooiing,
maar ook nog een vorming van de organen plaats uit reeds aangewezen materiaal. De leer, die deze opvatting van de ontwikkeling
huldigt, heet de neo-evolutieleer.
Wanneer deze beschouwingswijze juist is, zullen er reeds bij de
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eerste deeling twee cellen zijn ontstaan, die verschillend zijn. Als
dus een van deze twee cellen wordt vernietigd, zal er, stel, dat
verdere ontwikkeling nog mogelijk is, een abnormaal gevormd,
gebrekkig dier geboren moeten worden, waaraan een groot gedeelte
der organen ontbreekt, nl. die, waarvan de aanleg in de vernietigde
klievingscel was gelegen. Of wanneer men tijdens het morula- of
blastulastadium door persen of centrifugeeren de onderlinge
ligging der cellen veranderde, zouden de organen kris en kras
door elkander komen te liggen en zou er een waarachtig monster
ontstaan. Inderdaad zijn er dieren, die door zulke mozaikeieren
gekenmerkt zijn en waarbij de proefnemingen resultaten hebben
opgeleverd, die met het bovengezegde overeenkomen. Z i j komen
uitsluitend onder de lagere dieren voor.
Bij de hoogere dieren zijn de verhoudingen anders. Hier ontstaan bij de eerste deeling twee klievingscellen, die volkomen
gelijkwaardig zijn. A l het kunnen, de geheele potens, van de eicel
is op deze twee cellen overgegaan. Zij zijn dus evenals de kiemcel
totipotent. Waarschijnlijk is dit bij de eerst volgende deeling voor
de vier dan opgetreden klievingscellen ook nog het geval, maar
daarna schijnt de totipotentie, de almacht, plaats te maken voor
een multipotentie, een veelmacht. En zoo neemt men bij de voortgaande deelingen gedurende de embryonale ontwikkeling de potentie der vellen geleidelijk af, waardoor ze steeds meer geschikt
worden voor de functie, waarvoor ze tenslotte zijn bedoeld. Iedere
deeling doet de potens van de cel verminderen, laat eene potentie
evenwel in ongerepte mate aanwezig, d.i, die, welke voor de toekomstige beteekenis van de cel van de grootste waarde is en waardoor ze speciaal geschikt wordt het bepaalde weefsel te vormen,
dat ze door de plaats, die ze in de ontwikkeling in het individu
heeft gekregen, moet vormen, Het is evenwel nog de vraag of er
van al de oorspronkelijke potenties nog niet meer in die cel zijn
gebleven, dan alleen voor het ontstaan van dat bepaalde weefsel
noodig is. M,a,w, of er nog niet enkele andere potenties latent
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aanwezig zijn gebleven, die onder abnormale omstandigheden tot
ontwikkeling kunnen komen.
Vraagt men zich af, onder welke invloeden bepaalde potenties
sterker voor den dag komen dan de andere, dan blijkt het voornamelijk de plaats in het zich ontwikkelende embryo te zijn, die
in dezen van de grootste beteekenis is. I n de elkander zich steeds
opvolgende stadia is dus de volgende afhankelijk van de voorgaande
en komt dus de idee der epigenese bij deze eieren meer op den
voorgrond.
In de blastula is voorloopig van deze potentieverdeeling nog
niet veel te merken, eerst bij de vorming der kiembladen treedt
zij meer op den voorgrond. Bekijken we daartoe de normale ontwikkeling verder, dan moeten we ons beperken tot het zoogdierblaasje, dat uit de embryonaalaanleg en de trophoblast bestaat,
die samen de klievings- of kiemblaasholte omgeven. I n een snel
tempo de verdere groei volgende, zien we, dat de onderste cellen
van den embryonaalaanleg zich afplatten en maken, dat we er nu
twee lagen aan kunnen onderscheiden, nl. een buitenste laag of
kiemblad, het ectoderm en een binnenste, het entoderm. Deze
laatste breidt zich ook langs de binnenzijde der trophoblast uit,
zoodat deze weldra ook uit twee lagen bestaat, waarvan de buitenste
de trophoblast op een lijn te stellen is met het ectoderm. Ondeitusschen is de embryonaalaanleg schijfvormig geworden en heeft
den naam van kiemschijf gekregen. Hierin vormt zich nu een
donkere streep, die door een groote celrijkdom is gekenmerkt en
voor in een verdikte knop eindigt. D i t is de primitiefstreep, die
juist in de midden- of mediaanlijn is gelegen, twee symmetrische
helften doet ontstaan en aan de bovenzijde van het embryo is gelegen. De verdikking, waarin zij eindigt, ligt voor en draagt den
naam van knoop van HENSEN, We kunnen ons nu dus orienteeren
We weten wat voor en achter, rechts en links, enz. is. Van den knoop
van HENSEN gaat in voorbenedenwaartsche richting in de mediaanlijn een celstreng uit, die we als een voortzetting van de primitief-
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streep mogen aanmerken. Van de grootste beteekenis is, dat van
deze beide uit naar terzijde, naar voren en naar achter cellen worden
losgelaten, die tusschen ecto- en entoderm, ook tusschen trophoblast en entoderm indringen en zich tot een derde kiemblad rangschikken, dat tusschen de beide andere in is gelegen en den naam
draagt van mesoderm. Daarna grijpt in het voor de primitiefstreep
gelegen gedeelte van het embryo de sterkste groei plaats, waardoor deze tot op het achterste gedeelte van het lichaam wordt teruggedrongen. I n de mediaanlijn vormt zich nu het centrale zenuwstelsel, waarvan het voorste, sterkste gedeelte tot de hersenen zal
worden, Doordat nu de zijranden en de voor- en achterrand van
de kiemschijf zich naar beneden gaan omkrullen en als ze elkander
in de ondermiddellijn, de zgn. witte lijn, ontmoeten ixiet elkander
gaan vergroeien (op de plaats van de aanstaande navel na), ontstaat uit de platte kiemschijf het cilindervormige lichaam, dat
alle zoogdieren eigen is. Vervolgens gaat het mesoderm naast het
centrale zenuwstelsel zich in vakjes, zoogenaamde segmenten oplossen en vormt zich in het meer zijdelings en onder gelegen mesoderm een holte die lichaamsholte wordt genoemd en waaruit later
borst- en buikholte te voorschijn komen.
Tot zoover zullen we de normale ontwikkeling volgen, omdat
kennis van deze stadia noodig is om de abnormale vormingen te
begrijpen, die ik met U zou willen bespreken. Eerst moet ik evenwel met enkele woorden de beteekenis van de vorming der kiembladen voor U uiteenzetten. Men kan ze, zooals trouwens hun
naam ook reeds aanduidt, onderkennen aan de plaats, die zij in het
embryo innemen. De cellen, waaruit zij bestaan, bieden weinig
verschillen. Het principieele van de kiembladen is gelegen in het
feit, dat elk der drie bepaalde organen vormt. Men onderscheidt
dus ectodermale, als huid met aanhangende deelen, zenuwstelsel
en zintuigen, entodermale als longen en ingewanden en mesodermale organen als spieren, skelet en nieren. U i t het entoderm b.v.
zal zich geen deel van het skelet vormen, evenmin als uit het meso-
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derm een deel van het centrale zenuwstelsel zal ontstaan. M.a.w.
elk kiemblad heeft zijn eigen potenties meegekregen. Bij de verdere
vorming der organen wordt de potentie van ieder gedeelte nader
bepaald, waardoor het aangewezen weefsel zich kan vormen. Doch
men vergete niet en dat is voor het begrijpen der abnormale ontwikkeling van veel belang, dat al ontstaat op een bepaalde plaats
een bepaald orgaan, die cellen, die voor die vorming dienen, ook
nog wel iets anders hadden kunnen vormen, wanneer de omstandigheden daarvoor gunstig waren geweest. Naast de potenties,
die dus normaal tot ontwikkeling komen, zijn er altijd nog andere,
zooals men zegt, latent aanwezig.
De leer, die zich bezig houdt met de producten der afwijkende
ontwikkeling, met de zoogenaamde monsters, draagt den naam
van teratologie. Tusschen haar en de normale embryologie bestaat
geen scherpe grens, omdat de overgang tusschen de normale en de
abnormale producten een geleidelijke is. Het verschil met het
normale kan zoo gering zijn, dat men er over zou kunnen twisten,
waarmede men te doen heeft. Een duidelijk kenmerk, waaraan men
zou kunnen zien, waar het normale eindigt en het abnormale begint, bestaat niet. Op een avond als deze zal ik U niet met deze
ondergeschikte kwesties vermoeien, maar U liever eenige monstra
toonen, aan wier abnormaliteit niemand behoeft te twijfelen.
Wanneer U zoo'n monster ziet, vraagt U zich zonder twijfel
af, hoe het mogelijk is, dat zoo iets kan ontstaan. Wat zou toch
wel de oorzaak zijn, dat zoo iets optreedt. Maar een vraag naar de
oorzaak blijft steeds onbeantwoord. Het wezen der dingen zullen
we nooit leeren kennen. Dat verhindert niet, dat toch steeds pogingen worden aangewend om dieper i n de kwesties door te dringen
en dat steeds gevorscht zal worden naar die oorzaken, die we met
ons menschelijk denken kunnen omvatten en die een zekere, bevredigende verklaring kunnen schenken.
Zoo weten we bijv. dat de oorzaak voor sommige afwijkingen
buiten de vrucht zijn gelegen. Er zijn dieren, als de mensch, wier

10
vruchten een lange navelstreng bezitten. Het is bekend, dat deze
zich bij de beweging, die de vrucht maakt, om het geheele lichaam
of om een uitstekend lichaamsdeel als een been kan slingeren,
wat een insnoering zelfs een afsnoering ten gevolge kan hebben.
Een zoo geboren dier zal dus bijv. een been kunnen bezitten,
waarvan slecht een stomp aanwezig is. Dergelijke oorzaken, die
buiten de vrucht zijn gelegen, heeten exogene oorzaken. Het b l i j f t
evenwel de vraag, of men in zulke gevallen wel van een abnormale
ontwikkeling mag spreken.
In verreweg de meeste gevallen ligt de oorzaak in het individu
zelf en wordt hij endogeen genoemd. Wat we er van weten, is echter
zeer gering. Bekend is, dat van eenzelfde vaderdier vele nakomelingen soms alle een zelfde afwijking vertoonen. Ook is bekend,
dat van een moederdier in verschillende worpen, waarvan de vaders
niet dezelfde zijn, dieren met bepaalde abnormaliteiten voorkomen.
Het staat dus wel vast, dat er een erfelijkheidskwestie i n het spel
kan zijn. I n dat geval zullen er dus van de bevruchting af aan factoren in de eicel zijn, waartoe men de afwijking kan terugbrengen,
hetzij dat deze factoren abnormaal zijn, of dat er enkele ontbreken,
of dat de vaderlijke en moederlijke niet harmonieeren,
Het onderzoek naar de causa is het meest onvruchtbare, omdat
het bijna steeds voert tot algemeene begrippen, waarvan men de
beteekenis niet goed kan overzien. Men slaat dan gewoonlijk ook
een andere weg in, die ten minste over de wijze,waarop de abnormale
ontwikkeling is verloopen, eenig licht verspreidt. Men begint n l , ,
als men een monster ter onderzoek toegezonden krijgt, met vast
te stellen wat voor een soort het is. M.a.w. men maakt zijn diagnose.
Dan tracht men na te gaan op welke wijze deze abnormaliteit is
ontstaan en vergelijkt daartoe de gevonden monstervormen met
het normale en tracht zoo een idee te krijgen van het geen afwijkends
in de vorming heeft plaats gevonden. Heeft men ook hierover een
naar de grootste waarschijnlijkheid duidelijk beeld gekregen, dan
probeert men na te vorschen in welk stadium van de ontwikkeling
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de abnormaliteit het eerste zichtbaar moet zijn geweest. Men zoekt
dus naar het moment, waarop de ontwikkeling, voor ons waarneembaar, den normalen weg verliet. D i t moment heet de teratogenitische eindperiode. Het is juist het zoeken hiernaar, dat thans het
geheele onderzoek in de teratologie beheerscht. Ten slotte laat
men zijn gedachte gaan over de mogelijke oorzaak en komt dan
bijna zonder uitzondering tot de conclusie, dat er een endogeen
moment in het spel is en stelt zich dan daarmede tevreden,
Vele onderzoekers hebben getracht een overzicht van de vele
vormen van monstra te geven. Geen is het nog gelukt een goed
schematisch overzicht te maken, zoodat men zich ertoe beperkt,
zooveel mogelijk bij ieder hoofdstuk der embryologie de daarbij
behoorende afwijkingen te noemen. Ik zal me niet op dezen weg
begeven, maar zal met behulp van een wel is waar oude indeeling
U enkele monstervormen vertoonen. De oudere auteurs deelden
ze in drieën in, nl. in een te weinig, een te veel en een iets anders.
Dat zijn resp. monstra per defectam, monstra per excessam en
monstra per fabricam aliënam of monstra aliënantia.
Tot de defecten rekende men;
a. Fissuren of spleten; bijv, een gespleten gehemelte, een spleet
in de witte lijn, waardoor de buikwand niet geheel gesloten was
of een spleet in de wervelkolom, waarbij zelfs het ruggemerg gespleten kan zijn,
b. Aplasiën en hypoplasiën. Met de eerste uitdrukking w i l men
zeggen, dat organen of lichaamsdeelen geheel kunnen ontbreken,
• bijv. het niet aanwezig zijn van een been, van nieren, ja zelfs van
het hart, terwijl een hypoplasie een te klein of een niet voldoende
uitgegroeid orgaan of .lichaamsdeel moet voorstellen. De oorzaak
er voor is endogeen in tegenstelling met die der mutilaties of verminkingen, waarvan de oorzaak exigeen is.
c. Dwerggroei of nanismus.
Tot de excessen rekent men:
a, Uitgroeiingen of protuberantia, bijv. aangeboren gezwellen,
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die meestal in aanleg reeds in den kiem aanwezig zijn, zich tijdens
het embryonale leven rustig houden en gewoonlijk eerst op lateren
leeftijd met embryonalen groeikracht te voorschijn komen.
b, Hyperplasien en pluraliteit. Een hyperplasie is een vorming
van een te groot orgaan of lichaamsdeel; een pluraliteit is een te
veel. Als voorbeeld van het laatste zij gewezen op de dubbelmonsters of op een te veel aan ledematen,
c, Reuzengroei of gigantismus.
De groep der aliënen was vroeger zeer groot, omdat men hiertoe
de meest fantastische monsters, waarvan men het bestaan alleen
van anderen had vernomen, onderbracht. Ook nam men de meest
uiteenloopende en bovennatuurlijke oorzaken aan als invloeden
van den duivel, paringen van dieren van zeer verschillende soort,
verzien enz. Ih de oude leerboeken vindt men zulke nooit waargenomen monstra afgebeeld en in de nieuwe doen ze als curiositeiten dienst. Als zoodanig laat ik U er ook enkele lantaarnplaatjes
van zien. Dat zulke oude mystieke verhalen zich lang handhaven
en zelfs nu nog niet geheel uit de wereld zijn, zal U niet verwonderen
als men waarneemt, hoe zelfs zeer ontwikkelde menschen nog b i j geloovig kunnen zijn.
Er zijn misschien nog enkele vormingen, die men thans nog i n
den groep der aliënantia zou kunnen onderbrengen; bijv, het voorkomen van een derde hoorn bij een koe midden op het voorhoofd,
het aanwezig zijn van tanden in de slaapstreek naast het oor of in
den wrong tusschen twee hoorns i n of haargroei op het oog.
Deze indeeling biedt me de gelegenheid U enkele der monstervormen te verklaren met behulp van hetgeen ik U bij de bespreking
der normale embryologie heb mogen vertellen. Ik kan dat het beste
doen aan den hand van enkel voorbeelden uit iedere groep. Als
eerste neem ik een uit de fissuren, nl. een schistosoma reflexum,
waarbij niet alleen geen vergroeing in de witte lijn heeft plaats
gevonden, maar waarbij tevens de zijdelingsche lichaamswanden
in bovenwaartsche richting zijn gegroeid, terwijl de wervelkolom
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een zoodanige verkromming vertoont, dat hij als het ware in het
midden naar boven wordt omgebogen. De beenen steken dus alle
vier over den kop uit en de ingewanden hangen, doordat de romp
niet gesloten is, buiten het lichaam uit. Het begin van deze misvorming is het zich niet sluiten van den ondersten lichaamswand,
dus moet het moment in de ontwikkeling, waarop zich deze afwijking aanlegt, gezocht worden in de periode, waarin de embryonale kiemschijf tot het cilindrische lichaam wordt omgevormd.
Vraagt men naar het waarom, dan zoekt men tevergeefs.
Als voorbeeld van een aplasie noemde ik reeds het ontbreken
van een bepaald orgaan of lichaamsdeel. Is er nog iets van aanwezig,
dan spreekt men van hypoplasie. Een dier met drie beenen heeft
gewoonlijk van het vierde nog wel een klein stukje, van een voorbeen nog wel een schouderblad en van een achterbeen nog wel
een stuk van het bekken. Uitwendig voelt men dan ook steeds nog
een klein stompje. Bijna altijd kan men lezen, dat het gemis van
zoo'n been wordt toegeschreven aan een uitwendigen invloed als
druk of omsnoering met daarop volgende afklemming. D i t is onjuist, want ontbreken van een achterbeen bijv. gaat steeds gepaard
met hypoplasie van de nier aan dezelfde zijde. D i t laatste kan toch
moeilijk het gevolg zijn van een uitwendige omstandigheid. Ook
bij de beenafwijking ligt de oorzaak inwendig en bestaat in een niet
voldoende aanleg van dat orgaan, alsof er te weinig materiaal aanwezig is om een been te vormen. Het beginpunt van dit euvel moet
gezocht worden in een stadium even ouder dan dat der primitiefstreep, in een onvoldoende ontwikkeling van het mesoderm ter
plaatse waar het been Zal ontstaan. Is het een achterbeen dan zal
tevens de nier zich niet volkomen kunnen ontwikkelen, omdat
het mesoderm, waaruit achterbeen en nier zich zullen ontwikkelen
onmiddellijk in elkanders nabijheid is gelegen.
Voor aangeboren gezwellen ligt de kwestie iets anders. Hierbij
neemt men aan, dat tijdens de ontwikkeling enkele cellen hare
embryonale groeikracht hebben behouden en in een jong stadium
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van hare differentiatie zijn gebleven, totdat zij op lateren leeftijd
hare groeikracht ongeremd gaan vertoonen en gezwellen doen
ontstaan, die meestal kwaadaardig van karakter zijn.
Als voorbeeld van pluraliteit heb ik de dubbelmonsters genomen,
die den indruk maken alsof ze door vergroeiing van twee individuen zijn ontstaan. D i t is hoogst waarschijnlijk niet het geval,
zooals U uit de geprojecteerde voorbeelden zult hebben kunnen
waarnemen. Zij ontstaan doordat zich op een kiemschijf twee
primitiefstrepen met tv\'ee knoopen van HENSEN en twee naar voren
gerichte strengen aanleggen, waardoor dus twee lichaamsassen
optreden en zich twee lichamen zullen vormen. De hoeken, die de
primitiefstrepen maken en de afstand, die er tusschen beide bestaat, bepaalt welken vorm van dubbelmonster er zal ontstaan.
Soms is de eene primitiefstreep veel beter ontwikkeld dan de
andere. I n dat geval zal zoo'n monster uit een groot en een klein
individueel deel bestaan. De groote heet dan autosiet en de kleine
parasiet.
Tot de groep der aliënen, die men feitelijk beter zou kunnen
weglaten, rekent men nog afwijkingen als de derde hoorn op het
voorhoofd, haar op de cornea en dgl. Als er een groep is, waaraan
niets vreemds is, dan is het wel die der aliënen. Want hier liggen de
kwesties wel zeer eenvoudig. Normaal ontstaat de hoorn uit de
opperhuid aan weerszijden van het voorhoofdsbeen. Dat is dus de
normale potentie van de opperhuid daar ter plaatse. N u is vorming
van hoornsubstantie een normale functie van de huid, zooals blijkt
uit het optreden van klauwen en nagels en van eelt op plaatsen
van druk. Waar deze potentie dus aan de opperhuid eigen is, en ze
dus als het ware in iedere cel ervan ten minste latent aanwezig is,
daar kan men zich gemakkelijk indenken, dat onder omstandigheden, die wij helaas niet kennen, ook op een andere plaats dan de
normale zich een hoorn kan vormen. Het zelfde geldt voor het haar
op de cornea, die ook een product is van de opperhuid. We weten
dat het vermogen om haar te vormen aan de huid wel zeer eigen is.

Op de plaats van het doorschijnende hoornvlies zijn in de opperhuid andere eigenschappen opgetreden nl, van doorzichtig te worden en licht te kunnen doorlaten. Dat de latente potentie haar te
kunnen vormen nog niet heelemaal afwezig is, bewijst het voorkomen ervan in abnormale gevallen.
Gaarne zou ik U meerdere afwijkingen vertoonen en liever nog
U meer inlichten omtrent de beteekenis, die de teratologie heett
voor andere takken van wetenschappen. Ik vrees evenwel reeds
teveel van Uwe zeer gewaardeerde aandacht te hebben gevergd
en meen dus nu te moeten eindigen. Ik heb gezegd.

OVER ROOK E N STOF
door
DR. F. M . JAEGER.

1. Evenals in een door de zon beschenen landschap de glans
van het licht onderbroken pleegt te worden door min of meer
diepe schaduwen, — zoo gaat met de toenemende beheersching
van de natuurkrachten door den mensch, — gelijk deze zich meer
in het bijzonder afspiegelt in de enorme ontwikkeling der techniek
en industrie van onzen tijd, — de stof- en rookplaag als eene eveneens schijnbaar onafscheidelijke schaduw gepaard. De overlast
veroorzaakt in het veld en op de wegen door de stofwolken, die
opgejaagd worden door snel zich voortbewegende voertuigen;
de grauwe, mistroostige nevels, die als een het zonlicht onderscheppend gordijn over geheele industrie-gebieden blijven hangen;
de beruchte „gele" en „zwarte misten" in groote bevolkingscentra
zooals Londen, — zijn alle verschijnselen, waarmee de moderne
mensch zóózeer vertrouwd is geraakt, dat hij deze euvelen, als
schijnbaar onvermijdelijk, met zekere berusting pleegt te dragen,
zoolang de gevolgen ervan slechts niet onmiddellijk laetaal zijn.
Toch is het onjuist te meenen, dat de rook- en stofplaag van onzen
tijd, zooal niet opgeheven, dan toch in elk geval niet aanzienlijk
verminderd zou kunnen worden. Waar het gevaar van stof en rook
in de atmosfeer niet slechts voor het leven, maar ook voor het goed
en bezit der bevolking, in vele gevallen direct bewezen is, daar
trachten bedrijfshygiëne, techniek en wetenschap door het onderZoek der betreffende verschijnselen in de laatste decenniën, allengs
tot maatregelen te komen, waardoor de gemeenschap tegen de

booze gevolgen van het bedoelde euvel zooveel mogelijk beschermd
zal kunnen worden.
Bij het algemeene onderzoek van rook en stof in de atmosfeer
is in de eerste plaats gebleken, hoe enormgrooidehoeveelhedenmaterie
zijn, die in fijnverdeelden toestand in de atmosfeer gebracht worden,
U i t eene Amerikaansche statistiek bijv. blijkt, dat in een groot
industrie-centrum als Pittsburgh, jaarlijks op eiken vierkanten
K . M . méér dan 300,000 K G . stof neervalt. Voor de geheele stad
tezamen beteekent dat eene hoeveelheid stof, die zóó groot is, dat
ter wegvoering daarvan een goederentrein noodig zou zijn, die eene
lengte van 150 K M . zou moeten bezitten.
De meting van de hoeveelheid der in de atmosfeer voorhanden
hoeveelheid stof- en rookdeeltjes, alsmede de studie van hunne
geaardheid, geschiedt met behulp van eene in beginsel zeer eenvoudige methode, I n een doosvormig apparaat van den hier afgebeelden vorm bevindt zich eene opening in het deksel en in den
bodem, zoodat een bepaald volume van de te onderzoeken lucht
daardoor i n - en uit kan treden. De voorste opening wordt door eene
poreuze membraan afgesloten, welke met eene moeilijk verdampende
vloeistof, b.v. met wat glycerine, bevochtigd is. Bij het doorzuigen
van de lucht blijven de stof -en rookdeeltjes nu op de membraan
kleven en kunnen met behulp van een mikroskoop bestudeerd
en geteld worden. U i t de oppervlakte van de membraan, het bepaalde
aantal der deeltjes en het volume der doorgezogen lucht, kan dan
de geheele hoeveelheid stof berekend worden, die zich bijv. in één
kubieken Meter der atmosfeer bevindt. I n hare uitvoering zijn deze
proeven niet zoo eenvoudig; maar ik hoop, dat het U duidelijk zal
zijn, zonder dat ik in details treed, dat men het stofgehalte der
lucht aldus op verschillende hoogten van den aardbodem kan vergelijken. Kent men bovendien nog het gewicht van de hoeveelheid
stof die in één kub. M . bevat is, dan kan ook een besluit omtrent de
gemiddelde grootte der deeltjes getrokken worden. Gebleken is, dat
in het vrije veld, ver van de groote steden, het aantal stofdeeltjes
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per
lucht van de orde van 140 of 150 millioen is, maar dat dit
aantal in de straten van eene stad als Den Haag tot ongeveer 8000,
in een fabrieksdistrict zelfs tot 36000 millioen kan stijgen. Wanneer
men bedenkt, dat een volwassen mensch per uur gemiddeld 500
L , lucht inademt, dan neemt hij in eene groote stad per uur ca.
4000 millioen, in eene fabrieksplaats circa 18 milliard van zulke
stofdeeltjes op, welke door zijn organisme onschadelijk gemaakt
moeten worden. Nog veel bedenkelijker echter is het feit, dat in
bepaalde bedrijven die stof van bijzonder schadelijken aard is, en
dat in sommige werkplaatsen, zooals in malerijen en slijperijen, die
hoeveelheid stof per volume-eenheid soms 20 tot 1000 malen
grooter kan zijn dan de zooeven genoemde.
Toch is het gewicht van die millioenen en milliarden stofdeeltjes
nog zeer gering, zooals uit het volgende tabelletje moge blijken:

Plaats:

In open, drogen tuin
Idem, na 2 dagen regen
In het veld, rondom eene stad
I n fabrieksplaats
In polijstinrichting (ongeveegd)
Idem, na het vegen
In cement-malerij
In zandsteenslijperij

Milligrammen stof
in 1 kub. M. lucht:
0,28
0,07
0,94
1,85
5,4
1,6
234,0
310,0

Hieruit blijkt eene der eerste kwaliteiten van wat wij „stof" en
„rook" plegen te noemen, nl., dat zij uit uiterst kleine deeltjes, dus
uit materie in een bijzonder fijnen verdeelingsgraad bestaan. Zooals wij weldra zullen zien, hangen nu de zeer bijzondere eigen-
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schappen van stof- en rookwolken ten nauwste met die fijne verdeeling, — of zooals men in de wetenschap pleegt te zeggen: met
dien hoogen dispersie-graad, — samen. Daarbij moet echter al terstond worden opgemerkt, dat de eigenschappen van een stof- of
rookwolk niet alleen bepaald worden door de geaardheid der gedispergeerde stof en haren dispersie-graad, maar óók door die van
de omgeving, waarin zich die deeltjes bevinden, In de atmosfeer is
dat de lucht; maar die verdeeling kan ook in een ander milieu aanwezig zijn. Het medium èn de gedispergeerde stof moeten dan ook
steeds tezamen in aanmerking genomen worden, wil men de eigenschappen van zulke fijn-disperse systemen beoordeelen.
Rook- en stofwolken nu zijn typische „disperse systemen",
waarin meestal lucht het „dispersie-middel" is, de daarin verdeelde zwaardere deeltjes als de „gedispergeerde materie" onderscheiden worden; maar voor hun gedrag is steeds de geheele combinatie van gedispergeerde stof èn dispersie-middel maatgevend,
2, Waarom nu zijn de eigenschappen van zulke dispersoïeden
zoo geheel anders dan die van materie in meer massalen vorm ?
In de eerste plaats daarom, omdat het oppervlak tusschen de
gedispergeerde deeltjes en het medium door den hoogen verdeelingsgraad zoo sterk is toegenomen en dus het aangrijpingsoppervlak der stof voor uitwendige agentiën zooveel grooter is
dan in gewone omstandigheden,
U weet allen, dat ijzer „roest", d,w,Z., dat het zich met de zuurstof van de lucht kan verbinden. Onderstellen w i j , dat wij een kubus
van ijzer hebben, welks ribbe 10 c . M . bedraagt (Gewicht: 7,86
K.G,). De omringende zuurstof kan dan de ijzerdeeltjes aantasten,
die in een oppervlak van 600 cM.^ gelegen zijn. Als ik diezelfde
gewichthoeveelheid ijzer echter i n kuben verdeel van 1 c M . ribbe,
dan zijn de aan den invloed van de zuurstof blootgestelde deeltjes
ijzer diè, welke over eene oppervlakte van 6000 cM,^ verspreid
zijn, Is dat ijzer in kuben van 1 m M . ribbe voorhanden, dan is het
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oppervlak van het blootgestelde ijger reeds tot 60000 cM^ gestegen.
Bij de afmetingen van deeltjes, zooals zij in stof- en rookwolken voorkomen, •— afmetingen, die 1/1000 of 1/10000 van een m M , bedragen, •— wordt nu het specifieke, blootgestelde oppervlak, enorm
groot, en zou voor het genoemde gewicht ijzer, bij 1/10000 m M ,
ribbe van de kubusvormige deeltjes, reeds 600 millioen cM.^, d,i,
6 Hectaren bedragen.
Omdat het aantal door de zuurstof aantastbare ijzerdeeltjes, dat
over deze 6 Hectaren verspreid is, zoo enorm veel grooter is dan
dat, hetwelk oorspronkelijk in 6 dM.^ aan de werking der omringende zuurstof blootgesteld was, zal de kans, dat die ijzerdeeltjes
zich met de zuurstof verbinden, binnen denzelfden tijd ook zooveel grooter zijn; m.a,w, het fijngedispergeerde ijzer zal zich met
eene veel en veel grootere snelheid oxydeeren, dan het massieve
ijzer. Dat dit inderdaad waar is, moge door de volgende proef
blijken: terwijl een massief stuk ijzer in den tijd van dezen avond
niet merkbaar geoxydeerd wordt, zal het uiterst f i j n verdeelde
i]ze.ïpoeder, dat ik in deze geëvacueerde buizen heb, onmiddellijk
verbranden tot ijzerroest, zoodra ik de buizen open en het poeder
in de lucht uitstrooi (pyrophoor ijzer). Een ander voorbeeld van
den invloed, welken de verdeelingsgraad der stof op hare chemische
reactie-snelheid heeft, kan ik U laten zien in de wijze waarop
eenerzijds een stukje massief platina, anderzijds een in water f i j n
gedispergeerd platina (colloïdaal platina), de ontleding van waterstof-peroxyde in water en zuurstof versnelt: de veel levendigere
zuurstof-ontwikkeling in het laatste geval, zooals zij door projectie
op het scherm zichtbaar wordt, is een gevolg van het veel en veel
grootere aanrakings-oppervlak tusschen de vloeistof en het platina,
met zijn thans veel hoogeren verdeelingsgraad.
Het enorme explosie-gevaar van fijnverdeelde, brandbare stof
in lucht of zuurstof, wordt hierdoor begrijpelijk. Een stuk steenkool wordt door de zuurstof der lucht wèl aangegrepen, doch
slechts langzaam; daarentegen vormt een in lucht gedispergeerde
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wolk van uiterst f i j n verdeelde kooldeeltjes een hevig explosief
mengsel, dat de grootste gevaren voor de mijnwerkers oplevert,
zoodra de oxydatie op eenige plaats door genoegzame temperatuursverhooging wordt ingeleid. De jaarlijks voorkomende explosie's
in malerijen, in stijfsel- en dextrine-fabrieken, enz., zijn andere
voorbeelden van het genoemd gevaar; ik behoef hier slechts te
herinneren aan de droevige rampen, die verleden jaar in eene
dextrine-fabriek te Veendam en in eene stijfselfabriek te Hijssel
plaats grepen; of aan de door het volgende plaatje geïllustreerde
verwoesting der 1500 K G . zware maalmachines in de suikermalerij te Frankenthal, zooals zij bij de explosie in 1917 aldaar
plaats had, en waarbij de geheele fabriek, met hare 40 a 80 c M .
dikke muren totaal vernietigd werd. Eene dergelijke ontploffing
greep in 1878 in eene malerij in Minneapolis plaats, waarbij talrijke
menschen gedood, drie meelfabrieken geheel verwoest werden,
en een schade van meerdere millioenen dollars geleden werd,
3. Alvorens over de maatregelen te spreken, die ter voorkoming van dergelijke rampen in werkplaatsen en fabrieken genomen kunnen worden, moet ik U , ter beter begrip, eerst echter
nog van eenige andere eigenschappen van zulke „dispersoïeden",
als stof- en rookwolken nu eenmaal zijn, op de hoogte stellen, omdat
op de te behandelen verschijnselen enkele latere proeven gebaseerd
zijn.
Wanneer men eene i n eenige middenstof, — hetzij vloeibare of
gasvormige, — fijn-gedispergeerde stof van terzijde met een lichtbundel van groote intensiteit bestraalt, dan treedt een eigenaardig
optisch effect op, dat naar zijn ontdekker, den Engelschen natuuronderzoeker TYNDALL, gewoonlijk als het zgn. TYNBALL-verschijnsel
wordt bestempeld. Ik wil U het genoemde effect eerst met behulp
van in water fijn-gedispergeerde stoffen {zwavel; arseensulfide)
laten zien, en daarna met in gassen gedispergeerde stoffen, bijv,
met tabaksrook in lucht, met den damp van amylnitriet, enz. Dat
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versche tabaksrook „blauw" is, berust op het feit, dat de hierin
gedispergeerde deeltjes zoo uiterst klein zijn: bij langere aanwezigheid in de lucht ballen zich die deeltjes meer en meer samen tot
grovere, dus minder sterk gedispergeerde deeltjes, waardoor de
kleur van den rook allengs minder uitgesproken blauw en valer
wordt.
Men noemt zulke in water gedispergeerde stoffen hydrosols („sol"
van solutio = oplossing, om ze te ondersclieiden van gewone „oplossingen", bijv. van suiker in water); op dezelfde wijze moeten
stof- en rookwolken, waarbij de materie in lucht als middenstof
gedispergeerd is, als aerosols worden beschouwd. Het T Y N D A L L verschijnsel is aan alle hydro- of aëro-sols gemeen; volkomen zuivere
oplossingen van zout of suiker in water, vertoonen het bedoelde
optische gedrag niet in merkbare mate. Een der meest grootsche
TYNDALL-verschijnselen werd i n de jaren 1883—1888 in de atmosfeer
der aarde waargenomen in den vorm van de zgn. „lichtende nachtwolken" of van den „rooden gloed". Het bij de geweldige, in 1883
plaatsgegrepene uitbarsting van den vulkaan Krakatoa, in uiterst
fijn-verdeelden toestand in de atmosfeer uitgeslingerde vulkanische
stof, werd wegens de later te behandelen electrische afstooting door
de aardoppervlakte, in de bovenste lagen der atmosfeer tot eene
uiterst fijn-gedispergeerde aëro-sol, en werd in dien toestand daar
gedurende vele jaren zwevende gehouden. Het in deze aerosol verstrooide zonlicht zou de oorzaak van een TYNDALL-verschijnsel op
reusachtige schaal en daarmee gedurende die jaren die van de
„lichtende nachtwolken" geweest zijn.
Het TYNDALL-verschijnsel doet ons in elk geval een middel
aan de hand, om langs optischen weg de aanwezigheid van stof
en rook in gasvormige middenstoffen vast te stellen,
4. Eene tweede, voor onze beschouwingen uiterst belangrijke
eigenschap van zulke dispersoïeden is deze, dat de fijn-gedispergeerde stofdeeltjes steeds eene positieve of negatieve electrische lading
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blijken te bezitten. De aanwezigheid dier electrische lading is zelfs
voor het blijvend voortbestaan van zulk eene hydro- of aëro-sol
strikt noodzakelijk. Dat de gedispergeerde deeltjes van een dispers
systeem inderdaad steeds zulk eene electrische lading bezitten,
kan worden bewezen door de volgende proefneming. In deze U vormige buis heb ik een hydrosol, welke uit in water fijn-verdeeld
„molybdeenblauw" bestaat. I n de vloeistof zijn twee platinaplaatjes aangebracht, waarvan het eene met de positieve, het andere
met de negatieve pool der stadsleiding verbonden wordt. Wanneer
het fijnverdeelde molybdeenblauw nu eene electrische lading bezit, dan zullen de deeltjes door de gelijknamig-geladen pool worden
afgestooten, door de andere pool worden aangetrokken. Inderdaad
blijkt dit het geval te zijn: na eenigen tijd is rondom de eene pool
het molybdeenblauw verdwenen en naar de andere pool heengevoerd. D i t verschijnsel, hetwelk bekend staat als de „electrische
kataphorese", stelt ons in staat, om het algebraïsch voorteeken der
electrische lading van de gedispergeerde deeltjes vast te stellen.
Dat teeken is nl. steeds hetzelfde als dat van de pool, waardoor de
deeltjes afgestooten worden.
Het volgende lantaarnplaatje nu bewijst U , dat ook de deeltjes,
die in gewonen rook voorkomen, — dus in een aëro-sol, — eveneens eene electrische lading bezitten. Deze fotografie stelt een sterk
vergroot mikroskopisch beeld voor van rookdeeltjes, die zich van
links naar rechts in horizontale stroombanen voortbewegen tusschen
twee evenwijdige metaalplaten, die boven en onder in de figuur
zichtbaar zijn, Deze twee metaalplaten worden beurtelings -|- en —,
en omgekeerd, opgeladen. Zooals U ziet, is de stroombaan der
rookdeeltjes nu niet meer rechtlijnig, maar zigzag-voïmïg, — als
gevolg van de beurtelingsche afstootingen en aantrekkingen door
de eene, of door de andere electrode. D i t bewijst, dat de rookdeeltjes zelf eene electrische lading moeten bezitten. Hetzelfde
geldt voor andere rookwolken: als wij eene sigaar of cigarette
rooken, dan zijn de deeltjes in de blauwe rookwolk, welke wij in de
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atmosfeer uitstooten, electrisch geladen. Zoo is het ook met de
door een automobiel of ander voertuig opgejaagde stofwolken:
ook de stofdeeltjes daarin dragen eene electrische lading, die +
of — is, al naargelang van den chemischen aard van het opgejaagde
stof.
De aanwezigheid van deze electrische ladingen op de fijn-gedispergeerde deeltjes van een stof- of rookwolk is voor de beoordeeling
van de eigenschappen ervan van fundamenteele beteekenis. Niet
alleen, dat daarop, zooals w i j straks zien zullen, de voornaamste
technische methode berust, om de stof- en rookwolken onschadelijk
te maken en vooral om de rook-plaag te bestrijden; maar ook andere
eigenaardigheden van deze dispersoïeden worden er door verklaard.
Zoo heeft de ervaring geleerd, dat zulke kleine, van electrische
ladingen voorziene deeltjes de eigenschap hebben, om als „condensatie-kernen" te fungeeren, waarop gasvormige stoffen, vnl.
verzadigde dampen, zooals de waterdamp, zich uiterst gemakkelijk
verdichten. Daar deze aldus gevormde waterdruppeltjes zeer klein
zijn en hun oppervlak sterk naar buiten toe gekromd is, is hun
dampdruk veel grooter dan die van de omringende waterdamp.
Eenmaal gevormd, zullen zij dus moeilijk weer verdwijnen.
Vandaar de mfs(vorming boven de groote industriegebieden,
waarbij de in de lucht aanwezige waterdamp zich als fijne waterdruppeltjes om die electrisch geladen rook- en stofdeeltjes condenseert; ook het optreden der gele en zwarte misten in dichte
bevolkingscentra, met eene atmosfeer, die zeer rijk aan stof- en
rookwolken is, wordt daardoor beheerscht.
Dat er zulk een verband bestaat tusschen het rookgehalte der
atmosfeer en de veelvuldigheid van het optreden van nevels en
mist, — daarvan moge het volgende lantaarnplaatje U overtuigen.
U i t deze grafische voorstelling, welke voor enkele Engelsche industrie-plaatsen de frequentie van het aantal mistige dagen (in
procenten) voor het jaar 1925 aangeeft, blijkt, dat een diep minimum
voor alle plaatsen aanwezig is van Zaterdag op Zondag, met eene

