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MAATSCHAPP I J  D I L I G EN T I A .  
NA1' -U URKUNDI GE VOORD I�ACI-IrrEN .  

J. 

D r. Ä .  A .  N Y L A N D , 
van Utrech t :  

Over d e  botsing van d e  aarde m e t  

e en k o m e et .  

Een jeugdig spreker , bl �jkbaar zoo pas van de  1100ge
school , had het voorrecht , de reeks voordrachten in 
" D iligentia " te openen met een onderwerp , dat · veler 
nieuwsgierigheid had gewekt , OJndat het was aangekond igd 
in stelli gen zin , met een punt er achter , en niet met een 
vraagteeken . Eerst aan het e inde van zijn met veel aandach t 
door het talrijk publiek gevolgde rede verscheen het vraag
teeken , en het was zeker niet de geringste verdienste van 
des heeren NY LAND'S  verhandeli ng , dat hU zijn aud i tor i um 
zoo lang in spann ing wist  te houden ove)' de dre igende 
catastrophe. 

Spreker vergeleek ons zonnestelsel met een welgeorden c1en 
Staat ,  een autocrat ische �10narch i e , waarin I e  Ho i Sol c i l  



als oppermachtig gebieder alles aan zijn  ij zeren wil onder
werpt : de acht planeten , waarvan ons aards eh tranendal er 
één is , die als hovelingen fungeeren , sommige zooals 
Mercurius en Venus in de intieme nabijheid van den 
zonnekoning , andere zooals Jupiter en Saturnus in meer 
afgelegen gewesten als machtige leenmannen zelf over eigen 
onderdanen heerschende , en naas t die edelen de ongeveer 
400 asteroïden , onderdan en van minderen rang , terwij l 
Ie Roi Soleil in zij n  rijk ook vreemdelingen gevangen houdt , 
die oorspronkelijk  in andere heelal-staten thuis behoorden . 

:NIet aardsche afmetingen komt men el' niet als 111en zich 
een voorstelling wil maken van het uitgestrekte zonnerij k. 
Dat de � Aarde om de Zon draait is ons reeds met den 
paplepel ingegeven. En ook weet men u te zeggen , dat de 
Aarde 1 50 millioen kilometer van de Zon verwij derd i s , 
terwij l de Maan s lechts 385000 kilometer van ons af staat. 
Maar juist door die groote getallen wordt de voorstelling 
er niet gemakkelij keI' op. Zelfs het kunstig samengestelde 
planetarium van EYSE EYSINGA. zou onze verbeelding nog 
op eene zware proef stellen. Zeer eigenaardig kwam spreker 
die te hulp door op een vlakke heide een bol van 2 voet 
middellijn te plaatsen , die dan de Zon moet voorstellen . 
Op een afstand van 30  meter is een mostaardzaadje dan 
:NIercurius ; twee peperkorrels , een zeer kleine en een grootere , 
vertoonen op afstanden van 4 6  en 65 meter , d. i. twee- en 
driemaal de Diligentiazaal , een beeld van Venus en de 
Aarde ; een gierstkorrel op een afstand van 1 00 meter van 
den bol is Mars ; twee oranjeappels stellen op afstanden van 
330 en 6 1 5  meter , Jupiter en Saturnus voor ; Uranus ligt 
als een abri koos 1 350 meter van den bol , en een gl'oote 
kers i s  2000 meter ver Neptunus. Beschrij ven 'vU dus om 
de  Zon een kring met  een  straal van een 1 /2 uur  gaans , 
dan zou die kring l1ftU welijks de loopbanen van alle planeten 
kunnen insluiten . En gesteld dat wij den Zonnebol aan den 



eenen ·k ant del' zaal nederlegclen en we wilden de vérhou
dingen van de geoo ttn en de afstanden dor planeten zoo 
nemen , dat Neptunus juist . aan den anderen uithoek kwam 
te liggen , dan zou het Zonnebolletje slechts 7 111 . �I. middel l ijn  
hebben en  de grootste planeten zoo  klein , dat wij ze  nauwlij k s  
meer konden waarn81nen. Spreker had voor zich staan kl�ine 
bolletjes van verschillende grootte , aangevende de verhouding 
tusschen de planeten : Mercurius de kleinste , dan in opvolgende 
grootte ]1ars , Venus , de Aarde , Jupi ter , Sat.urnus , U rmnl S 
en Neptunus.  lIie rbij stelde een schij f  papier van 1 lueter 
straal de Zon voor. 

In nagenop.g cirkelvornlige kringtm beschrij ven die planeten 
allen banen OlTI de Zon , terwij l tusschen }lal;s en Jupiter 
- om bij het beeld van de pep erkorrels enz. op de hei vlakte 
te . blij ven - een 200 lTIeter breede ringvormige straat of 
wielerbaan bevolkt is door de 450 bekende asteroïden , die 
als zoo vele s to�jes poeder over die baan zijn uitgestrooid. 
Ook deze asteroïden wentel0n , evenals de planeten , om de 
Zon allen in dezelfde richting. Bovendien draaien de wacht81's 
van Jupiter , Saturnus enz.  weer om hun planeten en deze 
wachters weer om hun as , waarbij de richting stee

'
ds dezelfde 

blijft. De beweging van de Maan en de Aarde zou men 
kunnen vergelij ken met een walsend paar , ronddraaiende 
in een cirkelvormige zaal . De dansmeester is dan de Zon , 
en het paar , de zaal ronddraai ende , doet tevens b ij eIken 
pas een wenteling om z ichzelf, waarbU de Aarde nog 
gelegenheid v indt , om bij eIken tour zij n  dame een · keer 
los te l aten en eenige malen om z ich zelf te wentelen. 

Zooals men z iet , leeft m en dus ' i n  het rij Ic der Zon in 
een welgeordenden Staat. Dat zal nog duü]elij kel' worden , 

als we weer terugkeeren naar de kers , de abl'j lcoos , de 

oranjeappels , de peperkorrels en het s tu ifm eel op de he ide .  

Al  d i e  bol l e tjes h ebben we eenvoud 'ig op de he ide n eerge] egd , 

en daarin hadden 'vve on gel ij k .  vVe hadden somm ige er v an 
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in kuilen moeten leggen , andere op staken moeten plaatsen. 
Echter behoeft voor geen enkel bolletje de kuil diep of de 
staak hoog te zijn. Stelt men de banen , die de bolletjes 
om de Zon beschrij ven; dool' hoepels van behoorlij ke afmetingen 
voor , dan steken deze hoepels nergens ver boven de hei u i t, 
of diep in het zand. ]'1en zou het geheele r,onnestelsel tegen 
regen kunnen beschutten , door een zeil een paal' meter 
hoog boven de hei uit te spannen. In een ronde , platte spanen 
doos van enkele meters hoogte en een m iddellijn van een 
uur gaans , maleen die bolletjes al len hun rondre i s , r,onder 
el' boven of onder u it  te komen. 

Dat alle banen bijna cirkels zij n , plei t ook w e,er voor (le 
goede orde in het rij k del' Zon. De Zonnestaat ken t echter 
ook r,ijn  zwervers , r,ijn  Zigeuners : vreemdelingen , die ui t 
het bui tenland komen en aan het r,onnerijk een ber,oek brengen. 
Bui ten ons systeem bestaan n1. naar alle waarschijnl tjkhei d  
duizenden alldere s Laten (dubbelsterren) ; tusschen deze zonne
stelsels dool' zwerven dan mi ll i oenen lichamen , kometen noemen 
wij ze , de Z igeuners van het heelal. Echter moeten ook 
die zwervers zich althans eenigermate naar de wetten van 
den Zonnekoning voegen , zoodra zij in zijn  rijk zijn aangekomen . 

Eenigennáte : wel is ·waar bewegen zich de kometen onder 
den invloed van de Zon om deze heen , maal' hun banen 
vertoonen een zeel' groot verschil met die der planeten. 
Vooreerst zijn  ze niet cirkelrond , maal' zee1 ' lang gestrekt , 
en ten tweede vertoonen zij alle mogelij ke hellingen . Ook 
bezitten lang niet alle kometen den aan planeten en \vachtel's 
gemeenschappelijken zin van draaiing. :Men zou op onze hei  
van straks de kometen vrij aardig kunnen voorstellen , dool' 
aan te nemen dat het heide-zonnestelsel van alle kanten , 
van dichtbij en verre , van lage torens en uit luchtballons 
beschoten werd : de kogels zijn  dan de komet�n. 

Spreker maakte het duidelij k , hoe een kOlneet onder den 
i nvloed komt van een planeet eu dool' deze van haal' baan 
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afgeleid , krijgsgevangen gemaakt en gedwongen wordt als 
periodieke komeet haar baan rondom de Zon te beschrij ven, 
totdat na verloop van tijd soms de planeet den vreemdeling 
weer wegduwt in haar oorspronkelij ke baan , ver van ons 
zonnes telsel. 

Verreweg de meeste kometen brengen ons slechts korte 
bezoeken .  Dat zij in  vérvlogen tijden , toen het bijgeloof 
welig tierde , door haar dreigend , onheilspellend uiterlijk 
zeer de aandacht trokken , i s  genoeg bekend. De kometen
s taarten vergeleek men met vlammen , bezems , dolken , 
en de kroniekschru vers halen groote gebeurtenissen aan , 
die met de verschijning van zulk een gevreesd lichaaln aan 
den hemel samenvielen. Zoo verscheen er een kort vóór 
den dood van J ULlUS CAESAR ; zoo werd de pest, die eenmaal 
West-Europa teisterde , door een komeet  aangekondigd , en 
volgden de verwoesting van ICarthago en de 30-jarige oorlog 
op dergelijke hemel verschijnselen. 