25
snelle stijging van Zondagnacht op Maandag, Daarin uit zich de
invloed van het Engelsche „week-end", wanneer op Zaterdagmiddag de fabrieken voor een groot deel worden stopgezet, terwijl
de vuren en ovens van Zondagnacht op Maandag weer worden in
gang gebracht, en dan de rookvorming dus weer toeneemt.
In de malerijen, katoenpluizerijen, enz. kan de electrische
lading der fijne verdeelde stof kolossale waarden aannemen. Vormt
de stof, omdat zij brandbaar is, met lucht een brandbaar mengsel,
dan kan eventueel door de electrische ontlading der deeltjes aan de
metallieke deelen der machines ergens eene electrische vonk ontstaan, welke de oxydatie daar ter plaatse inleidt, zoodat heftige
explosie's of branden optreden kunnen. Zooiets kan in zulke
fabrieken, waar brandbare stof geproduceerd wordt, óók geschieden
door de electrische vonken, die door de electrische oplading der
drijfriemen kunnen ontstaan, als gevolg van het slippen dier drijfriemen over de riemschijven. Het brand- en explosie-gevaar wordt
in zulke gevallen bovendien nog vergroot door de omstandigheid,
dat als gevolg van het condenseerend vermogen der electrisch
geladen stofdeeltjes, ook de zuurstof-concentratie om elk brandbaar deeltje aanzienlijk vergroot wordt, en ook daardoor de oxydatie-snelheid sterk toeneemt, I n de moleculaire gaslaagjes, die zich
aldus om elk stofdeeltje vormen, kan de zuurstofdruk enorme
waarden aannemen; en ook dit feit maakt het begrijpelijk, waarom
die verbrandingen, mede in verband met het groote specifieke
oppervlak der brandbare deeltjes, zooveel heftiger en sneller geschieden, dan bij grootere, samenhangende massa's dier oxydeerbare materialen. Vandaar het groote explosiegevaar in suiker- en
stijfselmalerijen, en de geweldige verwoestingen, die daardoor
kunnen worden aangericht,
5. Dat stof- en rookwolken des te stabieler zijn, naarmate de
afmetingen der gedispergeerde deeltjes kleiner, d.w.z. hun dispersie-graad hooger is, hangt daarmede samen, dat hoe kleiner de
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deeltjes zijn, hoe langzamer zij in lucht of in eene andere gasvormige
middenstof onder de werking van de zwaarte-kracht naar beneden
zullen vallen. Wanneer men de gedispergeerde deeltjes als bolvormig met een straal = r mag beschouwen, als d hun soortelijk
gewicht, d' dat van het omringende medium is, en w de coëfficiënt
van inwendige wrijving daarvan is, dan is de snelheid v waarmee
het deeltje onder de werking van de zwaartekracht g naar beneden
valt, volgens eene door STOKES afgeleide wet, gegeven door de
betrekking:
. =

2/9..^(i=:^^
w
Het deeltje zal dus des te langzamer vallen, naarmate het verschil
in specifiek gewicht d — d' tusschen gedispergeerde stof en
dispersie-medium kleiner is, en ook des te langzamer, naarmate de
wrijving w van de middenstof grooter is; maar daar die snelheid
bovendien recht evenredig is met het vierkant van den straal r
van het deeltje, zal v ook des te kleiner zijn, naarmate r kleiner is,
en déze invloed van de afmetingen van het stofdeeltje zal sterk
overwegen. Vandaar, dat „ f i j n e " stof lang blijft zweven i n de lucht,
terwijl de stofwolken, die uit grovere deeltjes bestaan, snel bezinken. I n lucht als middenstof is de wrijvingscoëfficient w klein.
Een zandkorrel van 0,1 m M . straal (d = 2,5) zal daarin per seconde
ongeveer 3 Meter naar beneden vallen, terwijl een deeltje van den
2
tabaksrook, dat een gemiddelden straal van J^^^ m M . (rf =
i
1.0) heeft, daartoe niet ééne seconde, maar eene geheele maand
noodig zou hebben. Over die valverschijnselen van zulke fijne
deeltjes in een gas, waarvan zich de molekulen tengevolge van de
warmtebeweging steeds zèlf bewegen en voortdurend tegen het
vallende deeltje aanbotsen, zou nog heel veel te zeggen zijn, o.a.
in verband net het ontstaan van de zoogenaamde „BROWN'sche
beweging" dier aldus beïnvloede gedispergeerde deeltjes. Maar de
tijd ontbreekt thans, om nader op deze kwesties in te gaan.
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6. Wanneer nu eene rook- of stofwolk uit uiterst kleine deeltjes
bestaat en dus lang blijft zweven, dan moet elke poging om haar te
verwijderen, d.w.z. om haar tot neervallen te dwingen, daarop gericht zijn, om de afmetingen harer deeltjes zooveel mogelijk te vergrooten, zoodat massievere deeltjes ontstaan, die sneller vallen
dan de oorspronkelijke. D i t nu kan geschieden, óf door aan de
gedispergeerde deeltjes hunne electrische ladingen te ontnemen,
óf door hen door mechanische bewegingen, vnl. door „wervelbewegingen" te dwingen zich saam te ballen tot grootere aggregaten.
Vooral wanneer in de wervelende stofmassa vaste wanden geplaatst worden, waaraan zich de deeltjes door adhaesie kunnen
vasthechten, kan deze mechanische condensatie-methode zeer
effectief worden gemaakt. Ontneemt men anderzijds op eenige
wijze aan de gedispergeerde deeltjes hunne electrische lading,
zoodat zij elkaar niet langer kunnen afstooten, maar aan hunne
onderlinge massa-aantrekking gehoor kunnen geven, dan vormen
zich eveneens grovere vlokken daarbij, en er treedt dan eene afzetting dier grovere massa's in door zgn. „uitvlokking" of „floculatie". Van de afzetting der deeltjes in stof of rook door condensatie op vaste wanden, wordt in de techniek gebruik gemaakt door
de stofwolken te laten stroomen in groote ruimten, die met talrijke
tusschenschotten voorzien zijn, op eene zoodanige wijze, dat de
met stof beladen gasmassa's gedwongen worden langs deze wanden
heen te strijken. Een voorbeeld in het klein van de condensatie
van zulke fijne deeltjes bij aanraking met vaste wanden, is het U
welbekende verschijnsel, dat, als men tabaksrook door een poreuzen
doek heenblaast, zich bruine vlekken van een condensaat vormen
op de draden van het weefsel. Dat men echter tabaksrook óók
kan condenseeren, — en wel veel sneller en effectiever, —• door aan
de in den rook aanwezige deeltjes hunne electrische ladingen te
ontnemen, — vooral als dit procédé wordt verbonden met het opwekken van wervelbewegingen in den rook, — wil ik U laten zien
door de volgende proefneming. In een glazen cylinder, die aan
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weerszijden afgesloten is met kurken, waarin aan- en afvoerbuizen
voor den rook zijn aangebracht, bevinden zich electroden van kopergaas, waarin een vierkant stuk is uitgesneden, waardoor U , als door
een venster, kunt waarnemen, wat er in den cylinder plaatsgrijpt. De
cylinder.wordt nu gevuld met den rook van tabak of met den damp
van salmiak; de aanwezigheid van de aëro-sol wordt U zichtbaar
door het TYNDALL-verschijnsel, daarin voortgebracht door de
felle zijdelingsche belichting met behulp van een booglampje.
Wanneer ik nu echter de kopergaas-electroden in verbinding
breng met de polen van eene inductie-klos, dan wordt de lading
der rookdeeltjes door de afwisselende + en — ladingen der electroden geneutraliseerd; bovendien worden er door het wisselveld wervelbewegingen in de aëro-sol opgewekt, die tevens medewerken om de uitvlokking te bevorderen. U ziet, dat de rook in
den cylinder zeer snel verdwenen is.
7,

Het is dit procédé, dat het eerst door GUITARD (1850), later

door Sir OLIVER LODGE (1883) en daarna (1905) door den Amerikaan

CoTTRELL op technische schaal ontwikkeld is tot het thans veelvuldig toegepaste LoDGE-CoTTRELL-procédé, waarover ik thans
nog iets naders wensch te zeggen.
Van de beide electroden op dit lantaarnplaatje is de eene A glad
en vormt meer in het bijzonder den gladgepolijsten wand der
praecipitatie-kamer; de andere electrode C is van draadgaas vervaardigd en met een weefsel van vezelig asbest bedekt. De beide
electroden worden met behulp van een wisselstroom, op een groot
electrisch spanningsverschil gebracht. Het stofhoudende gas treedt
bij G binnen en de stof wordt op A ontladen en neergeslagen.
Teneinde eene bedekking van de electroden door de stofmassa's
te voorkomen, wordt in G gas, dat reeds van stof ontdaan is, opnieuw binnengelaten en wel zóó, dat dit gas het stof van de electroden wegblaast. De van stof bevrijde gassen kunnen dan door
F ontwijken. Aangezien het in de industrie om de behandeling
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van enorme gas-massa's gaat, — het is geen zeldzaamheid, wanneer
zulke fabrieken 35 a 40000 M.^ afvalgas per minuut uitstooten, —
worden de praecipitatie-torens eener LODGE-CoTTRELL-installatie
in de praktijk ingericht op de wijze, waarvan de volgende projectiebeelden U een indruk mogen geven. De eene negatieve electrode
is draadvormig en is langs de as van de cylindrische kamer aangebracht; de andere electrode is plaatvormig. Gewoonlijk wordt
eene samengestelde batterij van meerdere van zulke enkelvoudige
torens gebezigd. Zoo wordt b.v. in eene Amerikaansche koperen zinksmelterij, die per etmaal ca. 25 millioen M.^ gassen produceert, de stof daaruit, met een resultaat van 80 % , gepraecipiteerd
door negen batterijen, die met spanningsverschillen van 25 tot
30000 Volt werken, en daarbij 7 tot 8000 K G . stof per etmaal
praecipiteeren bij eene doorstroomingssnelheid van 7 Meter per
secunde. Gewoonlijk wordt daarbij wisselstroom gebezigd, die dan
getransformeerd wordt tot periodiek-onderbroken gelijkstroom
van hooge spanning. I n de zwavelzuurfabriek te Mannheim, waar
uit den aard der zaak de electroden uit lood moeten bestaan, worden
thans met eene spanning van 6600 Volt en eene doorstroomingssnelheid van 9 M.^ per minuut, de zwavelzuurnevels gepraecipiteerd met een effect van 100 % . De werking van de batterij is zeer
ingewikkeld: de door den draad aangetrokken stofdeeltjes ioniseeren het gas door botsingen en deze negatieve ionen worden
dan naar de plaat-electrode heengedreven, waarbij zij de gesuspendeerde stofdeeltjes meesleuren. Eene bijzondere inrichting verhindert tevens het afzetten van eene samenhangende stoflaag op
de plaat-electrode.
Behalve voor de praecipitatie van den rook der fabrieken, wordt
het beschreven procédé tegenwoordig ook in vele industrieën toegepast, om door gefractioneerde praecipitatie van dampen en aërosols, de eigenlijke reactie-producten in poedervormigen, zuiveren
toestand af te scheiden (bleekpoeder, arseentrioxyde, gecondenseerd melk-poeder; enz.). Ook voor luchtzuivering is het te
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bezigen, aangezien de bacteriën erbij gedood worden. Een aardig
voorbeeld moge hier aangevoerd worden ten bewijze, hoe soms de
zeer hooge kosten eener CoTTRELL-installatie méér dan gedekt
worden door de waarde van het door praecipitatie gewonnen
product.
Bij de bereiding van het Portland-cement moet de fijngepoederde
brandstof, ter handhaving van de hooge temperatuur in het mengsel,
met groote kracht in de draaiende trommels geblazen worden,
waarin het cement gebrand wordt. Ondanks de hooge schoorsteenen, worden daardoor groote hoeveelheden cement-stof mèt de
aftrekgassen in de atmosfeer uitgestooten. De onophoudelijke
klachten daarover bedreigden ten slotte meer en meer het bestaan
van eene dergelijke fabriek in Zuid-Californie, die temidden der
sinaasappel-plantages van een aantal fruittelers gelegen was. Ondanks alle daartoe gedane pogingen, bleek het met behulp van
expansie-ruimten, van filters en met allerlei wasch-methoden, tóch
niet mogelijk, dit euvel zóóver te verhelpen, om de klachten der
fruittelers en andere omwonenden te doen verstommen. Eindelijk
ging men er toe over, om het CoTTRELL-procédé in te voeren, niet
vermoedende, dat de hiermede verbonden kosten niet alleen hunne
rente ruimschoots zouden opbrengen, maar dat gedurende de oorlogsjaren het juist déze verandering zou zijn, welke de bedoelde industrie tot bloei zou brengen. De kosten waren zeer hoog; immers
per minuut moesten ongeveer 40.000 M , ^ gas van 450° C . behandeld
worden. Op die wijze werd per etmaal niet minder dan 90.000 K G .
vast, zeer f i j n stof verkregen. Het bleek echter, dat dit stof, dat
2% kali bevatte, in de trommels met voordeel opnieuw tot cement
gebrand kan worden, en dat het hierbij nu op dezelfde wijze electrisch gepraecipiteerde stof, thans reeds 12 tot 21 % kali bevatte.
Toen i n 1915, wegens den stilstand in het bouwbedrijf, de fabriek
met haar cement vrijwel bleef zitten en dit haast geene waarde
meer had, steeg, wegens de afsluiting van den Duitschen kalitoevoer, de verkoopwaarde van dit, volgens het herhaald COTTRELL-
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procédé gewonnen stof, door zijne waarde als /ca/j-meststof zóó
enorm in prijs, dat gedurende dat en de volgende jaren de fabriek
geheel op den verkoop van dit ééne afvalproduct dreef en daarmede enorme winsten gemaakt werden.
Het inmiddels gefabriceerde cement (cement-„klinker") werd
in de magazijnen opgeborgen; om, nadat het bouwen, — na den
wapenstilstand in 1918 —• weer hervat was, aan de fabriek een voorsprong op de andere cementfabrieken te geven, waardoor ze nógmaals eene periode van groote winsten tegemoet ging. Tevens
waren hierdoor de bezwaren der boomgaardbezitters ondervangen;
want het CoTTRELL-procédé bleek effectief tot de volkomen verwijdering van de vaste deeltjes in de aftrekgassen te voeren,
8. Ten slotte zou ik nog even Uwe aandacht willen vestigen op
het explosie-gevaar in de fabrieken en mijnen, en op de maatregelen, die daartegen, alsook tegen de hygiënische gevaren van
het fabriekstof, kunnen genomen worden.
Wat het explosie-gevaar betreft, zoo leveren aëro-sols die uit
lucht en fijn-gesuspendeerde brandbare stofdeeltjes bestaan, gelijk
ik reeds zeide, in dit opzicht zéér groote gevaren op. Eene open
vlam, een warme kachel, eene niet met een tweeden isoleerenden
glasmantel omgeven electrische gloeilamp, het warmloopen eener
machine-as, de electrische vonken ontstaan aan electrisch opgeladen drijfriemen, aan droge filters, enz., •— dat alles kunnen
even vele oorzaken zijn, welke, vooral i n een droog en warm klimaat, ergens locaal de ontbranding van zulk eene aëro-sol kunnen
inleiden, waarvandaan zich dan de verbrandings- en explosiegolven met groote snelheid door de geheele fabriek of mijngang
voortplanten, daarbij ontzaggelijke verwoestingen aanrichtende.
Ik kan hier op het zeer ingewikkelde verschijnsel van de voortschrijdende verbranding en ontploffing in zulke brandbare
aëro-sols niet nader ingaan, doch moet er mee volstaan met
erop te wijzen, dat alle die verschijnselen ten nauwste afhankelijk
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zijn van de bijzondere chemische samensteUing dier stofwolken,
van hunne temperatuur, en van andere omstandigheden. De snelheid, waarmede zich eene explosie- of detonatiegolf in zulk eene
aëro-sol voortplant, kan, door zich wederzijds ondersteunende invloeden van temperatuur en druk, vaak meerdere kilometers per
seconde bedragen. Van eene redding der aanwezigen, ook in lange
mijngangen of in zeer groote fabrieksruimten, is derhalve gewoonlijk
daarbij dan ook geen sprake meer, — tenzij men eenige methode
verzint, waarbij de aldus voortschrijdende explosie zélve, automatisch bepaalde mechanische of chemische hindernissen opwerpt,
die het gebied der explosie sterk beperken.
Zoo iets geschiedt bijv. in fabrieken, waar de afvoerbuizen der
stofwolken voorzien zijn van een kleppen-systeem, dat door den
druk der explosie-golf in bedrijf gesteld wordt en dat dan plotseling
de verdere lengte van het afvoerkanaal van de rest afsluit; of in de
kolenmijnen, wanneer de ingetreden explosie op haren weg automatisch tal van met steengruis voorziene reservoirs ledigt, zoodat
het aldus opgejaagde steengruis-stof een verderen voortgang van
de verbranding en exploisie vermag te verhinderen.
In fabrieken, in katoenpluizerijen, in graan-elevatoren, in meel-,
dextrine-, stijfselfabrieken, in suiker-malerijen, enz., waar zulke
brandbare stofwolken voortdurend tijdens het bedrijf ontstaan,—
kan men bijv. alle machinerieën in met de aarde in goed geleidende
verbinding gebrachte metalen trommels insluiten, zoodat daarbij
geen electrische vonken meer ontstaan kunnen; of wel, men kan
binnen deze afgesloten ruimten de zimrstof der lucht door andere,
onschadelijke, gassen vervangen, of althans dat zuurstofgehalte
zóódanig verkleinen, dat geen direct explosie-gevaar bij de aldus
gewijzigde aëro-sol meer voorhanden is. I n elk geval moet, zooal
niet de vorming der stofwolken verhinderd kan worden, toch hunne
uitbreiding over grootere ruimten zooveel mogelijk worden tegengegaan. D i t laatste kan door oordeelkundig aangebrachte, eveneens
met de aarde in geleidend contact gebrachte ventilatoren en stof-
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filters worden bewerkstelligd. Daarnaast moet ook de constructie
der gebouwen zelf aan bepaalde eischen voldoen, opdat in geval
van explosie, het gevaar voor de aanwezigen, bij de ineenstorting
van daken en muren, zoo klein mogelijk gemaakt wordt, •— evenals men i n door aardbevingen veelvuldig geteisterde streken, bij
den huizenbouw aan bepaalde, meest aan lichtere of meer elastische constructie's, de voorkeur geeft.
Ik heb U , zij het dan ook kortelijks en in wellicht al te vluchtige
omtrekken, hedenavond een beeld trachten te geven van wat er
tegen het rook- en stofgevaar alzoo gedaan is en ook in de toekomst
zal moeten geschieden. Wanneer het mij gelukt is, om U de overtuiging te schenken, dat de bestrijding van deze euvelen zéér wel
binnen ons vermogen ligt, als men zich daarbij maar steeds richt
naar de resultaten van de wetenschappelijke studie der merkwaardige eigenschappen van stof- en rookwolken, — dan acht ik
het mij heden gestelde doel bereikt. Anderzijds kunnen wij de gegronde hoop koesteren, dat voor onze nakomelingen, ondanks de
steeds verder gaande industrialisatie onzer samenleving, eenmaal
de hemel weder klaar en doorzichtig zal zijn, en dat het zonlicht
in door geen nevels meer verzwakten luister, ook boven de groote
bevolkingscentra zijne weldadige werking zal kunnen uitoefenen.

3

DE A K O E S T I S C H E S C H A K E L TUSSCHEN
REDENAAR E N TOEHOORDER
dooi'
PROF. DR. A. D . F O K K E R .

Vele voorwaarden, van psychischen, oratorischen en intellectueelen aard moeten vervuld zijn om de mededeeling van een gedachtengang mogelijk te maken. Daarbij zijn de akoestische voorwaarden niet de minst belangrijke, al zijn zij slechts van technischen aard. Het gesproken woord moet luid genoeg, en duidelijk
genoeg overgebracht worden,
Om het gesprokene luid genoeg te hooren, behoeft men slechts
dicht genoeg bij den spreker te gaan staan. Indien echter velen
tegelijk willen hooren, zal er een grens zijn aan het opdringen,
evenals er ook een grens is aan het uitzetten van het stemgeluid
door den spreker,
In de open lucht kan men de omstandigheden gunstig maken
door het gehoor te doen plaats nemen op de heUing van een heuvel.
In de antieke amphitheaters werd daarbij nog gezorgd voor een
harden, geluidkaatsenden wand achter de sprekers, die op een verhoog stonden, en voor een harden, geluidkaatsenden vloer tusschen
dat verhoog en het publiek. Een groot deel van het geluid echter
ontsnapt naar den open hemel.
Brengt men een dak aan, een zoldering, dan kan ook het naar
boven gerichte geluid benut worden. Nu komt het er echter op aan,
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niet te veel van het goede te krijgen, opdat niet de luidheid gaat
ten koste van de duidelijkheid van den gesproken tekst, W i j ontmoeten hier het probleem van den nagalm.
Stel u voor dat u, als begeleiding van den spreker, een echo hoorde, zóó, dat deze hem aanhoudend, met één of twee lettergrepen
vertraging, in de rede zou vallen door een herhaling van zijn voorgaand woord. Het zou u ondragelijk zijn. A l kwam de echo ook
maar 0.1 seconde later, nog zou u een gevoel van onbehagelijkheid beklemmen. Kwam hij een vijftiende seconde later, dan zoudt
u hem niet meer als echo onderscheiden, maar, onbewust van de
reden, zou een gevoel van onrust over u komen.
Zulke echoes krijgt men van de wanden eener zaal. Indien men
een zaal, uit een oogpunt van representatie, een vijftien meter
hoog maakt (voor een machtige kamer van koophandel, voor een
regeeringscoUege), dan zal het door de zoldering gekaatste geluid
meer schaden dan baten.
De nagalm is een diffuse echo. De verschillende wanden geven
op verschillend moment hun echo, en herhaalde reflecties achtereenvolgens door twee, door drie, of meer wanden maken, dat men
na een scherpen tik nog een staart van geruisch hoort, en dat een
klinker, na het afbreken, nog eenigen tijd nagalmt. Indien 0.1
seconde na het afbreken de geluidsterkte nog niet voldoende, dat is
tot op 1 of minder is afgenomen, zullen voor den hoorder de lettergrepen dooréénvloeien, het zal een groote inspanning der aandacht
kosten, om de woorden te onderscheiden en te verstaan.
Als maat voor den nagalm neemt men den tijd> dien men wachten
moet totdat het geluid van een lang aangehouden geluidsbron, die
plotseling afgebroken wordt, tot op een millioenste van de aanvankelijke sterkte is weggestorven. Praktisch is dit de verhouding van
de sterkte, waarin w i j het geluid gewend zijn, en de grens van
hoorbaarheid.
Bij muziek van strijk- en blaasinstrumenten, en bij zang, heeft
men gaarne een wat langeren nagalm, van 2J of 2^ secunde. Bij
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tokkeiinstrumenten en bij 't gesproken woord moet de nagalm
beneden, of zeer dicht bij 1 seconde liggen. U i t dezen hoofde zijn de
akoestische eischen door opera en tooneel tegengesteld, men kan
niet tegelijk aan beiden voldoen.
Den nagalm kan men van te voren berekenen. SABINE leidde uit
zijne waarnemingen de eenvoudige formule af
T = i/e V/A.
Indien men het volumen der zaal V uitdrukt in m ^ en het absorbeerend vermogen der wanden uitdrukt door het oppervlak,
in m^, hetwelk, alle opvallende geluid vernietigende, een evengroot
absorbeerend vermogen zou hebben als de zaal, dan geeft deze formule den nagalm in seconden.
De formule is ook theoretisch afgeleid. De strengste afleiding
is van dr. M . J. O. STRUTT, te Eindhoven. Bij de afleiding kan men
zich voorstellen, dat aanvankelijk de geheele zaalruimte gevuld is
met geluidsbundels, die isotroop in alle richtingen door elkander
kruisen, en nagaan hoeveel geluidsenergie daarvan per secunde op
de wanden terecht komt, hoeveel daar geabsorbeerd wordt, en
vervolgens berekenen na hoe langen tijd de aanwezige voorraad
geluidsenergie tot op een millioenste geslonken is. Men kan ook,
en dat heeft dr. STRUTT gedaan, de zaak zoo beschouwen alsof aanvankelijk de geluidsbron de eigen trillingswijzen der luchtmassa
dwong mede te trillen met de frequentie der geluidsbron. Van het
oogenblik dat de geluidsbron ophoudt, herneemt elke trillingswijze haar eigen frequentie, en trilt wegstervende uit. Door interferentie der verschillende trillingswijzen krijgen wij bij dat wegsterven zwevingen te hooren. Ook de oscillogrammen van microfonen
die de trillingen registreeren vertoonen deze zwevingen duidelijk.
Den nagalm heeft men in zijn macht. Soms helpt dat echter niet.
Indien de zaal te groot wordt zou men, om den nagalm binnen
redelijke perken te houden, aan de wanden dusdanig groot absorbeerend vermogen moeten geven, dat de bereikbare geluid-
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sterkte te gering wordt. Inderdaad: indien door den grooten afstand
der wanden alle echo's die zij geven, — dus ook de diffuse echo die
als nagalm werkt, — hinderlijk laat komen, dan is de eenige remedie
dat zij door absorptie geheel worden voorkomen, en dan heeft men
van de wanden geen voordeel, vergeleken bij het geval dat men in
de open lucht verkeert. Vandaar het compromis, dat men wel aantreft in de litteratuur; een aanbeveling om met een langeren nagalm genoegen te nemen.
Indien men uitsluitend op den nagalm ging letten, zou men ertoe
kunnen komen, de wanden voornamelijk te behandelen als opslorpers
van het geluid, terwijl integendeel zij de functie moeten vervullen
van het geluid te kaatsen naar waar het noodig is.
Ik denk aan een lange zaal, waar het plafond zou worden ondersteund door dwarsbalken. Zulke uitspringende balken belemmeren
ten eenenmale de akoestische functie der zoldering. Indien van
het eene einde der zaal naar het andere moet worden gesproken en
verstaan, moet de zoldering de stem tot achter in de zaal kaatsen,
en men mag dezen weg voor den geluidstroom niet afdammen.
Hetzelfde geldt voor zijwanden van een lange zaal; die moeten mede
de stem helpen dragen, men moet ze niet breken door vooruitspringende gedeelten (deurportalen bijv.) en ook niet breken door
nissen. Soms treft men het geval, dat in een vergaderzaal de leden
aan tafels om een vierkant zitten. Het zou dan onjuist zijn, om den
vloer binnen dat vierkant met een tapijt te bekleeden, indien het
noodig mocht zijn den nagalm te verminderen. Men moet den vloer
daar doen functionneeren als kaatser, dus hard maken en onbedekt laten. Het tapijt is op zijn plaats buiten om het vierkant,
waar het ook voetstappen en stoelschuiven onhoorbaar maakt.
Bij het aanbrengen van absorbeerend materiaal moet men steeds
erop letten, dat men niet die wanden bekleedt, die juist noodig
zijn om het geluid daarheen te brengen waar men het verstaan
moet: geen absorbeerende stoffen in den vorm van gordijnen.
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tapijten of wandbekleeding in de nabijheid van den spreker!
Het absorbeerende materiaal moet men daar aanbrengen, waar
men het hinderlijke geluid kan wegvangen. Hinderlijk is het, wanneer het niet meer bijtijds bij de hoorders kan komen. Indien de
wanden recht zijn, dan zullen de onder geringe elevatie opstijgende
geluidstralen eerst na vele heen- en weergangen weer omlaagkomen in het gehoor: het is goed, om hun dat te beletten. I n dien men kan, moet men aan den wand een hellend kaatsvlak maken
en daarmede de geluidstralen direct in het gehoor werpen; indien
dat niet mogelijk is, dan moet men den wand op gemiddelde hoogte
met absorbentia bekleeden. Indien de zoldering te hoog is, moet
men wederom trachten te beletten, dat het geluid daar komt, en
anders het plafond bekleeden. Indien de gebogen randwering van
een balcon door reflectie een echo-focus werpt in de zaal daarvoor,
en aldus eenige rijen onbruikbaar maakt, dan moet men dien
balconrand bekleeden met een stof die zoo mogelijk alle opvallende
geluid opslorpt.
Een echo is hinderlijk; een focus, een op enkele plaatsen geconcentreerde echo, die het gevolg kan zijn van reflectie aan gekromde
wanden, is ondragelijk. Om eenig denkbeeld te geven, hoe zulke
reflecties verloopen, kan ik u demonstreeren hoe golfrimpels op
een wateroppervlak worden gereflecteerd tegen gekromde wanden.
Een trillingsbron, die in het midden staat van een bol, of in de
as van een cirkelvormigen cylinder, geeft een focus in het bolcentrum, of in de cylinderas. Het eerste kan men in den koepel waarnemen van een planetarium volgens Zeiss. Men hoort naast den
explicateur een dubbelspreker. Het andere geval deed zich voor
bij een kansel. De predikanten leden dermate onder dat focus, dat
zij zooveel mogelijk zijwaarts leunden, waardoor het focus aan de
andere zijde van de as van het cylindergewelf viel, en zij van die
bezoeking vrijkwamen. A l dat focusgeluid echter had in de gemeente
gezonden moeten worden.
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Een trillingsbron in het brandpunt van een ellips geeft een focus
in het andere brandpunt, Een trillingsbron in het brandpunt van
een parabool geeft een focus in het oneindige, d.w.z. de gekaatste
golven hebben geen kromming meer. Vallen er ongekromde golven
in, dan worden die in het brandpunt yereenigd. Een trillingsbron
in het brandpunt van een hyperbool geeft geen reëel focus meer:
de gekaatste golven divergeeren: zij schijnen uit het andere brandpunt te komen. (Demonstraties),
Gekromde oppervlakken zijn in 't algemeen geen ellipsoïdes,
paraboloïdes of hyperboloïdes. A l zouden zij het zijn, dan staat de
trillingsbron niet altijd in hun brandpunt. Zij geven dan geen
puntvormig focus, maar zij kunnen focaallijnen geven, die even
hinderlijk kunnen zijn.
Moet men daarom gekromde oppervlakken maar liefst vermijden ?
M i j dunkt neen. Wel echter moet men zich rekenschap geven van
wat de krommingen kunnen doen, en geen verrassingen aan het
toeval overlaten.
Allereerst een voorbeeld, dat men met platte vlakken en rechthoekige begrenzing ook teleurstelling kan hebben. Indien, zonder
effect gespeeld, een biljardbal bij een hoek over twee banden
gaat, komt hij in dezelfde richting terug van waar hij gestooten
werd. Aldus ook het geluid, I n een concertzaal was een rechte
hoek tusschen plafond en achterwand. Het publiek was zeer tevreden met de akoestiek, maar een dirigent beklaagde zich, dat hij
een echo van zijn hoorns kreeg, die met geweld een scherpen inzet
geblazen hadden. Remedie: den rechten hoek afschuinen, of wel
de eene zijde daarvan met een zwaar absorbens bekleeden. — In
een vergaderzaal was de wand dusdanig met uit- en inspringende
rechte hoeken geprofileerd, terwijl groote wandvlakken door erkernissen waren gebroken, dat er nauwelijks een stuk wand was, dat het
geluid niet naar den spreker zelf terugzond, in plaats van naar de
geachte medeleden.
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Naarmate de te bespreken ruimte grooter wordt, kan men de
kaatsing door de wanden niet missen: door gekromde wanden en
zoldering zal men het gekaatste geluid moeten richten daar waar
versterking noodig is, en tegelijk voorkomen dat het als meer of
minder diffuse echo hindert. Consequent daarin was Le Corbusier
bij zijn ontwerp voor het volkenbondspaleis. Een profiel der 70
m lange zaal kan ik u vertoonen.
Het cylindergewelf boven den kansel, die ik vertoonde, moest
een bijna-kegelgewelf worden, om een uitstekende akoestiek te
geven. In een andere kerk was zoo'n kegelgewelf aanwezig. Echter
was de kansel zoo ver vooruit, dat de trillingsbron in haar eigen
focus stond. Eenvoudige verplaatsing van den spreker achteruit
bleek voldoende om een aanmerkelijke verbetering der akoestiek
te bewerken.
Thans kom ik aan mijn laatste punt: de constructie van doeltreffende klankkaatsers. Kan men een bepaalde plaats voor den
spreker aanwijzen, en kan men niet, zooals Le Corbusier deed, het
gansche zaalprofiel doen dienen als klankkaatser, dan moet men
den spreker omgeven met een kleineren wand, die zijn geluid den
pas naar den nagalm moet afsnijden, en het op de toehoorders
richten. De verticale doorsnede moet een parabool zijn, die haar
brandpunt heeft in spreker's mond. De horizontale doorsnede moet
bepaald worden door den hoek, waarbinnen de spreker zijn gehoor ziet: het moet een hyperbool zijn, ook met haar brandpunt
in spreker's mond, en aangepast aan de te bespreken ruimte. Van
deze twee eischen is ook pater Kramers en in diens voetspoor pater
Mulder uitgegaan, die in verscheidene R.K. kerken met succes klankkaatsers plaatsten. W i j hebben in Haarlem een stap verder kunnen
doen. Men kan zich rekenschap geven, dat het i n den kaatser om zoo
te zeggen gevormde spiegelbeeld van de trillingsbron een golffront is,
dat, zich uitbreidende, op de menschen toeloopt. Inplaats van de
twee genoemde doorsneden aan te passen aan de te bespreken
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ruimte, kan men dat gewenschte golffront, het spiegelbeeld, aan de
ruimte aanpassen, en het kaatsende oppervlak construeeren als
omhullende van de vlakken, die de afstanden van de trillingsbron
tot de punten van zijn spiegelbeeld loodrecht halveeren. De resultaten, die de proefnemingen opleverden, welke ik met twee
klankkaatsers in de St. Bavokerk te Haarlem mocht uitvoeren, zijn
in de zoo juist verschenen aflevering der Archives du Musée Teyler
( n i , 7, afl. 2) gepubliceerd.
De vorm der kaatsende oppervlakken wordt uitsluitend bepaald
door hun functie en de natuurwetten. U i t dien hoofde staan zij
boven eiken stijl. Het is de taak der moderne architecten, om dien
vorm op te nemen en in te voegen in hun architectuur, en de schoonheid in hun ontwerp te ontleenen aan het doel waartoe het moet
dienen.

HET OUDE VRAAGSTUK VAN DEN OOR
SPRONG VAN HET AARDMAGNETISME
EN ZIJN SECULAIRE VARIATIE
door
W. V A N B E M M E L E N .

Hoe oud is niet dat vraagstuk, hetwelk hierboven in den titel
wordt vermeld! Voor China verliest zich die ouderdom in de tijdverte der millennia; in Europa doemt het op in de Middeleeuwen,
Z i j , die aan zijn oplossing werkten, het verschijnsel waarnamen
en over zijn oorsprong nadachten, hebben het gedaan met de
mechanische en de geestelijke hulpmiddelen, die hun eigen tijd
hun ter beschikking stelde, zoodat w i j , die met snelle schreden
de geschiedenis van dat vraagstuk willen volgen — van lang vervlogen tijden tot op heden — zullen tegenkomen waarnemingen en
theoriën, die den vooruitgang van het menschelijk weten weerspiegelen.
In oud China, reeds onder Keizer Hoangti (2600 v. Chr.),
placht een reiziger mee te nemen een magnetisch karretje, waarin
geplaatst was een menschenfiguurtje op 'n vrijdrijvende magneetnaald geplaatst, die hem h e t . . . . Zuiden (!) aanwees. — Dat
„Zuiden" zal ons, die aan Noordwijzing gewend zijn, opvallen,
maar men bedenke, dat de groote reizen der Chineezen meest naar
zuidelijker landen gericht waren.
Wanneer later in middeleeuwsch Europa de „noordwaarts"
wijzende magneet opduikt, werd door de historici dat aangezien
voor een bewijs, dat de vondst van den kompasmagneet onafhan-
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kelijk van China was geweest; maar thans twijfelt men daaraan
sterk, Zoo werd een Nürnbergsch kompas uit het jaar 1451 gevonden, dat zuidwijzing vertoont.
Weinige zijn de Chineesche berichten; maar in de 4de eeuw n,
Chr. onder Tsin [kort derhalve nadat de lofredenaar Knopho
(300 n, Chr.) had gezegd, vergelijkend den magneet met het barnsteen; ,,Het is als een ademtocht, die beide geheimzinnig doorwaait en zich pijlsnel vermag mede te deelen"], bezoeken Chineesche
schepen Indië en Afrika — en waarom zou toen niet de kennis
van die merkwaardige magneetwijzing overgebracht zijn ?
Toch zijn de oudste Europeesche berichten eerst uit het einde
der 12de eeuw, toen de Engelschman Neckam schreef (1180—•
1190) over de zeelieden, die de noordwijzende magneetnaald gebruikten, en de hekeldichter Guyot de Provins rijmde (1190);
Par la vertu de l'amanière
Une pierre laide et brunière
Oü l i fers volontiers se joint,
de magneetijzersteen, waaraan het ijzer zich gaarne hecht, en
Et mariniers nul doutera
Quant la mers est obscure et brune
Qu'on ne voit estoile né lune.
Ook in 1218 spreekt bisschop Jacques de Vitry van de noordwijzing, maar . . . . en dat is opvallend, geen van drieën spreekt
over die wonderlijke eigenschap als van een nieuwe ontdekking.
„Puis se torne la pointe tout
Contre l'estoile."
dichtte Guyot — het is de poolster, naar welke de naald wijst — en
hier ontmoeten we de eerste uitspraak over de oorzaak van die geheimzinnige richtkracht.
Maar de poolster stond toentertijde 8° van de hemelpool af, en
zoo meenden anderen niet in haar, maar in die hemelpool den
oorsprong dier aantrekkende kracht te moeten zoeken, — Dat was
echter velen (en wij zouden zeggen; terecht) te onbegrijpelijk, en
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z i j onderstelden een veel reëeler oorsprong. Magneetbergen of
magneetsteen-lagen zouden in het hooge Noorden zich verheffen,
en door hen zou de naald gericht worden. Maar Petrus Perigrinus
de Maricourt in zijn brief over den magneet, dien hij in 1269 aan
den ridder Sigerius de Foucaucourt schreef, noemt hen zwakhoofden, en hij meent, dat de magneet haar richtkracht van de
hemelpool ontvangt.
Toch werd liefst de poolster aangezien als de aantrekster, en zij
wordt vermeld in het bericht, dat wel het allermerkwaardigste uit
de geschiedenis der kompasnaald kan genoemd worden. Het staat
in het journaal van Columbus, gehouden op zijn voor altijd gedenkwaardigen tocht naar het toen onbekende Westen. Het oorspronkelijke journaal is helaas verloren gegaan, maar het uittreksel
van Bartolomé de las Casas is bewaard gebleven.
Op den 13den September 1492 geraakte de bemanning in onrust door de waarneming, dat de kompasnaald niet naar de poolster wees, maar een halve streek noordwesterde.
Hier wordt dus voor het eerst de afwijking der naald van de
noordwijzing vermeld, en wanneer Columbus voor volgende dagen
andere, waargenomen, afwijkingen opgeeft, dan is hiermee tevens
de ruimtelijke verscheidenheid dier noordafwijking voor het eerst
medegedeeld,
Columbus heeft zeer zeker de belangrijkheid dier waarnemingen
ingezien, en hij heeft zelfs op zijn tweede reis getracht zijn lengte
vast te stellen met behulp van de waargenomen noordafwijking.
Dat merkwaardige middel was wel; „het onfeilbare geheim" van het
kennen der lengte op zee, hetwelk Sebastian Cabot op zijn sterfbed
zich beroemde door een bizondere goddelijke genade te bezitten.
Is Columbus de ontdekker van de afwijking geweest?
Eén ontdekker misschien; maar dé ontdekker niet, want op het
boven aangehaalde Nürnbergsche kompas uit het jaar 1451 staat
een naald geteekend met de afwijking, die, zooals wij thans weten,
toen aldaar heerschte.
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Daar, in Nürnberg, werkte liet gilde der kompas-makers, vervaardigers van mooie zonnewijzertjes, die landreizigers gebruikten
en die ter juiste opstelling van een magneet voorzien waren, Geen
wonder is het te noemen, dat daar onafhankelijk die afwijking en
haar ruimtelijke verscheidenheid ontdekt is. Zoo werd in 1831 in
het archief van Königsberg gevonden een brief van den Vicarius
George Hartmann, die in 1544 schreef aan Hertog Albrecht van
Pruisen: „ Z u dem anderen, so finde ich auch diess an dem Magneten, dass er sich nicht allein wendet von der Mitternacht und
lenket sich gegen den Aufgang um 9 Grad mehr oder minder,
sondern er zeucht auch unter sich." En hieruit blijkt, dat zelfs de
duiking der magneetnaald — de inclinatie —- daar bekend was.
Maar algemeen werd die kennis der incünatie eerst door Robert
Normann's ontdekking, meegedeeld in zijn boek: „ T h e new
attractive" van 1576,
In de 16de eeuw hield nog de strijd over den zetel der magneetkracht aan. Mercator spreekt het in 1546 in zijn brief aan Granvella (bisschop van Arras) uit, dat de aarde in het noorden een
plaats heeft, waar de magnetische meridianen elkaar treffen, en hij
denkt er zich een geweldigen magneetberg. Op zijn beroemde wereldkaart van 1569 teekent hij zelfs dien berg. Maar op een kaart
van 1508 ziet men dien ook al geteekend.
Norman echter, de ontdekker der inclinatie, wordt juist door het
bestaan dier magneetduiking gevoerd tot de meening, dat de richtkracht in het binnenste der aarde zetelt.
Evenwel gemeengoed werd eerst die zoo rationeele opvatting,
toen in 1600 William Gilbert zijn beroemd werk: „de Magnete
philosophia nova" uitgaf, en daarin tot de gevolgtrekking kwam:
„Magnus magnes terra ipsa" (de aarde zelf is een groote magneet).
Maar . . , , tevens sprak hij het weer uit; — waaraan ook niemand
had getwijfeld — : „de afwijking is standvastig".
Niet lang zou het echter meer duren, of ook die illusie werd den
zeevaarder ontnomen, want in 1635 kwam Henry Gellibrand met
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zijn; ^Discourse mathematical on the variation of the magnetical
needle", waarin hij over Gilbert's uitspraak zegt; „But most
diligent magnetical observations have plainly offered violence to
the same and proved the contrary, namely that the variation is
accompanied with a variation, (Te Londen hadden gevonden
Burrows in 1580 een afwijking van 11° 15' E, Gunter in 1622,
6° 13' en hijzelf in 1624, 4°),
Merkwaardig voorwaar is het, dat hij als oorzaak noemt (zij het
zeer voorzichtig uitgedrukt) de wenteling der aarde. Nog merkwaardiger is de uitspraak van den bekenden polygraaf Kircher, die de
seculaire variatie wel nog onbewezen acht, maar, mocht ze werkelijk
plaats grijpen, als haar oorzaak geologische veranderingen aanvoert.
Zoo werd nu voortgezette waarneming van de noordafwijking
der naald een noodzaak voor den zeevaarder, die gemeend had,
dat hij aan een opgave van een vroegere, ergens waargenomen afwijking genoeg had. En jammer is het voor ons, dat de vermeende
standvastigheid reden voor die oude berichtgevers was om het
jaar van waarneming niet te vermelden, zoodat tal van oude afwijkingswaarden daardoor voor ons waardeloos zijn.
Nieuwe, voortgezette kompaswaarnemingen waren dus nu
noodzakelijk geworden en zoo groot werd de groeiende bedrijvigheid in die richting, dat eindelijk in 1698 Edmund Halley (de
man van de komeet) met het schip de Paramoure Pink uitzeilde,
enkel en alleen om op den Atlantischen Oceaan die waarnemingen
te verrichten. Met den oogst van twee reizen ontwierp hij een afwijkingskaart, waarop hij als eerste de ruimtelijke verdeeling der
afwijking door lijnen (isogonen) voorstelde.
De eerste, die de voorstelling der inclinatie met overeenkomstige
lijnen (isoclinen) gaf, was William Whiston in 1721; maar hij deed
dat slechts voor een deel van Engeland. Eerst i n 1768 teekende de
Zweed Johann Carl Wilcke een kaart voor de geheele aarde.
Maar de afwijking der noordwijzing was de gewichtigste door
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haar beteekenis voor de scheepvaart; waarnemingen werden daarom
verzameld en tabellarisch meegedeeld. De belangrijkste samenvatting van oud en nieuw waarnemingsmateriaal is door den Noor
Hansteen in 1819 uitgegeven. H i j vermocht daarmee een reeks van
isogonen-kaarten voor het tijdperk 1600—1800 te ontwerpen en
grondvestte daarop een theorie ter verklaring van de seculaire
variatie. Maar niet rijk genoeg was de door hem bijeen gebrachte
schat van oude waarnemingen, dat hij zijn isogonen over den
Pacifiek kon uitbreiden op de kaarten, die golden voor jaren vroeger
dan 1710, Dat werd eerst later mogelijk, toen door Spr, een nieuwe
bron werd aangeboord: het archief der Oost-Indische Compagnie,
dat talrijke logboeken van onze oude zeevaarders bevat. Met de
winning uit die en nog vele andere, sedert Hansteen's tijd geopende
bronnen, was het hem mogelijk isogonen-kaarten te teekenen, die
niet enkel voor 1600 ook zich over den Pacifiek konden uitbreiden,
maar voor deelen van den Adantischen en Indischen Oceaan en
tusschenliggende landstreken konden ontworpen worden voor
vroegere tijdstippen, tot 1500 toe.
Voortgezet echter werd het verzamelen van het oude en het
waarnemen van het tegenwoordige en eindelijk kwam in dat laatste
de zoo gewenschte, stelselmatige werkwijze. De Amerikaan Louis
Agricola Bauer was de organisator; Carnegie verschafte de geldmiddelen. Een ijzervrij schip (de Galilee) werd uitgerust, en al
waarnemend voer het weldra (in 1904 begonnen) langs wijde lussen
over de oceanen. Ook landexpedities werden over moeilijk toegankelijke landstreken gevoerd. I n een Centraalbureau te Washington
werd alles bewerkt, en zonder verwijl werden de uitkomsten beschikbaar gesteld voor de Admiraliteiten, die geregeld isomagnetische kaarten ontwerpen en uitgeven.
De Galilee werd vervangen door de daartoe bizonderlijk gebouwde Carnegie, en talrijk waren haar reizen, uitermate vruchtbaar haar waarnemingsarbeid. Tragisch echter was haar uiteinde,
want den 29sten November 1929 werd ze achterhaald door het
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noodlot. Een ontploffing doodde haar verdienstelijken gezagvoerder
Ault en deed haar in vlammen opgaan.
Hoe langer werd het tijdperk, waarin men die seculaire verandering van het aardmagnetisme leerde kennen, des te meer men tot
de overtuiging kwam, dat deze variatie zoo groot was, dat haar
oorzaak wel nauw verbonden moest zijn met de oorzaak, die dat
magnetisme zelve in het leven riep. Reeds Gellibrand, de ontdekker
der seculaire variatie, was op een belangrijke verandering der afwijking te Londen gestuit — 7° in een halve eeuw — en toen de
18de eeuw voorbij was, had men die afwijking aldaar tot 25° West
zien toenemen. Weldra bleek ook, dat men met een vrij regelmatige
schommeling te doen had, en voor de hand lag het daarom te
trachten die variatie te verklaren door het rondloopen van magneetpolen. Maar met één pool zou men niet kunnen volstaan, en men
behoeft slechts de overzichtskaart van de seculaire variatie, die
Spr. ontwierp, te beschouwen, om dat in te zien. Halley dacht zich
binnen in de aarde een terella met zwakkere polen, die in 760 jaar
ten opzichte van de buitenaarde rondwentelde. Zoo nam reeds
Hansteen vier polen aan, die hij in resp. 4609, 1304, 1740 en 860
jaren liet rondloopen.
Velerlei pogingen zijn later in die richting gedaan, maar hun uitkomsten bleven teleurstellend en ze hebben ons niet tot een oplossing van het vraagstuk kunnen brengen.
Niettemin bleek de seculaire variatie dit karakter van gecombineerde schommelingen te bezitten. Maar deze onderzoekingen
kregen eigenlijk pas grondvesten, toen Gauss in 1838 had aangewezen, hoe de aardmagnetische toestand der geheele aarde kon
beschreven worden door een potentiaalfunctie, uit welke voor elk
punt de kracht kon afgeleid worden. Hiermee bewees h i j , dat
de oorzaak in hoofdzaak lag binnen in de aarde en door zijn en door
later uitgevoerde berekeningen (1842-45; 1880; 1922) werd aangetoond: ten eerste, dat de zetels der krachtsbronnen van het aardmagnetisme in hoofdzaak regelmatig in het aardlichaam verdeeld
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z i j n ; ten tweede dat in die verdeeling een seculaire verandering
zich voordoet.
Men kan de seculaire variatie der kracht, die voor een bepaalde
tijdspanne geldt, evenzoo als een kracht beschouwen, derhalve als een
verschilkracht, Welnu, dan is het mogelijk daarvoor na te gaan of
evenzoo aanwezig is een potentiaalfunctie, waaruit die verschilkrachten zijn af te leiden. Battels, te Potsdam, heeft dat uitgevoerd
voor het tijdvak 1902—1930, en daarbij is hij tot de uitkomst geraakt, dat dit niet het geval is. Derhalve het aardmagnetisme is een
toestand, die in de aarde in hoofdzaak een — men zou kunnen
zeggen, planetaire regelmaat van verdeeling bezit; maar de belangrijke, schommelende verandering, die het vertoont, bezit n i e t dat
karakter.
Gauss heeft ook geleerd, hoe men voor de aarde kan afleiden een
magnetische as, die aangeeft de hoofdrichting van haar magnetisatie. Welnu, die as valt bijkans met de wentelings-as samen,
want ze maakt een hoek van slechts 10° met die laatste. Men kan
daardoor zich niet losmaken van het denkbeeld, dat de magnetisatie met de wenteling samenhangt en dat de seculaire variatie
een secundair effect daarvan is.
Een gewichtige verruiming van onze inzichten ontstond toen
Hale met behulp van het Zeeman-effect (den invloed van het
magnetisme op het licht) ontdekte, dat ook de zon magnetisch
was. Vooral, toen hem bleek, dat ook hier de as bijkans met de
wentelingsas samenviel en de hoek tusschen beide slechts 6° werd
gevonden.
De magnetische toestand der zon werd echter bevonden per
volume-eenheid 80 maal zoo sterk te zijn als die der aarde, I n het
eerste opzicht derhalve groote overeenkomstigheid, en dat bij het
zoo ontzaggelijk verschil in constitutie van zon en aarde. Alle verklaringen van het aardmagnetisme, die zich ondanks bezwaren
hadden gehecht aan de door geophysische uitkomsten waarschijnlijk gemaakte ijzerkern, moesten verlaten worden,
4
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De verklaringen trouwens kregen meer en meer vasten grondslag door de ontwikkeling der physica, die leerde hoe de oorzaak der
magnetische kracht in het bewegen van electrische ladingen gelegen was, en die hoe langer hoe meer ons de electrische natuur
der stof duidelijk maakte.
Zou niet ieder groot, wentelend lichaam magnetisch moeten
worden ?
Het rondom de atoomkern rondloopend electron, vertegenwoordigt massa, en werd het atoom nu met het hoofdlichaam rondgewenteld, zoo zou het door een gyroscopische werking zijn as
evenwijdig aan de hoofdas moeten stellen. Als rondloopende electrische lading zou het magneetkracht geven, en wanneer alle assen
evenwijdig met de hoofdas gingen staan, zou dus het lichaam
volgens zijn as gemagnetiseerd worden.
Prachtige verklaring, van Einstein afkomstig. Hoopvolle perspectieven bovendien om tevens de seculaire schommeling te kunnen
verldaren. Maar toen Barnet in 1920 inderdaad de werking waarnam (dat een draaiend lichaam magnetisch wordt), bleek hem,
wat de theorie trouwens aangaf, dat de kracht in casu der aarde
10 milliard maal te klein was.
Andere verklaringen heeft men gezocht door electrische ladingen
mede met de aarde te laten ronddraaien. Naar buiten toe mochten die
ladingen geen electrische werking vertoonen, om in overeenstemming met het waargenomene te blijven; en zoo werd dat alles zeer
kunstmatig. Ook met electrische stroomen heeft men gewerkt,
maar men begreep niet hoe die stroomen zich in stand konden
houden.
Maar ziet, in deze richting is onlangs nieuw licht gaan schijnen,
dat misschien het ware zal blijken te zijn. Het komt uit Amerika:
Een physicus. Ross Gunn, heeft gewezen op een nieuw soort van
beweging van electrische ladingen, die samenhangt met de warmtebeweging.
Bij de thermische onrust der moleculen en atomen zullen de
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electrisch geladen ionen, die aanwezig zijn, en oolc de vrije electronen, telkens tusschen twee botsingen een vrij weggedeelte afleggen. Wanneer een magnetisch veld aanwezig is, zullen ze, tijdens
dat vrije tijdsdeel, spiraalsgewijze rondom de magnetische krachtlijnen loopen. Welnu, wanneer dan tevens een electrisch veld
heerscht, en dat k r u i s t die magnetische krachdijnen, dan ontstaat
er als het ware een afdrijving, derhalve een ionenstrooming, en
dat is een electrische stroom.
Een andere Amerikaan, Leigh Page, heeft dat geval theoretisch
onderzocht en kwam tot uitkomsten omtrent de grootte en richting
van dien stroom.
Bij onze aarde is nu dit geval aanwezig. Het electrische veld is
radiaal en de magnetische krachtlijnen loopen ongeveer in meridiaanrichting. Volgens de theorie moet nu een electrische stroom
ontstaan, die de aarde magnetiseert. Derhalve als er oorspronkelijk een zwak magnetisch veld aanwezig is, zal zich dat versterken.
Ziehier inderdaad perspectieven geopend. Het oorspronkelijke veld
zagen wij boven, zou bij ieder wentelend lichaam aanwezig zijn, en de
afhankelijkheid van de thermische onrust geeft misschien mogelijkheid de seculaire variatie uit afkoelings-verschijnselen te verklaren.
Ross Gunn heeft alreeds met vrucht deze theorie toegepast op
de aardmagnetische verschijnselen, die door electrische stroomen
in de hooge dampkringslagen moeten verklaard worden, en ook
op die in een krimpende of uitzettende zon.
Ook de daling of rijzing van uitgestrekte aardschollen zou dus
magnetische schommelingen kunnen veroorzaken, maar de berekeningen hebben in die richting nog geen rekenschap van de waargenomen seculaire variaties kunnen geven.
Wanneer de magnetisatie door den thermischen toestand van
het aardbinnenste wordt beheerscht, dan wijst de opvallende tordeering dier magnetisatie aan, dat in dien toestand een onregelmatigheid moet voorkomen. Beschouwt men de kaart van de aardhelft, waarop de Pacifiek samen met de beide magneetpolen voor-

komt, dan ziet men, dat die polen, van de rotatiepolen af, als het ware
door dien Pacifiek (maar ook door den Indiek) een weinig zijn
aangetrokken. Dat zou volgens het bovenaangevoerde duiden op
een hoogere temperatuur van de subpacifieke en sub-indieke aardlagen. Merkwaardig daarbij is het uitvallen van den Adantiek,
wiens bodem ook volgens seismologische waarnemingen inderdaad
een ander karakter draagt.
In dit licht bekeken wordt weer van beteekenis de proef, die
Wilde omstreeks 1891 deed met zijn magnetarium. Dat was een aardbol, waarbij een magnetisch veld werd verwekt door een draadomwikkeling met daardoorheen loopenden electrischen stroom. I n wendig was, naar voorbeeld van Halley een terella aangebracht,
evenzoo omwikkeld met draad. Die terella werd in langzame
wenteling gebracht, en er werd zoodoende een seculaire variatie
verkregen. Maar overeenkomst met de werkelijk waargenomen
seculaire variatie werd eerst verkregen, nadat de oceanen
met
m e t a a l waren belegd. Ook hierbij dus een magneto-electrische i n vloed van de oceaanvloeren.
Onlangs zijn door Fisk kaarten ontworpen voor de isoporen
voor 1922, dat zijn lijnen van gelijke seculaire variatie in afwijking,
duiking en kracht. Welnu, die kaartjes toonen aan centra van
maximale variatie in de aardhelft der vastelanden, en niet in de
hemispheer van den Pacifiek.
Maar de kaarten dezer lijnen zijn misleidend ten opzichte van de
werkelijke verdeeling dier seculaire variatie-krachten Zelf. Spr. zette
hen dien tengevolge om in eene, waarop van die krachten de horizontale en verticale componenten voorkomen. Wanneer men die krachten wil verklaren als verwekt door electrische stroomen, dan moeten
de isoporen der verticale componenten ongeveer die stroomen
aangeven. En wat ziet men nu? Dat die stroomen inderdaad een
omkringing vertoonen van Pacifiek en Indiek . . . . maar met een
curieusen invloed der vastelanden, waardoor zij in West-Indië en
bij de Kaap zeer sterk zijn.
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Er is echter meer!
Deze verklaringswijze geeft ook ruimte voor zeer groote veranderingen in het aardmagnetisme, en dat deze plaats hebben gegrepen, begint door verschillende vondsten zeer waarschijnlijk te
worden. Er bestaat nl. een merkwaardig middel om kennis omtrent vroegere richtingen van de aardmagnetische kracht te verkrijgen. Wanneer toch een ijzerhoudende lava stolt, wordt ze
blijvend gemagnetiseerd in de richting der aardmagnetische kracht
ter plaatse. Kent men dus het tijdstip der stolling, zoo is er mogelijkheid die richting te bepalen. Inderdaad heeft men daarmee uitkomsten verkregen, die juist zijn. Zoo onderzocht Chevalier
Etna-lava's en kwam volgens hen tot een schommeling in de afwijking sinds 't jaar 1284, die geheel aansloot bij die in 18de en
19e eeuw waargenomen.
Wat vond men nu echter voor oudere tijden! ?
Folgheraiter (die ook gebakken vazen, welke hetzelfde vertoonen,
onderzocht) vond dat de inclinatie omstreeks 800 v. Chr. n e g a t i e f
en gering moet geweest zijn. Mercanton onderzocht lava's uit het
tertiaire tijdperk (dus millioenen jaren oud) afkomstig van Spitsbergen, Groenland, Jan Mayen en vond evenzoo een omgekeerde
inclinatie. Evenzoo Australiaansche lava's, die een paar honderd
millioen jaren oud waren, vertoonden een magnetisatie, die de
omgekeerde was van wat ze zouden verkregen hebben, waren ze
tegenwoordig gestold. Brunhes kreeg gelijksoortige uitkomsten in
C en tra a 1 - Fra nkri j k.
Hiermede zouden derhalve geweldige veranderingen in het aardmagnetisme waarschijnlijk worden gemaakt, en in dat licht bezien is het merkwaardig kennis te maken met een moderne, zekere
uitkomst, die men verkregen heeft met behulp van de nieuwste
berekening van de sterkte der magnetisatie der aarde in 1922. Die
bleek nl. sinds 1842 jaarlijks met één tiende procent afgenomen te
zijn!
Wanneer wij thans overzien de waarnemingen en de nu mogelijk

54

te achten invloeden, zooals afkoelingen, bewegingen van groote
aardschollen en dergelijke, in het licht dezer nieuwe theorie, dan
meen ik, dat inderdaad de hoop mag gekoesterd worden, dat men
ter oplossing van het oude vraagstuk op den goeden weg is. En
dan wordt ook het vooruitzicht geopend, dat naast de seismologie
ook de studie van het aardmagnetisme ons over het aardbinnenste
nieuwe kennis zal verstrekken.

EEN N I E U W E M E T H O D E O M DE INTEN=
SITEIT V A N RÖNTGENSTRALEN, GAMMASTRALEN EN LICHTSTRALEN
TE M E T E N
door
Prof. dr. J . C L A Y .

Het is algemeen bekend, dat de Röntgenstralen sinds hunne
ontdekking een veelvuldige toepassing hebben gevonden in de
techniek en in de medische wetenschap. Daarbij is het noodig
geworden, vooral in het laatste geval, op een gemakkelijke wijze de
intensiteit der straling te meten. Tal van toestellen zijn daarvoor
in den laatsten tijd geconstrueerd, die echter nimmer bevredigend
waren, tot er eenige jaren geleden een toestel is uitgedacht, dat
werkelijk voor zoover ik na kan gaan voor de medische doeleinden
alles geeft, wat men kan vragen. D i t toestel is uitgevonden door
den Weenschen Ing, Siegmund Strausz, en door hem is het genoemd het „mecapion",
Is het nu reeds op zich zelf belangrijk, dat dit toestel daarvoor
kan dienen, het zou wellicht niet zoozeer aangewezen zijn, U daarover hedenavond bezig te houden, ware het niet dat dit zelfde toestel tot een universeel toestel is uitgegroeid voor zeer handige
metingen van Röntgenstralen, radioactieve stralen, ultraviolet
licht, en licht in *t algemeen, maar bovendien voor het meten van
capaciteiten en voor hooge weerstanden, zooals meer en meer in
de physica en de techniek worden gebruikt, en vooral voor zeer
zwakke stroomen, bijv. van de grootte van 1 biUioenste amp. Ik
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voorspel dan ook dat dit weldra een van de meest gebruikte meetinstrumenten zal zijn. Bovendien is het aantrekkelijk over dit
toestel iets te vertellen, omdat het zeer ingenieus is, zoodat ieder
die zich voor metingen interesseert er wel plezier in moet hebben
het te leeren kennen.
Een van de belangrijkste eigenschappen van de Röntgenstralen
is dat ze in staat zijn een gas — zoo ook de lucht •— geleidend te
maken, te ioniseeren. Men heeft gevonden, dat binnen zeer ruime
grenzen de grootte van het geleidend vermogen evenredig is met de
intensiteit der straling, zoodat het meten van een electrischen
stroom door een afgesloten vat, die onder bepaalde omstandigheden volkomen evenredig is met het geleidingsvermogen van het
ingesloten gas, het beste middel is om de sterkte van de Röntgenstralen te meten. Sinds langen tijd is dit reeds de methode, die in
het natuurkundig laboratorium gevolgd wordt. Deze meting is
echter met zoodanige zorgvuldigheid uit te voeren, dat het voor de
praktijk te lastig was. Er komt nog bij, dat het dikwijls wenschelijk
is niet alleen de intensiteit te kennen, maar de intensiteit vermenigvuldigd met den tijd, wat men de dosis noemt. D i t geldt zoowel
voor Röntgendosis als voor bijv. ultravioletdosis. En daarvoor is
het toestel dan ook- bij uitstek geschikt. Laat ons het principe
nagaan.
Tengevolge van een zekere ioniseerende invloed wordt de lucht
in een zekere ruimte geleidend. Heeft men in die afgesloten ruimte
nu twee platen, waartusschen een potentiaalverschil wordt aangebracht, dan ontstaat een stroom. Bij lage potentiaalverschillen
is de stroom hiermee evenredig; maar bij hooge potentiaalverschillen, wanneer men de zg. verzadigingsstroom krijgt, is de sterkte
onafhankelijk van dit potentiaalverschil, en alleen evenredig aan
het ionenaantal, dat per sec. ontstaat door de ioniseerende invloed.
En aangezien deze, gelijk boven gezegd, evenredig is aan de intensiteit der Röntgenstralen, is de sterkte van den stroom •—
eventueel de lading, die per sec. overgaat — een directe maat daar-
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voor, N u is het toestel dat ik thans ga beschrijven, en waarmee ik
enkele experimenten zal uitvoeren, er op ingericht, dat telkens
wanneer een bepaalde hoeveelheid electriciteit door het ionisatievat is gestroomd, een teeken ontstaat, dat gezien en gehoord en
geregistreerd wordt, zoodat men slechts het aantal teekens behoeft te tellen, dat in een zekeren tijd plaats vindt, om de ionisatie
en dus de stralingsintensiteit te kennen.
Er is een triode, waardoor een electronenstroom gaat, van de
gloeidraad naar de anode. Wordt nu op een gegeven oogenblik
het apparaat ingeschakeld, dan wordt het rooster van de triode door
een negatieve lading opgeladen tot een zoodanige negatieve potentiaal, dat de stroom niet meer door kan gaan. Door een ionisatiestroom wordt dit rooster langzamerhand positief opgeladen. Op
een gegeven oogenblik is de negatieve lading zoodanig gekompenseerd, dat plotseling de electronenstroom weer door kan gaan. Op
dat oogenblik sluit de anodestroom een relais, waardoor onmiddellijk
het rooster weer negatief wordt opgeladen, en tegelijkertijd geeft
deze stroom door een relais een teeken, doordat een lamp oplicht, of een ampèremeter uitslaat, of een bel gaat, en het spel
begint op nieuw. Er is dus telkens een bepaalde hoeveelheid positieve electriciteit (of verlies van negatieve electriciteit) noodig, die het
telapparaat in werking zet. Hoeveel de doorgestroomde electriciteit
bedraagt, hangt af van de capaciteit, die aan het rooster verbonden
is, en van de potentiaaldaling, die optreedt, Er zijn dus nog twee
grootheden, die men willekeurig kan kiezen, waardoor de gemeten
hoeveelheid electriciteit bepaald wordt. Bij de toestellen, die in het
bijzonder voor het meten van Röntgenstralen worden gebruikt,
is het zoo ingericht, dat telkens één Röntgen op de ionisatiekamer moet vallen, om het telapparaat in werking te brengen.
Onder een Röntgen verstaat men die stralingsenergie, die bij volle
benutting der ionisatie in lucht van 76 c M . kwik en 0° C, een verzadigingsstroom geeft van 1 electrostatische eenheid per cc.
N u zijn die toestellen van Strausz meestal zoo gedimensioneerd,

58
dat telkens na een hoeveelheid van 3 R(öntgen) het teltoestel in
werking komt,
Voor wij thans tot de metingen met behulp van het mecapion
overgaan, eerst een en ander over de constructie.
D.

In de figuur stelt V de triode voor, die, wanneer de batterij
voor de gloeidraad is ingeschakeld, en de batterij Bg voor de anodeketen, een stroom doorlaat. Deze stroom brengt het relais
in
werking, waardoor contact tusschen 1 en 2 ontstaat. Daardoor
wordt het relais Rg in werking gezet, welke het contact T opent,

en de stroom die de batterij
door Wp gaf, verbreekt. Een
deel van deze keten, p vormt m.et S een transformator, en de verbreking van de stroom in p geeft een inductiestoot in S, die zoo
gericht wordt, dat een stroom van negatieve ladingen op G komt,
welke G een negatieve potentiaal geeft, bijv. —160 Volt. Deze negatieve potentiaal zal nu het doorgaan van de beweging van de negatieve electronen naar de anode verder verhinderen het relais
wordt weer losgelaten, en T i raakt weer aan. Maar de geïnduceerde spanning in S, die nu optreedt heeft geen effect in de negatieve lading van G, omdat de negatieve electriciteit niet van G
naar de gloeidraad terug kan. N u is echter G verbonden met de
pool in de ionisatie-kamer D , En de wand van deze ionisatiekamer D is met de positieve pool van een spanningsbatterij verbonden. Zoodra dus een ionisatie in D optreedt kan positieve
electriciteit uit D naar G toestroomen, en wanneer dit eenigen
tijd doorgaat is weldra de negatieve spanning van G voldoende
gekompenseerd, zoodat de electronenstroom weer door kan gaan
met alle gevolgen, die daarbij reeds boven werden beschreven.
Daarbij kan aangesloten aan B^ een teller u in werking worden
gezet, een lamp Si, en een bel k, zoodat het aan signalen niet behoeft te ontbreken.
Met dit toestel nu is het zeer gemakkelijk verschillende eigenschappen der Röntgenstralen te meten, bijv. de absorptie door
verschillende stoffen, de afhankelijkheid van de golflengte, het
ontstaan van secundaire stralen, enz. (Demonstratie).
Hetzelfde toestel kan echter eveneens uitstekend gebruikt worden
om bijv. de hoeveelheid van radio-actieve stoffen te ijken, omdat
men daarbij de ionisatie der gammastralen gebruikt. (Demonstratie),
Of eventueel kan ook de doorgang van a e n p stralen i n een ionisatiekamer er mee worden gemeten. Een Uranium standaard-apparaat
dient om te allen tijde de werking van het toestel te toetsen,
(Demonstratie),
Verder zijn met hetzelfde toestel heel goed metingen te doen
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om de lichtsterkte te bepalen, en in het bijzonder van het ultraviolette licht. Daarvoor komt in de plaats van de ionisatie-kamer
een photo-electrische cel. Flet metaalbekleedsel, waarop de lichtstralen vallen, is met het rooster van de triode verbonden, de positieve pool aan een batterij van kleine accu's of drooge elementen.
De photo-electrische stroom van negatieve ladingen die onder
inval der lichtstraal op het metaal in de cel ontstaat, is evenredig met
de intensiteit van het licht. Voor het zichtbare licht maakt men
gebruik van een alkalimetaal (Demonstratie), voor het violette
licht van een cadmiumcel. Deze laatste reageert alleen voor golflengten beneden 3500 A . Ook hier weer is het mogelijk verschillende
eigenschappen op eenvoudige manier te meten, en voor registratie
is deze methode bij uitstek geschikt, wanneer men het toestel met
een telwerk verbindt. (Demonstratie).
Hoe staat het nu met de nauwkeurigheid van de meting? De
afloop van het telproces duurt slechts 0,05 sec, zoodat de fout,
die door het proces van het mechanisme zou kunnen ontstaan,
steeds klein is in vergelijking met de fout van de tijdsopname,
wanneer deze niet al te klein is. Met een electrometer werd nagegaan of de oplading steeds tot dezelfde potentiaal plaats vond. De
grenzen binnen welke deze viel was 0,5 Volt, en de onnauwkeurigheid van deze meting zelf is waarschijnlijk grooter dan van het
opladingsproces. Zoolang de spanning van de accubatterij constant
genoeg is, kan eigenlijk i n het verdere opladingsmechanisme weinig
variatie ontstaan. De spanning van het rooster, waarbij de ontgrendeling optreedt bleek eveneens binnen 0,2 Volt niet te varieeren.
Aangezien de spanning varieerde tusschen 160 Volt en 20 Volt, is
de fout, die door ondading en ontgrendeling kan optreden klein.
De gevoeligheid van het toestel kan overigens nog op tweeërlei
wijze worden gevarieerd, nl. door de opladingspotentiaal te veranderen, en door de capaciteit van het rooster met een parallel
geschakelde condensator te wijzigen.
Zooals boven reeds werd gezegd, kan het toestel dienen on kleine
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stroomsterkten te m e t e n . De Uranium standaard, die in dit geval
gebruikt wordt, geeft bij een luchtdruk van 76 c M . kwik en 18° C.
een vergadigingsstroom van 1,38 . 10~^° Amp,, terwijl de tijd voor
oplading van het rooster 84 sec, bedraagt. Schakelt men tusschen
het rooster en de positieve pool van de batterij een hooge weerstand in, dan kan uit de opladingstijd de grootte van de weerstand
gemeten worden. Een weerstand van 4,6 . lO^^ Ohm geeft bij een
spanning van 100 Volt in ons geval een opladingstijd van 2,2 sec,
(Demonstratie).
Alleen heele groote weerstanden kunnen worden gemeten
(Megohm). Schakelt men een capaciteit parallel aan de ionisatiekamer, of aan de weerstand, dan wordt de opladingstijd gewijzigd.
Ook capaciteiten kunnen dus worden vergeleken. D i t , gevoegd
bij de reeds aangegeven meting der fonisatiestroom, voerde Strauss
er toe zijn toestel „mecapion" te noemen.
Het is duidelijk, dat het toestel weldra een groote toepassing
zal vinden.