Dat dit bijgeloof niet gemakkelijk kon worden uitgeroeid, 
bewees de komeet van Donati in  1 858 , die het landvolk 
een panisehen schrik op het l ij f  joeg. 

Omtrent den aard der kometen hebben langen tij d 
"
de 

meest absurde begrippen gegolden. ARJSTOTE LES zag in een 
komeet een brandende massa vetdamp , uit  de aarde opge
zogen. Onze landgenoot MULERlUS verdedigde bij het verschijnen 
van de komeet van 1 6 1 8  nog de meening , dat kometen 
invloed hadden op de wereldhistorie , en omkleedde z ij n  
gevoelen me t  redenen .  

Eerst NEWTON ontnam den kometen veel van hun geheim
zinnigs , doordat hij aantoonde , dat " ook die hemellichamen 
even goed als de planeten aan den invloed van de Zon 
gehoorzamen. 

Een komeet , die
" 
pas zichtbaar wordt , heeft niets indruk

wekkends. Zij heeft aanvankelij k  veel van een nevelvlek , 
maar blij ven nevel vlekken onveranderlij k op dezelfde plaats , 
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eene komeet is reeds den dag nadat z 9 vnor ' t  eerst is gezien , 
vau plaats veranderd. Later zie t men de komeet  eene andere 
gedaante aannemen. Er onts taat op een bepaald punt eene 
verdichting van het l icht , de zoogen. kern , en als de komeet 
haar vollen wasdom heeft bereikt ,  hoeft zij een omhulsel of 
hoofd gekregen benevens dikwij ls een langè lichtende 
streep of staart. Is dit in 't algemeen de gedaante van de 
komeet , in . het uiterlijk . voorkomen van de s taarten en 
hoofden is  d ikwijls veel verschil , terwij l ook dubbele en 
enkele staarten worden waargenomen. 

Het bleef tot heden eene open vraag , of dr, kern een 
vast lichaam is , wat natuurlijk niet zonder beteekenis is in 
geval van eene botsing met de Aarde. lIet licht del' kOlneten 
is zoo zwak , zoo bui tengewoon ij l is hunne substantie , dat 
eene kometenstaart , di e duizenden kilometers dik is , het 
licht zelfs van eene zwakke stel' nie t  kan onderscheppen. 

Dat het lich t , van een komeet gedeeltelijk  teruggekaats t 
.
. �

onlicht , ten deele eigen licht is , heeft de spectroscopie 
geleerd , en door de ontleding van dat eigen licht door het 
spectroscoop is men tot de wetenscha,p gekomen , dat de 
komeet een bol is van petroleum , die een vas ten kern of 
althans een groot aantal kleine kernen omsluit en die verder 
allerlei bijmengsels , o. a. ook blauwzuur moet bevatten. 

Er zij n  verschillende redenen om aan te nemen dat de 
grootte der kometen , die ons zonnestelsel bezoeken , niet 
overtreft 1/1 0000 van onze Aarde . Intusschen hebben wij 
volstrekt geen zekerheid , dat wij van het bezoek yan grootere 
kometen verschoond zullen blijven. Een bol van 1 / 1 0000 
van onze Aarde is bovendien reeds een eerbied waardig Yoor
werp , gelijkstaande met een granieten kogel yan 1 00000 meter 
straal. ICom t nu zulk een pe troleum-bol op ons zonnestelsel 
af , dan begint deze den invloed v an de Zon te ondervinden ; 
de bol gaat verdampen en een geheimzinnige , tQt nu toe 
onverklaarde kracht , die van de Zon uitgaat , stoot die 
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dampen en ook de vaste deeltjes van den kern af , waardoor 
deze een van de Zon afgerichten s taart vormen. Daar dool' die 
staar tvorming de komeet natuurlijk  veel deeltjes verliest , is 
het duidelijk , dat de periodieke kometen meestal al geen 
s taart meer hebben. 

Het aantal kometen dat ons zonnestelsel sinds 4000 jaren 
reeds bezocht heeft , kan mischien wel op 200000 geraamd 
worden , en het gemiddeld aantal , dat per jaar voor ons 

ziehtbaar wordt , raamt men op 2 . De vraag of de Aarde 
met e,en komeet in botsing kan ko men , moet dus zeker 
be vestigend beantwoord worden , maar de kans is niet zeer 
groot. Verplaatsen wü ons maar weel'. op de heide , waal' 
de Zon en de planeten liggen in  den vorm van groo tere of 
kleinere bolletjes o  Gesteld nu dat iemand uit een ballon op 
onze Zon schiet met  kogels kleiner dan een hagelkorrel , 
dan heeft die schutter zeker weinig kans om de peperkorrel 
(onze Aarde) te treffen , die langs den rand van een gebied 
van 1 3000 :NI 2 , dat is 62 maal de Diligentia-zaal rond waart. 

J�n dan mag di e schutter slechts 2 scho ten per jaar lossen. 
:Merkwaardige bijzonderheden deelde spreker thans mede 

omtrent de vallende s terren , tri llioenen van lichaampjes d ie 
ons zonnestelsel be volken en elk in hun eigen baan om de 
Zon ]oopen. De overeenkomst dier banen met kometenbanen 
heeft geleid to t de onders telling , d:tt de val lende sterren als 
't ware de afval zÜn  der kometen  Er z Ün  voorbeelden van 
kometen , die vroeger periodiek terug kwamen , maal' telkens 
kleiner werden , tot ze , e indelij k geheel waren opge teerd , 
terwij l  thans nog altij d op denzelfden tij d , waarop vroeger 
de komeet verscheen , zwermen vall ende sterren z ich aan 
den hemel vertoonen als de sporen of res tanten , waarin de 
komeet zich heeft opgelost. 

De afval der kometen heeft het zonnestelsel bevolkt met 
luyriaden van kle ine l i chaampjes , die even goed als de 
planeten om de Zon hun baan bescht'ij ven . Geraakt zulk een, 



lichaampje -- met een snelheid van 40 K. M:. pel' seconde ! -
in de aardatmosfeer , dan veroorzaakt  de geweldige wrij ving 
del' lucht oen hitte , groot genoeg om het lichaampje te doen 
ontbranden : wij zien een vallende ster. 

Is de kans van een botsing met een komeet al zeel' gering , 
men schat ze op lhoo.ooc OO lJ ,  als er een botsing plaats had , 
zoüden de gevolgen verschrikkelij k zijn. Zoo'n petroleumbol 
zou alles op onze aarde in vuur en vlam zetten en wie niet 
verbrandde ,  zou stikken van den verpestenden walm of een 
prooi worden van het blauwzuurgif , alles gepaard met een 
vreeselijken orkaan bij het neerploffen van zoo 'n enorme 
nutssa damp op onze aarde. Zijn deze verschrikkingen nog 
niet genoeg , voeg el' dan nog bij de geweldige kracht , 
waarmede zoo'n bol tegen onze aardkorst zou stooten , haal' 
opensplij ten en eigen vuur en vlam met de vuurzee van 
buiten vereenigen ; terwij l ten slo tte het grootste en meest 
directe gevaar .zou bes taan in de enorme hitte , ontwikkeld 
bij dien schok van de aarde met een lJrojectiel van zoo'n 
omvang , en ons naderende met een be trelelee l{j lee snelheid 
van 70 lCM. pel' seconde ! 

Gelukkig dat de berekening van FALB , die voor 1 8 99  
een botsing voorspelt , ons geen angst behoeft aan te  j agen , 
omdat de basis del' berekening , de haan del' komeet , lang 
niet nauwkeurig genoeg bekend is , en al eene kleine wij ziging 
dior baan de bo tsing verijdelt . 

'Vel kunnen . we hèt voor waarschijnlük houden , dat in 
1 899 een komeet dicht langs onze aarde zal passeeren ; 
nlisschien zelfs worden we eenigen tijd in zijn  staart 
gewikkeld : dan zullen we waarschijnlijk een vallende-sterren
regen aanschouwen , dichter ell prachtiger dan misschien 
ooit te voren aanschouwd is. 

Spreker vergeleek zich zelf ten slotte met een komeet , 
die als een vreemdeling in ' t  Genootschap vvas binnengevallen, 
de bestuurdOl,én 111e t  de planeten en de leden met de asteroïden. 
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Hij hoopte niet  al te veel in bots ing te zU n gekomen met  
de  wetten van het  IIaagsche zonnestelsel , dool' he t  geduld 
vaJ?- de hoorders op een te lange proef gesteld te hebben. 

vVij lTIogen den heer NYLAND de �erzekering ge ven van 
het tegendeel. 



1 1 .  

U r . A .  J .  C .  SN iJ  DERS. 

O ve r  d e  b e teekenis van o n m ee thaar kleine 

hoe v e e l heden b ij nat u  u I 'processen 

Op zeel' onderhoudende wij ze sprak DR. SN iJDERS van 
Zu tphen over schijnbare nie tigheden , over natuurpl'ocessen 
waarbij hoeveelheden van stoffen eene rol spelen , die, voor 
onze directe waarneming onmeetbaar , nochtans van de grootste 
beteekenis zijn. j)'Iaakt een ol ifant een veel machtiger indruk 
dan bij v. een bij of hommel , het is bekend dat dit kleine 
diertje een veel gewichtiger 1'01 speelt dan eers tgenoemde 
kolossus , dien men bij de wcrkzame bij vergeleken , een 
dikhuidige rentenier zou kunnen noemen. 