U I T HET LEVEN V A N DEN PIJLWORM
door
PROF. DR. P. V A N OYE (Gent).

Toen ik in 1915 werkzaam was als biologisch assistent aan het
toenmalige visscherijstation te Batavia, werd mijn aandacht getrokken door zeer eigenaardige dieren, welke door velen tot de
wormen, door anderen echter tot zeer verschillende groepen gerangschikt worden. Deze glasheldere, pijlvormige organismen,
Chaetognathen genaamd, hadden door hun schichtige bewegingen,
welke in een aquarium dadelijk opvallen, mijn nieuwsgierigheid
gaande gemaakt.
M i j n eerste bedoeling was die kleine diergroep eens na te gaan
en te zien welke soorten ervan in de Java-zee leven. Ik dacht er
in den beginne niet aan iets uit het leven van deze dieren nader te
onderzoeken.
Tot nog toe weten we niet tot welke diergroep deze glasheldere
staafvormige diertjes gerangschikt moeten worden en wat den geestelijken vader der pijlwormen, Martinus Slabber, betreft, die schijnt
ook in eigen land niet de waardeering te genieten, waarop hij
zeker recht heeft.
Bij de bewerking van de pijlwormen van de Java-zee^) waren
veel biologische vraagstukken bij mij opgerezen en toen ik in Europa
teruggekeerd was, wilde ik ook iets meer weten van den man, die
me door zijn beschrijving van den pijlworm of Sagitta, zooals hij
het diertje genoemd had, zeer symphatiek geworden was.
1) VAN O Y E , P , Untersuchungen ü b e r die Chaetognathen des Javameeres,
Contributions a la faune des Indes neérlandaises, Fase. I V , 1918, p, 1—59.
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Wat het laatste betreft, moet ik bekennen, dat ik zeer teleur¬
gesteld ben geworden.
Van den door mij zoo gewaardeerden MARTINUS SLABBER wordt
geen woord gezegd in de Encyclopeadie van WINKLER PRINS; evenmin in deze van OOSTHOEK en niet de minste melding wordt van
hem gemaakt in het biographisch woordenboek. Ik ben dus zelf
op zoek gegaan en heb maar weinig kunnen vinden. Talrijk zijn
zijn geschriften niet. De lijst bevat maar zes verhandelingen en
het weinige, wat we over Martinus Slabber gevonden hebben wijst
niet op een zeer nauwkeurig onderzoek der gegevens.
In de Algemene Konst- en Letterbode voor het jaar 1835 van
Vrijdag den 8sten Mei No. 20, lezen wij in de Berigten op bladz. 306:
„Goes, den eersten Mei. Gisterenavond overleed te 's Gravenpolder, in den ouderdom van 94 jaren en 6 maanden de Heer
Martinus Slabber, een vlijtig beoefenaar der Natuurkunde en daarmede verbonden vakken van kennis", enz.
Prof. Dr, A. J, J, van de Velde ^) zegt, dat Martinus Slabber op
31 October 1740 geboren werd te Middelburg, maar die 31ste is
vermoedelijk wel de datum bij berekening aangenomen in de veronderstelling, dat Slabber precies 94 jaar en zes maanden oud werd.
Martinus Slabber geeft van den pijlworm de volgende beschrijving: „Plaat 6 Fig. 4 is de natuurlijke grootte, nagenoeg vier lijnen
in de lengte. Fig. 5 ziet men hem vergrootend; a is de Kop, welke
van boven in het midden niet weinig geklooft is; Aan deze Kop heb
ik geen de minste kenteekenen van oogen gewaar kunnen worden,
noch ook in zijn bewegen eenige uitsteeksel van tandjes of Zuigertjes, of iets dergelijks. Deze Kop is beweegbaar. Daar op volgt
het L i j f , dat op een vierde na van het lichaam van boven driehoekig is; echter niet scherp, maar plat toeloopt; dit gedeelte van
het Lichaam heeft zeer weinig buiging, maar is als stijf; en dit
1) A . J. J. VAN DE V E L D E . Vierde bijdrage tot de Bibliographische Geschiedenis van het Mikroskoop. Versl. en Mededeelingen van de K o n i n k l . V I . Academie 1929, p . 239.
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ontdekt men in alle de bewegingen, die hij maakt, zelfs in het
zwemmen. Daarop volgt bij b.b, twee lichamen, die zeer gelijkenissen hadden met Eiernesten, Op het einde van deze deelen eindigt
de driehoekigheid; vandaar wordt hij rond, en loopt een weinig
puntig toe; doch zet bij cc, zich wat uit, en loopt dan rond stompig
toe, Waarlijk een allerzeldzaamst maaksel eener Worm; de Kop is
beweegbaar, drie vierde van 't Lichaam stijf, en van onderen
plat; het overige van het L i j f rond, en als segrijnleder geknobbeld.
De kleur is over zijn geheel licht blauw. De bewegingen, die hij
maakt zijn zeer verschillende; als hij zwemt, maakt hij een korte
golfswijze beweging, 't welk hij door het agterste deel maakt; hij
kruipt aan de wanden van het glas voort, en dan is hij traag, en aan
een slak gelijk; doch stil zittende, kwam ik er met eenig ding aan,
maar toen schoot hij op een allerschielijkste manier, als een pijl
uit den boog, voort. Ik vischte deze den 10 July 1768, en heb er
tot heden noch geen meer dan twee gevonden. Zie daar, Lezer! Van
dezen verwonderenswaardigen Worm kan ieder waarnemer beter
de merkteekens der Alderhoogste Wijsheid kennen, dan zijn geslacht. Mochten deze voorwerpen eens van zulken nut zijn, dat
het onderzoek in de algemeene Maatschappij der Menschen daardoor aanwakkerde en bloeide; Het zoude een recht Natuuronderzoeker, en ook mij, tot blijdschap zijn, dat mijne geringe pogingen,
door anderen, verder uitgebreid mogten worden; mijnen arbeid
zou daar door niet lijden, als niet beter hebbende kunnen waarnemen,"
De pijlwormen leven in zee en brengen hun heele leven rondzwemmend door; ze maken deel uit van, wat men noemt het
p l a n k t o n . Onder den verzamelnaam van plankton verstaat men
alle zwevende wezens, zoowel planten als dieren, die, hetzij hun
geheele leven of een gedeelte ervan, rondzweven.
We moeten ons vergenoegen met te zeggen, dat het plankton
bestaat uit alle microscopische planten en dieren, die in het water
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rondzweven en in Irun verspreiding hoofdzal^elijk afhanlcelijk zijn
van de zeestroomingen. We spreiden hier enkel over het plankton
van de zee of h a l i p l a n k t o n ,
In het haliplankton nu treffen we de pijlwormen of Chaetognathen
aan. Ze bezitten reeds vrij aanzienlijke eigen bewegingen en men
kan ze moeilijk microscopisch noemen, daar de meeste 1, 2 en 3
cM, lang zijn en vaak nog veel langer.
Maar ze zijn van een algemeen standpunt beschouwd van zeer
groot belang.
Het is een groep, die werkelijk geheel aan het zwevende leven
aangepast is; de geheele levenscyclus, vanaf de ontwikkeling van
het ei tot aan het volwassen dier met inbegrip van de voortplanting
gebeurt geheel en uitsluitend in volle zee. Slechts een paar soorten
komen ook aan de kust voor.
Hun lichaam bestaat uit: een kop, een romp en een staart. Aan de
kop zien we rechts en links een rij grijphaken en bovenaan rechts
en links een rij tanden. Deze dienen echter niet om het voedsel te
kauwen, maar enkel om het vast te houden. Het voedsel wordt in
zijn geheel ingeslikt door de samenwerking van de grijphaken, de
tanden en de zeer sterke spieren van den kop. Soms zijn de grijphaken goed te zien, maar onder aan den kop komt een huidje voor,
dat over den geheelen kop kan getrokken worden en dan kan men
de grijphaken niet waarnemen.
De romp strekt zich uit van den hals tot aan het dwarsschot
(septum), dat den kop van de staart scheidt. Hier vinden we aan
de buikzijde een zenuwcentrum, vanwaar zenuwen vertrekken;
verder rechts- en links op zij een paar vinnen; het eerste paar is
geheel op den romp gelegen, het tweede paar begint op den romp
en strekt zich uit tot op een gedeelte van de staart. In het lichaam,
dat op dwarse doorsnede niet rond is, loopt in rechte lijn van den
kop tot aan de staart de maag-slokdarm, welke eindigt aan de
scheiding tusschen romp en staart in een gewone opening, de
anus.
5
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Verder vinden w e . aan liet caudale gedeelte van den romp vrouwelijke geslachtsklieren of ovariën. Ze bestaan uit een ovarium of
eierstok, waar de eicellen gevormd worden en een buis, de eileider, die aan de zijden rechts en links uitmonden.
De staart loopt i n een punt uit en is omgeven door
een driehoekige vin. I n de staart bevinden zich alleen links
en rechts de mannelijke geslachtsklieren, welke de zaadcellen
geven.
Aan den uitgang zien we een verdikking op het oogenblik, dat
de zaadcellen rijp zijn, de zaadblaasjes, waarin de zaadcellen verzameld worden tot op het oogenblik der bevruchting.
De dieren zijn dus tweeslachtig of hermaphrodiet.
Niettegenstaande de talrijke studiën, welke men i n de laatste
vijftig jaar over deze dieren gedaan heeft, is men er nog niet i n
geslaagd ze een plaats i n het zoölogisch systeem toe te wijzen,
welke eenige bevrediging geeft.
DELAGE en HéROUARD hebben de Chaetognathen gerangschikt

onder de Vermidiens, dit zijn de Wormachtigen, waaronder ze
alle groepen rangschikken, die door hun ontwikkeling of hun
anatomische bouw dicht bij de wormen staan, maar toch niet met
deze gelijkgesteld kunnen worden. We treffen hier de Bryozoën,
de Rotatoriën, Chaetognathen en eenige andere moeilijke groepen
aan.
Wat het leven dezer dieren betreft weten we nu, dat ze i n alle
wereldzeeën voorkomen en zoowel aan de oppervlakte, als i n de
grootste diepten leven. Ze zijn volstrekt niet zeldzaam. Integendeel; ze vormen een zeer belangrijk onderdeel van het zeeplankton
en de voorkomende soorten zijn meestal door zeer talrijke exemplaren vertegenwoordigd.
Het aantal beschreven soorten is echter zeer gering. RITTER
ZAHONY, die i n 1 9 1 1 een systematische monographic van deze
diertjes liet verschijnen, neemt 27 soorten aan en wanneer men
nu de door sommige onderzoekers; MICHAEL, mijzelf en anderen
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nieuw besclireven soorten medereltent, dan Itomt men tot een
gemiddelde van 35 soorten.
Dit is dus een aan soorten Zeer arme diergroep en men zou dan
ook geneigd zijn te denken, dat die dieren zeer gemakkelijk te
onderscheiden zijn. Welnu, niets is minder juist op zoover
na, dat alle onderzoekers als RITTER ZAHONY, APSTEIN en anderen

als de meest voorkomende soort in de Noordzee de S a g i t t a b i p u n c t a t a aannamen. K U H L kwam nu in 1929 beweren, dat er in
de Noordzee geen Sagitta bipunctata voorkomt, maar vooral
S a g i t t a s e t o s a MÜLLER.
Zooals U ziet zijn de soorten zoo moeilijk uit elkaar te houden dat
er zelfs nog geen overeenstemming bestaat over de meest voorkomende soort in de r^Ioordzee. Niettegenstaande de moeilijkheden, welke deze dieren op systematisch gebied opleveren Zal de
studie hunner levenswijze ons menig zeer belangrijk vraagstuk
van algemeen biologischen aard helpen oplossen en dit vooral op
het gebied van het leven in volle zee.
Deze dieren zijn immers heelemaal aan het leven in zee aangepast en zelfs geheel aan het zwevend of pelagisch leven.
Gedurende hun geheele leven, vanaf het oogenblik dat het ei
vrij komt tot aan den dood van het individu, heeft het dier in het
water rondgezworven en is nooit afhankelijk geweest van den
bodem, de kust of welkdanig steunpunt.
Het is dus geheel en uitsluitend afhankelijk van de levensvoorwaarden, die in de vrije zee voor komen,
Een vraag, die sinds het begin der studiën dier in het water
rondzwevende en zwemmende organismen de aandacht der onderZoekers gevestigd hield, is de wijze, waarop die dieren zich voortplanten.
Wanneer we den bouw van de pijlwormen nagaan, dan kunnen
we ons moeilijk voorstellen hoe de zaadcellen, die in het staartgedeelte ontstaan, in aanraking met de eicellen kunnen komen,
welke in het laatste gedeelte van den romp ontstaan zijn.
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Er zijn twee mogelijkheden: zelf bevruchting of kruisbevruchting,
maar de bouw dezer dieren is zoo, dat beide even moeilijk zijn.
HERTWIG had reeds medegedeeld, dat hij levende zaadcellen in
den eileider had waargenomen. Maar hoe kwamen die zaadcellen
in den eileider? Door zelf bevruchting of door kruisbevruchting?
Ingeval we hier met zelfbevruchting te doen hadden zou men
moeten aannemen, dat de kluwen zaadcellen van het zaadblaasje
naar boven aan den buitenkant langs het lichaam zou opklimmen
om zoodoende de eileiders te kunnen bereiken.
Geen enkel onderzoeker heeft ook maar iets waargenomen, dat
tot zulk een zienswijze zou kunnen aanleiding geven.
Er blijft dus maar één mogelijkheid over, nl. kruisbevruchting.
Naar aanleiding van een studie over het leven dezer dieren heb
ik reeds meer dan elfduizend van deze pijlwormen onderzocht en
heb te dier gelegenheid het raadsel kunnen oplossen.
Wanneer de zaadcellen rijp zijn en in de zaadblaasjes verzameld, komt een oogenblik, waarin ze in een klomp verwijderd
worden en langs een tijdelijke mediane gleuf naar beneden schuiven
om in de staartvin opgenomen te worden. De staartvin krult zich
op en houdt de spermatozoën vast.i) N u volgt een samenkomen
van twee individuën, die op deze wijze hun zaadcellen in de staartvin ronddragen. Waar nu de openingen der vrouwelijke geslachtsklieren bij de verschillende individuën op ongeveer denzelfden
afstand van het staartuiteinde gelegen zijn, grijpt een wederkeerige bevruchting plaats. Het is echter zeer merkwaardig, dat bij
de pijlwormen het samenkomen plaats grijpt ongeveer zooals bij
de gewone aardwormen, maar met dit verschil, dat, waar de openingen van de eileiders op een grooteren afstand van den kop
gelegen zijn, niet de kopuiteinden, maar hier de staartuiteinden in
tegenovergestelde richting tegen elkaar aanliggen.
Langen tijd, nl. sedert in 1890 PFEFFER de theorie van de bi¬
' ) van Oye, P, L a f é c o n d a d o n chez les Chactognathes, B u i l . M u s , roy H i s t ,
Nat, Belg. V I I N o , 7 1931.
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polariteit opbouwde, heeft men gemeend, dat er diersoorten
bestonden, die enkel aan de twee polen voor kwamen, zonder dat
men eenig verband tusschen deze twee uiterste levensmiddens
kon aangeven, Deze theorie kwam in botsing met de meest gangbare voorsteüingen in de biologie en zelfs de geologie. Veel onderZoekers, waaronder DOLLO uit Brussel in de eerste plaats te noemen
valt, hebben zich met kracht tegen de theorie der bipolariteit uitgesproken.
Alle diergroepen, de eene na de andere, heeft men van de lijst
der groepen van bipolaire soorten moeten schrappen.
Doch van de pijlwormen werd de E u k r o h n i a h a m a t a aan de
Noord- en aan de Zuidpool gevangen, terwijl ze elders slechts
sporadisch in groote diepten zou aangetroffen geweest zijn. Wanneer we nu echter alle vindplaatsen van deze soort op een kaart
terugbrengen en we gaan na hoe en waar men ze aantreft, dan
blijkt, dat deze soort aan de polen overal vanaf de oppervlakte
tot op de grootste diepten aangetroffen wordt en in de overige
zeeën slechts in de grootste diepten,^)
Wanneer we de physische aardrijkskunde nagaan, dan zien we
dat er van de eene pool naar de andere een groot uniformgebied
ligt, waar het water steeds ongeveer 2 tot 3 graden temperatuur heeft
en een zoutgehalte van 35 "/„o. Dus kunnen alle p e l a g i s c h e dieren,
die in koud water met hoog zoutgehalte voorkomen en geen licht
noodig hebben, in dit onmetelijk groot gebied ongehinderd leven
en kunnen de opeenvolgende geslachten zich in den loop der
eeuwen van de eene pool naar de andere verplaatsen.
Aan de polen zullen alle levende wezens, die speciaal aan een zoutgehalte van ong. 35 "/QQ aangepast zijn, aan de oppervlakte komen,
daar waar het water deze zoutconcentratie bezit, terwijl deze organismen, welke enkel kieskeurig zijn ten opzichte van temperatuur
en niet ten opzichte van zoutgehalte overal aangetroffen worden.
1) VAN O Y E , P . en D E W A E L E , A . Over de geographische verspreiding der
Cliaetognadien. Natuurwetenschappelijk T i j d s c h r i f t X X I I 1930, p . 25—56,
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Dit laatste z i j n e u r y h a l i e n e - k o u d s t e n o t h e r m e soorten en onze
E u k r o h n i a h a m a t a is niets anders dan een koudstenotherme-euryhaliene soort.
De E u k r o h n i a h a m a t a MÖBIUS werd dus uit diepten van 2000
en 3000 M . gevischt, maar ze is in dit opzicht geen uitzondering
onder de Chaetognathen, Verschillende soorten leven enkel op
grootere diepten, terwijl de meeste vanaf de oppervlakte tot op de
grootste diepten aangetroffen worden.
Het l i c h t heeft dus in het leven der Chaetognathen geen invloed.
Nochtans bezitten ze alle, zelfs de diepzee-vormen twee lichtorganen, die als oogen beschouwd worden. Zijn dit overblijfselen
van vroegere tijden of nog dienstdoende organen? We weten het
niet,
Er blijven dus maar twee factoren over, die op de verspreiding
der Chaetognathen een overwegenden invloed hebben en op grond
van die twee factoren kunnen deze dieren ook in drie groepen ingedeeld worden.
De e u r y t h e r m e e u r y h a l i e n e soorten, die in alle zeeën en op alle
diepten voorkomen, daar ze aan de uitersten van temperatuur en
zoutgehalte kunnen leven; het zijn de kosmopolieten.
De tweede groep zijn de e u r y h a l i e n e s t e n o t h e r m e dus deze, die
in alle zoutgehalten, maar slechts aan bepaalde temperaturen
kunnen leven.
Ze kunnen warmstenotherm of koudstenotherm wezen. De eerste
kunnen enkel aan de oppervlakte rond den evenaar voorkomen, de
laatste zijn de twee soorten van het geslacht E u k r o h n i a , waarvan de
soort h a m a t a ons bewees, dat er van bipolariteit van de pelagiale
organismen geen sprake is; het is een vorm van kosmopolisme.
Eindelijk hebben we de derde groep; de s t e n o t h e r m e - s t e n o h a l i e n e .
Deze zijn weer óf warmstenotherm óf koudstenotherm. Deze twee
groepen zijn slechts hier en daar aan den evenaar en aan de polen
aan te treffen, al naar ze koud- of warmstenotherm zijn en al naar
het zoutgehalte aan hun behoefte beantwoordt.
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Drie Engelschen: JOHNSTONE, SCOTT en CHADWICK i) hebben

gedurende tien jaar het plankton van de zee bij Liverpool nagegaan
en ook het komen en verdwijnen der Chaetognathen bestudeerd.
Ze hebben voor den pijlworm, Sagitta, aangetoond, dat hij in
de maanden Juni en Juli, doch vooral in Juni het meest voor komt.
N u blijkt dat deze dieren geslachtsrijp zijn in de maanden van M e i
tot Augustus, wat met de onderzoekingen der drie Engelsche geleerden zeer goed overeenkomt. Waar ze nu na de voortplanting
sterven, zien we, dat de geheele levenscyclus van die dieren maar
een jaar duurt, dat ze groeien tot Juni-Juli, zich voortplanten en
direct daarna sterven.
Daar de Chaetognathen, zooals we reeds gezien hebben, tot in
diepten van 2- tot 3000 M . en meer voor komen, zijn ze op dierlijk
voedsel aangewezen. Dat de Chaetognathen zich werkelijk met
dieren voeden blijkt met zekerheid uit het onderzoek van den inhoud van den darm en een studie in deze richting heeft aangetoond,
dat ze zich voornamelijk voeden met kleine schaaldieren van de
familie der C o p e p o d e n , Deze vrij vlug zwemmende dieren worden
met de grijphaken vastgepakt en naar de mondopening gebracht,
waarbij de grijphaken zich nu boven de mondopening uitspreiden
teneinde het ontsnappen der gevangene Copepode onmogelijk te
maken, terwijl de twee rijen tanden als tandraadjes werken om de
buit in den darm te duwen.
Biogeographisch Instituut der Universiteit,
Gent.
1) JoHfTSTONE, J., ScoTT, A , aiid C H A D W I C K , I i . T h e Marine Plankton 1924,

THEORETISCHE E N PRAKTISCHE
INTELLIGENTIE
door
PROF. DR. L . B O U M A N .

De ontwikkeling van de leer der intelligentie heeft tot een onderscheiding geleid, die een bijzondere beteekenis ook voor de theorie
van het wezen van mensch en dier heeft gekregen. Deze onderscheiding is die tusschen theoretische en praktische intelligentie.
Uitgaande van het begrip intellect of misschien ook onder den
invloed van meer spiritualistische richtingen in de psychologie,
was men eerst geneigd onder intelligentie die hoedanigheid van
de menschelijke psyche te verstaan, waarbij het afzonderlijk functioneeren van het intellect op den voorgrond treedt. D i t is die klasse
van intelligentie, die men nu gewoon is theoretische intelligentie
te noemen. Onder dat begrip valt b.v, het zuiver logisch combinatievermogen, op grond van bepaalde scherp geformuleerde praemissen juiste conclusies te trekken, logische fouten op te sporen,
deduceerend te opereeren, in 't kort die eigenschap van onze
psyche, die in de eerste plaats bij wetenschappelijk werk zoo sterk
gewaardeerd wordt. Spraak en taal zijn middelen van den eersten
rang, zonder welke de theoretische intelligentie zich moeilijk
manifesteeren kan. Toch wijst reeds de opsomming van de wegen,
op welke zich de theoretische intelligentie kan bewegen, ons er
op, dat ook andere gedragingen, die wij met goed recht intelligent
kunnen noemen, niet daar onder vallen. Dat zijn de uitingen die
praktische intelligentie worden genoemd. Hier hebben we niet
te doen met een afzonderlijke werking van het intellect, maar met
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processen en resultaten, die zich voordoen, alsof ze door intellect
geleid waren, in waarheid echter vóór elk intellectueel opereeren
ontstaan zijn.
Bijzonder frappante voorbeelden kunnen verkregen worden uit
het gebied, waar w i j de werkzaamheid van intellect, combinatie
van voorstellingen en andere hoogere processen niet kunnen veronderstellen, zooals dit bij hoogere diersoorten of bij kleine kinderen
in sterke mate het geval is. De omweg, die een hond maakt om zijn
voedsel te bereiken, dat hij voor zich ziet, maar niet op directe
wijze bereikt kan worden, is een voorbeeld van praktische intelligentiebehandeling. In dezelfde situatie blijft een kip voortdurend
trippelen op dezelfde plaats, zonder de methode te vinden langs een
omweg er te komen.
Deze eenvoudige voorbeelden van gedragingen, bij het dier
waar te nemen, brengen ons vanzelf op het volgende belangrijke
probleem. Wanneer men de dieren in hun biologische natuurlijke
omgeving, eigen Umwelt, langeren tijd ongehinderd waarneemt,
constateert men, dat het grootste deel van hun gedragingen doelmatig is en in elk geval van dien aard, dat hun zelfbehoud en vermenigvuldiging door deze handelingen gesecureerd zijn. Hebben
we hier overal met intelligentie-handelingen te doen? Om deze
vraag te beantwoorden, moeten wij het begrip der intelligentie iets
scherper trachten te formuleeren. De groote moeilijkheden liggen
daarin, dat een strenge definitie eigenlijk het eind van ons onderZoek is en niet het begin van ons weten. Om een relatieve orde in
het gecompliceerde der verschijnselen te verkrijgen, die met intelligentie samenhangen, kunnen we als een voorloopige leiddraad
de laatste definitie van intelligentie nemen, die door Stern op grond
van zijn bekende onderzoekingen over intelligentie en onder invloed van belangrijke kritieken is opgesteld.
Intelligentie is de algemeene „Fahigkeit" zich onder doelmatig
gebruik van denkmiddelen op nieuwe
eischen in te stellen. Gaat
men van deze definitie, waarover we later nog enkele kritische

74
opmerkingen zullen maken, uit, dan komt men van zelf er toe verschillende klassen van doelmatige biologische handelingen nog niet
tot het gebied der intelligentie te rekenen. Vooral moeten niet onder
intelligentie gerekend worden die handelingen, die op grond van
dressuur ontstaan. De meest barokke voorbeelden daarvan hebben
indertijd de denkende paarden, de sprekende honden en de rekenende chimpansees ons geleverd, die men nu en dan nog in gelegenheden van vermaak kan aantreffen. Deze dieren hebben
immers belangrijke praestaties vertoond, die door leeken als
uitingen van intelligentie beschouwd werden, die alle op zuivere
dressuur berustten, of niets anders waren dan het letten op willekeurige of onwillekeurige bewegingen van den onderzoeker, die
met het resultaat, dat bereikt moest worden, bekend was.
Veel moeilijker dan een afscheiding te maken tusschen de intelligentie en deze duidelijke dressuurpraestaties, is het dc grens te
trekken tusschen intelligentie en instinctieve handelingen.
Noch een aaneengesloten keten van reflexen, noch een uiting
van practische intelligentie mag bij deze handelingen aangenomen
worden. Want al moge dan eenige variatie aanwezig zijn, de
hoofdzaak blijft toch voor de instincten, dat ze oude overgeërfde
banen volgen, terwijl de intelligentie zich nieuwe wegen baant. Daarom is het ook min of meer misleidend, als men de intelligentie
een „instinct intellectuel" noemt, als men dus de intelligentie als een
bijzondere categorie van instinct beschouwt, nl, het instinct van tatonceren en van zoeken. Overigens zegt ook Claparède, dat men toch
onmogelijk de intelligentie als een vervolmaking van de instincten
kan beschouwen, dus afkomstig uit de instincten; integendeel,
als dc instincten niet slagen, komt de intelligentie naar boven.
Veel zuiverder wordt het probleem, zoodra we ons van het
theoretische probleem der instincten lo.smaken en met het dier gaan
experimenteeren, waarbij het daarop aankomt, dat het dier zich op
een biologisch min of meer natuurlijke wijze gedreven ziet zich in
de nieuwe situatie te redden,

75
Tot dit gebied behooren in de eerste plaats de veelbesproken
onderzoekingen van Köhler over de gedragingen van de schimpansees, die door hem eenige jaren achtereen in relatieve vrijheid
op Teneriffe werden bestudeerd.
Heeft men hier met intelligentie te doen? Bij de beoordeeling
van dit probleem, evenzoo als we bij intelligent handelen de i n stincten uitschakelen, moeten ook hier van het i n z i c h t als zoodanig
onderscheiden worden de handelingen op grond van dwangmechanismen van elementairen psychophysischen aard. Wanneer
het dier bij den drang om het voedsel te bereiken, de vervulling
van zijn drift niet bereikt, dan ontstaat een eigenaardige toestand
van algemeene motorische onrust, die zich kan uiten in wegwerpen van voorwerpen, aangrijpen van voorbijgangers, steenen
gooien, schreeuwen enz. Door deze motorische onrust wordt eerst
de bodem bereid voor de primitieve zinvolle motorische psychische
uitingen.
Wanneer men let op de beide bamboestokken door de apen gebruikt, dan zou men kunnen zeggen, dat beide op elkaar aangewezen zijn i n elkaar te worden geschoven. Op dezelfde manier
stoppen de beesten voortdurend halmen en stokjes in gaten (ook
een kind steekt de vinger in een rond gat). Heeft het beest een keer
de twee stokken i n elkaar geschoven, eerst dan komt het inzicht: ik
k a n het gebruiken
a l s een v o o r w e r p . Eerst secundair kan dus van inzicht sprake zijn.
Hoe krijgen wij trouwens zelf inzicht ? Het kan van buiten zoo
lijken, dat er primair inzicht is, terwijl deze toch eerst ontstaan
kan zijn op grond van aanpassingen van onze gedragingen aan de
omstandigheden, waarin men komt te verkeeren, aanpassingen, die
ook al weer dwangmatig en niet op grond van primair inzicht geschieden.
Een ander elementair proces, dat de intelligentie voorbereidt,
is de primaire instelling van onze geheele psychophysische organisatie op algemeene wijzen van gedraging. W i j leeren bv. niet iets
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bepaalds doen in een bepaalde situatie. Een mathematicus heeft
geleerd algemeene wijzen van gedraging, niet hoe men een bepaalde
formule afleidt, maar wel hoe men algemeen formules afleidt.
We hebben als voorbereiding tot de practische intelligentie ook wel
te onderscheiden de handigheid, waarvan de laagste trap de mechanische handigheid voor bepaalde handgrepen en het samenwerken
van bepaalde bewegingen (bewegingscoördinaties) is, hetzij op
grond van bijzonderen aanleg of van oefening.
Ook het snelle aanleeren en mechaniseeren van bepaalde bewegingen is een symptoom van mechanische handigheid. Een hoogere
vorm is de adaptieve handigheid, waarbij zich de wijze van beweging
snel en goed aan de verschillende eischen, die materiaal en taak
stellen, aanpast. Eerst dan is er overgang in p r a k t i s c h e i n t e l l i g e n t i e ,
zoodra de denkfunctie er tusschenin geschakeld wordt.
Voor de praktische intelligentie blijft overigens het begrip van
behoeftebevrediging of van aandriftvervulling (omdat de aandrift
een algemeene uitdrukking is voor een aanstoot tot werkzaamheid,
die van een onbevredigde levensbehoefte uitgaat) van bijzondere
beteekenis. Deze opvatting, die aan het biologische zulk een groote
plaats toekent, nl. de noodzakelijkheid de behoeften van het leven
te bevredigen, wordt vooral door Szymanski verdedigd. H i j deed
een aantal proeven over het elementaire handelen der dieren en
der menschen en gaf vele waarnemingen van zichzelf en van
anderen. Daarmede trad hij in de richting, die met name door de
psychiatrie steeds meer gehuldigd wordt en waarbij een belangrijke
rol wordt toegekend bij de cognitieve processen aan belangstelling,
situatie, het emotioneele en den wensch; vooral de laatste is van het
hoogste gewicht gebleken in de psychiatrie, waarbij zoowel aan
bewuste als onbewuste wenschen moet gedacht worden.
Ontwikkelingspsychologisch kan men bij de kinderen vervolgen
den overgang van de meer dwangmatige tot de zuiver intelligente
handelingen. Karl Bühler spreekt van werktuigdenken, waarbij
dus een werktuig met een bepaald doel wordt gebruikt. Iets met
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een voorwerp te doen, ziet men in de beginstadia reeds bij een kind
van 6 maanden.
En liet praktisch intelligent handelen van de dieren èn het
praktisch intelligent handelen in de ontwikkeling van het kind en
ook de voorbeelden van praktisch handelen bij de menschen, boven
genoemd, omvatten op zichzelf niet het algeheele gebied, wat we
praktische intelligentie kunnen noemen. Een hoogere trap vormt
het groote gebied van het zich orienteeren en direct een besluit
nemen, wanneer we voor gecompliceerde levensverhoudingen
komen te staan.
Het meeste, wat van den mensch geëischt wordt, behoort tot de
practische intelligentie en vermoedelijk zal ook de overwegende
meerderheid der menschen, die voor intelligent mogen gelden
veel meer praktische dan theoretische intelligentie bezitten, I n den
zin van Stern, aanpassingsvermogen aan nieuwe situaties, zou hier
de nieuwheid verlangen, dat men zich weet te helpen (Lipmann),
Iedereen weet, hoe hij als jong mensch in zijn vak of ambt zelfstandig moest optreden en zich toen ook wist te helpen, maar tevens
is het ook bekend, hoe verschillend men dit doet: de intelligente
jongen zal zich direct aanpassen, de minder intelligente gaat vaak
knoeien. Vaak moet er tact bij zijn en nog levendig herinner ik
me uit mijn eerste optreden als zelfstandig Directeur van een inrichting, waarnemend voor mijn collega, hoe ik voor een verantwoordelijke handeling geplaatst, waarbij ik zelfstandig moest oordeelen, wel ook a posteriori een intelligent besluit genomen had,
waarbij echter het tactvolle wel wat te wenschen had overgelaten.
I n den oorlogstijd werd van de huisvrouw meer gevergd dan in
normale tijden en zoo kon een remplaceering door Ersatz of door
nieuwe combinaties smakelijk en voedzaam eten op tafel komen.
Daaruit blijkt dan wel degelijk de mtelligentie, en wel de praktische.
Het zijn vooral de waarnemingen bij dieren, jonge kinderen en
het onderzoek naar beroepskeuze geweest, die aangetoond hebben,
dat men niet uitkwam met alleen de theoretische intelligentie te
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onderzoeken en het onderzoek naar de praktische te verwaarloozen,
of deze als van minderv/aardigen aard te beschouwen.
Bij den voortgang der ontwikkeling wordt de weg tusschen willen
en doel steeds langer, steeds rijker aan tusschenleden, het bereiken
van het doel vordert steeds meer het zich ten nutte maken van
ervaringen, steeds meer denkakten worden ingeschakeld en terwijl
deze zich zelfstandig maken, ontstaat hieruit de logisch-theoretische
intelligentie. Bijzonder gewichtig is het oogenblik, waarop het
kind leert spreken, waarbij ook een aktief stadium, niet alleen een
receptief aanwezig is.
De theoretische intelligentie leent zich meer dan de praktische
voor fijnere schakeeringen. Lichte verschillen kunnen aangegeven worden, men kan de quaesties scherper toespitsen. Het groote
aantal uitdrukkingen gebruikt, om relaties aan te geven en de buigingsvormen bewerken, dat men aan alle mogelijke schakeeringen der
logische betrekkingen recht kan doen wedervaren. Door middel
van de abstractie kan zij van het individueele tot het algemeene
stijgen; in het verleden en in de toekomst blikkend, behoeft men niet
tot het nu beperkt te blijven. Hieruit blijkt, hoever de mensch
boven het dier uitsteekt, dit is het specifiek menschelijke der intelligentie. Praktisch aanschouwelijke handelingen kunnen door
het dier verricht worden, maar het spraaklogische ontbreekt. We
moeten er ons voor wachten het theoretische alleen voor ware intelligentie-uitingen te houden en daarbij die uitingen, welke in het
praktische doen voor den dag komen, over het hoofd te zien. Wel
grover en eenvoudiger, nauwer gebonden aan aanschouwingen en
het oogenblik (Gegenwart), maar binnen deze grenzen geeft zij
volkomen hetgeen ervan geëischt wordt. En in duizende gevallen
van het dagelijksch leven, waarin we met de theoretische intelligentie niet toekomen of alleen moeizaam en op omwegen tot het
doel komen, hebben we praktische intelligentie noodig in datgene
wat we kennen, waardeeren en cultiveeren moeten.
Op dezen hoogeren trap van praktische intelligentie, die we dan
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de intuïtieve willen noemen, komt het aan op een groot aantal
situaties, bij welke de zoogenaamde theoretische ons alleen zeker
niet van groot nut kan zijn. Dezelfde praktische intelligentie is
het, die bij het testonderzoek, dat in den laatsten tijd zoo in de mode
is gekomen, haast in 't geheel niet tot haar recht komt.
Reeds lang ken ik aan het gewoonlijk gebruikte schema van intelligentie-onderzoek bij mijn patiënten weinig waarde toe. Alleen
raad ik voor de studenten het gebruik van schemata aan. Hoe staat
het i n d e normale psychologie? Een begaafde paedagoog spreekt
een paar minuten met een kind en dan staat het beeld van zijn begaafdheid, zijn begaafdheidsrichting en van zijne moeilijkheden
hem levendig voor den geest. Men wil nu een intelligentie-onderzoek daarvoor in de plaats stellen. Vooral i n Amerika is men verzot op quantitatieve resultaten, naar aanleiding van de opgaven, die
opgelost worden. Hoe weet men, dat zulke opgaven juist intelligentie-opgaven zijn en daarom geschikt om de meer quantitatieve
beoordeeling van menschen van den geboren paedagoog te remplaceeren ? Hoe weten we, dat iets zoo toevallig gehaald uit geschiedenis, aardrijkskunde en alle cultuurmogelijkheden een geschikte
maatstaf voor een psychologische fundamenteele eigenschap te zien
geeft ? Het mag voor vele practische doeleinden geschikt zijn, wanneer
men voor praestaties op school, in den tegenwoordigen tijd, in de
groote stad, in een bepaald milieu, een prognose wenscht en men er
niet op uit is een psychologische fundamenteele eigenschap te treffen.
Ondanks de massa werk op het gebied van intelligentie en intelligentie-onderzoek gedaan, ook van de zijde van geleerden als
Köhler, wordt een sceptische toon aangeslagen.
Is dit niet misschien daarvan het gevolg, dat men getracht heeft,
de intelligentie, die een uiting van het geheele wezen van den mensch
is, meer op intellectualistische wijze van het geheel te isoleeren en
in een aantal functies naast elkaar te analyseeren, die elk op zich
zelf door de correspondeerende testonderzoekingen natuurlijk
benaderd worden,
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Het gebied der intelligentie echter zooals we dit boven hebben
laten uitkomen, laat zich noch onder een scherp begrip samenvatten,
noch restloos door de atomiseerende methoden vastieggen.
Is het echter niet zoo, dat zij niet voldoende te definieeren is,
evenmin als welke concrete uiting van het leven ook ? We kunnen
immers ook het begripleven niet definieeren, zoodra we meenen
hier wat gevorderd te zijn, komen direct nog grootere bergen moeilijkheden voor den dag.
Zoo ligt het niet aan een fout van onze kennis, maar in het wezen
van het leven zelf, waarvan de psyche de hooge en de intelligentie
de hoogste uiting is, dat we ten deele kennen en ook wel zullen
kennen.