Groot en klein in de natuur zijn  zeer betrekkelij ke be
grippen. Is een mensch wel eens gewoon zich zelf al s maatstaf 
te bezigen , waarnaar hij de dingen in de natuur afmeet , 
een olifant en een microbe kunnen van hun standpunt 
hetzelfde beweren. 1-I et begrip normaal bestaat dan ook nie t  
in  de  natuur , en  noch voor ' t  grootste noch voor  ' t  kleinste 
kent zij grenzen. Kan men de waarheid reeds toetsen bij 
de aardsche dingen , ·wat is de Aarde in vergelijkjng met de 
Zon ? .Immers als een hagelkorrel tot een voetbal. En de 
Zon is weer een onmeetbaar stipje in 't Heelal , als men 
let op de onmetelUke afstanden van de vas te sterren en van 
de nevel vlekken , wier licht duizende jaren noodig heeft om 
ons te bereiken. 
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Tot de nietige aarde terugkeerende , daalde spreker af 
van de reusachtige dieren to t de mij t ,  die vroeger als het 
kleinste organisme beschouwd werd , . maar nog veel kleiner 
bleken te zijn de infusorien en bacterien , daal' 1 000 millioen 
bacterien noodig zijn  om den omvang van een mij t te bereiken. 
En evenals alle stof bestaan de bacterien uit moleculen en 
atomen , die wij beschouwen als de kleinste hoeveelheden 
in de natuur. 

Toch gaat v'an die wereld in 't klein een werking uit , 
die de grootste verschijnselen in ' t  leven roept. Spreker 
begon zijn  reeks proeven lTIet een paal' verschij nselen in de  
chemie van zichtbare werking van ui ters t kleine hoeveelh eden 
van bepaalde stoffen. 

Het i s . een kenmerkende eigenschap van sali cylzuur , dat 
de oplossing dier stof, wanneer men er chloorijzer aan toe
voegt , een donker paarsche kleur aanneemt. Die verkleuring 
is nog waal' te nemen bij eene zeel' sterkc verd unning \fall 
het salicylzuur. Voegt men bjj v. bij eene oplossing van 1 
d�el salicylzuur op 200000 deelen water, chloorijzel' , dan 
is de verkleuring nog duidelij k waar te nemen . 

Nog gevoeliger is de  proef met 1 deel looq in 4 millioen 
deelen water. Dat . spoor van lood kan nlen door toevoeging 
van zwavel waters tof nog aantoonen dool' de bruine verkleuring. 
In gevoeligheid met deze proef wedij vert het herkennings
middel voor de alkaliën, bij v. kali- en natronloog dool' 
phenolphtaleïne , een product , afkomstig van de steenkolen
teer , dat met alcohol eene kleurlooze oplossing vormt , welke 
dool' alkaliën rood gekleurd wordt. Spreker voerde de ver
d unning op tot 1 deel phenolphtaleïne op 2 1/2 millioen 
deelen water , en zelfs bij die verdunning is de verkleuring 
te zien en heeft de scheikundige weI'lüng nog plaats , en 
spreker verzekerde dat Inen de proef heeft voortgezet to t 
1 0  mi llioen deelen water. 

Dergelij ke proeven vinden di kwij ls eene nuttige toepassing 



1 2  

In de pràktij k .  Zoo heeft men voorgesteld de phenolphtaleïne 
toe te passen bij het opsporen van margarine in nat'uurboter. 

Als men bij de wet slechts bepaalt , dat margarine niet 
in den handel Inag worden gebracht zonder een uiterst kleine 
hoeveelheid phenolphtaleïne , dan kan deze s tof door op
lossen in water van de boter afgescheiden worden en met 
kaliloog behandeld aan de roode verkleuring herkend worden . 
Dergelijke proeven worden ook genomen om zeer geringe 
sporen van lood in drinkwater , salicylzuur in bier en dergelijke 
bijmengsels aan te toonen , want hoe gering bovengenoemde 
hoeveelheden ook zijn , zoo kunnen zij toch , . dag e Zij les 

gebruikt , op den duur nadeelig zijn  door chronische werking. 
Zelfs van hoeveelheden die nog kleiner zijn  en die door 

de zoo gevoelige chemische reactie niet meer te herkennen 
zijn , kan à priori niet bewezen worden , dat ze onschadelijk  
zijn. Zij kunnen nog altij d een chemische of  physiOlogische 
werking uitoefenen. 

Al zijn  die vreemde bestanddeelen ook nog zoo gering , 
dat zij zelfs door de gevoeligste chemische reactie niet 
meel' herkenbaar zijn , toch kunnen zij op den duur aan
leiding ge ven tot chronische kwalen bij den , menseh. eARL 
VON N AEGl!:LI heeft een werk nagelaten , waarin hij met 
interessante proeven bewijst , dat zelfs gedestilleerd "Nater 
voor kleine organismen vergi ftig is . I-lij kwam toevall ig to t 
die ontdekking , toen hij proeven nam Oln de werking van 
metaalzouten op plantaardige organismen te bestudeeren. 
In een zeer sterk verdunde oplossing van ni tras argent'i 
kromp de spiraalvormige band van bladgroen in de spirogyra's 
(groene draad wieren) ineen en werden de cellen onder 
dien invloed gedood. Bij de proef met chloorkwik kon de 
verdunning zelfs tot een septillioenste worden opgevoerd , 
met het gevolg dat de organismen in dat water nog gedood 
werden. Bij zulk een verdunning kan geen sprake meer 
zijn van in vloed van het zout. De dood van de organismen 
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moest hi er gezocht worden In het gedestilleerd water , dat 
In metalen of glazen vaten bew aard , deel�j es van die 
vaten in z ich opneemt. 

Dit werd dan ook door VON N AEGE LI bewezen door 
levende spirogyra's te brengen in flesschen lllet zui vel' ge
destilleerd water ; waarin llluntstukk811 , in verschillend aantal , 
geplaatst waren en waarbij de draadwieren des te spoediger 
stierven , hoe grooter het aantal dier metal en voorwerpen 
\vas. Opmerkelijk was verder , dat de spirogyra's in het leven 
bleven , als tevens in het water fijnverdeelde poeders , zooals 
meel , wol , aarde enz .. gebracht werden , daal' de opgeloste 
ffi8taaldeeltjes zich onoplosbaar daartegen afscheiden e n  dus 
deze zoogenaamde o ligoclynal1ûsche werking van het water 
(oligos==klein) opgeheven werd. 

Zoo bleek uit deze proe·ven : 10• dat het zuiverste ge
destilleerde water altijd min of meer vergi fti g i s ; 2°. dat 
het water in de natuur , dat ook veel met me talen in aan
raking komt , daarom onschadelij k is , omdat die metaaldeeltjes 
zieh weer afzetten tegen de aal'dkorrels waartusschen het 
water doorstroomt ; 3°. dat waterleiding water dool' de op
lossing van het metaal van de buizen op den duur schadel�j k 
moet werken , wanneer men de voorzorg niet in acht neemt 
om ' s  morgens een deel van het water , dat lang in de 
pij pen heeft gestaan , ongebruikt te laten wegvloeien. 

Zooveel is intusschen zeker , dat chemisch zuiver water 
op aarde niet bestaat en dat derhalve d8 bacterioloog , al 
gebruikt hij het zuiverste water , geen recht heeft om uit 
een negatief resultaat van zijn proef een conclusi e te trekken , 
daar bacterien kunnen gedood zijn door den invloed van in 
het water opgeloste ui terst kleine afscheidingen van de 
metalen of glazen vaten. Zelf.'3 kiezel , bergkristal , marmer 
en de hardste gesteenten zijn allen min of meer in water 
oplosbaar , al is di e onoplosbaarheid ook veeltijds  zoo gering 
dat z !j aan de chem ische react ie o n tsnap t. Zij moet  dan met 
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een physische proef worden aangetoond e n  wel dool' middel 
van het electrisch geleidingsvermogen , dat voor absoluut 
zuiver water nul is. Die geleiding treedt echter op , zoodra 
er zouten in het water zijn  opgelost. �iet eenige zeer fraaie 
pl'oeven lichtte spreker, dit toe.  

Dat er in de ' natuur geen absoluut onoplosbare stoffen 
zijn , heeft op den duur enorlne ge volgen. De verwering van 
de gesteenten en de vervonning van de aardkorst is o. a .  
het gevolg van dat voortdurende oplo�.sen , wegvoeren en 
op an dere plaatsen weer afzetten van vaste stoffen. 

Men moet dan ook aannemen , dat er 111 de natuur geen 
absoluut ZUIver water bestaat. Prof. KOHLR.A.USOH van 
Hannover heeft pogingen gedaan om absoluut zuiver water 
te verkrijgen , maar het is hem niet mogen gelukken. Hij 
heeft alleen de grens van zuiverheid bereikt. In een glazen 
destilleerkolf heeft hij ti en jaren lang gedestilleerd ' water 
laten staan om er alle oplosbare hestanddeelen aan te onttrekken 
on vervolgens werd uit dat vat water gedestilleerd. Dit is 
wel het zuiverste gedestilleerd water , dat ooit bereid Iverd , 
want het had toch een onormen weerstand voor den gal va
nischen stroom verkregen , zoodat een zuiltje van dat water 
tel' dikte van 1 millimeter aan den stroom denzelfden weer
stand bood als een koperdraäd van dezelfde doorsnede , doch 
welks lengte 1 000 maal den omtI�ek van de aarde zou 
hedragen. Toch was dat water nog niet volkomen zuivel' , 
want het vertoonde bij verdamping van verbazend gl'oote 
hoeveelheden , nog sporen van opgeloste bestanddeelen. 

Dr. SNIJDERS besprak nu een anderen invloed, de onderlinge 
aantrekking der moleculen , die insgelijks afhankelijk is van 
enorm kleine hoeveelheden , welke ooh: "verken op verbazend 
geringe afstanden. Met enkele voorbeelden l ichtte sprekel' 
den invloed van die schtjnbaar n ietige processen toe. 