OVER EENIGE M E T H O D E S E N RESULT A T E N DER P R O E F O N D E R V I N D E L I J K E
EMBRYOLOGIE
door
PROF. Dr. M . W. W O E R D E M A N .

Toen de optische hulpmiddelen voor het onderzoek van den
fijneren bouw van het menschelijk en dierlijk lichaam steeds beter
werden, leerde men inzien, dat het lichaam van mensch en dier,
evenals de plant, in den regel bestaat uit een groot aantal kleine
bouwelementen, de cellen. Zij danken haar naam aan den vorm,
dien zij in gedroogd plantenweefsel vertoonen. Had men de dierlijke
cel het eerst gevonden, dan zou men allicht een anderen naam aan
deze bouwelementen hebben gegeven. Immers, in het dierlijk en
menschelijk lichaam vertoonen zij vaak de meest grillige vormen.
Niet alleen verschillen de cellen in vorm, maar ook in inwendigen
bouw en de geoefende kan de verschillende cellen aan haar vorm- en
structuureigenaardigheden herkennen als spiercel, zenuwcel, beencel enz. Het geheele lichaam is dus in zekeren zin te beschouwen
als een kolonie van uiterlijk zeer verschillende cellen.
A l deze cellen zijn echter de afstammelingen van twee bizondere
cellen, de geslachtscellen. Bij een groot aantal dieren herbergt het
lichaam van het vrouwelijk dier een orgaan, den eierstok, dat de
vrouwelijke geslachtscellen (eicellen) voortbrengt, terwijl het mannelijk individu in den zaadbal de mannelijke geslachtscellen of
spermiën produceert.
Voor het ontstaan van een nieuw individu is het nu in den regel
noodzakelijk, dat een spermie indringt in een eicel en met deze
6
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cel versmelt. D i t versmeltingsproces is de bevruchting. Zij doet
ontstaan de z.g. bevruchte eicel en het is deze, welke het uitgangspunt vormt voor de ontwikkeling van een nieuw wezen.
Door de bevruchting wordt een reeks van veranderingen in de
eicel in gang gezet, die er na eenigen tijd toe leiden, dat de cel
zich gaat klieven in twee dochtercellen of blastomeren. Ook deze
klieven zich later weer, zoodat op den duur uit de enkele eicel
een conglomeraat van kleinere cellen ontstaat.
De klievingscellen gaan in dit conglomeraat zich verplaatsen,
groepeeren; er treden woekeringen op, de elementen worden onderling verschillend van bouw en uiterlijk, ze worden gedifferentieerd,
plooi- en holte-vorming wordt waarneembaar en steeds duidelijker
kan men groepen van cellen als eersten „aanleg" van bepaalde
organen herkennen. Het is nu de ontwikkelingsgeschiedenis of
embryologie, die al deze veranderingen, welke op den duur leiden
tot de vorming van een volledig nieuw individu, bestudeert.
Tot het einde van de vorige eeuw was deze wetenschap hoofdzakelijk beschrijvend, d. w, z. men trachtte zoo nauwkeurig mogelijk
de wijze, waarop de ontwikkelingsprocessen verloopen, te vervolgen en de geleidelijke veranderingen bij steeds oudere ontwikkelingsstadia te bestudeeren. Het was voornamelijk de vraag:
„ H o e verloopt de ontwikkeling?" welke men trachtte op te
lossen. Een geheel andere vraag evenwel, n . l . : „Waarom verloopen
de ontwikkelingsprocessen op de waargenomen wijze? Welke
factoren spelen daarbij een rol en wat is het oorzakelijk verband
tusschen al de veranderingen?" kon daardoor niet op bevredigende wijze beantwoord worden. Om de laatstgenoemde problemen te kunnen bestudeeren is men er in de voorafgaande
halve eeuw toe overgegaan om proefondervindelijk in te grijpen
in de embryonale ontwikkeling, teneinde uit de dan optredende
storingen de wetten te kunnen afleiden, die de normale ontwikkeling beheerschen. De geestelijke vader der proefondervindelijke embryologie was W I L H E L M ROUX, die de nieuwe wetenschap
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den later vaak aangevochten naam van „ontwikkelingsmechanica"
heeft gegeven.
Met welke methodes de experimenteele embryologie werkt, wil
ik U aan enkele voorbeelden laten zien, waarbij ik hoop een indruk te kunnen geven van de belangrijke resultaten, die daarmee
bereikt zijn.
Niet alle eieren en embryonen zijn even geschikt voor experimenteele ingrepen. De gunstigste onderzoekingsobjecten zijn de eieren
van koudbloedige dieren, die in het water worden gelegd en daar
tot ontwikkeling komen. Zoo zijn dan ook talrijke proeven genomen
met eieren van zeedieren en van amphibia en visschen.
Daar in hetgeen volgt in hoofdzaak sprake zal zijn van proeven op
het amphibie-ei, moge een zeer kort overzicht van de normale
ontwikkeling van het kikvorsch- of salamander-ei voorafgaan,
Direct, nadat het wijfje de eieren heeft gelegd, worden ze bij den
kikvorsch door het mannetje met sperma besproeid, waarna de
bevruchting kan plaats vinden. Na een korteren of langeren tijd, die
van de temperatuur afhankelijk is, ziet men het bolvormige bevruchte
ei van vorm veranderen, doordat het geleidelijk insnoert en weldra in
twee blastomeren zich klieft. De beide blastomeren blijven met
elkander samenhangen. Na een uur of drie kwartier volgt een tweede
klieving, waarvan het vlak loodrecht staat op het eerste klievingsvlak, zoodat nu vier, vrijwel even groote, blastomeren gevormd
worden. Een derde klievingsvlak staat weer loodrecht op de
beide vorige, die men meridiaanvlakken kan noemen. Maar
dit derde vlak is niet zuiver een aequatorvlak. Er ontstaan vier
kleinere, naar boven gekeerde, en vier grootere, onderliggende,
klievingscellen (Afb. 1. A), De volgende klievingen verdeden het
ei in steeds kleinere blastomeren, waardoor het moerbei-(morula-)
stadium wordt bereikt (Afb, 1, D ) . Tusschen de cellen vormt zich
een holte (klievingsholte), zoodat dan een blaasje ontstaat (de
blastula), waarvan de wand boven dunner is en uit kleinere cellen
bestaat, terwijl de bodem veel dikker is en door grootere cellen wordt
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gevormd (Afb. 1. E en F). Op de grens van dak en bodem begint
eenigen tijd later een proces, de gastrulatie, waardoor oorspronkelijk
aan de oppervlakte gelegen materiaal naar binnen wordt verplaatst
(Afb. 1. G en H). Er vindt een instiilping plaats, tengevolge waarvan
een nieuwe (ingestulpte) holte optreedt, de oerdarm (Afb. 2). De
plaats waar de instulping begint en waar dus de oerdarm met
de buitenwereld in verbinding staat, noemt men oermond, hoewel hier later niet de mond gevormd wordt. Integendeel, later
ligt hier ter plaatse de anaalopening.
De niet-ingestulpte cellen vormen tezamen het buitenste kiemblad
of ectoderm, terwijl de ingestulpte cellen ento-mesoderm genoemd
worden. Vervolgen wij de ontwikkeling, dan zullen we zien, dat zich
uit het dak van den oerdarm de eerste aanleg van het skelet gaat
ontwikkelen, de chorda, en ook, dat het mesoderm (d. i , de celmassa, waaruit zich spierstelsel, skelet enz. zullen vormen) van
het oerdarmdak uit in zijwaartsche richting verder groeit, waarna
de darm nog slechts omgeven wordt door het entoderm. Intusschen
heeft zich aan het ectoderm, dat met het oerdarmdak in aanraking
is, ook een eigenaardig ontwikkelingsproces afgespeeld. Het ectoderm is daar verdikt tot de z.g. zenuwplaat (neuraalplaat), waarvan de randen omhoog groeien, omkrullen naar elkander toe en
geleidelijk elkander naderen, waardoor boven het oerdarmdak na
eenigen tijd, wanneer de genoemde neuraalwallen met elkander
verkleefd zijn, een buis is opgetreden, de zenuwbuis, die aan de
toekomstige rugzij van het embryo ligt (zie A f b . 3). Dan is de z.g.
neurulatie afgeloopen en heet de larve een neurula, terwijl ze
na afloop der gastrulatie, maar vóór het optreden van de zenuwplaat,
gastrula wordt genoemd.
De neurula (zie A f b . 4) bezit dus nu een buitenbekleeding, het
ectoderm, waaronder aan de rugzijde de zenuwbuis ligt. Onder
laatstgenoemde buis vindt men een celstreng, de chorda, en dan
den oerdarm, die voorloopig alleen nog bij den oermond ver-
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binding met de buitenwereld heeft, Eerst veel later breekt aan
de kopzijde het ectoderm naar binnen, naar de darmholte, door
en wordt een mond gevormd.
Links en rechts naast chorda en neuraalbuis ligt het mesoderm,
het middelste kiemblad,
We zullen de verdere ontwikkeling niet beschrijven, want voor
hetgeen volgt is kennis van die processen onnoodig. Met een
enkele uitzondering. Even moet n,l. nog worden stilgestaan bij
de ontwikkeling van de pooten en het oog. De pooten vormen
zich uit kleine celophoopingen, pootknopjes, die langzamerhand
uitgroeien tot kleine stompjes, waaraan dan teentjes, bovenbeen,
onderbeen enz. zichtbaar worden (zie A f b . 5).
Van de ontwikkeling van het oog zou veel te vertellen vallen,
maar het is voor mijn doel voldoende er op te wijzen, dat zich
uit den bodem van de hersenbuis links en rechts een uitstulping
vormt (het oogblaasje), die in zijwaartsche richting uitgroeit,
totdat zij tegen het kopectoderm aanligt. Daar ter plaatse wordt
dan een ectodermwoekering zichtbaar, die later de ooglens zal
worden, terwijl uit het uitgestulpte deel van de hersenbuis het
netvlies van het oog zich vormt.
Wanneer men nu het geheele ontwikkelingsproces bestudeert,
dan kan men zich niet aan den indruk onttrekken, dat steeds weer
dezelfde gebeurtenissen elkander met wetmatige regelmaat opvolgen, dat steeds weer op dezelfde plaatsen de cellen zich gaan
rangschikken tot den aanleg voor bepaalde organen en men kan
zich voorstellen, dat vroeger de voorstelling ontstaan is, dat op
dezelfde wijze als een bloemknop zich geleidelijk ontplooit en de
reeds in den knop aanwezige organen, als bloembladen, stamper enz.
steeds duidelijker zichtbaar worden, ook de ontwikkeling van een
ei niets anders is dan een ontplooiing van reeds in dat ei aanwezige
organen, En zoo zou men dan ook met recht van een „ontwikkeling",
een „evolutie", van als het ware in het ei in knopvorm aanwezige
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organen kunnen spreken. Wat leert ons de experimenteele embryologie daaromtrent ?
Het is gelukt om de groepeering en verschuiving van de cellen
tijdens de ontwikkeling van het embryo nauwkeurig te vervolgen.
Men bestudeerde vroeger deze processen bij eieren, die door een
bepaald plaatselijk kenmerk, zooals een kleine verwonding of een
ophooping van kleurstof (pigment) op een bepaalde plaats, mogelijk
maakten de ligging van circumscripte deelen van het ei bij de
gecompliceerde ontwikkelingsprocessen te bepalen.
Maar het is veel gemakkelijker geworden, toen men er in slaagde
om gekleurde vlekjes op de embryonen aan te brengen, zonder dat
dit eenige storing in de ontwikkeling veroorzaakte. GOODALE en
VOGT hebben deze methode uitgewerkt. Zij gebruikten niet-giftige
kleurstoffen, die door levende cellen opgenomen kunnen worden
(vitale kleurstoffen). Drenkt men kleine schilfertjes agar-agar in
een oplossing van een dergelijke stof en legt men daarna zoo'n
schilfertje op de oppervlakte van een levend embryo, dan nemen
de cellen, die met de agar-agar in aanraking zijn, de kleurstof op
en worden gekleurd. Men kan ze nu gemakkelijk van haar omgeving
onderscheiden. Daar zij de kleurstof niet aan die omgeving afstaan,
blijven de grenzen van het gekleurde gebied scherp te herkennen
en is het mogelijk tijdens de verdere ontwikkeling het lot van de
gekleurde celgroep na te gaan. De onderzoekingen met vitale
kleuring leerden, dat langen tijd, voordat de aanleg van organen
zichtbaar wordt, het celmateriaal voor die organen al in een bepaalde rangschikking in het embryo ligt en het is zelfs mogelijk
om een topographische kaart te ontwerpen, b.v. bij een blastula,
waarop te zien is, waar de celgroepen voor de latere organen
liggen.' Immers, er bleek verder, dat die rangschikking steeds
dezelfde is.
Ook al ziet men dus bij een blastula nog niets van een bepaald
orgaan, toch is er al een celgroep aan te wijzen, die later dat orgaan
opbouwen zal. Ja, zelfs bij het ongekliefde ei is het mogelijk gebleken
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om aan te geven, uit welk deel zich bepaalde onderdeden van het
latere embryo zullen vormen.
Dit alles doet de vraag rijzen, of dan niet van den beginne
af in de allereerste klievingscellen reeds verschillen bestaan, die
kunnen verklaren, waarom uit den eene blastomeer later zoo heel
andere deelen van het embryo ontstaan als uit den andere?
Denkt men zich alle ontwikkelingsmogelijkheden van het ei
(zijn potenties) gerangschikt in een ingewikkelde legkaart, dan
is het denkbaar, dat bij de klieving elke klievingscel een deel van
het mozaïek ontvangt en dus andere potenties zal bezitten dan de
andere blastomeer. Bij iedere verdere klieving valt de legkaart in
steeds kleinere stukjes uiteen en ten slotte houdt iedere cel maar
één deeltje over. D i t stukje zou dan de eigenschappen van de cel
determineeren en we kunnen dezen factor dan ook, in navolging
van WEISHANN, aan wien de bovengenoemde voorstelling ontleend
is, den determinant van de cel noemen.
Het was ter controle van de z.g. „determinantenleer" van
WEISMANN, dat Roux de volgende proef bedacht en uitvoerde. H i j
prikte met een verhitte naald een van de twee klievingscellen van
een juist in tweeën gedeeld kikvorschei aan en zag nu uit den in
leven gebleven blastomeer een half embryo ontstaan.
Dit lijkt er dus wel op, alsof reeds bij de eerste klieving de beide
blastomeren verschillend zijn en ieder slechts een half embryo
zou kunnen vormen.
Om na te gaan, of de deelen van het embryo onafhankelijk van
elkander zich kunnen ontwikkelen, sneed BORN jonge kikvorschlarven in stukjes en wist deze fragmenten, door ze tegen elkander
aan te leggen onder geringen druk, weer met elkaar te laten vergroeien. Ook al kwamen nu de fragmenten op heel andere plaatsen
te zitten, dan vanwaar ze afkomstig waren, toch gingen ze met hunne
ontwikkeling verder, ongehinderd door de voor hen geheel vreemde
omgeving,
BRAUS gebruikte de methode van de „embryonale transplan-
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tatie" bij onderzoekingen over de pootontwikkeling. Een voorpoorimopje, ingeplant op de plaats van een achterpootknopje,
ontwikkelde zich toch tot voorpoot (zie A f b , 6). Een pootknopje
in de oogkas ontwikkelde zich ongestoord verder en zoo krijgt
men wel den indruk, dat de pootknopjes reeds alle potenties
voor pootvorming bezitten en geen andere eigenschappen meer
hebben, die het mogelijk zouden maken, dat zij zich aan een
nieuwe omgeving aanpassen.
Ja, EKMAN en STÖHR JUN, slaagden er in om uit de celgroepen,

die tot hart moeten worden, kloppende hartjes te laten ontstaan,
hoewel die celgroepen uit het embryo verwijderd waren en in
voedingsvloeistoffen werden gekweekt. Ook deze explantatie- of
kweekmethode laat ons zien, dat de potenties voor hartvorming
reeds in die celgroepen aanwezig waren.
Tal van andere proeven zouden nog genoemd kunnen worden
om aan te toonen, dat bepaalde celgroepen in het embryo zich
geheel onafhankelijk van hun omgeving ontwikkelen kunnen en dus
blijkbaar de potenties daarvoor bezitten, terwijl zij niet meer in
staat zijn een andere ontwikkelingsrichting in te slaan. Missen zij
daarvoor de potenties?
Er zijn bij de hierboven beschreven onderzoekingen feiten aan
het licht gekomen, die een ander licht werpen op het ontwikkelingsproces, als door WEISMANNS determinantenleer wordt gedaan.
SPEHANN snoerde met een f i j n haar een tritonei, dat zich in het
tweecellig stadium bevond, zoodanig door, dat de twee blastomeren
los van elkander kwamen te liggen en zag nu uit lederen blastomeer
een volledig larfje ontstaan. Dat zou er op wijzen, dat iedere klievingscel van het tweecellig stadium nog dezelfde ontwikkelingspotenties bezit als de eicel zelve. Inderdaad is dit ook bij het
kikvorschei aangetoond en de aanprikproef van Roux gaf slechts
daarom een ander resultaat, omdat de doode blastomeer den
nog levenden belemmerd had om zijn potenties volledig te ontplooien.

A f b . 1. Ontwikkeling van het kikvorschei,
A — D . K l i e v i n g . E en F , blastula. G en H , gastrulatie.
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Gastrulatie van het salamanderei
(volgens O, H E R T W I G ) ,
blastulaholte.
ectoderm.
chorda-mesoderm (oerdarmdak).
oerdarm.
bovenste oermondlip.
oermond.
onderste oermondlip.

A f b . 3.

Ontwikkeling der kikvorschlarve
(volgens K O P S C H ) .

gastrula, gezien op de rugvlakte, waar de senuwplaat zichtbaar is.
idem, waarbij de zenuwwallen zichtbaar zijn, die
elkander naderen,
idem, gezien van links,
neurulastadium, gezien op de rugvlakte. D e
Zenuwbuis is gesloten,
en d, neurula, gezien van links.

A f b , 4, Lengtedoorsneden door neurulae
van den kikvorsch (volgens M A R S H A L L ) .
F B , M B , H B , zenuwbuis. N , Chorda.
P H . darm. A - Anaalopening.

Afb,

5.

Ontwikkeling der pootjes b i j kikvorsch
larven (volgens KOPSCH).

B.

A.

B.

A f b , 6,
B i j een vuurpadlarf is een voorpootknppje
ingeplant boven het normale achterpootknopje.
E r ontwikkelt zich uit het voorpootknopje
een voorpoot (vier teenen) boven den normalen achterpoot (vijf teenen).
(Proef van

BRAUS),

A f b . 7. O m r u i l i n g van toekomstig h u i d - en
zenuw-materiaal bij blastulae van salamanders
(Proef van S P E M A N N ) .

A f b . 8. U i t de zenuwplaat van een vuurpadlarve (a)
wordt een celgroep, voorbestemd om tot oog te worden,
weggenomen en ingeplant i n de buikhuid van een even
oude larve (b). Larve b heeft later een oog i n den buikwand (c). (Proef van S P E M A N N ) .

A f b . 9. Proef met implantatie van organisator (Schema).
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Bij geeëgeleieren kon DRIESCH in het zestienceliig stadium
alle zestien klievingscellen van elkander losmaken en zestien
larfjes, kleiner dan normaal, maar volledig van bouw, zien ontstaan,
BRAUS zag bij zijn pootknoptransplantaties van tijd tot tijd uit één
pootknopje twee pootjes, soms zelfs met een klein stukje romp,
ontstaan.
Zoo zou ik kunnen doorgaan, Maar het zal wel niet noodig zijn,
want reeds nu zult U hebben ingezien, dat de embryonale cellen
blijkbaar veel meer potenties bezitten, dan zij bij normale ontwikkeling vertoonen.
Aan SPEMANN en zijn leerlingen danken wij de oplossing van
de moeilijkheid, dat sommige proeven de determinantenleer van
WEISHANN schijnen te bevestigen, terwijl andere uitkomsten geven,
die er mee in strijd zijn. Met behulp van een subtiel. Zelf bedacht,
instrumentarium transplanteerde hij kleine celgroepen van embryonen van den kleinen watersalamander (gepigm_enteerde eieren) op
embryonen van den kamsalamander (ongekleurde eieren), en
omgekeerd.
In de proef, waarvan A f b . 7 een voorstelling geeft, werd bij
een blastula van den kamsalamander (B) een celgroep weggenomen
en omgeruild tegen een even groote groep uit een blastula van
den kleinen watersalamander (A). Door de pigmentatieverschillen
kon men de ingeplante celgroepen bij de verdere ontwikkeling
vervolgen en zag nu, dat zich een larve van den kamsalamander
ontwikkelde met een donkergekleurd huidgedeelte (C), terwijl
de larve van den kleinen watersalamander later een licht gekleurd
deel vertoonde in de zenuwplaat (D). De verdere ontwikkeling
toonde aan, dat de beide larven, afgezien van kleurverschillen,
zich normaal ontwikkelden.
Deze proef bewijst, dat bij de blastula van den kleinen watersalamander is weggenomen een celgroep, die bij de verdere ontwikkeling had moeten worden tot deel van de zenuwplaat en
dus tot zenuwweefsel. Bij den kamsalamander is in het blastula-
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stadium verwijderd een celgroep, die had moeten worden tot
een deel van de huid. N u zijn die celgroepen omgeruild en heeft
zich uit de toekomstige huidcellen zenuwweefsel ontwikkeld en
uit de toekomstige zenuwcellen huid. Dan moeten dus de celgroepen
nog allerlei potenties bezeten hebben, die zij later niet vertoonen
zullen. Zij zijn nog niet „gedetermineerd".
SPEMANN kon uit deelen van een blastula nog volledige larven
doen ontstaan. In de terminologie van DRIESCH kan men dus de
blastula nog een „harmonisch aequipotentiëel systeem" noemen.
Immers de cellen hebben alle nog dezelfde potenties en deelen
van het systeem kunnen uitgroeien tot harmonisch gebouwde
geheele larven.
Door dergelijke transplantatieproeven bij embryonen van verschillenden leeftijd uit te voeren, kon SPEMANN aantoonen, dat
na de gastrulatie het embryo niet meer een harmonisch aequipotentiëel stelsel blijft. Dan zal zich een overgeplante celgroep
niet meer naar de nieuwe omgeving schikken, maar haar reeds
ingeslagen ontwikkeling ongestoord vervolgen, Dan zijn de celgroepen „gedetermineerd" (zie A f b , 8),
De proeven van BORN en BRAUS, waarover ik boven sprak,
waren uitgevoerd met reeds gedetermineerde celgroepen en zoo
kon dan ook uit een voorpootknop niets anders dan een voorpoot
zich ontwikkelen. Maar toch zagen we, dat zich soms twee pootjes
uit één pootknopje vormen. Datzelfde verschijnsel heeft men ook
kunnen waarnemen bij proeven met andere celgroepen. Het celgroepje, dat men pootknop noemt, is n.l. ook weer een harmonisch
aequipotentiëel systeem, maar met een beperkte ontwikkelingsmogelijkheid.
Ook andere celgroepen, b.v. die, waaruit het hart ontstaat, zijn
een tijdlang dergelijke systemen.
Het groote harmonische aequipotentiëele systeem, dat tot taak
had een geheel individu te vormen (het ei tot aan het blastulastadium)
is dus uiteengevallen in een aantal kleine harmonisch aequipoten-
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tiëele stelsels, ieder met een beperkter taak. N u kunnen hartcelgroep en pootcelgroep niet meer omgeruild worden zonder ontwikkelingsstoornis te veroorzaken. Maar wel kan uit een hartcelgroep nog meer dan één hart ontstaan en uit een pootknop meer
dan één poot,
In deze kleinere harmonisch-aequipotentiëele systemen treedt
later een verdere determinatie op, Zoo doorloopt het pootknopje
een toestand, waarbij de voor- en achterzijde reeds zijn gedetermineerd, maar de rug- en buikzijde nog niet. Bij het omdraaien van
een pootknopje is het dan nog mogelijk van de rugzij buikzijde te
maken en omgekeerd. Waardoor komt nu de determinatie tot stand?
Het is wederom SPEMANN, aan wien wij een inzicht hierin danken.
Naar aanleiding van zijn proeven kwam de gedachte bij hem op,
dat bij de gastrulatie in den bovenrand van den oermond, in de
Z.g, bovenste oermondlip, iets bizonders gebeurde. Met zijn leerlinge, M e j . P R Ö S C H H O L D , traiisplanteerde hij celgroepen uit deze
lip in een nog niet gedetermineerde omgeving en zag nu tot zijn
verrassing, dat deze celgroep de omgeving zoodanig beïnvloedde,
dat zij een min of meer compleet embryo ging vormen, dat als
aanhangsel aan de larve hing, die als gastheer bij de operatie had
gediend. Er wordt een embryo-aanleg door het implantaat „geinduceerd". Er gaan dus blijkbaar van de oermondlip invloeden
uit, die de indifferente omgeving tot de vorming van een embryo
induceeren en een geheel andere determinatie van die omgeving
teweegbrengen.
Het is de vraag, of ook onder normale omstandigheden van de
bovenste oermondlip een determineerende invloed uitgaat.
Gaat men na, waar de cellen van deze lip bij de normale ontwikkeling terecht komen, dan blijkt, dat zij het dak van den oerdarm
vormen. Onder leiding van SPEMANN hebben nu eenige van zijn
leerlingen nagegaan, of van het oerdarmdak ook induceerende
invloeden op de omgeving inwerken. Daartoe werden kleine stukjes
van het oerdarmdak uitgesneden en door een opening in het dak
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van een blastula in de blastulaholte gebracht { z i e fig, 9A), Bij
de gastrulatie { z i e fig, 9B en C) komen dergelijke implantaten
ergens tusschen het ingestulpte celmateriaal en het ectoderm te
liggen en dan blijkt het ectoderm boven het implantaat over te
gaan tot de vorming van een kleine extra-genuwplaat { z i e fig. 9 D ) ,
Zoo v/ordt het dus waarschijnlijk, dat de zenuwplaat bij de ongestoorde ontwikkeling optreedt onder invloed van induceerende
krachten, die van het (bij de gastrulatie onder het ectoderm van
de toekomstige zenuwplaat voortschuivende) oerdarmdak uitgaan.
Het oerdarmdak kan men een „organisator" voor de zenuwplaat
noemen. I n het algemeen bleek nu verder, dat wij wel mogen aannemen, dat die celgroepen, die zelve door inductie gedetermineerd
werden in een bepaalde richting, daardoor ook een inductievermogen hebben gekregen. De zenuwplaat, die door inductiewerking, uitgaand van het oerdarmdak, gevormd werd, heeft later zelf
het vermogen tot inductie verworven. Het uitgestulpte deel immers,
dat tot oogblaasje wordt, kan het ectoderm, waarmee het in aanraking
komt, tot lensvorming induceeren. Plant men zoo'n oogblaasje ergens
onder indifferent ectoderm, dan kan het in vele gevallen daar ter
plaatse de ontwikkeling van een lens veroorzaken.
Het oogblaasje zou men nu een organisator van de tweede orde
kunnen noemen.
Indien wij deze voorstellingen, die veel waarschijnlijks hebben,
aanvaarden, dan zou men zich de ontwikkeling moeten voorstellen
als een aaneengeschakelde reeks van inductieprocessen. Een orgaanaanleg, die zelf door inductie is ontstaan, wordt oorzaak voor de
inductie van een ander orgaan enz.
De determinatie zou dan zijn een verandering onder invloed van
naburige celgroepen. Wat een bepaalde celgroep worden zal, hangt
af van induceerende invloeden, die van haar omgeving uitgaan. Is
zij eenmaal gedetermineerd, dan geeft zij op haar beurt weer aanleiding tot verdere determinatie in haar omgeving.
Wat gebeurt er nu bij de determinatie met de potenties der cellen ?
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Verliest een cel daarbij een deel harer potenties ? Waarschijnlijk niet.
Veeleer is het een activatie van bepaalde potenties en een onderdrukken van andere, zonder dat er potenties verloren gaan. Het is
n.l. aangetoond, dat de reeds gedetermineerde cellen haar oude
potenties weer kunnen gaan vertoonen, wanneer de determineerende
invloed van de omgeving ophoudt te werken.
Zoo wordt ons meer en meer duidelijk, dat de ontwikkeling toch
wel heel anders verloopt, dan WEISMANN zich voorstelde.
Maar, vraagt men nu, waar de eerste determinatie begint, en
welke de determineerende invloed is (een afgescheiden stof, een
afgegeven straling, enz. enz.), dan moeten wij het antwoord schuldig
blijven. Op dit terrein beweegt zich thans voornamelijk het experimenteel-embryologisch onderzoek en men mag daarvan nog menige
mooie vondst verwachten. Voorloopig staan wij nog tegenover het
raadselachtige, in volle bewondering voor de schitterende eenheid
van het zich ontwikkelende individu, waarvan alle onderdeelen in
regelmatige wisselwerking met elkander het groote wonder voltooien
van het ei, dat zich tot een nieuw wezen ontwikkelt.
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So mannigfaltig aucli die Probleme sind, welche die Biologie uns
darbietet, es gibt doch eines, das alle anderen an Bedeutung übertrifft, und das allein soil hier behandelt werden.
Dieses Problem aber ist in die Frage einbeschlossen, ob das
organische Leben eine Geschehensart f ü r sich, eine Geschehensart
mit ureigener, nicht weiter auflösbarer GesetzHchkeit ist, oder ob
es sich zusammensetzt aus lauter einzelnen Geschehnissen, wie wir
sie aus den Wissenschaften von der unbelebten Natur kennen,
sodasz sich also Lebendiges und Unbelebtes nur durch den Grad
der Zusammengesetztheit von einander unterschieden würden.
Die an erster Stille genannte Lehre pflegt man als
mechanistische
Lehre vom Organischen zu bezeichnen, die zweite als
v i t a l i s t i s c h e . Da das Wort „Vitalismus" aber aus der Geschichte
sehr belastet ist, nenne ich die Lehre, welche das Organische eine
Sache mit eigener Gesetzdichkeit sein lassen will, lieber die Lehre
von der A u t o n o m i e des L e b e n d i g e n .
Wir wollen nun diese Lehre auf ihre Berechtigung prüfen. U m
diese Berechtigung zu erweisen, müsste man Wege finden, ihr
Gegenstück, also den Mechanismus, als unmöglich darzutun.
Das Wort „Mechanismus" nehmen wir dabei in sehr weitem
Sinne und nicht etwa im Sinne der klassischen Mechanik Newtons.
Auch die neuesten Theorien der Physik sind uns „Mechanismus".
Das wichtigste an diesem weiten Begriff des Mechanismus ist,
dasz er da, wo er mit Erfolg arbeitet, alles von den Teilen
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her erklart, das? er nur mit Wirkungen zwischen den letzten Teilen
der Materie arbeitet, gleichgültig wie diese jeweils von der Physik
gefasst werden, und dass er ausserdem nur den Begriff der „geometrischen Resultante" verwendet, wie er in seiner popularsten
Form im Satz vom „Parallelogram der Krafte" zum Ausdruck
kommt. „Mechanisch" das Geschehen an einem zusammengesetzten Dinge verstehen heisst also, dieses Geschehen letzthin
auf eine gegebene S t r u k t u r von materiellen Elementen zurückführen, deren jedes in einem beliebigen Zeitpunkt mit einer bebekannten, bestimmt gerichteten Geschwindigkeit begabt ist.
Unsere Frage ist also die, ob es möglich ist, als Grundlage der
organischen Vorzeige eine solche gegebene „Struktur "zu finden.
Liesse sie sich nicht auffinden, so ware die Autonomie des Organischen erwiesen: eine mechanische oder, wie wir auch sagen
können, eine s u m m e n h a f t e Zergliederung der im Rede stehenden
Geschehnissen ware eben als unmöglich dargetan.
Vergessen dürfen wir dabei nicht, dasz wir Biologen es ebenso
wie die Physiker unmittelbar mit der Untersuchung m a t e r i e U e r
Dinge zu tun haben. Denn das sind die Organismen sicherlich.
Die Frage ist diese: ist die G e s e t z l i c h k e i t des V e r h a l t e n s der Materie
in den Organismen dieselbe wie in der unbelebten Natur oder
nicht ?
Mit allgemeinen Reden, mit grossen Worten kann man diese
Frage nicht entscheiden, auch nicht dadurch, dasz man oberflachhch die verschiedenen Sondergebiete der Biologie betrachtet.
S e h r i n t i m e Analyse gewisser biologischer Phenomene ist notwendig, um hier eine Entscheidung herbeizuführen. Das Phaenomen
aber, welches heute die weitestgehende ZugUederung gestattet,
ist die organische
F o r m b i l d u n g , Damit wollen wir beginnen.
Bei der Formbildung — wir reden hier nur von der des Individuums — müssen wir unterscheiden zwischen der sogenannten Embryologie, welche aus dem Ei den erwachsenen Organismus gestaltet, und der R e s t i t u t i o n , welche am Erwachsenen die durch
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Verletzungen,

Operationen

oder

Experimente

gestorte

Form

wiederlierstellt.
Wir schildern gunaclist kurz den Veriauf der E m b r y o l o g i e , und
zwar am Beispiel des Keimes des S e e i g e l s , aus bestimmten, bald
darzulegenden Gründen.
Diese Embryologie beginnt mit der F u r c h u n g , d.h. der ZerkUiftung des befruchteten Eies in 2, 4, 8, 16 usw. Zeilen. Sind
etwa 1000 Zeilen gebildet, so ordnen sich diese zu einer einschichtigen Haut, die einen Hohlraum umgibt und die Form einer kleinen
Kugel bezitzt. Das ist die sogenannte „Blastula" in Haekels'
Redeweise. In ihr sind noch alle Zeilen von gleichem Aussehen, an
eine Stelle freilich sind sie etwas kleiner als anderswo. Eben an
diesem Orte wachsen nun zwei Pakete von je etwa 30 Zeilen in's
Innere hinein, und es wachst ein hohles Rohr durch das ganze
Gebilde hindurch. Jetzt ist die „Gastrula" fertig: jene Pakete sind
die Aniage für Muskulatur, Bindegewebe, Skelet; das hohle Rohr ist
erste Aniage des Darmes. Des Weiteren gestaltet sich eine seltsame,
helmförmige Larve aus, „Pluteus" genannt, und durch viele, viele
weitere Prozesse der Zellteilung, des Wachstums, der Faltung usw.
entsteht schliesslich der aus Millionen von Zeilen bestehende
Seeigel,
Bei anderen organischen Formen verlauft der embryologische
Prozess, der freilich stets mit der Furchung beginnt, anders im
Einzelnen. Und doch lassen sich a l l e Embryologien in abstrakter
Weise mit den Worten Roux's kennzeichnen: D i e E m b r y o l o g i e bes t e h t in d e r P r o d u k t i o n s i c h t b a r e r M a n n i g f a l t i g k e i t , mit anderen
Worten: Das Ei ist sichtbarlich weit weniger mannigfaltig gebaut als der Erwachsene.
Aber warum sagen wir „Sichtbarlich" ?
Hier beginnt die embryologische T h e o r i e ' , alles bisher gesagte
war nur B e s c h r e i b u n g ,
Aus Vorsicht ist das Wort „sichtbar" in die Definition der
Embryologie eingefügt. Gewiss, soweit wir mit unseren besten
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Miki'oskopen sehen können, ist der Bau des Eies weit einfaciier gestaltet als der des Erwachsenen. Aber es k ö n n t e doch sein, dasg
im tiefsten Grunde das Ei ebenso „mannigfaltig" ware wie dieser,
nur eben unter der Grenze des für uns Sichtbaren. Dann war
schon im Seeigelei der ganze Seeigel mit alien seinen Teilen,
im Hühnerei das ganze Huhn, im Menschenei der ganze Mensch
vorhanden.
So dachten viele Embryologen des lóten und T/ten Jahrhunderts,
die sogenannten „Evolutionisten", so dachte auch um 1880 der
deutsche Zoologe A. WEISMANN, der, nach langer Pause, das
theoretische Stadium der Embryologie neu belebt hat.
Weismann stand durchaus auf dem Boden der damals herrschenden mechanischen, oder gar materialistischen, Weltanschauung: es muss, so sagte er, der ganze Organismus mit alien seinen
Teilen im Ei „praformiert" sein, es muss da im Ei eine Maschine
sein, nennen wir sie den „Klein-organismen", und die Embryologie
k a n n nur in einem Auswachsen dieses Kleinorganismus zum
Grossorganismus bestehen. Alles andere ware je mechanisch unverstandlich!
Den Kern der Eizelle sah Weismann als Sitz dieses maschinenartigen Kleinorganismus an. Die erste Fm'chung sollte seine rechte
von seiner linken Halfte trennen, bei der zweiten sollten Vorn und
Hinten, bei der dritten Oben und Unten von einander gesondert
werden. I m Stadium von 8 Zeilen, in dem zwei Kranze von je
4 Zeilen über einander liegen, sollte also jede diese 8 Zeilen zu
einem s p e c i f i s c h e n Achtel des künftigen erwachsenen Individuums
v o r b e s t i m m t sein. Und dann sollte die Zerlegung weitergehen zu
16 Sechgehnteln, 32 Zweiunddreissigsteln usw,, usw., bis endlich
nach Millionen (berm Menschen Billionen) von Teilungen der
ganze Kleinorganismus in seine letzten Teile zerlegt war. Jeder
Teil war dabei gewachsen und in eine bestimmte Zeile gelagert
worden.
Diese Lehre war durchaus konsequent. Gewisse Bedenken frei7

98
lich machten die Tatsachen der Regeneration! Man fragte: Woher
kommt denn hier die „Klein-maschine", die doch offenbar da
ist, Aber, begeistert von der inneren Konsequeng der allgemeinen
Theorie, sah man von dieser Schwierigkeiten rasch hinweg,
Weismann's Theorie war am Schreibtisch ersonnen. Roux nun
führte das E x p e r i m e n t in die Embryologie ein, selbst gufallig
an einem Objekt, dem Ei des Frosches, arbeitend, welches nicht
ganz eindeutige Resultate ergab, Ich selbst arbeitete dann von 1891
an experimental am Ei des Seeigels,
Da erhielt ich denn Ergebnisse, welche die Weismann'sche
Theorie in jedem Punkt i v i d e r l e g t e n t
Ich tötete eine der beiden ersten Furchungszellen und erhielt aus
der überlebenden nicht einen halben, sondern einen g a n z e n (verkleinerten) Organismus, Trennte ich die beiden Zeilen von einander, dann gab's zwei ganze Individuen, also „Zwillinge", Dann
experimentierte ich mit dem vierzelligen .Stadium, nahm von den
vier Zeilen eine weg, oder zwei oder gar drei, sodasz noch eine
übrig war; stets war ein g a n z e r Organismus, nie ein Bruchstück
eines Organismus, das Ergebnis; und wenn ich die vier ersten
Zeilen von einander sonderte, ohne eine zu töten, so erhielt ich
echte ganze „Vierlinge",
Diese Ergebnisse sind von anderen Forschern bestatigt worden
an den Eiern von Seestern, Molch, Fisch, Meduse, Amphioxus,
Nemertine usw. Gewisse Eiarten freilich verhalten sich anders,
aber dafür ergiebt sich leicht eine Erklarung,
Und
weiter; Ich arbeitete mit dem ac/iizelligen Furchungsstadium. Nicht weggenommen wurden jetzt Zeilen, aber sie
wurden mit einander in ihrer Lage vertauscht. Nach Weismann,
nach dessen Lehre jede der 8 Zeilen zu einem spezifischen Achtel
des Erwachsenen praformiert war, hatte sich da ein wahres Monstrum ergeben müssen. Tatsachlich erhielte ich einen n o r m a l e n
Organismus.
Auch konnte ich dem aus etwa 1000 Zeilen bestehenden Keim
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b e l i e b i g viel Zeilen an beliebigen
Orten entnehmen, ohne die normale
Entwicklung der übrigen Zeilen z u einem ganzen Individuum z u
storen.
Und endlich: aus z w e i Eier kann man e i n e n , abnorm groszen,
Organismus züchten, sodasz also ein g a n z e s E i nur die Halfte eines
Individuums liefert. Dieser Versuch ist am Ei von Seeigel und Molch
gemacht worden.
Passen wir alles zusammen und erganzen wir es durch ein Paar
p s y c h o l o g i s c h e Worte, die uns sofort in die höchsten Regionen der
Metaphysik führen; E i n materielies Ding, ein Ei, das normaierweise einen ganzen Organismus geliefert hatte, kann durch das
Experiment gezwungen werden mehrere
g a n z e Organismen zu
bilden, Umgekehrt können z w e i Eier, aus denen normaierweise
zwei Organismen entstanden waren, gezwungen werden, nur einen
ZU liefern, So weit das rein Biologische. N u n sind die Organismen
aber /)s;7c/!o-physische Wesen, und wenn man sagt, auf das „Psychische "des Seigels gebe man nicht viel, so kann dem erwidert
werden; am Ei des Menschen würde man wohl die gleichen
Resultate erzielen, könnte man mit ihm experimentieren. Dann
aber gilt der Satz: Was ein Individuum und eine Seele geliefert
hatte, kann mehrere
Individuen und mehrere
Seelen liefern, und
umgekehrt. Hier stehen wir in der Tat vor höchsten Fragen.
Doch wir kehren zunachst zur eigentiichen Biologie zurück und
gelangen zu Schlüssen von zwar rein biologischer, aber doch allerhöchster Bedeutung: Dass die Ergebnisse der embryologischen
Experimente Weismann's Praformationstheorie widerlegen, wurde
gesagt, und ist ja auch ohne weiteres klar. Es soil nun gezeigt
werden, dass sie nicht nur diese Theorie, sondern j e d e
mechanische
A u f f a s s u n g des O r g a n i s c h e n ü b e r h a u p t ad absurdum führen.
Auf zwei verschiedenen Wegen, die allerdings eine gewisse
Verwandtschaft mit einander haben, lasst sich das darlegen:
An e r s t e r Stelle gehen wir davon aus, dass jede der vier ersten
Furchungszellen, wenn sie isoliert ist, den g a n z e n Organismus
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bilden kann, Kann naan sich denken, dasg diese Bildung des gangen
Organismus aus jeder Zeile eine praformierte materielle Maschine
oder dynamische Struktur z u ihrer Grundlage hat? Denn das
müsste der „Mechanismus" fordern. Wenn man sich nun gang
naiv ein Ei betrachtet, wissend, dass aus ihm ein Organismus wird,
so konnte man natürlich sagen, dass m ö g l i c h e r w e i s e im Ei eine auf
den Organismus „eingestellte" Maschine oder Struktur vorhanden
sei: Aber eine Maschine, welche in unserem Falle nach den drei
Achsen des Raumes verschieden gebaut sein müsste, kann sich
doch nicht teilen und dabei immer „gang" bleiben! Hier
haben
wir aber ein Gebilde, dass gerteilt wird und immer gang bleibt;
a l s o ist das keine Maschine, Wenn es aber keine Maschine sein
kann, kann es sich überhaupt nicht um „Mechanismus" im weitesten Sinne des Wortes handeln — (auch der Rekurs auf die Kolloidchemie nütgt hier nichts!) •—> denn nur als „Maschinentheorie"
könnte hier der Mechanismus gedacht werden. Die gufallig verteilten Agentien der Umwalt bewirken es ja doch sicherlich nicht,
dass aus dem Löwenei ein Löwe wirt — nur eine „Löwen-maschine" könnte das „mechanistisch" bewirken, und sie kann nicht
da sein,
Aus dieser Argumentation folgt, nebenbei, etwas sehr wichtiges
für die Vererbung: Auch der Eierstock aller weiblichen Organismen
ist ein Gebilde, in dem jede Zeile (jedes Ei) den gangen Organismus
liefern kann. Der Eierstock war aber in einem frühen Embryonalstadium des Weibchens durch nur eine Zeile reprasentiert, die
sich dann fortgesetgt geteilt hat. Also kann es sich auch hier, also
schon beim normalen gangen Ei, nicht um eine Maschine handeln.
Die „ G e n e " , mit denen der Mendelismus arbeitet, können also
in ihrer Gesamtheit keine Maschine, sondern nur ein Gemisch
bilden! Sie sind nur die Mittel oder die Bausteine, m i t denen etwas
Anderes, von dem sogleich die Rede sein wird, seine aufbauende
Ordnungsarbeit leistet.
An

z w e i t e r Stelle blieken wir auf den experimental erwiesenen
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Sachverhalt zurück, dass man dem aus etwa 1000 Zeilen bestehenden
Keim b e l i e b i g viel Zeilen an b e l i e b i g e n Orten nehmen kann, ohne die
Entwicklung der übrigen Zeilen zu einem g a n z e n Organismus zu
storen. Was nach der Operation an Zeilen übrig geblieben ist,
arbeitet immer „harmonisch" mit einander — eben zum „ G a n z e n "
hin. Ganz ahnlich liegen die Dinge auf spateren Embryonalstadien (und bei alien Regenerationen): Die erste Aniage des
Schulterskelets der Amphibien z.B. ist durch einen Haufen völlig
gleich gestalteter Zeilen representiert; nimmt man davon
beliebige
Zeilen weg, so gibt es doch einen verkleinertengan^en Schultergürtel!
Auch hier würde ein naiver, auf mechanistischem Boden stehender
Mensch, den wir vor jene 1000 Zeilen stellen, sagen; Diese 100
Zeilen müssen „natürlich" in ihrer Gesamtheit eine sehr komplizierte auf den Löwen, den Seeigel oder was sonst „eingestellte"
Maschine darstellen; die 1000 Zeilen halten wir nur alle f ü r gleich,
sie sind es aber nicht. Aber nun schildern wir unserem naivem
Theoretiker unser Experiment und fragen ihn; „Bleibt eine'Mas c h i n e , wie sie war, wenn man ihr beliebige Teile an beliebigen
Orten nimmt, oder wenn man, um auch das hinzuzufügen, ihre
Teile beliebig vertauscht?" Da wird er dann, wenn er einigermaszen urteilsfahig ist, sagen: „Nein, das tut sie nicht. Also kann
eine „Maschine" nicht die Grundlage der Embryologie sein."
Es handelt sich, wie man sieht, immer darum, dass angesichts
der
e x p e r i m e n t a l erwiesenen
T a t s a c h e n eine „Maschine", das heisst
eine vorgebildete materielle Struktur irgend
welcher Art, als
Grundlage des in Frage kommenden Geschehens nicht ersonnen
werden k a n n ,
Aus den Kraften der Materie allein können also die organischen
Vorgange nicht stammen, Damit soil natürlich nicht gesagt werden,
dass Materie im Organischen keine Rolle spiele. Wissen wir doch,
wie abhangig das Lebendige von Temperatur, Sauerstoff, Ixfahrung
usw, ist, Aber es muss neben der Materie ein gewissens Agens da
sein, welches, kurz gesagt, mit der Materie arbeitet.
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Ich habe diesem Agens den aristotelischen Namen der E n t e l e c h i e
gegeben, womit ich mich freilich nicht im Einzelnen mit der
Lehre des grossen Griechen identifiziere.
Was wir über die Leistung der Entelechie w i s s e n , im objektiven
Sinne des Wortes, ist nur, dass ihr Wlrken stets auf G a n z h e i t
gerichtet, dass es g a n z m a c h e n d ist. Popular pflegt man zu sagen, das
sie „zweckmassig" oder „teleologisch" wirke. Diese Worte klingen
aber gar zu menschlich-psychologisch. Wenn wir uns bewusst
bleiben, dass es sich nur um eine A n a l o g i e , um ein Bild, handeln
soli, dürfen wir freilich sagen, Entelechie sei ein „seelenartiges"
Agens der Natur. Aber selbst dann dürfen wir nicht an unseren
Intellekt, sondern höchstens an den Instinkt, etwa der Insekten,
denken. Denn „ w i r " können nur das leisten, was wir durch Erfahrung gelernt haben: die Entelechie weiss, was zu tun ist und
wie es gemacht wird, ohne „Lernen",
Die schwierige Frage, w i e denn wohl ein ganzmachendes seelenartiges Agens auf die Materie wirken könne, soil hier nur erwahnt werden. I n meiner „Philosophie des Organischen" ^) ist
dieses Problem in Breite behandelt worden, mit dem Ergebnis,
dass unser „Vitalismus", die Lehre von der „Autonomie des
Lebendigen", nicht unbedingt den Satz von der Erhaltung der
Energie zu verletzen braucht
•— (obschon eine solche Verletzung
auch denkbar ware),
Auch für die logische
Rechtfertigung des Begriffs „Entelechie"
muss auf jenes Werk verwiesen werden.
Hier sei nur kurz gesagt, dasz der Begriff der K a u s a l i t a t nur
fordert, für jedes Geschehnis in der Natur den „zureichenden
Grund" zu suchen, dasz das Kausalitatspostulat aber n i c h t von
vornherein fordert, es müsse alle Ursachlichkeit „mechanisch"
sein, Es gibt eben in der Natur nebem den an der Materie haftenden
mechanischen oder „summenhaft wirkenden" Ursachen noch
1) 4te Aufiage 1928 bei Quelle u , Meyer, Leipzig,
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andere: die g a n z m a c h e n d e n , I m Begriff der Entelechie sind die
Begriffe Ursache und Gangheit mit einander verkoppelt.
Wir wollen jetgt den „Vitalismus" noch k m z auf eine ganz neue
Art begründen: wir wollen uns einmal den M e n s c h e n bei seinen
H a n d l u n g e n ansehen und uns fragen, ob der wohl eine „automatische Maschine" sein könne, Wir wollen aber als reine
Natiirf o r s c h e r verfahren: Der handelnde Mensch ist uns, wie die Physiker
sagt, ein „materielies System in Bewegung"; von seinem Innenleben, seiner „Seele" sehen wir bewusst ab, Unsere Frage ist diese:
Lasst sich das, was wir an Bewegungen beobachten, wenn ein
Mensch „handelt", mechanistisch verstehen oder nicht,? Wir
nehmen also den Menschen durchaus als Objekt der Naturwissenschaft, wir studieren ihn „behavioristisch", wie die Amerikaner
heute sagen.
Da finden wir denn, dasz allemal da das „behavior", das „Benehmen" des materiellen Dinges „ M e n s c h " mechanisch unverstandlich wird, wo es sich um das handelt, was wir in psychologischer
Sprache als G e d a c h t n i s (Lernen, Erfahrung machen usw,) und als
V e r s t e h e n v o n S i n n bezeichnen. Was ein Mensch an Reaktionen
leisten kann, hangt durchaus ab von den B e l i e h i g k e i t e n seiner Vorgeschickte -— (das Wort „beliebig" kennen wir aus der Embryologie!): wir können z.B, aus einem neugeborenen Baby einen
hollandisch, deutsch, chinesisch, rnalayisch, französisch usw,
sprechenden Menschen machen — nach „Belieben", Solches giebt
es nirgends in der unbelebten Welt, Was aber ein Mensch in jedem
einzelnen Fall an Handlung t a t s a c h l i c h l e i s t e t , ist stets ein G a n z e s
und auch jeder auf ihn wirkende Reiz wirkt als Ganzes auf ihn und
nicht als Summe seiner Teile oder als Resultante im Sinne der
Physik, Den Satz „Mein Vater ist krank" kann ich auch in jeder
beliebigen anderen dem Angeredeten bekannten Sprache sagen, und
er wird als „derselbe" Satz verstanden, obwohl die Zusammensetzung der Luftwellen jewels eine ganz andere ist. Aber „Mein
Vater ist krank" und „Dein Vater ist krank" haben verschiedenen
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„ S i n n " und lösen ganz verschiedene Reaktionen aus, obwohl
die Luftwellenkombination in beiden Fallen fast identisch ist,
So ist denn also „der Mensch" zwar ein materielles, aber kein
mechanisch %u begreifendes Ding.
In der Biologie im engeren Sinne hiess es: Materie v.nd ganzmachende Entelechie, Für den Menschen sagen wir: Leib und
Seele. Alle Organismen und der Mensch in Sonderheit sind also
D o p p e l w e s e n , Die populare Auffassung ist hier durchaus im Recht.
Unser Nachweis, dass der Mensch kein Mechanismus sei,
widerlegt zugleich die lange Zeit herrschend gewesene Lehre des
„psychophysischen Parallelismus", nach welcher das seelische
Leben eines Menschen „dasselbe" von der „anderen Seite gesehen" sein sollte, in die Mechanik seines Gehirns. Diese Lehre
kann nicht richtig sein, wenn es eine „Mechanik" des Gehirns
g a r nicht g i b t , wenn das Gehirn gleichsam ein Instrument ist, auf
dem jener ander Teil des Doppelwesens „Mensch", die S e e l e ,
spielt! Uebrigens lasst sich jener Parallelismus noch auf ganz anderem Wege ad absurdum ftihren.^)
Auf die Frage, wie die bewusste Seele zur Entelechie stehe, kann
hier nicht eingegangen werden. Es sei aber i n Kürze gesagt, dasz das
bewusste eigentliche „ I c h " nicht dasselbe ist wie 5ee?e, welche vielmehr eine sehr wesendiche „ u n - " oder „unterbewusste" Seite hat.
Aber vielleicht dürfen wir sagen, die Seele in diesem Sinne sei
dasselbe wie die den Leib aufbauende Entelechie,
Auch nur erwahnt werden soil die Frage, ob es viele personale
Entelechien gibt oder nur eine überpersönische Entelechie, die sich
jenachden materiellen Umstanden individualisierend aüssert. Dieses
Problem wurde schon früher berührt, als wir sagten, ein Ei kann je
nach Umstanden eine oder m e h r e r e Personen liefern und umgekehrt. Ich glaube nicht, dasz sich die Annahme einer personenüber-

1) Naheres i n Leib und Seele (3. A u f l , 1923) und i n Grundprobleme
chologie (2. A u f l . 1929).

der Psy-
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greifenden Entelechie umgehen lasst: die Frage, wie das Persönliche
z u m Ueberpersonalen stehe, ist eines der schwersten Probleme
der Metaphysik,
Welches ist nun die wesendichste p h i l o s o p h i s c h e Bedeutung der
Lehre von der Autonomie, von der nicht-mechanistischen Natur
des Lebendigen ? Ich meine, diese Bedeutung liegt darin, dasz erst
auf dem Boden des Vitalismus die grossen Probleme „Freiheit"
und „Unsterblichkeit" wieder a l s Probleme erscheinen — obschon die keineswegs durch den Vitalismus gelöst sind. Aber der
Mechanismus hatte diese Probleme schon als Probleme beseitigt:
wenn es eine Seele als vom Leib gesondertes Wesen gar nicht gab,
wenn Seelisches nur Gehirnmechanik war, „von der anderen Seite
gesehen", dann konnte das, was gar nicht existiert, begreiflicherweise weder frei noch unsterblich sein.
Der Vitalismus öffnet wieder das Tor, welches hinführt z u den
höchsten Problemen, die es gibt.

KUNSTZIJDE
EN ANDERE CELSTOF-PRODUCTEN
door
PROF. DR. D . H . WESTER.

Daar we in een tijd van ver doorgevoerde specialiseering leven,
waarbij men zich vaak in details verliest en wel de enkele boomen,
maar niet meer het heele bosch ziet, heeft het een eigenaardige
bekoring soms het gescheidene en verspreide eens onder één
algemeen gezichtspunt samen te vatten. M i j n voordracht heeft ten
doel U een dergelijk synthetisch in- en overzicht te geven. Ik vraag
nl. Uv/ aandacht voor een familie, die cellulose of celstof tot grootvader heeft en die mede vele kinderen en kleinkinderen omvat, van
welke U uit Uw dagelijksch leven waarschijnlijk velen kent, maar
v/aarin U even waarschijnlijk tot nu toe geen vader en kinderen,
broertjes en zusjes, neefjes en nichtjes ontdekt hebt,
Wanneer U een leerboek over Chemische Technologie (bv. het
bekende Duitsche werk van OST) of over Warenkennis (bv. het veelgebruikte Nederlandsche boek van VAN Os) opslaat, dan zult U de
meeste stoffen, die ik hier op het oog heb (zie schema I) er wel in
vinden. Maar ge zult er naar moeten zoeken, want ze staan op heel
verschillende blz. en onder heel verschillende hoofdstukken vermeld, zoodat de familierelatie niet slechts niet in het oog springt,
maar de meesten ten eenenmale ontgaat.
Over celstofproducten sprekende, dringt zich natuurlijk eerst de
vraag op: w a t is c e l s t o f ? Het zal velen Uwer wellicht bevreemden,
dat deze vraag feitelijk niet afdoende is te beantwoorden. En dat
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niettegenstaande het feit, dat juist in de laatste tientallen jaren vele
scheikundigen

(als CROSS en

BEVAN, PRINGSHEIM, KARRER e, a)

zich met grooten ijver op dit probleem hebben geworpen. Laat
mij daarom voorop stellen, dat onze (gezuiverde) verbandwatten en
ons filtreerpapier vrijwel zuivere cellulose zijn. Onder de natuurproducten moge het „katoen", d. i . het zaadhaar van de katoen¬
Zaden als het zuiverste cellulose-materiaal vermeld worden. Het
bevat 91^—91,5 % cellulose en 7 a 8 % water, zoodat er voor
verontreinigingen slechts 1 a 2 % overblijft.
Niet alleen echter deze zaadharen, a l l e resistente gedeelten der
hoogere planten, alles dus wat de Duitscher zoo typisch „Gerüstsubstanzen" noemt, bestaat voor een min of meer groot gedeelte
uit celstof. Tarwestroo b.v. bevat 4 0 % ; sparren(vuren)hout 53 % ;
enz. Onder resistent verstaan we i n dit verband; bestand tegen
inwerking van allerlei oplosmiddelen, als water, verdunde zuren en
logen, alcohol, aether, benzine, enz., enz, en tevens vrij lang bestand
tegen rotting. D i t laatste verklaart waarom door „rooten" enz. van
vlas en hennep, tenslotte de vrij zuivere cellulose-vezel dezer
planten overblijft. Om uit de diverse grondstoffen (zie schema) min
of meer zuivere cellulose te maken, past men methoden toe die
zoowel met den aard van het uitgangsmateriaal als met de verlangde
zuiverheidsgraad van het eindproduct verband houden. Een der
lastigste bijmengselen is houtstof (lignme), omdat deze eveneens
resistent is; het verlaagt de cellulose-waarde en moet voor de
bereiding van verschillende cellulose-preparaten te voren absoluut
verwijderd worden.
Tegenwoordig kan men celstof in een heele reeks van producten
omtooveren. Om daarin v/at rangschikking te brengen, zijn ze in
bijgevoegd schematisch overzicht tot 5 groepen teruggebracht;
A. Mechanische bewerking — B . Hydrolyse — D . Oplossen en
weer afscheiden —• E. Esterificatie •— F. Aetherificatie. Tot juist
begrip is het noodig te weten, dat cellulose de empirische formule
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(CeHioOg)^ bezit. De waarde van n is onbelcend. Per CgHioOj groep
komen 3 liydroxyl (-0H) groepen voor, d.w.z. dat zich 3 maal
de - O H of alcoholfunctie herhaalt. De hydroxylfunctie bestaat o.m,
hierin, dat onder uittreding van water met zuren esters verkregen
worden (zie de belangrijke groepen onder E in het celstofproductenschema) en met alcohol aethers (zie in het schema: aetherzijde).
Aangezien dit ingevolge aanwezigheid van 3 - O H groepen 3-maal
kan gebeuren, kunnen we bv. mono-, di- en tri-esters onderscheiden.
Verder is nog tot juist begrip der omzettingen van belang te weten,
dat celstof slechts in een paar chemicaliën oplost, nl. in zgn. koperoxyde-ammoniak en in geconcentreerde zinkchloride-oplossing, wat
echter hand in hand gaat met een min of meer snelle afbraak van
het cellulose-molecule. U i t deze oplossingen kan de cellulose weer
worden afgescheiden; zie schema onder D : PAULY( = koper)zijde
en gloeilampen-draad.
Cellulose is dus niet gemakkelijk in oplossing te brengen en in
het geheel niet in neutrale vluchtige oplosmiddelen. D i t is echter
wel het geval bij sommige celluloseverbindingen, bv. bij de bovengenoemde esters en aethers. Men maakt van deze eigenschap
gebruik om celstof in een handelbare vorm te brengen en er dan
allerlei uit te vervaardigen (zie schema).
Welke stoffen zooal uit deze zelfde grondstof: cellulose, vervaardigd kunnen worden, behoeft geen nadere toelichting, daar het
schematisch overzicht dit duidelijk genoeg doet uitkomen. Natuurlijk
ontbreekt de tijd ze alle in deze eene voordracht te bespreken. Ik
zal me voornamelijk tot de belangrijke kunstzijde(-soorten) beperken
en tenslotte kort bij enkele andere produkten stilstaan.
K u n s t z i j d e - s o o r t e n , ^)
In vroegere eeuwen waren het uitsluitend edelen en rijken, die

1) Bij de bespreking worden draad- en weefsel-monsters der verschillende
kunstzijde-soorten vertoond.
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zich de weelde konden permiteeren zich in zijde te kleeden, Want
(natuiu')zijde was een kostbare vezelstof en het goedkoopere linnen
e.d, waren de dracht der minderen. Aan zijde associeerde zich dus
als vanzelf het begrip weelde en macht en voor menigeen zal het
een illusie geweest zijn zich eens i n zijde te mogen kleeden. Die
weelde-droom-van-Jan-en-Alleman hebben scheikundigen en technici verwezenlijkt. Dank zij inspannend wetenschappelijk onderZoek en taai-volgehouden technisch-probeeren zijn zij er tenslotte
in geslaagd niet slechts ééne, maar zelfs een 5-tal bruikbare methoden
te vinden ter vervaardiging van een zijde-surrogaat, dat aan de
markt gebracht wordt tegen prijzen die voor vrijwel iedere beurs
bereikbaar zijn. Als we bedenken, dat thans ongeveer | millioen
K° kunstzijde per dag geproduceerd worden, dan is het niet meer
dan billijk daarbij tevens in gedachte hulde te brengen aan hen, die
onze samenleving tot deze fenomenale prestatie i n staat gesteld
hebben.
De (natuur)zijde wordt, zooals ik bekend mag veronderstellen,
geproduceerd door de zijderups, die i n haar spinklier een bruin,
stroopachtig vocht produceert, hetwelk, als het door een paar fijne
openingen naar buiten wordt geperst, direkt stolt tot fijne, niet
samenklevende draadjes. De gedachte dit proces na te bootsen is
niet —- zooals een buitenstaander wellicht denkt — van de laatste
vijftig jaren. We lezen in een Engelsch boek „Micrografia": zijde
is feitelijk niets anders dan opgedroogd gom; het moet dus de een
of andere schrandere en vindingrijke geest vandaag of morgen gelukken uit een geschikte grondstof draden te trekken. Daaraan
wordt dan verder deze zakelijke opmerking vastgeknoopt: „ I need
not mention the use of such an invention nor the benefit that is
likely to accrue to the finders." D i t boek werd reeds in 1664 door
ROBERT HOOKE geschreven.

Uit de historische ontwikkeling der vervaardiging van kunstzijde
wil ik verder slechts het volgende aanstippen:
1855. AuDEMARS maakt nitrocellulose uit moerbeibladen.

no
mengt deze met caoutchoucoplossing en trekt er draden van.
1885. CHARDONNET maakt na jarenlange voorbereiding, voor het
eerst kunstzijde op technische schaal, uit nitrocellulose. Deze
kunstzijde was een soort schietkatoen (zie schema), dus zéér
brandbaar en gaf zóó herhaaldelijk aanleiding tot gevaar, dat de
Fransche regeering haar tenslotte radicaal verbood. Graaf CHARDONNET liet zich niet uit het veld slaan en vond een methode ter
„denitreering". Het eindprodukt de zgn. n i t r o - of CHARDONNET-z(/'rfe
is dus nu weer zuivere cellulose. Thans wordt deze kunstzijde
niet veel meer gebruikt.
1892. Ondertusschen heeft FRÉMERY een nieuwe methode uitgewerkt ter vervaardiging van kunstzijde. Cellulose wordt daarbij
opgelost in koperoxyde-ammoniak en u i t deze oplossing wordt
m. b. V. verdunde zuren of natronloog de cellulose weer afgescheiden.
Het patent voor deze werkwijze werd i n 1897 aan PAULY verleend.
De zijde is als PAULY- of k o p e r z i j d e bekend en geniet ook thans als
BEHBERG-zijde om haar bizondere eigenschappen nog een goede
reputatie. Ook voor vervaardiging van een dikkere draad, als paardehaar-surrogaat, is het zeer geschikt.
1891,

I n dit jaar ontdekken CROSS, BEVAN en BEADLE, dat cellu-

lose kan omgezet worden in een zgn, xanthogenaat (zie schema),
hetwelk in verdunde natronloog oplosbaar is, I n 1898 weet STEARN
dit beginsel technisch-rendabel te verwerken, voor de vervaardiging
van kunstzijde-draad en van filmen. De weergalooze zegetocht
der v i s c o s e - z i j d e is begonnen. Ik kom straks op dit procédé
terug,
1900, Na 25 jaren ingespannen studie gelukt het van de azijnzure-cellulose-ester (zie schema) de eerste zgn, a c e t a a t z i j d e te
produceeren. Sedert 1904 produceert de grootindustrie deze kunstzijde, die nog voortdurend aan beteekenis wint. Zij is weinig brandbaar, zeer elastisch, tamelijk waterbestendig, laat zich tot waterdichte weefsels, pluche, damastachtige stoffen enz. verwerken en
is sterk en „mottensicher". Verschillende dezer eigenschappen zijn
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oorzaak, dat het ook als meubel- en zelfs als vloerbekleeding ingang
heeft gevonden i).
1909. BAYER EN CO. krijgen patent op een kunstzijde soort van
geheel ander chemisch karakter, nl. geen ester, maar een aether
(zie schema). Deze zgn. a e t h e r z i j d e verkeert feitelijk nog steeds
in het laboratorium-stadium. Laat ons tenslotte aan deze jaartallen
met het oog op Nederland nog toevoegen;
1911.
Eerste Nederlandsche Kunstzijdefabriek te Arnhem, de
algemeen bekende E.N.K.A., die later een 2de fabriek te Ede
bouwde.
1919. HoUandsche Kunstzijde Industrie (H.K.I.) te Breda.
1929. A . K . U . (Algemeene Kunstzijde Unie-Concern, met de
E.N.K.A, als holding-company).
We willen na dit overzicht iets uitvoeriger stilstaan bij die kunstzijdesoort, welke heden ten dage verreweg de belangrijkste is, nl.
meer dan 80 % der totale kunstzijde-productie omvat, de
viscosez i j d e . Even als bij de andere kunstzijde-soorten wordt hier een
dikke, honigachtige oplossing van de grondstof bereid, welke
vervolgens door een zgn. spindop met fijne openingen wordt
gespoten onder zoodanige omstandigheden, dat een reeks dunne,
niet samenklevende draadjes gevormd worden, die samen de eigenlijke weefdraad vormen. Viscose biedt het voordeel, dat voor hare
bereiding van hout-cellulose kan worden uitgegaan, terwijl sommige
andere kunstzijde-soorten duurder uitgangsmateriaal, bv. katoenvezels verlangen. Een overzicht der bewerkingen wordt in het
volgende schema (zie bldz. 112) weergegeven.
Ad. 1. Voor viscose-zijde kan men uitgaan van sparrenhout,
dat door behandeling met calciumbisulfiet van houtstof en de
onbruikbare hemicellulosen grootendeels bevrijd wordt. Als witte
O De verschillende kunstzijde soorten worden getoond.
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kartonplaten, zgn, sulfiet-cellulose komt dit materiaal in de kunstgijde-fabriek aan. Het bestaat voornl, tut alpha-cellulose, vergezeld
van een weinig beta- en gamma-celltilose, die voor deze fabricage
gemist kunnen worden. De randen worden van de kartons afgesneden en deze op een bepaald vochtgehalte gedroogd.
Ad, 2, De kartons worden — bij bundeltjes — in bakken met
19 %-ige natronloog gebracht (drenknat of drenkloog), I n eenige
uren zwellen ze vrij sterk op ^), waarbij natron-cellulose gevormd
en de beta- en gamma-cellulose verwijderd worden. Na op een
bepaald gewicht (3 X uitgangs-materiaal) te zijn uitgeperst gaan
de kartons in een slagmolen, een soort kneedmachine, waar de
slagarmen van een soort mesjes voorzien zijn (zie f i g , l ) , die het
geheel tot een lichte, vlokkige, witte massa slaan. Deze vlokkige
natroncellulose vult men in betrekkelijk kleine bussen en laat haar
in een vertrek „rijpen". D.w.z. men laat het materiaal 48—72 uren
staan bij een bepaalde, uiterst zorgvuldig geregelde en constant
gehouden temperatuur. (In het algemeen spelen angstvallig constant
gehouden temperaturen in alle stadia der kunstzijde-fabricage een
zeer belangrijke rol!) Wat er bij dit „rijpen" gebeurt weet men
bv, evenmin als van het rijpen der margarine; men weet alleen,
dat het voor een goed product noodzakelijk is. Waarschijnlijk heeft
er „depolymerisatie" plaats onder verlies van zuurstof.
N u volgt wat wij feitelijk het belangrijkste deel der viscosefabricage kunnen noemen, vooral in theoretisch-chemisch opzicht;
het xanthogeneeren of sulfid(t)eeren. D i t geschiedt in de zgn,
sulfiteerkamer in liggende cylindrische of zeskantige vaten, dubbelwandig en draaiende om een holle as. Door de laatste stroomt uit
een reservoir een bepaalde hoeveelheid zwavelkoolstof = CSj naar
binnen, waarbij geleidelijk aan, onder oranje-kleuring der massa,
Zgn. xanthogenaat of xanthaat ontstaat (deze naam is chemisch
onjuist; het is een dithiokoolzure-cellulose-ester), waaraan men b.v.
i) Spreker demonstreert de verschillende phasen der viscose-fabricage.
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[C„HoOJ„.NaOH
de formule

C= S

kan toekennen.

\sNa
Dege verbinding is — i n tegenstelling met cellulose en natroncellulose —• oplosbaar bv, in verdunde natronloog. Men bereidt op
deze wijze een dikvloeibare, stroopgele oplossing, die gerijpt, door
filterpersen angstvallig gefiltreerd en nogmaals gerijpt wordt. Ook
hier weet men niet wat er precies bij dit rusten, dit rijpen met deze
Zgn. viscose gebeurt. Na in vacuumapparaten zorgvuldig van lucht
bevrijd te zijn is de viscose geschikt om „gesponnen" te worden.
Ad. 3. Zie fig. 2. U i t een reservoir (8) vloeit de viscose, na doorgaans nog eens weer een kleine filtreerinrichting (10) gepasseerd
te zijn, uit de fijne openingen van den spintepel of spindop (7) in
het spinbad. De spindop is afgesloten met een vaak uit goud,
platina of geplatineerd goud vervaardigde kop met de genoemde
fijne openingen (10 a 50 veelal, op een oppervlakte van ongeveer
een dubbeltje). Het spinbad bestaat uit een mengsel van zuur(en)
en zout(en), die onder afsplitsing van zwavelkoolstof en zwavelwaterstof het xanthogenaat regeneeren tot cellulose en daarbij de
uitvloeiende stroopdraad plotseling in vasten vorm omzetten, zóódat
de afzonderlijke draadjes niet samenkleven. Technisch biedt het
nog steeds vrij groote bezwaren de giftige zwavelkoolstof en zwavelwaterstof op afdoende wijze te verwijderen. In de moderne fabrieken
zijn daarvoor geweldig groote — en dure •— afzuiginrichtingen aangebracht, met een enorm luchtverbruik.
De draadjes loopen in de moderne installaties, b.v. in de fabriek
te Breda, over een glasrol (12), een draadleider, door een leidtrechter (13) in een centrifuge (1). Deze maakt een groot aantal
omwentelingen (bv. 5000 per min.). Daardoor wordt de dradenbundel — de enkelvoudige kunstzijde draadjes zijn elk voor zich
minimaal ca. 30 micron = 30 duizendste millimeter — in voldoende mate getwijnd en verder tegen de wand van de centrifuge

Fig, 1.