De moleculai re werking kan plaats hebben tusschen de 
mo leculen van vàste l i chamen en die van gassen . De oppervlakt.e 
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van elk vast  lichaam trekt gassen aan : vandaal' dat een vast 
lichaalll altij d met een luchtlaa.g bedekt is, vooral poedervormige 
stoffen , die . de gas-moleculen weer veel sterker aantrekken. 
Vandaar het gebruik van houtskool voor de ontsmetting van 
vleesch , althans schijnbaar , narnelijk om de voor het reuk .. 
orgaan onaal�gename gassen van het vleesch weg te nemen. 

In zeer fraaie proeven liet spreker zien de intense werking 
van sommige . 111etalen , zooals platine en palladIum , op 
gasluoleculen . Het zoogenaamde platinaspons kan 250 lllaal 
zijn  eigen volume aan waters tof opnemen , het palladium 
600 maal. In een e p roef l i e t  spreker zien de werking van 
platinadraad op dampen van alcohol , waarbij duidelij k werd 
aangetoond , dat de platina-moleculen zeer sterk de moleeulen 
<lel' zuurs tof absorbeeren. Houdt men een platinadraad boven 
alcoh oldampen , dan gaat de draad gloeien , een bewij s dat 
er zuurstof in de pori ën van het metaal is opgehoopt .  Het 
metaal gaat gloeien omdat de alcoholdamp in aanraking 
komt met  de in de poriën geabsorbeerde en sterk verdicht.e 
zuurstof , di e met de alcohol zich verb indt tot aldehyd en 
daarna tot azijnzuur. De bij die verbinding ontstane warmte 
doet de alcoholdamp ontvlammen. 

Nu de aantrekking tusschen de moleculen van vaste 
lichamen onderling , die zich vooral sterk openbaart tusschen 
de moleculen van dezelfde stof , omdat die moleculen niet 
te ver van elkaar verwij derd zijn en wat men noemt in 
elkaar's werkingsfeer liggen . Verschillende verschijnselen 7,ijn 
het gevolg daarvan , zooals vasthe id , hardheid ,  elastici tei t 
enz. der lichamen. Ook gaat die werking gepftard met groote 
krachtsontwikkeling. Zoo i s  de kris talli sati e het gevolg van 
de aantrekk ing der moleculen , d ie dan op zoo clan ige w�j 7,e 
plaats heeft , dat 7,e z ich rangsch i kken in bepaalde vormen. 
Om een voorbeeld te noemen : als men al u inpoedel' oplost  
en weel' afscheid t uit  zij n e  opl oss ing , h ebben d e  molecu len 
de eigenschap , d at Z8 z i c h  i n  een bepRRl den k r i s ta l - vorm 
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afscheiden , namelijk i n  kristallen van het regelmati g ach tvlak. 
lIet verschil  tusschen houtskool en diamant is daarvan 

ook het gevolg. De houtskool is wel in scheikundig opzicht 
gelijk  aan de diamant , maar er is toch verschil , dat z ijn 
oorsprong vindt in de bijzondere rangschikking del' moleculen , 
die op hare beurt weer het gevolg i s  van de aantrekki ng' 
dier onmeetbare deel�jes onderUng. Terloops herinnerde 
si)reker hier aan de pï'oeven van })101 SSAN voor. het kunstmatig 
bereiden van diamant. 

Op dat zelfde verschil in den samenhang del' deel�jes 
berust ook het verschil in eigenschappen van het glas naar
mate van de verschi llende wij ze van bekoeling. Het glas kan 
clan onder bepaalde oms tfl,ndigheden eene g'roote hardhe id 
aannemen. Wel bekend zijn de glas tranen , di e gevormd 
worden als men gesmolten glas laat druppelen in koud water. 
lIet glas stolt dan to t zeel' harde bolletjes. Als men van 
dat bolletje even het puntj e  afstoot , spat de traan i n  
duizende deeltjes tot een fijn poedel' u i  teen. Van waal' dat 
verschijnsel? Een voudig doordat zich b ij de plotsel inge afkoel ing 
aan ' t  oppervlak van het glas dadelij k een vast laagje vormt. 
Daal' binnen is echter het glas niet volkomen afgekoeld , 
en doorclat het zich niet kan ui tze tten , beslo ten als het  
plotseling i s  dool' de vaste opperlaag , oefent het  daartegen 
een sterke spanning  uit. \Vordt die bui tenwand dan open
gebroken , dan vliegt de glas traan uiteen. 

I-Iet zoogenaamde Bologneesche fleschje i s  van dien 
gespannen toes tand der moleculen een eigenaardig voorbeeld. 
Terwij l  men van buiten met een hamer krachtig op het 
fleschje kan sl aan zonder dat het breekt of bal'st , is  reeds 
een klein stukje bergkris tal , even in dat fleschje geschud , 
voldoende om het te doen bersten. De b innenvlak te van 
het flesehje wordt dool' dat schudden even gekrast ,  "\vaf\,l;door 
de inwend ige gespannen massa vrij komt. 

Spreker luw.lde nu ook een paal' voorbeelden aan van 
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aantrekking · der moleculen bij vloeistoffen . Die aantrekkende 
werking is hier wel veel minder sterk dan bij vaste lichamen, 
maar toch dikwij ls zeer ' aanzi enlij k en de oorzaak van 
belangrijke verschijnselen . 

lIet uiterst dunne vliesje van een zeepoplo ssing vormt d e  

bekende zeepbel. Zij is zoo  dun , dat  als men de bel  een 
korte poos in aether houdt , de aether onmiddellij k in de 
bel doordringt. Op de damp van de aether blij ft de bel dan 
zweven , en houdt men er eene vlam bij , dan ontvlamt 
onmiddellijk de  in de bel doorgedrongen aetherdamp .  ,Vel 

een bewij s dus , dat het vliesje  van de bel bu i tengewoon 
dun is. Toch heel"scht in de bel nog eene vr!j s terke spanning , 
wat spreker toelichtte door er eene kaars meê uit te blazen. 
Door gebruik t e  maken van het l i chtbrekend vermogen van 
den zeepbel wand , heeft men ge von den dat z ij ne dikte bedraagt 

1 7 mill ioenste millimeter of 1 7 micomillimeter , waardoor 
men er toe gekomen is on1 b 8  benadering de grootte van 
een molecuul te berel\:enen , 
- .  Zooals men weet , word t er van zeepoplossing een bU 
uitnemendheid practische toepassing gemaakt door ze , in 
plaats van olie , te gebruiken voor het stillen der golven. 
I-Iet is hier de onderling' aan trekkende werking van de 
deeltjes der zeepoplossing , die de werking der golven 
neutraliseert en de hevigste stormen doet bedaren. Eigen
aardig is het daarbij , dat niettegenstaande de zeer snelle 
ui tbreiding , die de olie- of zeepoplossinglaag aanneemt -
1 li ter olie verbreidt · zich o ver een oppervlak van 20  
hectaren - er altij d nog  zulk een sterke samenhang ·tusschen 
de deeltjes blij ft bestaan , dat de golven daarop geen invloed 
ui toefenen . En dat terwij l de dikte van de oli elaag , d ie 
z i ch aldus over het water u i tspreidt , s lechts 0.56 mi l1 i oens te 
lni ll imeter bedraagt ! Uit  d ie afmetjng h eeft m en ook weel' 

berekend , dat het  aantal nlOl ecu l en i n  1 l i ter ol i e  m i nstens 

zes quadrilli oen moet bedragen . 
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Bedenken wij nu , dat de geweldige kracht van de golven 
geneutraliseerd wordt door een zoo ontzettend dun olielaagje ,  
dan mag dit inde"rdaad wel een zeer lnerkwaardig voorbeeld 
heeten van de macht van het kleine en van den in vloed van 
het schier onmeetbare. 

In de photographie wordt uit chloor- , broom- of joód
zilver een uiterst dun laagje z i lver gevormd door de 
ontledend e werking die het zonlicht op genoemde zouten 
uitoefent. Voor die scheikundige werking is slechts eene 
verbazend korte tijdruimte Doodig , wan t terwij l vroeger de 
" pose " eenige seconden duurde , duurt thans de opname 
van eon beeld met de " instan tanée-nlethode " slechts deeleu 
van een seconde , nlet lnagnesiumlicht zelfs slechts 1/40 
seconde . En bij de momeut-photographie , die tegenwoordig 
gebruikt wordt om bewegende voorwerpen in hun opvolgende 
standen af te beelden , werkt het licht tellcens voor elk 
beeld slechts gedurende 1/2000 seconde. In dien tijd i s  het 
zil verzout dool' het licht ontleed. 

Niet minder verbazingwekkend is de oneindig kleine 
t!j druimte , wellce vereischt wordt om een geluid , een toon 
voort te brengen. :M:en heeft dit bepaald uit den aanrakings
duur van het hamertje in een piano met de snaar. De 
Engelsche onderzoeker V\T EAD vond , dat voor  de lage tonen, 
bijv. de contra-O , die aanraking slechts 1/1 60 seconde duurt. 
Doch voor de hooge tonen was zij nog van veel kortereü 
duur , bijv. voor de hoogste 0 op de piano 1/1 0000 seconde. 