Kneedmachine.

Fig, 2.

Spinmachines.

Fig. 3. Spinzaal.
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geslingerd, zoodat de massa er als een samenhangende „cylinder",
een zgn. spinkoek uitkomt. De draad is gereed. Iedere spinmachine
heeft een installatie als boven beschreven, dus o. m. een dure
spindop en centrifuge. I n één spinzaal zijn honderden van deze
spinmachines geplaatst, tot „ k o l o m m e n " vereenigd. U zult inzien
waarom zoo'n spinzaal (zie fig. 2) een enorm bedrag kost. Eén spinzaal te Breda bv. eischte ca. 1,2 millioen installatiekosten; er zijn
daar 4 spinzalen.
Ad. 4. De verkregen kunstzijdedraad heeft een geel-groen, niet
bepaald aantrekkelijk uiterlijk. O. m. omdat hij nog vrije zwavel
bevat, De heele reeks bewerkingen onder 4. samengevat heeft ten
doel deze onoogelijke draad van zwavel te bevrijden, te bleeken,
te wasschen en te drogen. Daartoe wordt hij allereerst tot strengen
gewonden. In modern geoutilleerde fabrieken loopen deze strengen,
over latten gehangen, op kettingen zonder eind door één lange
machine, die ontzwavel-, bleek- en waschmachine tegelijkertijd is.
De verschillende chemicaliënoplossingen en het waschwater vallen
als een regen op de passeerende strengen, die aan het andere eind
der machine geheel gereed te voorschijn komen. Door centrifugeeren verwijdert men een groot gedeelte van het aanhangende
water, waarna de rest in droogmachines verwijdert wordt. Na in
kamers op een bepaald vochtgehalte gebracht te zijn (conditioneeren) worden ze in groote lokalen, onder felle belichting gekeurd
en op kwaliteiten gesorteerd.
Kunstzijde wordt verkocht op draaddikte (der samengestelde
draad). Deze wordt evenals i n de (natuur)zijdehandel uitgedrukt
in Deniers. Deze geven aan het gewicht in grammen van 9000 M .
draad. Bv. zijde 150 deniers, wil zeggen, dat 9000 M . 150 g. wegen.
Het zgn. 150 denier-titer is een zeer gangbare soort. Daar de enkelvoudige draad bij natuurzijde een titer van 2 a 3 deniers heeft en
bij kunstzijde 6—8, volgt daaruit, dat een 150 deniers-draad bij
natuurzijde uit bv. 60, bij kunstzijde uit 20 enkelvoudige draden
samengesteld is.
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Behalve chemisch-technische heeft het kunstzijdeprobleem óók
belangrijke economische aspecten. De weergaloos snelle ontwikkeling der kunstzijde-industrie moge uit de volgende cijfers blijken:
uitgedrukt in 1000 K°
1896
1913
1922
610
11000
35000

1927
125000

1928
159000

Op blz, 111 zijn reeds een paar jaartallen gegeven betreffende de
entree der ktmstzijde-industrie in Nederland. Ook hier was de groei
zéér voorspoedig. I n 1911 begon de E.N.K.A. met een kapitaal
van f 240 000 en een gering productie-vermogen; thans is het een
onzer grootste industrieele ondernemingen geworden, met een
kapitaal van 25 millioen, benevens 25 millioen reserve. De fabriek
te Arnhem, de 2de fabriek te Ede en de sorteerderij te Rotterdam
geven bij volle productie aan een 10 000 menschen werk. Het
bedrijf steunt op een bekwame wetenschappelijke staf. Precies
hetzelfde mag gezegd worden van de H . K . I . te Breda, die in 1919
te Breda met een kapitaal van 2 millioen gulden begon, in 1919
in bedrijf trad en thans (1929) over 15 millioen werkkapitaal en
10 millioen reserve beschikt. Deze fabriek paste direkt — en als
eerste hier te lande •— het centrifuge-systeem toe. Haar productievermogen is ongeveer
van dat der E.N.K.A. Thans zijn beide
ondernemingen opgenomen in het A.K.U.-concern, waarbij dus
ook de 3de fabriek der E.N.K.A., te Nijmegen, de zgn. „ N i j m a "
behoort. De Nederlandsche fabrieken produceeren, behalve de
juist genoemde, die zich op acetaat-zijde toelegt, alle viscose-zijde.
De snelle ontwikkeling blijke ook uit de volgende Nederlandsche
productiecijfers;
1914
60 000 K°( = 1 % )

1928
7 000 000 K°( = 5 % )

1929
ca,9 000 000K°( = 5 , 6 %)

Dat is in het totaal der wereldproductie een betrekkelijk geringe
hoeveelheid (zie de procenten achter de productiegetallen), zoodat

Nederland in dat opzicht verre van bovenaan staat (Amerika is
verreweg hoofdproducent). Maar bij een andere art de groupper les
chiffres worden wij de matador. N l . als wij de productie
per hoofd (inwoner) uitdrukken. Hier volgen de cijfers die we dan
voor eenige landen krijgen, waarbij tevens tusschen haakjes het
v e r b r u i k per hoofd vermeld staat, uitgedrukt in K°'s.
Nederland 1,27(0,17)
Duitschland 0,34 (0,38)

Amerika 0,37 (0,41)
Engeland 0,51 (0,43)
Tsjecho-Slowakije 0,09 (0,27).

We kunnen uit deze gegevens dus tevens zien welke landen moeten
exporteeren, resp. importeeren. Nederland dient ca. 85 % uit te
voeren. Dat baart tegenwoordig heel wat zorg, ingevolge de belemmerende tariefmuren. Berekend op den verkoopprijs heffen de
volgende landen het in % uitgedrukte invoerrecht:
Duitschland 9 %
Zwitserland 0,25 %

Frankrijk 45 %
Engeland 44 %

Natuurlijk wordt onze inlandsche industrie daardoor in niet
geringe mate bemoeilijkt. Maar gelukkig staat eenerzijds de Nederlandsche kunstzijde zoo hoog aangeschreven, dat men voor het
product een behoorlijke prijs w i l betalen en hebben de fabrikanten
anderzijds door dochtermaatschappijen, belangengemeenschappen,
concerns enz. zichzelf zoodanig weten te helpen, dat de moeilijkheden minder groot zijn, dan ze den buitenstaander aanvankelijk
lijken.

Er zijn nog twee kanten van het kunstzijde-probleem, die doorgaans den buitenstaander intrigeeren, N l . of het gebruik van (de
dure) natuurzijde door de (goedkoopere) kunstzijde teruggedrongen
is en of we niet overproductie van de laatste te vreezen hebben.
Op beide vragen geeft onderstaande cijfertabel een antwoord.
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Wereldverbi'uik in %,

1913
1928

katoen
81.60
76.33
76.80

wol
17.90
21.27
20.20

natuurzijde
0.35
0.66
0.89

kunstzijde
0.15
1.78
2.25 1)

We zien uit deze gegevens: le. wel verre van te zijn verdrongen
is het natuurzijde-gebruik blijkbaar veeleer gestimuleerd door de
invoering van kunstzijde. We zien zelfs in verschillende landen
een verhoogde activiteit onder de kweekers van de zijderups. Ook
in ons land breidt zich onder de impuls der Nederlandsche zijdeteeltvereeniging (gevestigd te *s Gravenhage), gesteund door de
Nederl, Heidemaatschappij, de natuurzijde-industrie gestadig uit.
Er zijn 1000-tallen moerbeiplanten hier te lande ingevoerd en de
proefnemingen met de zijderups-teelt zijn tot nu toe zeer bevredigend. Dat kunst- en natuurzijde naast elkaar alle bestaansrecht
hebben verwondert overigens den insider allerminst. Men bedenke,
dat het twee heel verschillende vezelstoffen zijn, met heel verschillende eigenschappen. Daarom is een duidelijk naams-verschil, als
in Amerika: silk en rayon, veel rationeeler, dan bv. van viscosez i j d e enz, te spreken.
2e. Wat het probleem der overproductie betreft: blijkbaar is
ze ér. Theoretisch hoefde ze er echter niet te zijn. Slechts 2,25 %
van alle gebruikte vezelmateriaal is kunstzijde; de expansiemogelijkheden zijn dus waarschijnlijk nog talrijk. Tenzij de wispelturige
menschheid deze nieuwe vezelstof al weer zat is, mogen we m, i ,
wel aannemen, dat de tegenwoordige toestand een gevolg is van
den algemeen-chaotischen toestand op industrieel en economisch
gebied en van de waarschijnlijkheid, dat de kunstzijde-industrie
sneller gegroeid is dan de (eveneens groeiende) behoefte aan deze
vezelstof.
1) D . i . 165,8 millioenen K G ,
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Kunstzijde heeft in het algemeen gesproken twee eigenschappen,
die „ m e n " niet waardeert. N l . de onnatuurlijk sterke glans en de
goede geleidbaarheid voor warmte (koud aanvoelen). Beide „fouten"
tracht men sinds jaren te verbeteren. Er bestaan allerlei ontglansmethoden. Sommige interessante producten kan ik U hier laten
zien ^). Sedert kort is men er ook in geslaagd kunstzijde „warmer"
te maken, wat voor kousen e. d. van veel belang is. D i t effect is
verkregen door holle draden te fabriceeren, buisjes dus a.h.w.,
met lucht gevuld; zgn. Luftseide of Celta
Deze is bovendien
soepeler, niet kreukbaar, vertoont veelal fraaiere kleureffecten ^) enz.
Waarschijnlijk een produkt met toekomst.
Na deze meer uitvoerige bespreking der kunstzijdesoorten, thuis
hoorende onder verschillende groepen van celstofproducten, welke
in het schema zijn ondergebracht, w i l ik nog eenige oogenblikken
van Uw aandacht vragen voor een korte behandeling van enkele
der vele andere kinderen en kleinkinderen van grootvader celstof.
Onder de mechanische celstofbewerkingen (zie schema, onder A)
vallen o. m. papier en celotex. De vervaardiging van p a p i e r komt
in principe hierop neer, dat men de grondstof tot een vezel-brei
snijdt en maalt onder toevoeging van water en deze brei op een
Zeefbodem van water bevrijdt; er blijft dan een samenhangende
vezelplaat over: papier. Ook celotex (en het soortgelijke insulite)
wordt op overeenkomstige wijze bereid; de eerste uit ampas, d.z.
de suikerriet-stengels waaruit het suikersap geperst is. De papierbehoefte heeft zich in de laatste tientallen jaren enorm uitgebreid
(volgens „Die wirtschafdichen Krafte der Welt", uitgave Dresd.
Bank van 11,4 millioen ton in 1913 tot 19,3 in 1927). Een in veler
oogen wellicht niet eens zoo belangrijke Nederlandsche industrie
als die van strookarton, voerde nochtans in 1929 uit 245 388 ton
a f 21.179.000. C e l o t e x is een interessant produkt, dat tegenwoordig veel gebruikt wordt wegens zijn zeer slechte (warmte)
1 ) W o r d t door demonstratiemateriaal toegelicht.
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geleidbaarheid en geluiddempend vermogen, Koelwagens bv. worden er vaak mee bekleed; BYRD had op gijn Zuidpool-expeditie
uitneembare barakken van insulite. Daar het zich bovendien goed
laat beschilderen en zelf een prettige lichte grijze of gele zandkleur
heeft, werkt het vaak zeer decoratief als wand en plafondbekleeding
(zie bv. restaurant-zaal van Polen, Amsterdam) en verschillende
kunstnijverheid-voorwerpen ^). Een dikkere kwaliteit — bv. 5 cM. •—
voorzien van cylindrische gaten i) bezit in nog veel sterkere mate
geluiddempend vermogen dan de massieve plaat en is daarom
bizonder geschikt voor telefooncellen, e.d.
Een product, dat door een geringe en oppervlakkige omzetting
van cellulose verkregen wordt is f i b e r of v u l c a n f i b e r . Cellulose wordt
bij kortstondig verblijf in geconc. zwavelzuur oppervlakkig gehydrolyseerd (perkament papier) en op soortgelijke wijze omgezet
door zinkchloride-oplossing. I n dit laatste geval echter is de oppervlakte veel lijmiger, „kleviger" geworden. Door nu bv. filtreerpapier te trekken door een bad met 6 0 %-ige zinkchloride-oplossing,
bij 4 0 ° C, en op een verv/armde trommel te winden, plakken de
afzonderlijke windingen op elkaar en kan men een karton van elke
gewenschte dikte vervaardigen. Dc zinkchloride moet cr weer uitgewasschen worden. D i t is de moeilijkheid bij dit procédé, daar hiervoor geen water maar steeds verdundere zinkchloride gebruikt
moet worden, zoodat het geheel weken duurt. Fiber wordt bij drogen
en persen hoornachtig. Men fabriceert een harde en een buigzame
soort. De eerste kan gezaagd en geschaafd worden enz. en dient
O. m. voor vervaardiging van tandwielen. De laatste dient voor
(electrisch)isolatiemateriaal, kraanleertjes en bovenal voor koffers
(die licht en toch sterk zijn) zooals o. a. de firma WESSELS en Z N .
te Utrecht fabriceeren. De jaarproductie bedraagt ca. 15000 ton.
Onder de esters van cellulose treden sedert vele jaren de salpeterZure esters (ten onrechte nitroverbindingen genoemd) op den voor¬
') DemonsUatiemateriaal,
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grond (zie schema, groep E). Vooral het mengsel van esters, dat
als totale samenstelling den indruk geeft een di-ester te zijn (zie
blz. 108) is belangrijk wegens zijn oplosbaarheid. Van schietkatoen
en diverse rool^zwakke kruitsoorten laat ik U hier eenige typische
producten zien zonder er nader op in te gaan. Terloops wil ik even
Uw aandacht vestigen op het van Fransche zijde gepropageerde
c o l l o d i u m f i l t e r (lantarenplaat), dat op de hier afgebeelde wijze is
samengesteld en zooals U ziet als een soort kleine filtreerkaars op
iedere waterleiding kan geschroefd worden. Het heet absoluut
bacterievrij water i n behoorlijke hoeveelheid te leveren.
Als typisch collodiumproduct moge tenslotte k u n s t l e e r , p e g a m o i d
vermeld worden. Op een onderlaag van meestal gekeperd en
geruwd katoen brengt men 3—30 deklagen van collodiurnvernis,
door het voortbev/egende doek te laten strijken langs walsen die
met de visceuse oplossing bedekt zijn. (Behalve collodium kan ook
celluloide of celltdose-acetaat-oplossing gebruikt worden). Men
mengt doorgaans met kleurstoffen en voorziet het geheel van een
ingedrukte „kunstnerf" (d. i , dus de oppervlakkige „teekening").
Ik kan U hier een stukje leer en kunstleer laten zien, dat U op
het uiterlijk aan den bovenkant moeilijk, aan den achterkant natuurlijk direkt kunt onderscheiden. Pegamoid wint aan beteekenis. De
Amerikaansche autoindustrie gebruikt ca. 36 millioen M . per jaar
voor kappen, kussens, enz. Nederland voerde in 1924 1.120 ton
in en in 1925 1.159 ton (a f 2.105.000).
Een der merkwaardigste cellulose-producten is c e l l i e t (ook wel
cellon genoemd; er is op dit gebied een hinderlijke namen-verwarring). D i t is een kind van de acetaat-zijde die we vroeger
(blz. 110) besproken hebben. Het is een azijnzuur-analogon van het
celluloïde der salpeterzure-esters. De laatste (collodium) gemengd
met kamfer geeft een vormbaar product celluloïde genoemd; soortgelijk bereidt men uit cellulose-acetaat + een gelatiniseerde stof
(waarvoor in dit geval triphenylphosphaat bizonder geschikt is)

een plastisch materiaal celliet of cellon genoemd. Boven 90° wordt
het week en is dus tot allerlei vormen te brengen; bij gewone
temperatuur is het z o o hard, dat het gezaagd, gepolijst, enz. kan
worden. Daardoor kan er allerlei uit gefabriceerd worden i) ter
imitatie van ivoor, schildpad, marmer, barnsteen enz. De meest
uiteenloopende artikelen: mesheften, sigarenpijpjes, toiletartikelen,
billardballen, lineaaltjes, „vensterglas" voor auto's e.d. (bv. der
Zeppelin-gondels), filmen enz. enz. worden tegenwoordig uit celliet
vervaardigd. Celliet heeft boven celluloide voor, dat het on(moeilijk)brandbaar is; een zöö belangrijk voordeel, dat wellicht celluloïde
(grootendeels) verdrongen worden zal.
Celliet opgelost in aceton vormt een vernis ( c e l l o n genoemd) en
deze gemengd met verf dus een lak. Dit speelt in de auto-industrie
e.d. als onbrandbare vernis en lak een zeer belangrijke rol. Evenzoo
bij het waterdichtmaken van weefsels. Deze toepassing heeft de
veel zwaardere (en niet afdoende) dichting met caoutchouc bij de
vliegtuigindustrie vervangen en daardoor in niet geringe mate bijgedragen tot ontwikkeling van het vliegwezen. Frankrijkproduceerde
in 1918 10 000 K° cellon per dag alléén voor legervliegtuigen.
Een zeer merkwaardige toepassing is die voor k u n s t p a a r l e m
massieve glaspaarlen worden gevernist met een mengsel van cellon
en poeder van witvisch-schubben (zgn. Essence d'Orient). Om het
iriseeren der echte paarlen na te bootsen brengt men later hier
overheen een deklaag van cellulose-nitraat-oplossing.
Onder de familie der dithiokoolzure (of zgn. xanthogeenzure)cellulose-esters is er een die even bizondere vermelding verdient,
omdat het als modern emballage-middel veel toepassing vindt en
ik veronderstel, dat menigeen zich wel eens zal hebben afgevraagd:
wat is dat toch voor goed. Ik bedoel c e l l o p h a a n , het glasachtigdoorzichtige verpakkingsmateriaal voor cigarettendoozen, bonbons,
zeep enz. enz. D i t is niets anders dan . . . . kunstzijde in filmvorm.
1) Demonstratiemateriaal.
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Het is nl. viscose (gie big. 111), die men uit een breede spleetvormige
opening op een doek laat loopen, in een stolbad van ammoniumsulfaat; waardoor de stroopachtige vloeistof oogenblikkelijk stolt
en dus een dunne bladvorm aanneemt. Deze loopt op het voortbewegende doek verder door een keukenzout- en een zuur-bad,
waarbij het i n cellulose-hydraat wordt omgezet. Men maakt vellen
van verschillende dikte. Cellophaan ^) vindt óók toepassing als
(waterdicht) verbandmateriaal i) ter vervanging van guttaperchapapier, Billrothbatist e.d. Een merkwaardige toepassing is verder
die in den vorm van onbreekbaar vensterglas i) met de bizondere
aanbeveling, dat het ultraviolet licht doorlaat en daarom zoo
bizonder voor kippenhokken is aan te bevelen. Men bed daartoe
a.h.w. fijnmazig gaas (bv. 3 x 3 mM.) in cellophaan. Het materiaal
is onbreekbaar, buigbaar, laat zich vast spijkeren enz.; dus inderdaad voor hokken, tuinschuren, enz. zeer aan te bevelen.^)
Als laatste uit de reeks van cellulose-derivaten, die ik hier behandelen wil, vestig ik Uw aandacht op „ h o u t s u i k e r " . D.w.z. op het
procédé waarbij uit hout door hydrolyse met een mineraalzuur een
koolhydraat verkregen wordt, dat als voedermiddel waarde heeft.
Het is niet onmogelijk, dat dit procédé in de toekomst groote
beteekenis zal krijgen. We kunnen het best de beteekenis van dit
probleem inzien, wanneer we het even door Duitsche bril bekijken.
In Duitschland worden jaarlijks voor 2,5 a 3 milliard Mark varkens
gefokt, die 20 a 25 % van de totale waarde der landbouw-productie
vertegenwoordigen. Ingevolge de sterk wisselende prijzen van het
voedermateriaal (vrnl. aardappelen) wisselen ook de varkensprijzen
zóódanig, dat de fokkerij steeds een zeer speculatief bedrijf is.
Productie van een bruikbaar, houdbaar voedermiddel met vrij
constante prijs, zou ook de varkensteelt kunnen stabiliseeren. D i t
nu meent de H o l z h y d r o l y s e A . G , te kunnen bereiken, door hout
1) Demonstratiemateriaal.
") I n 1931 zijn o.m, ook mutsen en sponsen van cellophaan i n den handel.
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(in Duitschland worden jaarlijks nog 23 millioen ton hout verbrand,
met gering nuttig effect), — ook van de slechtste, onbruikbaarste
soort — om te zetten in een koolhydraat, I n een groote proeffabriek,
anex varkensmesterij, bij Genève, heeft zij de rentabiliteit van haar
procédé bewezen. Het hout v/ordt met zoutzuur behandeld. Daarbij
wordt de celstof tot een koolhydraat afgebroken en de eigl, houtstof
(lignine) blijft onaangetast als bijproduct achter. Men maakt daarvan
briketten. Het hydrolysaat vormt een zoutzure oplossing, die op
origineele wijze van zoutzuur en water bevrijd wordt, m,b,v. heete
olie. Op de finesses kan hier niet ingegaan worden. Het zij voldoende
mee te deelen, dat tenslotte een poedervormig, vrijwel wit koolhydraat ^) verkregen wordt, waarvan de juiste chemische samenstelling nog niet bekend is. Als voedermiddel heeft het goed voldaan.
Men verkrijgt ca. 65 % koolhydraat, 30 % houtstof, benevens
ca. 4 % azijnzuur. De Holzhydrolyse A . G . , die te Den Haag zetelt
(Directeur de Heer Dr. J. Duiker), stelt zich voor een fabriek te
stichten met een productievermogen van 100 000 ton Holzhydrolysaat.
I ) Spreker is i n staat de verschillende producten dezer fabricage te vertoonen, welwillend daarvoor afgestaan door D r . D U I K E R .

VERSCHILLENDE
GASONTLADINGSVORMEN.
T H Y R A T R O N S E N H U N TOEPASSINGEN.
door
PROF. DR. H . B. D O R G E L O .
Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren,
Het is me een groot genoegen U hier in ons nieuwe laboratorium
te mogen begroeten en U straljs een en ander van de nieuwe aanwinst
van de Technische Hoogeschool te kunnen laten zien.
Bij de wet van 2 Juli 1918, kwam eene herziening van de hooger
onderwijswet tot stand, welke voor zoover de T . H . betrof, op
4 September 1928 in werking trad en waarbij de gelegenheid
geschapen werd, aan de Technische Hoogeschool te Delft het
diploma van Natuurkundig ingenieur te verkrijgen.
Door genoemde wetswijziging is aan reeds lang geleden gedane
voorstellen van den Senaat der Technische Hoogeschool gevolg
gegeven, welke voorstellen weer steunden op zeer dringende
wenschen van de zijde van de industrie.
Het nieuwe laboratorium voor technische physica, waarin U
zich thans bevindt, heeft daardoor tweeërlei onderwijsbestemming
verkregen; het moet namelijk dienen le. voor het voortgezette
onderwijs aan de aanstaande natuurkundige ingenieurs en 2e. voor
het propaedeutisch onderwijs in de natuurktmde aan alle technische
studenten aan de Technische Hoogeschool.
Tevens hopen w i j , dat het niet alleen zijn diensten voor bovenstaand doel zal bewijzen, maar ook bij zal mogen dragen tot de
ontwikkeling der Technische Physica.
Als één der onderzoekingsgebieden, waaraan in dit laboratorium
in het bijzonder aandacht geschonken zal worden, noem ik U het
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gebied der electrische ontladingen door gassen. D i t brengt mij op
het U aangekondigde onderwerp, de beschrijving van eenige
gasondadingsverschijnselen, in het bijzonder van de met gasgevulde drie electrodenbuizen, de thyratrons.
Waar thans aan de behandeling van dit onderwerp een bezichtiging van dit laboratorium verbonden is, zal ik,mij moeten beperken.
Ik zou U dan aan de hand van eenige experimenten een overzicht
willen geven van verschillende gasontladingsverschijnselen, in het
bijzonder van die in verdunde edelgassen en metaaldampen
en U aan het eind een beschrijving en eenige toepassingen geven
van de eigenschappen van gasgevulde drieëlectrodenbuizen,
van de z.g. thyratrons.
Denken w i j ons een buis,
waarin zich een verdund
KATHODE
gas en twee vlakke electroden b.v. van ijzer (een
anode en een kathode) (Fig,
Fig. 1.
1) bevinden en voeren w i j
langzamerhand de spanning
tusschen deze electroden (afstand b.v. 1 cm) op. Eerst zal dan
tusschen de platen een uiterst,
haast niet te meten stroom
vloeien. Wanneer de spanning
een bepaalde waarde Vd, de
Z,g, d o o r s l a g s p a n n i n g overschrijdt, begint de stroom
plotseling toe tenemen (Fig,
2) (Proef 1),
Begrenst men door volFig. 2.
doenden uitwendigen weerstand de stroom tot zeer kleine waarden, dan ziet men in de buis
een zwak lichtverschijnsel, hetwelk blijkt uitgezonden te worden,
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door op regelmatigeii afstand van elkaar liggende lichtende laagjes,
welke door donkere laagjes
gescheiden
zijn (Fig, 3)
(Proef 2),
Bij voldoend kleine stroomen is het electrisch veld in
de buis dan nog lineair.
Volgens de theorie van Flolst
en Oosterhuis moeten w i j
ons het ontstaan van dege
Fig, 3,
lichtende laagjes 200 voorstellen, dat uit de kathode voortdurend, door pos. ionen,
electronen worden vrijgemaakt. De electronen krijgen door het
electrisch veld steeds grooter snelheden. Zij kunnen hun kinetische
energie bij botsingen met de atomen beneden een bepaalde kritische
snelheid niet afgeven (botsen dan elastisch). Is hun snelheid echter
zoo groot geworden, dat zij de gasatomen in hoogere energietoestanden kunnen brengen, dan zullen deze atomen „aangeslagen" worden.
Tevens zullen verschillende electronen als zij voldoende snelheid
krijgen atomen ionizeeren. Worden gemiddeld door een electron,
dat uit de kathode vrijgemaakt wordt, op zijn weg door het gas
zooveel ionen gevormd, dat deze ionen weer een nieuw electron
uit de kathode vrij kunnen maken, als zij aan de kathode komen,
dan zal de ontlading in stand

Fig. 4.

gehouden kunnen worden.
W i j willen op de nadere
bijzonderheden aangaande de
doorslag-theoriën niet verder
ingaan, doch de verschijnselen verder vervolgen, als w i j

de stroomsterkte door de buis
opvoeren. W i j zien dan de oorspronkelijke vlakke lichtende laagjes

zich vervormen, terwijl zij zich tevens meer en meer naar de
kathode verplaatsen (Fig. 4, schematisch) (Proef 3). Bij een bepaalde stroomsterkte concentreert zich het lichtverschijnsel op de
kathode; het z.g. g l i m l i c h t ontstaat (Proef 4).
Had men inmiddels de veldverdeeling in de buis gevolgd, zoo
zou men gevonden hebben, dat tengevolge van het toenemen van
de pos. ruimteladingen bij toenemenden stroom, het electrisch veld
zich steeds meer aan de kathode concentreerde. Tot het oogenbhk,
waarop het lichtverschijnsel zich min of meer discontinu op de
kathode concentreerde, nam de spanning op de buis af. Bij verder
vergrooten van de stroomsterkte ziet men, dat het glimlicht langzamerhand de geheele kathode gaat bedekken. Zoolang de kathode
nog niet geheel bedekt is door het glimlicht, blijft de spanning
bij toenemende stroomsterkte constant (gebied van normale kathodeval, in fig. 2 het gebied tusschen B en C (Proef 5). Vergroot men
de stroomsterkte nog verder, dan ziet men op den voltmeter,
welke de spanning op de buis aangeeft, dat de spanning begint op
te loopen (gebied van anomale kathode val, in f i g . 2 het gebied
tusschen C en D (Proef 6).
Hiermede gepaard gaat een sterk toenemen van de verwarming
van de kathode, doordat de pos. ionen, welke zich naar de kathode
bewegen, bij toenemende kathodeval met steeds grooter snelheid
op de kathode botsen.
Dientengevolge kan de temperatuur van de kathode zóó hoog
worden, dat zij tengevolge van haar hooge temperatuur electronen gaat
emitteeren. De g l i m o n t l a d i n g gaat dan over in een b o o g o n t l a d i n g (Proef
7). Tengevolge van de toenemende electronenemissie uit de kathode
neemt de stroom sterk toe, terwijl onderwijl de spanning op de buis
lager wordt, tot ze van de orde van de ionensatie-spanning wordt.
De tot dusver besproken verschijnselen betreffen de z.g. z e l f s t a n d i g e ondading, waarbij tengevolge van de ontlading zelf het
glimlicht overgaat in een boog.
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Het is natuurlijk ook mogelijk anderszins het uittreden van
electronen uit de kathode te bevorderen,
O, a, kan dat geschieden door als kathode een gloeidraad (bij
voorkeur bedekt met BaO) te gebruiken, welke door een electrische
stroom op zóódanige temperatuur wordt gebracht, dat hij electronen gaat emitteeren. Staat in een buis, gevuld met een verdund gas
of metaaldamp, tegenover zulk een gloeiende kathode op niet te
grooten afstand een plaatvormige anode, dan zet een boogondading
reeds i n , als de spanning op de buis ca, gelijk aan de ionizadespanning van het gas wordt (voor Argon dus bij 15,7 V en voor
Hg 10,7 V (fig, 5), Alvorens op deze n i e t - z e l f s t a n d i g e ondadingsvorm nader in te gaan, willen wij nog even terugkeeren naar de
z e l f s t a n d i g e glimondading.
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Vergroot men bij deze ontladingsvorm, onderwijl Zorgende, dat
de stroomsterkte constant blijft, de afstand van de beide vlakke
electroden (hierbij wordt een buis met verplaatsbare anode gebruikt), dan ziet men bij grooter wordende afstanden van de
electroden zich ontwikkelen de z.g. positieve zuilontlading, welke
van het glimlicht gescheiden is door de donkere ruimte van
Faraday (Proef 8).
Is de buis met Neongas gevuld, dan heeft deze positieve zuil
een rood-oranje kleur, bevat zij bovendien kwikdamp dan is de
kleur blauw. In een vorige voordracht voor de Maatschappij
Diligentia heb ik het ontstaan der lichtverschijnselen in dergelijke
zuilen uitvoeriger besproken.
Liever keer ik daarom thans terug naar de boogontlading i n
een buis met gloeiende kathode. Binnen een wijd drukgebied van het
gas in zulk een buis is de ontsteekspanning van zulk een boog
onafhankelijk van de gasdruk en ongeveer gelijk aan de ionizatiespanning van het gas. De brandspanning is echter lager dan deze
ionizatiespanning, en kan zelfs ver beneden de laagste aanslagspanning van het gas komen. Men spreekt dan van een l a a g s p a n n i n g s boog. Gedemonstreerd werd een z.g. laagspanningsboog in Argon
met een brandspanning van ca. 7 V (Proef 9).
Daar voor het onderhouden van de boog voortdurend ionizatie
(of bij cumulatieve ionizatie tenminste aanslag van metastabiele
argon atomen) noodig is, was het eerst eenigszins duister, hoe een
boog op zulke lage spanning kon blijven branden.
Sondemetingen in dergelijke laagspanningsbogen, waarmede de
in het gas heerschende potentialen gemeten werden, hebben aangetoond, dat zich tengevolge van ruimteondadingen een zoodanige
potentiaalverdeeling instelt, dat er ergens tusschen kathode en
anode een plaats is, waar de potentiaal hooger is dan die van de
anode, zoodat het potentiaal verschil tusschen negatieve zijde van
de kathodegloeidraad en deze plaats met hoogste potentiaal minstens
de aanslagspanning van het gas is (Fig. 6).
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Zooeven zeide ik, dat de ontsteekspanning van zulk een laagspanningsboog ongeveer gelijk aan de ionizatiespanning
is. Men kan deze ontsteekspanning aanmerkelijk verhoogen, door in de buis nog
een derde electrode aan te
brengen. Zooals de volgende
proeven U laten zien, wordt
de ontsteekspanning van de
boog voortdurend hooger,
naarmate de negatieve spanning van het rooster in de
buis ten opzichte van de
kathode grooter wordt (Proef
10),
Wordt b,v. een spanning
van 100 V tusschen kathode
en anode gezet en veronderF i g . 6.
stellen wij, dat de negatieve
V b = Brandspanning.
spanning van het rooster zoo
Vm = Maximaal spanningsverschil tusschen kathoden en bepaalde plaats
groot is, dat de boog niet
i n de ontlading.
ontsteekt. Verkleint men nu
langzamerhand de negatieve spanning van het rooster, dan zal
op een gegeven oogenblik de boog ontsteken, de stroom kan doorgaan. Aan deze eigenschap is ook de naam ontleend, welke de
Amerikanen aan deze buizen gegeven hebben, n.l. de naam thyratron
(Grieksch êvQa = deur). Bij een bepaalde negatieve spanning van
het rooster gaat de deur voor den stroom open en kan de doorslag
plaats vinden.
Op deze wijze kan men voor elke pos, spanning tusschen de
kathode en anode de negatieve spanning opzoeken, welke het
rooster hebben moet, opdat juist doorslag kan optreden.
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Gaat de stroom door, dan houdt de werking van het rooster
op, daar het negatieve rooster dan positieve ionen naar zich toetrekt
en door een laagje positieve ionen omgeven wordt, welke de werking
van het rooster afschermt. Eene vergrooting van de negatieve
spanning van het rooster beïnvloedt de ontlading dan niet meer
(Proef 11) heeft alleen tengevolge, dat het overigens dunne laagje
positieve ionen om het rooster iets dikker wordt.
Plaatst men wisselspanning
tusschen kathode en anode,
dan kan men voor elke momenteele pos. spanning tusschen kathode en anode de
bijbehoorende negatieve
F i g . 7.
spanning (in f i g . 7 naar beneden uitgezet en met stippellijn aangegeven) aangeven, waarbij
de boog aangaat.
Staat tusschen kathode en anode de in f i g . 7 aangegeven
wisselspanning en op het rooster de negatieve spanning aangegeven
door de lijn ab, dan zal de boog bij elke positieve halve periode eerst
op het punt A ontsteken.
Door de negatieve spanning
van het rooster te varieeren,
kan men de doorslag bewerken op elk oogenblik van het
eerste kwart van de periode
(Fig. 8) en daar de boog na
^ doorslag gedurende de positieve phase blijft branden
kan men op deze wijze de
F i g . 8.
stroomsterkte varieeren
(Proef 12). Ook kan men op het rooster wisselspanning plaatsen.

A
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Is dege wisselspanning
tusschen kathode en anode,

180° in phase verschoven met die

^
r\

Zoodat het rooster een negatieve spanning heeft, als
anode positief is, dan zal a h
d e negatieve spanning van
het r o o s t e r g r o o t e r is dan de
kritische, waarbij nog juist
doorslag optreedt, geen
s t r o o m kunnen
doorgaan,
(Fig. 9).

Beïnvloedt men op een of
andere wijze de negatieve
roosterwisselspanning zoodanig, dat zij kleiner wordt
dan de kritische spanning,
dan slaat de boog door.
Op deze wijze kan men
Fig. 9.
door kleine variaties in
de roosterspanning groote
stroomen inschakelen. Een voorbeeld daarvan ziet U in de volgende
demonstratie, waarbij door verandering van de verlichtingssterkte
op photocellen, de wisselspanning op het rooster van het thyatron
gewijzigd wordt, zoodat dan de stroom, welke stroom tevens een lamp
laat gloeien, door kan gaan, (Proef. 13). Op deze wijze kan men
als het 's avonds langzamerhand donkerder gaat worden, automatisch de verlichting inschakelen. Het schema van deze opstelling
ziet U in f i g . 10.
Deze thyratrons zullen voor tal van doeleinden toepassing vinden,
O. a. voor het automatische seinstelsel bij de spoorwegen. Een
belangrijke toepassing is ook de automatische spanningsregeling
van electrische machines.
Voor het geval van een 50—500 perioden-machine is deze

134
regeling in ons laboratorium uitgewerkt door Ir. Chr, van Geel.
Bij verandering van het periodental van 50 tot 100, gou bij een
(gloeilamp

Fig.

10,

dergelijke machine gonder extra spanningsregeling de spanning ook
verdubbelen. I n vele gevallen wil men echter hebben, dat toch de
spanning constant blijft. Met behulp van thyratrons is het mogelijk,
door beïnvloeding van het rooster door de veranderde spanning, de
stroom door de thyatrons, welke stroom ook door de veldketen van
de machine gaat, góó te beïnvloeden, dat de spanning van de machine binnen ^/g % constant blijft, bij een frequentieverandering van
50—115 perioden (Proef 14).
Een en ander gal U door het schema van de opstelling (Fig. 11)
en de demonstratie gelve verduidelijkt worden.
Laat mij U thans, na behandeling van de voordracht, als inleiding
op U w rondgang door het laboratorium, aan de hand van eenige
lantaarnplaatjes een korte beschrijving van het gebouw mogen geven.
Het gebouw heeft twee vleugels, de vleugel langs de Kanaalstraat
heeft vier verdiepingen, langs de Mijnbouwstraat drie verdiepingen.
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De tweede verdieping van den vleugel langs de Kanaalstraat
bevat de groote collegezaal met 300 z i t p l a a t s e n , welke gelet op dit

AUTOMATISCHE SPANNINGREGELAAR MET-

=
Fig.