Eenige oogenblikken stilstaande bij de organische wereld , 
toonde spreker aan hoe vooral ook hier de macht van het 
kleine de overhand heeft en de grootheid van de natuul' 
zich het 111eest openbaru·t in het onmeetbaar kleine. Gansche 
aardlagen en bergketenen zijn opgebouwd uit de nietige 
koraaldier�jes. Zoo mogelijk nog sterker voorbeeld zijn de 
foraminifeeren (schelpdiertjes wi er kalkhulsels tal van gaa�ies 
dragen) , die , hoewel microscopi sch kle in , de reusach tigste 
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kalkrotsen opbouwen , o .  a .  de grofkalklagen waarop Parij s 
en omstreken zijn gebouwd ; de nog kleinere diatomeeën, 
waaruit geheele aardlagen bes taan , en de Luneburger heide 
en de bodem van Berlijn werden geformeerd. Zulke wezens 
zinken in 't niet bij de olifanten , maar hoe onvruchtbaar 
gaat het leven van deze reuzen voorbij vergeleken bij de 
rol van die onmeetbare diertjes. 

Nog veel s terker is het voorbeeld van de bacteriën , 
die in · doorsnede 1/1 0CO mMo en nog kleiner zijn .  Een 
luensch onder het microscoop neemt de proportiën aan 
van den Mont Blanc ; een bacterie wordt onder het micros
coop niet groo ter dan een komma. Laten wij onderstel len , 
dat een bacterie kon wandelen -_ . wat gelukkig ni et  
het geval I S  dan zouden er een nl illioen van die 
lieve plantjes dool' het oog van een naald kunnen spazieren 
zonder elkander in den weg te loopen. Ze mogen dan i n  
omvang bij den olifant ver achter s taan , z e  winnen het 
van hem in productieve kracht. Ter wij l de olifantsvrouw 
twee jaar noodig heeft vóór zij een nako meling krijgt , ziet de 
nlama van een bacterie eenvoudig door insnoering hare 
kinderen zoo snel toenemen , dat zij in een uur reeds het 
derde geslacht om zich heen ziet  en zij des avonds reeds 
haar eigen grootmoeder is. Na verloop van 24 uur is de 
familie to t  1 6  m illioen aangegroeid . 

.onder die omstandigheden is het een wijze voorzorg , dat 
de olifant niet zoo vruchtbaar is , of omgekeerd dat de 
bacterie niet zoo groot is , terwij l  el' nog de gel �lkk ige 
omstandighei d bijkom t , dat legioenen van bacteriën in den 
strij d om het bestaan omkOluen. 

En blij ven er dan nog ontze ttend veel van die m i cros
copische wezens over , n i e t  allen oefenen een voor den 
mensch schadelijken invloed u i  t. De ba,ctel' i ën z i jn b ij 
voorbeeld oorzaak van de rott i ng , waardoor een massa 
organ i sche stof spoed ig vern i e t igd wordt , en van de g ist i ng' ,  
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waardoor zij op groote schaal medewerken aan vele industrieele 
bedrij ven , zooals in de b ierbrouwerij en , bij de azijnmakerijen , 
bij het bereiden van spiritus , enz . En hoe zouden wij ons 
brood bereiden en zou de zuivelindustrie mogelij k zijn zonder 
de machtige bondgenooten die wij in . de bacteriën bezitten ? 

Maar het nuttig effect van de bacteriën is nog niet half 
bekend. Zij zullen het misschien zijn , die ons van de kwaal 
der werkeloosheid zullen verlossen , die tot de oplossing van 
de sociale quaesti e zullen n1edewerken. Inderdaad is er 
ernstig sprake van de genezing onzer kranke maatschappij 
door inenting met . . . .  bacteriën ! IClinkt dit denkbeeld 
op en de top fin de sièele , eenige nadere toelichting zal 
het volkomen duidelijk  maken. 

In de laatste jaren heeft men gevonden , dat sommige 
planten en vooral peulvruchten aan hare wortels vertoonen 
kleine knolletjes , die gevuld blijken te zijn  met een 
onnoemelijk aantal bacteriën , de zoogenaamde UJo1'te lbacillen , 
wier invloed op de ontwikkeling der plant vooral bestudeerd 
is  door I-IELLRIEGEL en door onzen landgenoot BEIJERINK. 
Die peulvruchten hebben van die bacillen een groot voordeel 
daar zij zich door de werkzaamheid van die kleine organismen 
beter kunnen ontwikkelen . Deze nemen toch çle vrije stikstof 
uit de lucht op en zetten die on1 in voedende bestanddeelen, 
terwij l de plant zelf dit vermogen niet bezit. De plant komt 
daardoor beter tot ontwikkeling , en omgekeerd prof1teeren 
die wortelbacille?- ook van de plant. Een bodem die onvrucht
baar is , kan men dus door dien met wortelbacillen te 
vermengen , loonend bewerken. Als lnen in dien aldus 
ingeënten bodem peulvruchten zaait , dringen de wortelbacillen 
daarin duor i en het gevolg zal zij n  dat men een ruimer 
oogst krijgt zonder bemesting. 

Ook kan van deze nuttige werkzamnheid de.r bacillen 
gebruik gemaakt worden op schrale gronden tot het kweeken 
van andere planten , door de leguminosen onder te ploegen 
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en t e  vernlengen met d e  aarde , waardoor deze vruchtbaar 
gemaakt wordt. 

Spreker kon nog menig ander voorbeeld aanhalen van de 
rol , welke onmeetbaar kleine hoeveelheden in de natuur 
vervullen . Zoo lTIag het als bekend worden aangenomen , 
dat de grondeigenschappen der metalen gewijzigd worden 
door bij luengsels van geringe sporen van andere stoffen. 
Van die bijmengsels IS dikwijls de technische toepas
sing van de metalen afhankelijk , daar de legeeringen 
geheel andere en nuttige eigenschappen hebben dan de 
metalen op zich zelf. Zoo wordt daardoor he t · smeltpunt 
van de metalen veel lager , hunne hardheid groo ter en 
worden zij ook beter bes tand tegen de inwerking van de 
lucht. De drie hoofdsoorten van ijzer , het gesmeed ijzer , 
het gegoten ij zer en het staal , hebben hare bij zondere 
eigenschappen te danken aan de stoffen die er In 
geringe hoeveelheid aan zÜn toegevoegd. Daar is bij v. 
de toevoeging van koolstof , die varieerencle in hoeveel
heid van 1/2 tot 5 pct. , aan het ij zer zeer verschillende 
eigenschappen verleent. Andere bijmengselen openbaren 
hun invloed reeds bij veel geringer hoeveelheden. Zoo 
maald 1/1 0 pct. antimonium het koper ongeschik t om te 
wellen. Slechts G/l 0000 pct. a,luminiulTI aan ij zer toegevoegd , 
is voldoende om aan ,dit metaal groote vastheid te geven . 

. Men ziet dus , dat de physische eigenschappen del' Jnetalen 
dool' dergelijke  bijmengselen belangrij k gewij zigd worden. 
�Iaar ook de chemische eigenschappen worden door die 
bij mengsels belangrijk geïnfluenceerd. Zooals men weet , 
berust de bereiding van waters tof op de oplosbaarheid van 
zink in verdund zwavelzuur. Met zuiver zink ziet men echter 
niets gebeuren. Eerst als men een ' paal' druppels chloor
platina heeft bijgego ten , openbaart zich de . scheikundige 
werking , doordat het 7, -lnk het plati na vrÜ maakt u i t  het 
platinachloride .  FIe t  zeel' g'el' i ngc spoor Vi;\,n platjna verwekt 
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hiel' de oplossing e n  veroorzaakt de waterstofontwikkeling. 
Dezelfde rol vervullen bij het ruwe zink de geringe sporen 
v�n bij gemengde metalen : lood , ij zel' enz. 

:Men heeft dit proces genoemd de catalytische werking en 
ook gezegd , dat hier een galvanisch element wordt gevormd. 
Van de werking kan echter eene veel juistere verklaring 
gegeven worden. Het zink wordt opgelost to t zinksulphaat , 
en daar nu het zink negatief en de waterstof posi tief electrisch 
i s , oefenen deze werking op elkaar uit .  1\faar aangezien 
het ruwe zink sporE)n van lood of ij zer gemengd heeft en 
deze metalen sterker negatief electrisch zij n dan zink , 
trekken zij de waterstof stel'ker aan dan het zink. De 
oppervlakte van · het zink blij ft dus vrij , el' kan zich voort
durend waterstof vormen , die zich naar het platina , lood of 
ij zel' begeeft en daar vrij wordt. 

Spreker toonde eEt proc8s met een projectie-beeld zeel' 
duidelijk aan . 

Overgaande tot de onmeetbaar kleine hoeveelheden op 
physiologisch . gebied , wees spreker op de groo te rol wellee 
uiterst kleine hoeveelheden op het gebied van den reuk on 
den smaak spelen. Ons smaakorgaan kan suiker nog waar
nemen tot de uiters t geringe minimum hoeveelheid van 
0 .0028 gr. ; keukenzout tot 0.0009 gr. ; tannine tot 0.00008 gr. ; 
zoutzuur tot 0.00009 gr. ; saccharine tot 0 .0000048 gr. ; 
strychnine tot 0.00000048 gr. enz . 

. Ziedaar de laagste grenzen van de hoeveelheden , die onze 
smaak nog kan waarnemen.  

Daarbij valt nog en passa.nt aan te teekcnen , dat  de 
vrouw over 't algemeen een fijner smaak heeft dan de 
man , zoowel in abstracto als in concreto . 

Nog veel sterker i s  de ontwikkeling van het reukorgaan 
en zijn  de lninimale hoeveelheden reukstof , die nog tot onze 
gewaarwording doordringen. De roos verspreidt door de ol i e , 
die zij bevat , haal' vcrkwikkenden geur. Van die olie bevat 



23 

1 gram van een roos 1/1 0000 gr. , en daal' een roos ongeveer 
2 gr. weegt , bevat de bloenl + 2/1 0000 gr. olie .  Nu vervliegt 
de geur van de roos genliddeld in 50 uren of 3000 minuten 
en dus vervluchtigt in één minuut eene hoeveelheid reukstof 
groot  7/ 1 00000 van een milligram. �Ien kan daaruit afleiden , 
dat de hoeveelheid in het ondeelbare tij dsdeel dat wij den 
reu k waarnelnen , nog vee I geringer is .  

Een ander voorbeeld van fijne geurverdeeling is de 
mercataan , waarvan slechts 1/1J 60 millioenste milligram noodig 
is om door het reukorgaan waargenomen te worden. 

Vergelijkt men op dit gebied de man met de vrouw , dan 
moet laatstgenoemde de vlag strij ken . Eene vrouw kan o.  a. 
blau wzuur nog ruiken in eene verdunning van 1 : 20000 , 
een man zelfs nog bij eene verdunning van 1 : 1 00000. 
Wonderbaarlijke s taaltjes worden dan ook verhaald van de 
gevoeligheid van het reukorgaan bij de mannen. Zoo herkennen 
kwakzal vers sommige ziekten aan den reuk van het haar , 
althans volgens hun zeggen , en sommige kappers beweren te 
kunnen ruiken , of haar afgeknipt , dan wel uitgevallen is. 
Zooveel is zeker , dat zelfs beroemde geleerden , als BOERHAVE 

en SKODA bU sommige lij ders van een eigenaardigen geul' 
melding nlaken. Minder betrouwbaar klinkt het bericht van 
eeu... Boheemsch priester , die door den reuk getrouwde 
vrouwen van ongetrouwde beweerde to lcunnen onderscheiden , 
alsmede het verhaal , dat kardinaal ALBERONI , toen hij oud 
en blind was , diezelfdo gave zou bezeten hebben ter onder
kenning van oude en jonge vrouwen. 

Spreker's boe iende verhandeling werd door hot talrij k 
p ubliek met groote belangstelling gevolgd. 
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Pro f. Dl' .  W .  EINT H O V EN , 
Hoog l eeraar aan 's Rij ks  U n iversiteit te Leiden.  

Over de vverl-{:ing van electrische stroo rnen 
op het levend organ is lne 

Op ' t  gebi ed del' physi ologie hoorden wij in de laatste 
jaren in ons natuurkundig genoo tschap slechts zeel' wei nig. 
Dat dit waarlij k niet de schuld is van die wetenschap , bewees 
prof. BJNTHOVEN. Zijne voordracht muntte uit dool' groote 
klaarheid van betoog en voortreffelijke proeven. Laat ons 
deze uitspraak door een kort overzicht trachten te motiveeren. 

Alvorens een en ander lnede te deelen over de werking 
van den electrischen str00111 op het levèn , meel' in 't bij zonder 
op het dierlijk organisme , schetste spreker hoe die werking 
uiteenloop t naarmate van den aard van den stroom. 

Eyenals twee waterstroomen in s terkte gelijk zij n als 
dool' de buizen in eene zelfde tijdseenheid gelijke hoeveel
heden water stroomen , zoo zeggen ,vij ook dat do electrische 
stroomen dool' twee geleiders even sterk zijn , als in gelijke 
tij den dool' die geleiders dezelfde hoeveelheid electrische 
stof heen · gaat. :Maar daarmee is nog niet gezegd , dat die 
stroomen van water en van electrische stof ook in andere 
opzichten aan elkaar gelij k zijn. 

Een smal le , s teile bergstroom en eene breede kalme rivier 
111et weinig venTal kunnen in denzelfden tij d eene zelfde 
hoeveelheid water leveren , maar el' zal een groot verschil 



2 5  

1 11 snelheid zijn .  Evenzoo kan i n  twee geleidingen , Lij het 
doorstroomen van eene zelfde hoeveelheid electrici teit het 
spanningsverschil zeer s terk , maar ook zeer zwak zijn. Een 
sterk verval of spanningsverschil heeft de stroom , die door 
een wrij vingselectriseenTIachine wordt ontwikkeld , of de 
stroom , die opgewekt wordt in den bekenden inducti etoestel , 
waar aan den eenen kant door een gewonden draad de primaire 
stroom gaat , die in den gewonden draad aan den anderen 
kant den secundairen stroOln opwekt. 

JYIet  dergelijke stroomen nu , ook met vonken uit een 
Leidsche flesch , die een stroom met sterke spanning 
representeeren , heeft men de werking van de electriciteit 
op het dierlijk organisme bestudeerd. JYIen brengt daartoe 
de uiteinden van een galvanisch element , de zg. electroden , 
in  aanraking lllet een zenuw of spier , liefst - on1 de 
proef zuiver te nemen - met een geïsoleerd dergeln k 
orgaan , wat zeer goed gaat bij koudbloedige dieren , die 
na gedood te zijn , in versch illende organen nog zeer lang 
levensuitingen vertoonen. 

Zoo bij v. kan een zenuw-preparaat van een kikvorsch , 
met . de spier el' aan verbonden , na den dood nog lang 
levens vatbaar blij ven. Voor spreker's proeven was vivisectie 
nie t noodig. Zij zou in eene vergadering als deze misp laatst 
zij n. :M:aar in het laboratoriulTI kan r,U niet worden gemist. 
Zonder de proeven van Gal vani en van de physiologen di o 
hem gevolgd zijn , zou de lTIenscheid verstoken zijn geweest 
van de voordeel en del' electrici teit , van de electri scho 
krachtsoverbrenging , van de telephonio en telographio , van 
de electro-therapie , de electro-diagnostiek , enz . . Om slechts 
één voorbeeld te noemen : menig beri-berilij der heeft z ijn  
genezing t e  danken aan den arts , die lTIet behulp van de  
electro�diagnostiek in  staat was o m  i n  tijds zij ne kwaal te 
ontdekken. 

Voor zij ne proeven kon spreker volstaan met eeno gepropa-
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rem'de zenuw van cen kikvol'sch , die hij in een glazen 
kastj e  in ij s had overgebracht. De aan de zenuw verbonden 
spier was door een draad bevestigd aan een hefboom , zoodat 
de contractie van de spi er onmiddellijk  dool' de opheffing van 
dien hefboom viel waar te nemen. Een sterke electrische 
stroom , die dool' de zenuw · werd geleid , deed nu , op ' t  
oogenblik dat de stroom gesloten werd , de spier samentrekken. 
Dool' het sluiten van den stroom ondervond de zenuw dus 
een prikkel , die naar de spier werd overgebracht . Begint 
men echter met een zeel' zwakken stroom , dien men zachtjes 
aan versterkt , dan zal de spier zich niet samentrekken , 
m. a. w. gedurende de doorstrooming heeft geen merkbare 
werking plaats, :Men heeft dit verschünsel een wet genoemd , 
maal' 't bleek spoedig dat el' afwü kingen zijn zoodra men 
een ruimer blik slaat op de werking van den el. stroom op 
het  levend organisme in het  algemeen .  

Behalve deze schijnbare wet , verklaarde spreker ook de 
wet der polaire prikkeling , die leert dat bij ' t  doorgaan van 
een el. stroom door eene zenuw , die zenuw geprikkeld wordt 
niet in het geheele s tuk , dat doorstroomd wordt , maal' alleen 
bij de negatieve of de positieve pool, en wel bij slui ting van 
den stroom bij de negatieve , bij opening . van den stroom  
bij d e  positieve pool. Intusschen heeft men daarbij weel' t e  
on�lerscheiden , o f  men de  proef neemt b ij een stij genden 
s troom , d. w. z. een stroom die dool' de zenuw gaat in de 
richting van de hersenen , dan wel bij een dalenden stroom 
als deze dool' de zenu w gaat naar de spier. 

Heeft in het eerste geval · bij het sluiten van den stroom 
eene contrac lie plaats , dan ontwaart men bij het versterken 
van den stroom , dat de sluitingscontractie zwakker , de 
openingscontractie daarentegen sterker schijnt  te worden , 
tot eindelijk bij s teeds toenemende stroomsvers terking de 
sluitingscontractie zoo goed als verdwijnt , de openingscon
tractie daarentegen zich tot een maximU1ll ont.wikkelt. In 
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het  tweede . geval , bij den dalenden �tl'00l11 , heeft j uist het 
omgekeerde plaats . 

Ziedaar de wet der polaire prikkeling , waarop in tusschen 
ook weer ' valt af te ding81l . Intusschen die wet is ook toe 
te passen op het nlenschelij te organisme. Spreker nam hiel' 
eene interessante proef in corpor-e vili , d. w z. op een van 
zijne helpers , wien hij de electroden zoodanig aanlegde , dat 
h ij bepaalde zenuwen prikkelde , waardoor de daarmee 
verbonden spieren zich samentrokken . 

. Zoo trok de patient onwillekeurig den schouder op bij het 
prikkelen van de monnikskapspier ; het gelaa,t verwrong zich 
bij het treffen van eene gelaatszenuw , die uit .den schedel 
achter het oor ontspringt ; enz _ fIet interessante van deze 
proef was het aantoonen van de wet der polaire prikkeling 
bij del} lTIensch. Beginnende met de negatieve pool in contact 
te brengen lTIet de zenuw , zag nlen de spi er bij het sluiten 
van den s troom zich samentrekken , maar verder terwij 1 de 
stroom doorging , had geen contractie plaats en ook de 
opening van den s troom bleef zonder effect omdat de zenuw 
verbonden was aan de negatieve pool. 

Werd zij daarentegen verbonden aan de positieve pool , 
dan was een sterker stroom noodig om de con tractie te doen 
plaats hebben en wel het eel�st bij de opening , Bij d ien 
sterken s troom had het brengen van de negatieve electrode 
bij de zenuw ten ge volge , dat de contractie zeer s terk werd. 

De wetten zijn dus volkomen van toepassing op de werking 
van den electrischen stroom op het lnenschelij k  organisme , 
evenals in ' t  algemeen op alle gewervelde dieren. 