^=L^
11.

groote aantal zitplaatsen, voorzien is van een e x t r a v e n t i l a t i e s y s t e e m ,
w a a r d o o r p e r m r 7000 a 9000 iri^ v e r s c h e , v o o r v e r w a r m d e
lucht
kan worden aangeblazen.
Aansluitende aan deze groote collegezaal bevindt zich de prepareerkamer, waarin evenals in een daarboven gelegen ruimte,
kasten zijn aangebracht voor die instrumenten, die uitsluitend voor
de college-experimenten gebruikt mogen worden.
Naast deze prepareerkamer is aanwezig een kleine collegezaal,
bedoeld voor de behandeling van capita selecta.
Verder bevindt zich op deze verdieping nog de bibliotheek
(tevens bedoeld voor het houden van n a t u u r k u n d i g e c o l l o q u i a ) ,
e e n oscillograafkamer, twee werkkamers voor onderzoekingen op
acoustisch gebied en verder nog een hoogleeraarskamer.
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De eerste verdieping is vrijwel geheel bestemd voor de propaedeutische en voortgezette practica.
Zoo bevindt zich hier het optische en warmtepracticum ten
dienste van het propaedeutische onderwijs van de a.s. scheikundige
en natuurkundige ingenieurs, een electriciteitspracticum voor vrijwel
alle categorieën van studenten en een cursorisch elasticiteitspracticum.
Verder bevinden zich op deze étage nog eenige zalen voor
voortgezette practica voor aanstaande natuurkundige ingenieurs,
en eenige werkkamers bestemd voor warmte-technische onderZoekingen en een hoogleeraarszitkamer.
De beschikbare werkkamers op den beganen grond en in de
kelder zijn voornamelijk bestemd voor experimenteele onderZoekingen, aansluitende aan de practica voor meergevorderden
O. a. onderzoekingen aangaande hoogvacuumtechniek, gasontladingsverschijnselen, lichttechnische en acoustische onderwerpen, technische optica, Röntgentechniek enz.
Zoo bevindt zich op de begane grond een zaal bestemd voor
een practicum in hoogvacuumtechniek en ten dienste van het
Röntgenonderzoek een stabilivoltinstallatie, waarmede een spanning
van 200000 V kan verkregen worden.
Verder een magazijn voor de instrumenten, bedoeld voor gebruik
bij onderzoekingen, een conciergekamer, een kamer voor den
bedrijfsingenieur-conservator en een hoogleeraarszitkamer.
Waar de opleiding voor natuurkundig ingenieur nog in een
ontwikkelingsstadium verkeert, is de inrichting der werkkamers
Zoo gekozen, dat de bruikbaarheid daarvan voor physisch experimenteerwerk zoo algemeen mogelijk is.
Het behoeft geen betoog, dat voor een technisch physisch
laboratorium het bezit van een goed geoutilleerde werkplaats een
dringende eisch is. Gelukkig kunnen w i j wat dat betreft zeer
tevreden zijn. Het geheel van groote werkplaats, fijn-instrumentmakerij (tevens kamer van den bedrijfschef) kamertje voor electrolyse, glasblazerij met drukluchdeiding, smidse, timmermanswerk-
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plaats en daarboven gelegen magazijn vormt een complex, waarop
onze bedrijfschef met recht trotsch kan zijn. De machines, alle
van de nieuwste constructies, zijn voorzien van eigen electrische
aandrijving en van in alle richting verstelbare lichtornamenten.
In de kelder zijn behalve verschillende localiteiten voor technische
onderzoekingen, nog een kamer met een brandvrije deur bestemd
voor het bewaren van den standaardmeter van Nederland, een
kamer met constante temperatuur, een kamer met Rowlandsroosterspectograaf (1,5 m radius), een rijwielkelder en een kamer met
de voorvacuumpomp voor de centrale voorvacuuminstallatie voor
de vleugel langs de Kanaalstraat.
„Last not least" bevindt zich in de kelder de machinekamer
en de schakelkamer met stoppenbord voor het uitgeven van verschillende batterijspanningen aan de kamers in het geheele gebouw.
In alle werkkamers en practicumzalen zijn overal langs de
wanden, waar zulks maar eenigszins mogelijk was, vier horizontale
latten bevestigd. In de onderste drie latten zijn groeven aangebracht, zoodat men op eenvoudige wijze daartusschen weerstandplankjes, galvanometerstoeltjes, instrumentrekken, schrijfborden
enz. kan vastklemmen. De plankjes met weerstanden kunnen
bovendien onder aan de tafel bevestigd worden.
Het zou mij hier te ver voeren U een uitgebreide beschrijving
te geven van de electrische installatie. De bezichtiging straks van
machinekamers en schakelbordkamer, zal U voldoende indruk
geven van de mogelijkheden, welke die installatie ons biedt.
In het kort deze mogelijkheden samenvattende, kan ik U mededeelen, dat op alle experimenteerborden in de werkkamers te verkrijgen zijn gelijkstroomspanningen van 2 tot 500 V met alle
mogelijke tusschenwaarden, draaistroom 220/127 V, 50 perioden;
wisselstroom van 5—250 V, 50 tot 500 perioden. Bovendien kan
in enkele lokalen, speciaal ingericht voor hoogsp. proeven een
spanning van 500—2000 V verkregen worden. De aansluiting
hiermede geschiedt via speciale veiligheidsschakelaars buiten hand-
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bereik. Verder kunnen w i j , indien noodig, doordat een extra
bovengrondsche verbindingsleiding en een ondergrondsche verbindingskabel naar het gebouw van electrotechniek is aangebracht,
experimenteeren met alle daar beschikbare spanningen.
Daarbij gevoegd onge 200 kV-hoogspanningsinstallatie voor
Röntgenonderzoek, kan dus geëxperimenteerd worden met
alle spanningen van 0—200 000 V .
In het bijzonder w i l ik U nog wijzen op de aanwezigheid van
een gelijkstroom-wisselstroomomvormer, welke ons wisselstroom
van 50—500 perioden geven kan.
Deze machine is thans voorzien van een spanningsregeling, met
behulp van thyratrons, waarover wij U een en ander mededeelden.
En hiermede mijnheer de Voorzitter, zou ik willen eindigen en
U uitnoodigen tot een rondgang door het laboratorium.

DE PLANEET PLUTO
door
Dr. J. V A N DER B I L T .

De in 1781 door W I L L I A M HERSCHEL ontdekte 7de planeet
U r a m s , bleek vóór hare ontdekking reeds 19 keer te zijn waargenomen, maar daar deze waarnemingen steeds op zichzelf stonden, als die
van een ster waren ingeschreven en niet dadelijk met elkaar vergeleken, bleef de bijzondere aard van dit hemellicht langen tijd onbekend.
Daar de eerste van deze oudere waarnemingen in 1690 geschied
was, 91 jaar vóór de ontdekking door HERSCHEL en er sedert dien
een volledige omloop volbracht was, kon de baan van Uranus
spoedig vrij goed bekend worden. Veertig jaren na de ontdekking,
toen een groot aantal goede plaatsbepalingen aan de 19 tamelijk
slechte van vroeger was toegevoegd, kon BOUVARD (in 1821) de eerste
betrouwbare tafels van Uranus geven. Onder p l a n e t e n t a f e l s verstaat
men tabellen met gegevens, die ten doel hebben, uitgaande van
een bepaald stel elementen, grootheden die de ligging van de
baan i n de ruimte en de plaats der planeet in haar baan op zekeren
begin-datum vaststellen, hare plaatsen tot in een ver verleden en
een verre toekomst te kunnen afleiden. Met den invloed der massa's
van de andere planeten wordt daarbij rekening gehouden. Het
feit, dat bijv. de tafels van Jupiter 91 quarto bladzijden druks
beslaan en dat men er de plaats van Jupiter op elk gewild oogenblik
uit kan vinden door optelling van 30 aan verschillende tabellen
ontleende grootheden, moge een denkbeeld geven van den omvang
van zulke tafels en den arbeid, die er aan verbonden is.
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Het was nauwelijks te verwachten, dat de planeet zich langen
tijd aan de haar door berekening toegedachte baan zou houden;
immers aan de waarnemingen kleven kleine fouten, de rekenresultaten zijn nooit absoluut juist, en — wat erger was •—• van de
massa's der andere planeten was men niet nauwkeurig genoeg op
de hoogte. Maar het verwonderde toch dat Uranus reeds 7 jaar
na de voltooiing van het werk van BOUVARD merkbaar van de
berekende baan ging afwijken. HANSEN, een beroemd Duitsch
sterrekundige, was de eerste om daarvoor een verklaring te geven;
door den invloed van twee onbekende planeten, zoo zeide hij i n
1834, kunnen de afwijkingen verklaard worden. Later heeft ARAGO,
de directeur der Parijsche sterrewacht, de mathematische behandeling van dit probleem opgedragen aan den jongen LEVERRIER, die
er ongeveer gelijktijdig met een nog jeugdiger Engelschman,
ADAMS, een oplossing voor gegeven heeft, niet met 2, maar met
één enkele storende planeet. Op 23 Sept. 1846, dadelijk na de
ontvangst van een desbetreffend schrijven van LEVERRIER, vond
GALLE te Berlijn op 52 boogminuten van de berekende plaats, de
planeet aan den hemel staan. Deze nieuwe aanwinst in het zonnestelsel, die van de 8ste grootte bleek te zijn (Uranus is iets helderder
dan de 6de grootte) en later den naam N e p t u n u s ontving, bleek
reeds in 1795 door DE LA LANDE als ster te zijn waargenomen.
Het heeft natuurlijk eenigen tijd geduurd, voordat er aanwijzingen
waren, betreffende de mogelijkheid van het bestaan van een 9de
planeet, verder weg dan Neptunus. D i t zou zich kunnen manifesteeren, hetzij door afwijkingen van een der buitenste planeten,
Neptunus en Uranus, hetzij door afwijkingen van kometen. Wat
Neptunus betreft, haar omloopstijd bedraagt bijna 165 jaar, en
toen de eerste pogingen werden gedaan om de elementen van een
onbekende planeet te vinden, was zij nauwelijks langs 1/3 van
haar baan onder nauwkeurige observatie geweest, te kort om uit
eventueele verschillen tusschen berekening en waarneming, gevolgtrekkingen te kunnen maken. Deze planeet werd dan ook bijna
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algemeen beschouwd als een ongeschikt object voor de oplossing
van het vraagstuk. Op de mogelijkheid om tot het bestaan van een
9de planeet te besluiten uit de bijzondere ligging van een aantal
kometen-banen heeft FLAMMARION het eerst gewezen in 1879.
Van de banen der z.g. periodieke kometen ligt het aphelium, d. i .
het uiteinde van de groote as, dat zich het verst van de zon bevindt,
altijd in de buurt van een der banen van de buitenste planeten.
Zij zijn daardoor groepsgewijze toe te voegen, hetzij aan Jupiter
(deze „familie" telt het grootste aantal leden), hetzij aan Saturnus,
Uranus of Neptunus. Tot de familie van de laatste behoort o. a.
de beroemde komeet van HALLEY. Het ligt dus wel voor de hand
uit het bestaan van een groep kometen-aphelia buiten de Neptunusbaan, die alle ongeveer even ver van de zon liggen, tot de aanwezigheid van een onbekende planeet te besluiten, die voor deze
bijzondere ligging verantwoordelijk ware te stellen. FLAMMARION
heeft het onderwerp slechts vluchtig behandeld, FORBES een
Schotsch geleerde, is er dieper op ingegaan en nog betrekkelijk
kort geleden (1921) heeft GRIGULL in Duitschland het onderzoek
uitgebreid, gebruik makend van nieuwere gegevens. Ofschoon de
plaats, die hij de nieuwe planeet, op grond van zijn berekeningen
heeft toegedacht, weinig verschilt met die waar zij werkelijk bleek
te staan, wijken de elementen van de door hem gegeven baan
sterk af van de werkelijkheid, wat, gezien de omstandigheid dat
de plaatsen van zéér ver gelegen aphelia in hooge mate cijferresultaten zijn, geen verwondering behoeft te baren. Ook deze
methode kon dan ook niet beschouwd worden als geschikt voor
het afleiden van betrouwbare uitkomsten. Daarvoor blijft dus
uitsluitend over het bestudeeren van eventueele afwijkingen van
Uranus.
Indien deze alleen te wijten waren aan de van een onbekende
planeet ondervonden storing, dan zouden deze afwijkingen een
door berekening te voren aan te geven verloop met den tijd vertoonen. De radiale component der storende kracht heeft een

142
maximum bij de conjunctie der 2 planeten; zij trelit de gestoorde
planeet naar een grootere baan, waardoor de snelheid verkleind
wordt en de excentriciteit der baan zoowel als de ligging van hare
as verandering ondergaan. De tangentieele component is nul bij
de conjunctie; hier gaat een snelheidsvermeerdering over in een
snelheidsvermindering. Deze twee componenten (de derde, die
loodrecht staat op het vlak waarin zij werken, kan door het kleine
bedrag der hellingen buiten beschouwing blijven) kunnen dus
gezegd worden de berekende plaats der gestoorde planeet (haar
„heliocentrische lengte") op regelmatige wijze te doen afwijken
van de waargenomene. Toen LEVERRIER en ADAMS hun werk
begonnen, was Uranus 133 boogseconden vooruit op de uit de
tafels van BOUVARD berekende lengte. Toen de massa van Neptunus
goed bekend was, maakte LEVERRIER nieuwe Uranus-tafels (1873)
en later zijn landgenoot GAILLOT weer nieuwere (1909). Fig. 1 geeft

aan hoe de planeet zich in een tijdvak van 7 0 jaar (1840—1910)
waarin zij geregeld werd waargenomen, aan deze nieuwe tafels
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gehouden heeft. De grootste afwijking is voor LEVERRIER 4 " . 5
en voor GAILLOT 2" en het grafisch beloop der afwijkingen is
niet voor beiden hetzelfde,
Hoe bevoorrecht waren LEVERRIER en ADAMS, die met afwijkingen
van meer dan 2 boogminuten in zee konden gaan boven hen, die
uit 4 0 maal kleinere afwijkingen van dezelfde planeet, de elementen
van een planeet v e r d e r weg d a n N e p t u n u s wilden voorspellen. Want
men mag veilig aannemen, dat de tafels van GAILLOT beter zijn
dan die van LEVERRIER en dat de berekenaars dus te maken hadden
met afwijkingen van de orde van enkele boogseconden (in het
interval vóór 1840 komen enkele afwijkingen voor grooter dan 2 ) .
Tot dit luttele bedrag hebben samengewerkt of elkaar tegengewerkt de volgende 4 invloeden;
1. fouten in de elementen der Uranus-baan;
2. fouten in de aangenomen massa's der groote planeten;
3. fouten in de waarnemingen;
4. storingen door een onbekende planeet.
Het lijkt (zelfs na de ontdekking!) een hopeloos plan om uit het
beschikbare materiaal dat niet alleen een klein bedrag geeft, maar
waarin bovendien het zoo even genoemde normale storingsverloop
geenszins aanwezig is, den sub 4 genoemden invloed vrij te krijgen.
Toch hebben sedert 1877 tal van astronomen een poging daartoe
gedaan en anderen bereid gevonden de uitkomsten van hunne
berekeningen, hetzij visueel, hetzij fotografisch aan den hemel
te verifieeren.
De twee mannen op wier credit een deel van het uiteindelijke
succes geboekt moet worden, zijn PERCIVAL LOWELL en W. H .
PICKERING, beiden o, a. bekend door hunne studies over Mars!
LOWELL (1855—1916) was de stichter en eerste directeur van het
Flagstaff-observatorium in Arizona ( V . St.), PICKERING (geb. 1858)
bezit, na vele jaren verbonden te zijn geweest aan het Harvard
Observatorium bij Boston, een eigen sterrewacht op het eiland
Jamaica,
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LOWELL heeft het probleem zuiver analytisch behandeld, met
9 onbekenden; hiervan hebben er 4 de beteekenis van correcties
op de elementen van Uranus, 3 stellen de halve groote as (a),
de excentriciteit (e) en de lengte van het perihelium (co) der onbekende ellips voor, de 2 andere gijn de plaats der planeet X
(lengte e) op een bepaald nulpunt van telling en hare massa.
LOWELL gebruikte a en e als argumenten voor een aantal (226)
steekproeven om te onderzoeken hoe de som der vierkanten van
de overblijvende fouten zoo klein mogelijk was te krijgen. Aan
de grootheid a werd een aantal waarden gegeven tusschen 40.6 en
51.25 astronomische eenheden en bij elke waarde van a werd het
onderzoek herhaald voor vele verschillende waarden van e. H i j
kwam tot de slotsom, dat er nauwelijks te kiezen was tusschen
twee oplossingen, die de onbekende planeet op twee nagenoeg
diametraal tegenover elkaar gelegen plaatsen brachten; een van
deze leek hem iets te verkiezen boven de andere. Alleen de bovengenoemde 4 elementen volgden ondubbelzinnig uit de berekeningen en wel:
a = 43.0
co = 204°
e = 0.202
£ voor Juli O, 1914 = 84°.0
m = 6.7 maal die der aarde
De richting der knoopenlijn werd niet aatigegeven en naar de
helling i van het baanvlak moest geraden worden. De met die van
de Mercurius-baan overeenkomende excentriciteit voerde LOWELL
tot de onderstelling, dat de helling van dezelfde orde of iets grooter
zou zijn dan die van het baanvlak van Mercurius. Ten slotte gaf
hij het ronde getal 10°. W i j zullen later zien hoe deze uitkomsten
met de werkelijkheid strooken.
Een jaar na de voltooiing van zijn werk is LOWELL overleden;
op twee aan zijn observatorium opgenomen platen stond de nieuwe
planeet toen al afgebeeld, maar dit zou 16 jaar later pas aan het
licht komen!
PICKERING heeft een gedeeltelijk analytische, gedeeltelijk grafische
methode gevolgd, die hij Zoowel op Uranus als op Neptunus,

en zelfs op Saturnus heeft toegepast; zij heeft hem vele jaren bezig
gehouden en telkens andere en, naar zijn overtuiging, betere uitkomsten geleverd. Merkwaardigerwijze heeft hij ten slotte de
helling der baan, waarnaar LOWELL een gooi had gedaan en de
massa, die LOWELL veel te groot heeft aangegeven, met groote
nauwkeurigheid kunnen voorspellen. Dat zijn methode, die veel
minder tijd vergt dan de zuiver analytische, reden van bestaan
heeft, blijkt wel uit het volgende;
a.

U i t de grafieken van het theoretisch en het waargenomen
verloop der afwijkingen leidde PICKERING af, dat er een conjunctie van Neptunus en X moest hebben plaats gehad in de
eerste jaren van de 20ste eeuw. I n werkelijkheid heeft de conj.
plaats gehad in 1891 en de kleinste afstand in 1895 (zie Fig. 3).
b , PICKERING leidde eerst af, dat Uranus en X in conjunctie
moeten geweest zijn in 1859; in een latere publicatie werd
dit 1841. De waarheid ligt precies i n het midden (1850, zie
Fig. 2).
De voorspelling van LOWELL, dat de onbekende planeet van de
12de of 13de grootte zou zijn en een schijf van 1 boogsec. zou
vertoonen, heeft haar ontdekking helaas jaren lang tegengehouden.
Toen het zoeken naar een planeet van de 12de grootte vergeefs
bleek, heeft LOWELL'S broeder de middelen verschaft voor het
maken en opstellen van een nieuwen, zeer lichtsterken, fotografischen kijker, met een groot veld (spiegelteleskopen zijn, doordat
zij een klein veld afbeelden, ongeschikt om een object te „zoeken").
Deze heeft een drie-voudig objectief van 33 c.M. opening en een
brandpuntsafstand van 90 c.M. Het onderzoek van de met dit
instrument belichte platen werd opgedragen aan een jongmensch,
CLAUDE TOMBAUGH, die in het begin van 1929 nog werkzaam was

op een boerderij, maar reeds blijken gegeven had van liefde voor
de sterrekunde en bedrevenheid aan den dag gelegd bij het maken
van eenvoudige spiegelteleskopen. Voor het nazoeken der platen
kreeg hij een stereo-comparator tot zijn beschikking, waarin men
10
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van 2 op verschillende tijdstippen belichte platen van dezelfde
hemelstreek een stereoskopisch beeld krijgt. Door in snelle opvolging telkens de twee platen afzonderlijk te bekijken, sprmgt
een verschijnsel dat op de eene plaat anders is afgebeeld dan op
de andere, onmiddellijk in het oog. D i t „anders" kan zijn: verschillend i n helderheid, verschillend van vorm of verschillend van
plaats. Den arbeid, dien TOMBAUGH op zich genomen heeft, behoeft
men hem niet te benijden, te meer niet omdat de vage aanduiding
van een helling van de orde 10° de verplichting gaf tot het afzoeken
van een breeden hemelgordel. TOMBAUGH was bijna dien geheelen
gordel rond geweest, toen hij op platen van 21, 23 en 29 Januari
1930 een object van de 15de grootte vond, dat zich in den loop
van die 8 dagen verplaatst bleek te hebben. Het werd toen geregeld,
ook met den 105 c.M.-spiegel, gefotografeerd en in den 61 c . M ,
refractor op vorm cn kleur onderzocht. De maan kwam dit werk
storen (V. M , op 13 Febr.), maar na 19 Febr. kon het hemellicht
weder dagelijks waargenomen worden. Daar het de ecliptica
nagenoeg bleef volgen en de beweging in heliocentrische lengte
op een afstand van ong. 43 astr, eenh, wees (de gemidd. afstand
van Neptunus bedraagt iets meer dan 30 astr. eenh.), werd, om
te voorkomen dat het in de avondschemering zou verdwijnen
voordat ook van andere zijde tot de waarnemingen was bijgedragen,
op 12 Maart 1930 de ontdekking wereldkundig gemaakt met het
volgende, thans historisch document geworden, telegram:
Systematic search begun years ago supplementing LOWELL'S
investigations for Trans Neptunian planet has revealed object
which since seven weeks has in rate of motion and path
consistently conformed to Trans Neptunian body at approximate distance he assigned. Fifteenth magnitude. Position
March twelve days three hours G M T was seven seconds
of time West from Delta Geminorum agreeing with LOWELL'S
predicted longitude,
V. M ,

SLIPHER.
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De waarnemers reageerden onjiiiddellijk en 2 0 0 internationaal
mogelijk. Op 15 van de 17 resteerende dagen van Maart werd het
„trans-Neptunische object" aan vele sterrewachten gefotografeerd,
bovendien op 22 April- en op 14 Mei-dagen, tot het ten slotte
onzen landgenoot VAN MAANEN gelukte op 1 Juni nog een waarneming
te krijgen met den 100 inch spiegel op Mount Wilson. Het object
ging toen voor 3 maanden zijn zomerslaap in.
Gelijktijdig met de jacht naar waarnemingen begon de jacht
naar betrouwbare baan-elementen. Het heeft lang geduurd voordat
men hierover kon beschikken en het zou nog veel langer geduurd
hebben wanneer het niet gelukt zou zijn met voorloopige elementen
ruw-weg de plaatsen aan te geven waar de planeet in vroegere
jaren moest hebben gestaan. Twee maanden na de bekendmaking
der ontdekking voldeden de waarnemingen nog even goed aan een
parabool, aan een langgerekte ellips en aan een cirkelbaan. Maar
met behulp van deze laatste vond men aan de sterrewacht te Ukkel
bij Brussel een beeld van de planeet op een plaat van 27 Jan. 1927,
en met de elementen van een daardoor verbeterde baan, vond
men beelden op platen van Mount Wilson van 28, 29 en 30 Dcc.
1919 en op platen van de Yerkes-sterrewacht van 29 Jan. 1921 en
6 Jan. 1927. Het belang van deze vondsten is duidelijk; met de
n a de ontdekking verkregen waarnemingen, beschikten de berekenaars over een doorloopen boog, die slechts ong. 1/500ste van
den baan-omtrek bedroeg en met de vóór de ontdekking gevonden
plaatsen over een boog die 20 maal grooter was.
In een circulaire van de Lowell-sterrewacht van 1 M e i 1930
werd bekend gemaakt dat aan het feit, dat men een 9de „groote"
planeet gevonden had, niet meer te twijfelen viel en dat de ontdekkers haar den naam P l u t o hadden gegeven. In het daarbij
behoorende symbool zijn tevens de initialen van PERCIVAL LOWELL
aanwezig.
Dat wij het recht hadden zooeven te spreken van een „jacht" naar
de baan-elementen, moge blijken uit het feit, dat het Berkeley
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Astronomical Department, dat zich uitsluitend met baanbepalingen
bezighoudt, den 17den Juni na 17 voorloopige uitkomsten, als stel
elementen no. 18 een eind-resultaat publiceerde, dat door de daarna
nog gevonden waarnemingen nauwelijks meer veranderd behoefde
te worden. Bij deze laatste berekening heeft men in zooverre met
de andere planeten rekening gehouden, dat men zich hunne massa's
in de zon samengetrokken gedacht heeft.
De ligging der baan van Pluto is aangegeven in Fig. 2 en 3
De rechte lijn door de zon is de knoopenlijn, gemakshalve in het

F i g u u r 2.

Onderlinge plaatsen van Uranus en Pluto 1699—1989.
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baanvlak van Uranus of Neptunus gedacht; het gestippelde deel
der Pluto-baan ligt achter het vlak van teekening. In de eerste ziet
men dat de laatste combinatie met Uranus in 1850 zeer ongunstig
was, daar Pluto zich toen op 30 astron-eenheden van Uranus

Figuur 3,

Onderlinge plaatsen vati Neptunus en Pluto 1740—1989.
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bevond. I n de tweede ziet men het verrassende feit, dat Pluto op
sommige punten van haar baan iets binnen de Neptunusbaan kan
komen, een merkwaardigheid die bij geen der andere banen van
groote planeten voorkomt en die niet door LOWELL, maar wel door
PICKERING voorzien

was.

Neptunus en Pluto zijn 't laatst op korten afstand geweest in
1895 op 19 astron-eenheden. De kortste afstand, die mogelijk is,
bedraagt ongeveer 2^/^ astr.-eenh., maar men moet duizenden jaren
in het verleden of in de toekomst gaan om zulk een bijzondere
conjunctie aan te treffen. D i t komt doordat de omloopstijd van
Pluto (248 jaar) slechts weinig meer dan P/2 maal die van Neptunus
is; het punt waar, telkens na 495 jaar de conjunctie plaats heeft,
verplaatst zich daardoor slechts uiterst langzaam langs den omtrek
der baan.
Het baanvlak van Pluto helt 17° op het vlak der ecliptica; de
excentriciteit der baan bedraagt 0.25.
De op het boven genoemde stel elementen berustende vooruitberekening maakte het weder fotografeeren der planeet na haar
terugkeer aan den ochtendhemel zeer gemakkelijk; de eerste opname
geschiedde op 30 Aug. 1930, juist 90 dagen na de laatste waarneming aan den avondhemel.
Behalve de oudere waarnemingen boven vermeld, zijn thans
nog bekend geworden:
een waarneming te Heidelberg op 23 Januari 1914.
twee waarnemingen te Flagstaff op 19 Maart en 7 April 1915.
Na de baan-elementen interesseeren ons de physische gesteldheid
der planeet, haar middellijn en vooral haar massa. U i t een onderzoek
met kleurfilters is gebleken, dat Pluto, in tegenstelling met Uranus
en Neptunus, die blauw zijn, een gele tint heeft, evenals Mercurius.
Verder heeft zij noch in den grooten kijker te Flagstaff, noch in
den 83 c . M . refractor der sterrewacht te Meudon een schijf vertoond en dus moet de schijnbare middellijn zeker kleiner dan 0.3
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en waarschijnlijk kleiner dan 0.2 boogsec. gijn. En ten slotte wordt
de fotografische grootte als 15ni,0 gegeven. Daar dege gegevens niet
positief en nauwkeurig gijn, kunnen er voorloopig slechts globale
conclusies uit worden getrokken, maar deze zijn reeds de moeite
van het vermelden waard,
1. Als de schijnbare middellijn 0,25 sec, is, moet Pluto een
ongeveer P/g maal grootere middellijn hebben als Mercurius,
2, De planeet kan zoo lichtzwak zijn óf doordat zij zeer klein
is of doordat zij Zeer weinig licht terugkaatst, d,w.z, een kleine
„albedo" bezit. Daar blijkens het feit van haar ontdekking door
berekening de massa niet onmerkbaar kan zijn, ligt het voor de
hand voorloopig het weinige licht aan een kleine albedo toe te
schrijven. Neemt men daarvoor die van Mercurius, de kleinste
die onder de groote planeten voorkomt, dan kan men uit de in
de sterrekundige almanakken gegeven formule voor de helderheid
van Mercurius afleiden, dat Pluto, als zij dezelfde middellijn heeft
als deze, de grootteklasse 16.1 moest hebben. Haar visueele helderheid op 14.7 stellende (om haar gele tint moet zij visueel helderder
zijn dan fotografisch) komt men dan tot de conclusie, dat de
middellijn 1.9 maal die van Mercurius is en het volume 6.86 maal
dat van Mercurius, d. i . 0.41 maal dat der aarde. Mocht de
visueele helderheid 14,5 zijn, dan wordt dit 0.64, Een zoo groote
helderheid is echter onwaarschijnlijk, daar de Harvard sterrewacht
bekend gemaakt heeft, dat de planeet aan de uiterste grens van
zichtbaarheid was in een kijker van 38 c,M, opening. De theoretische
grens bij zulk een opening is 14,9.
W i j hebben nu de massa van Pluto al geflatteerd door de kleinste
albedo te onderstellen; wij kunnen haar nogmaals flatteeren door
haar de grootste dichtheid toe te kennen, die onder de groote
planeten voorkomt, dat is die der aarde. In deze onderstelling wordt
de massa van de orde ^/g maal de aardmassa. Een grootere massa
is alleen mogelijk in het geval van een nog kleinere albedo of een nog
grootere dichtheid of van beide (doffe metaal-oppervlakte?)

Wij l?unnen op deze wijze dus niet veel meer dan de orde van
grootte der massa te weten komen. De directe bepaling van de
massa van een planeet is alleen mogelijk wanneer zij een satelliet
bezit of wanneer hare storingen op andere planeten voldoende
bekend zijn, Is er een satelliet, dan kan men met de wet van NEWTON
gemakkelijk de massa bepalen. Deze wet toch is universeel; de
loop der aarde om de zon, die van de maan om de aarde en die
van elke willekeurige maan om haar planeet, zij worden alle door
dezelfde regels beheerscht. Bij Neptunus had men het geluk reeds
enkele maanden na haar ontdekking een satelliet te ontdekken, bij
Pluto zal daarvan echter wel geen sprake zijn. Blijft dus ov^r de
storing van haar naaste buur, Neptunus. Het spreekt wel haast
vanzelf, dat deze methode nog geen positief resultaat heeft kunnen
leveren. I n Juni 1930 heeft JACKSON de elementen der Neptunusbaan
nog eens aan een nauwkeurige discussie onderworpen, Neptunus
was 3" achter volgens de tafels van NEWCOMB, die berusten op
waarnemingen tot 1898 en er was dus nu, 32 jaar later, alle aanleiding tot een herziening. Het bleek hem dat de waarnemingen
bevredigd konden worden door zeer geringe wijzigingen in enkele
elementen aan te brengen (o, a, door een vergrooting van den
omlooptijd van ruim 164 jaar met een bedrag van 3 uur!) en dat
de massa van een storende planeet niet anders verkregen zou
kunnen worden dan met een onzekerheid even groot als haar eigen
bedrag. D i t is o, a, het gevolg van het feit, dat de waarnemingen
zich uitstrekken van 1846—1930; het midden van dit interval (1888)
valt zoo dicht bij de jaren waarin Pluto en Neptunus in conjunctie
en op kortsten afstand waren (1891 en 1895) dat de bepaling der
massa en die der verbeterde excentriciteit zeer moeilijk van elkaar
te scheiden zijn.
Toch heeft JACKSON een bovenste grens voor de massa van
Pluto kunnen aangeven. H i j merkte op, dat, wat de onderlinge
plaatsing der planeten betreft, het geval Neptunus-Uranus van
1846 vergelijkbaar was met het geval Pluto-Neptunus van 1930;
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daar van het eerste geval alles bekend was, kon hij uit een betrekkelijk eenvoudige vergelijking daarvan met het tweede, afleiden, dat
de massa van Pluto h o o g s t e n s 1/20ste van die van Neptunus kan
zijn, d. i . 0.86 maal de massa der aarde. NICHOLSON, en M A Y A L L
hebben, in overeenstemming met de voorspelling van JACKSON, door
berekening gevonden, dat alle waarden der massa tusschen O en
1,5 maal de aardmassa de waarnemingen even goed bevredigden;
toch meenden zij ook uit hun werk een aanduiding te krijgen dat
0.9 maal de aardmassa een bovenste grens is en dat 2/3 x de aardmassa als de meest waarschijnlijke waarde moest worden aangemerkt.
Uit dit alles blijkt afdoende, dat Pluto behalve wat haar baan,
ook wat de physische gesteldheid betreft als een zeer bijzonder
lid van het zonnestelsel is te beschouwen. Het is in geen enkel
opzicht vergelijkbaar met Neptunus en Uranus, die een andere
kleur hebben, een 10 maal grootere albedo, een meer dan 10 maal
grootere middellijn en een minstens 4 maal kleinere dichtheid.
Haar ontdekking maakt de oplossing van enkele kosmogenetische
vraagstukken niet gemakkelijker.
L'histoire se r é p è t e ! . . . . Na de ontdekking van Neptunus, toen
het bleek dat wel de voorspelde plaats goed was, maar de elementen
met, zijn er stemmen opgegaan, die het succes van LEVERRIER en
ADAHS „toevallig" noemden. En ook nu is de vraag gesteld: is
Pluto inderdaad de planeet van LOWELL en PICKERING? Wanneer
wij daartoe de onderstaande lijst bestudeeren, dan leeren wij daaruit
vooreerst de juistheid kennen van de vroeger geuite bewering, dat
LOWELL en PICKERING de eer tesamen moeten deelen, en ten tweede
dat de gegevens van het vraagstuk in aanmerking genomen, het
succes nauwelijks grooter had kunnen zijn. Op LOWELL'S credit
staan de omloopstijd en de lengte van het perihelium, op PICKERING'S credit de ligging van de knoopenlijn, de helderheid en de
massa en het binnen de Neptunus-baan komen van Pluto. Op
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beidei' credit staan bovendien de excentriciteit en de helling.
Berekenaars
Elementen

^"^^

LOWELL

1915

43.0
Gemidd. afstand
282
Omloopstijd
0.202
Excentriciteit
Lengte perihelium 204°.9
1991.2
Datum"
„
Knoop
—
10°
Helling
Lengte 1930.0
102°.7
12°-13'"
Helderheid
Massa (Aarde = 1)
6.7

PICKERING PICKERING

PICKERING

1909

1919

1928

51.9
373.5

55.1
409.1
0.31
280°. 1
1720.0
100
15°
102°.6
15-"
2

30.1
164.8
0.195
252°.5
1973.8
180°
—

—
—
—
—
—
135°.l
13".4
2

135°
13".5
0.75

PL

39.5
248
0.248
223°.4
1989.8
109°.4
17°.l
108°.5
15"
0.7?

Elementen van Pluto
Voorspellingen en Werkelijkheid
Bij Pluto is de overeenstemming tusschen de voorspelde en
werkelijke baan-elementen eer beter dan slechter dan bij Neptunus.
En het is dan ook het beste om niet naar de stemmen der sceptici
en twijfelaars te luisteren, die volhouden dat, nu de massa zoo
klein gebleken is, het niet mogelijk kan zijn geweest uit de afwijkingen, althans van Uranus, tot het bestaan van een nieuwe
planeet te besluiten. Beter is het met den Engelschen astronoom
CROMMELIN uit te roepen dat alle getheoretiseer over mogelijk
of niet mogelijk ten s p i j t . . . . the p r o o f of the p u d d i n g in the
eating is\
En zelfs al zou men van streng theoretisch-atronomisch standpunt Pluto noch de planeet van LOWELL noch die van PICKERING
willen noemen en zelfs al zou een Nurks kunnen beweren dat
men, om haar te vinden, een vollen ecliptica-gordel heeft moeten
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afzoeken, wat men ook had kunnen doen zonder eenige voorafgaande berelteningen, zoo hebben toch LOWELL en PICKERING
beiden en vooral de latere leiding en de staf der Lowell-sterrewacht
het volste recht op onze waardeering omdat zij het einddoel
bereikt hebben, dank zij een paar karakter-eigenschappen, die
even belangrijk zijn als mathematische scherpzinnigheid: g e l o o f
in eigen werk, v o l h a r d i n g en v e r t r o u w e n op de overwinning.