Spreh::er liet nu den inductie-stroom inwerken op een 
kikvorschzenuw, waarbij het vreemde verschijnsel z ich voordoet, 
dat bij het sterker worden van den stroom de contractie niet altij d 
sterker wordt. Wordt zekere grens overschreden , dan gaat de 
spier veeleer verslappen , en - zonderlinge paradox ---- bij ver
zwakbng van den s troom , ziet men een heviger samentrekking . 



28 

Zeel' interessante mededeelingen volgden nu o ver het 
. induceeren van electriciteit op afstanden , op welk gebied 
met schitterend succes proeven zijn  genomen door den Fransehen 
physioloog D'ARSONVAL. :M:et behulp van zeer machtige 
machines werden tussch�n twee Leidsche flesschcn vonken 
van groote kracht verkregen. Aan den toestel was verbonden 
een persoon en ook een klos dicht omwonden met koperdraad. 
De stroom van enorme spanning koos dan niet den weg 
van het koperdraad , waar zoo'n waterval van electrische 
stof moeielijk door he�n gaat , maar wel den kortsten weg, 
n.l. dool' den persoon , die er nochtans niets van bespeurde , 
tenzij eene 0 lichte verwarming van de hand , terwij l toch die 
zelfde stroom van 2 à 3 ampères in staat is om zeven 
gloeilampen op zijn weg te doen branden. Dat hiel' b ij den 
man zelfs geen spoor van contractie viel waar te nemen , 
was alleen toe te schrij ven aan de eigenaardige wij ze waarop 
hiel' de electrische t:l tl'oom zich beweegt , namelij k honderd
duizende malen in één seconde op en neer door het menscholij k 
liehaam. 

I-Iet ligt voor de hand , dat al die verschillende effecten 
van den electrischen stroom van groote beteekenis zijn voor 
den mensch en dat het er slechts op aankomt daarvan op 
oordeelkundige wij ze in de praktij k gebruik te maken. I-Ioe 
meel' nieuwe verschijnselen men intusschen leert kennen , 
des te 111eer ziet men , dat wat men aanvankelijk op dit 
gebied voor wetten hield , met die verschijnselen niet altij d 
overeens temt. Zoo ontwaart men wederom belangrijke 
afwij kingen bij het bestudeeren van de werking van den 
elect.rischen stroom op lagere organismen , wellcen invloed 
spreker dool' projecties , met behulp van kalklicht , van tal 
van éencellige infusorien aantoonde . Onder de inwerking 
van den electrischen stroom , worden die diertjes genoopt 
zich in de richting van den stroom te bewegen. Dat men 
daarbij te denken heeft aan eene levens uiting van de infuso-
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riën , bewij st he t  fei t  dat doode diertjes niet door den stroom 
bewoge-n worden , terwij l  weer andel;e infusoriën , de zg. 
flagellaten , zich juist tegen den stroom in bewegen. Beide 
soorten bij eengevoegd en onder den in vloed van den electr. 
stroom gebracht , ziet men groepen van · die diertjes als 
v �j andelijke legerscharen tegen elkander oprukken. 

Ten slo tte nam spreker nog eene proef met gO Lldvisschen , 
die ook weel' andere verschij nselen vertoonden. 

Sprelmr's conclusi e  was , dat al i s  IJlen el' in geslaagd 
sommige groepen van verschijnselen onder bepaalde gezichts
punten te vereenigen , het ideaal , een volledig inzi cht in 
de werking van electrische stroomen op het levend organisme 
nog op verre na niet bereikt is .  Er blijft dus op dit gebied 
nog veel te onderzoeken voor de mannen der wetenschap , 
wier doel het is de kennis van den mensch te vermeerderen 
en zijne ll1acht over de natuur te vergrooten tot heil van de 
menschheid. 

De boeiende voordracht van spreker ·werd dool' het 
talrij k gehoor luide toegejuicht .  



I V. 
P rof. Dr .  L .  A RONSTE1 N ,  

[-J o ogleeraar _ aan de Poly technisch e School . 

O v er A rgon en H elium . 

Een belangrijke ontdekking' op schei- en natuurkundig 
gebied , waaromtrent ongeveer een jaar geleden de eerste 
beri chten in de pers de ronde deden , was het onderwerp 
van eene n1et warme overtuiging uitgesproken geestige en 
door proeven toegelichte rede van Prof. ARONSTEIN. Het 
betrof niets minder dan de ontdekking van eene nieuwe s tof 
in de atmospheer door twee Engelschen , den natuurkundige 
lord RALEIGH en den scheikundige Prof. RAMSAY. Het 
merkwaardige van deze ontdekking was , dat deze stof, naar 
alle waarschijnlijkheid een element of grondstof , niet maar 
in geringe hoeveelheid in den dampkring aanwezig is , maar 
dat de atmospheer daarvan ongeveer 1 pCt. bevat. De eerste 
gewaarwordi.ng zoowel van den leek als van den - vakman , 
was een zeker gevoel van schaanlte. Hoe was het toch 
mogelijk , dat de dampkringslucht , die nlell meende zoo 
goed te  kennen, eene tot  heden onbekende stof zou bevatten die 
tot op den huidigen dag aan het wetenschappelijk onderzoek 
zou zijn ontsnapt ; hoe was het lnogelijk , dat eene stof ,  die 
1 pCt. van de lucht vertegenwoordigt , onopgemerkt was 
gebleven , tenvij l  men reeds sedert jaren dool' tal van vernuftige 
methoden tal van stoffen Ül de atmospheer in veel geringere 
hoeveelheden , zelfs tot 1 /1 000 pCt. niet alleen herkend , maal' 
ook het percen tage met volkomeil zekerheid heeft bepaald ! 



3 1  

Spreker zou de vraag , hoe het mogelij k is dat die stof 
zoo lang aan de aandacht van de scheikundigen heeft kunn en 
ontsnappen en de aanleiding voor lord RALEIGH en prof. 
RAMSAY onl er naar te zoeken , bespreken en daarbij de 
beteekenis der ontdekking toelichten ook in  verband met 
de  wetenschap in 't alg81neen" 

lIet ui tgangspunt van lord RALEIGH'S onderzoek was een 
bijdrage te leveren tot oplossing van het wijsgeerig vraagstuk, 
dat de wetenschap reeds zoo lang heeft bezig gehouden 
als de menscheid denkt over de haar Olnringende natuur. lIet 
is  namelijk  de vraag nq,ar den aard van de stoffen. Gewoonlijk 
verneemt men daarop het antwoord , dat alle s toffen eene 
verschillende salnenstelling hebben en dat zij opgebouwd 
zijn uit verschillende soorten van stoffen , die niet verder 
verdeeld kunnen worden en daarom elementen of grondstoffen 
genoemd worden. Maar hoe zeer men dit ook aannemen 
moe t , zoo komt daarmee telkens in strij d de philosophi sche 
aanleg van den mensch , die de natuur als één wil beschouwen, 
en als dit zoo is , dan is er ook maar één soort van stof. 

Op physisch gebied heeft men de eenheid der natuur
krachten aangetoond en zoo neigt de menschelijke natuur 
ook naar de idee van de eenheid der stof , en alhoewel di t 
in flagranten strij d is met de 70  elementen die wij niet het 
recht hebben voor één en dezelfde s tof te houden , kan de 
menschelij ke , geest die samengesteldheid eenvoudig niet 
aannemen en heeft men er dit op gevonden , dat het weten
schappelij k onderzo'ek nog in zijn  kinusheid is . 't Zal e indelijk 
wel gelukken - zoo redeneert men - , - ook de zg. elementen 
te spli tsen en allen terug te brengen tot één en dezelfde s Lof. 

Spreker herinnerde hier aan de atomen-theor ie  van DALTON 
in 't begin dezer eeuw. I-lij nam aan , dat alle stoffen bs taan 
uit uiterst kleine deeltjes , di e allen volkomen aan elkaar 
gelij k  zijn , het eene prec i es het  evenbeeld van het an de l'e , 

en dat door de samenvoeg ing  van d i e  atomen eb m ol ecu l e n  
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of  de  deeltjcs del' samengestelde stoffen ' ontstaan . Toen 
DA LToN ook geleerd had de verhouding te bepalen waarin  
de  gewichten del' atomen tot  elkaar staan en dat  de  atomen 
van het eene element soms honderd maal z\vaarder ztjn dan 

d i e  van het andere element , kwam in  het brein van een 
anderen Engelschman , PnouT , op , dat w ij hiel' dus ll i tslu i tend 
te doen zouden hebben met een qu anti tat ief verschi l ,  m e t  

dien verstande da t  de  atom en van de  verschillende elementen 

weel' bestaan ui t atomen van het l i chtste element , n1 . 
de waters tof. Om een voorbeeld te noemen : PnouT dach t ,  
drtt de zuurstof , die 1 6  maal zwn,arder i s  dan de waterstof , 

ontstaan i s  doordat 1 G waterstof-atomen z i ch tot 1 zuul'stof
a toom samenhoopen ; dat 200 waters tof-atomen z ich tot 

kwi kzil  ver-n,toom vereenigen , elL zoo met alle andere 

s t,offen. Dit denkbeeld had eene wetenschappelij ke waarde , 
daa.r het voor onderzoek vatbaar was. Immers , \vn,nneer w U  

de n,toomgevvi chten slechts nauwkeurig kunnen bepn,l en , 
zullen we kunnen nagan,n , of 1 zuurstof-atoom werkel ük  
pre cies 16  maAI zwaarder i s  dan 1 wn,ters tof-atoom. Daarm ee 

zou dan wel het bewij s  niet geleverd zij n voor Pnou'l" s 
hypothese , maal' zij zou toch aan waarschijnlij khe i d  veel 
gewonnen hebben. 

lIet  maken van hypothesen I S  i e ts dergelijks als h e t  

verkondigen van profetiën. 'Va.nneer 1)len zich daaraan waagt, 
wenscht men ook dat de profetie uitkomt , maar dan zal 
men gewoonlij k  behalve geloovigen , ook ongeloovigen tegen

over zich zien , die zich aan 't onderzoek en zetten oln an,n 

te toonen , dat de profeet een valsche i s  geweest. 
Zoo bleef ook de hypothese van Pnou'l' niet  onaangevochten. 

ZU vond een warmen voors tander in THOMPSON die , sch ij nbaar 
met groote n auwkeurigheid, tal van atoomgewichtsbepali ngen 
maakte , en daar hij to t de geloovigen behoorde , zoo kwamen 
zijne u i tkOlnsten met d i e van Pnou'l' overeen . De beroemde 

Zweed BEnzELlus , flan w i en men de meeste atoomgewi c h ts-
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bepalingen te danken heeft , kwam echter tot een geheel 
ander resultaat en verklaarde de gevolgtrekkingen van 
THoMPsoN onjuist. In Engeland s toorde men zich daaraan 
niet. :Men is daar eerst overtuigd van eigen dwaling op 
wetenschappelij k  gebied , als een ander Engelschman komt 
verk laren dat het niet goed is .  D ie Engelschm an kwam : 
' t  waren de onderzoekingen van TURNuR , die BERZELIUS in 
't gelijk  stelden. Het verlokkende in de hypothese van 
PROUT maakte intusschen , dat ook andere s�heikunc1 igen 
van naaln zich . aan atoomgewichts-bepalingen waagden. Zoo 
DUMAs in  Frankrijk ,  die te zamen met den Belg STAS , he t 
atoOlngewicht van koolstof precies gelijk 1 2  vond en dus 

·n iet gelij k  1 2 . 25 , de verhouding tot waterstof als eenheid , 
door BERZELIUS verkregen. :NIet den aan Franschen le vendigen 

aard , leidde DUMAs uit die grove fout van BERZELIUS af , 
dat de hypothese van PROUT nu toch wel goed moest zijn .  
I-lij zette zijn  onderzoek voort en kwam tot de conclusie , 
dat wel niet van alle elementen de atomen veelvouden van 
waterstof zijn - bij voorbeeld chloor is 35 1/'2 maal zwaarder 
dan waterstof - maar daL dit alleen wij st op eene kleine 
verschuiving en alleen beteekent dat de waters tof niet is 
de oerstof , maar dat zij uit twee elementen bestaat , die 
wij nog niet kennen.  

S'rAs ging bedaarder te . werk. I-lij onderzocht ook zeel' 
nauwkeurig de atoomgewichten en meende uit  z ijn onderzoek 

te kunnen aantoonen , dat van geen e nk el element , ook van 

de koolstof niet , de ato omge w i chten werkel tj te veel von den 

van waterstof zijn . 
"NIen zou nu meenen , dat het uit was met de hypo th ese 

van PROU'l' . Maar zoo is de menschel ij ke geest n i e t. Ren 

denkbeeld van phi losoph ischen aard , zooals de eenheid VfI, n 

de s tof , laat z i ch n i et zoo gemakkel ij k  van het terrein 
dringen. Tal v an wetenscb appelU ke m annen m een en , dat  
PRo uT i n  d e n  gro nd de l ' zaak gel U k  h een e n  d at S'J 'AS , 1 1 00  
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nauwkeurig ook in zij ne bepalingen en berekeningen , fouten 
heeft gemaakt. 

Op de hierboven geschetste onderzoekingen werd nu door 
10rd RALEIGH voortgebouwd. lIij nam eene uitgebrei de reeks 
van proeven om het soortelijk gewicht van stikstof nauwkeurig 
te bepalen . Als wij bepalen het gewicht van een liter water
stof en daarnaast dat van een liter stikstof en W!j vinden 
dat dit laats te 14 maal grooter is , dan hebben we ook het 
recht om te zeggen , dat eeD e s tikstof-molecule 14 maal 
zwaarder is dan eene waterstof-molecule. Wanneer wij aldus 
kennen het soortelij k gewicht , dat w.i l  zeggen de verhouding 
tusschen het gewi cht van gelij ke volumina stikstof en water- . 
stof, dan hebben we daarin het gegeven om te weten hoe 
het staat met de verhouding tusschen eene  molcule stikstof 
en eene molecule waterstof. En die moleculen zijn  natuurlijk  
opgebouwd u i t  atomen. De stiks tof-atomen kunnen elkaar 
aantrekken en de waterstof-atomen ook , en "vel l�let zoodanige 
kracht , dat ze bij elkaar blij ven als één geheel , als één 
molecule. Als wij dus iets we ten van eene molecule stikstof 
of waters tof , dan zullen we ook iets weten van een atoom 
van die stoffen , mits wij tegelijkertij d weten uit hoeveel 
atomen eene molecule stikstof en uit hoeveel atomen eene 
11101ecule waterstof bes taat. ]1:en moest dus beginnen met 
te onderzoeken of werkelijk eene molecule stiks tof , evenals 
eene molecule waterstof en eene molecule zuurstof ui t 
twee atomen bestaat. Werden die getallen juist bevonden , 
dan had men ook de juistheid van PROUT'S hypothese 
bewezen. Daartoe behoort een uiters t nauwkeurig onder
zoele vVelnu , op dat gebied had lord RALEIGH zijne sporen 
verdiend ; hij kon er op rekenen , dat al s hij verzekerd e 
dergel ij ke bepalingen gemaakt te hebben , men hem zou 
gelooven. Zijne gewichtsbepalingen van s tikstof werden nu 
door hem op de volgende wij ze verricht Een luch tledig 
gemaak te glazen bol werd dool' hem gewogen , daarna d i e  
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bol met  stikstof ge vuld en  weer gewogen , waaruit dus  het 
gewicht van de stikstof kan worden afgeleid .  Het was intus
schen lang n iet onverschillig , hoe die stiks tof bereid werd. 
Immers zü kan wel verontreinigd in den bol komen. Daarom , 
wil lnen een dergelij k onderzoek nauwk eurig doen , dan is  
het een vereischte , dat men zich tracht te vr ij waren tegen 
allerlei bronnen van fouten. De bepaling behoorde dus te 
geschieden op verschillende manieren , waarvan de resultaten 
dan met elkaar vergeleken werden.  Enkele van die methoden, 
door lord RALEIGH gevolgd , werden door spreker in goed 
geslaagde proeven toegelicht. Zoo werd dampkringslucht 
geleid over gloeiend koper , waardoor zich koperoxyde vormt , 
e n  w at wij in den gashouder opvangen , is st ikstof. Deze 
st ikstof onderzocht RALEIGH. Hij be vond dat het aldus 
afgezonderde gas 2 . 3 1 03 gram woog. Nu kan men de lucht 
ook laten strij ken over gloeiend ij zer. De stiks tof langs dien 
weg verkregen , bleek 2 .3 1 00 gram te wegen. Een derde 
manier volgende, gebruikte RALEIGH de verbind ing ijzel'oxydule, 
die in staat is b ij gewone temperatuur de zuurstof u it de 
lucht te absorbeeren .  Hier was het resultaat , dat de verkregen 
stikstof 2 .3 1 02 gram woog. 

Deze verschillen zijn zoo gering , dat men zeggen kan , 
dat de proeven overeenstcmmende resultatcn opleverden , 
Maar lnen had hier onderzocht de stikstof ui t de atmosph'eer. 
:Nlen kan echter- ook s tikstof op andere wij ze afzonderen ui t 
eene scheikundige verbinding , bij v. uit  ammoniumnitrie t. 
Als men deze stof verhi t ,  vereenigt zich de zuurstof, dic zij 

bevat , met al de daarin aanwezige waters tof tot water , 
terwij l er stikstof vrij komt. Die s tikstof werd evencens 
gewogen cn nu werd ecn cij fer verkregen van 2 ,2987  gram. 
D i t. was een uiterst aanzi enlij k verschil , een fout van 1 /'2 
pct. in gewicht. Na zich eerst overtuigd te hebben , dat 
die fout nie t  aan de methode van onderzoek kon l iggen , 
ging RALEIG H weel' vo lgens een e andere methode te werk 
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en nam daartoe een st ikstofhoudend gas , eene werkel ij k  
scheikundige verbinding alleen bestaande uit st ikstof en 
zuurstof , uI. st ikstofoxyde .  Di t  gas leidde hij over gloe iend 

,koper heen en ving de stikstof op. Het resultaat ,;vas 
2 . 300 1 gram. Derhalve ook weel' een gro�t yersdlil. IIij 
nam lUl stiks tofoxydmIl en leidde dit over gloeiend koper 
heen . Thans verkreeg hij 2 .2990 gram. 

De beide laatst yerkregen resultaten waren dus vrij \vel 
overeenkomende, maar aanzienlijk  verschillend met het gewich t 
van de s t ikstof u i t  de lucht verkregen. In ' t  algemeen was 
gebleken , dat de st ikstof u i t  de atmospheer zwaarder is dan 
de stikstof ui t schei kundige verbindingen afgezonderd. Als 
ee�18 dergelijke ervaring een wetenscb appelijk onderzoeker 
overkomt , dan is  een eerste vereischte om tot eene goede 
verklaring te komen , eene bui tenge wone beda,[l,rdheid .  Deze 
werd in lord RALEIGH i n  hooge mate aangetroffen. rIn riep 
nu de medewerking in van den scheikundige RAMSA Y ,  om 
de oorzaak . van dat  verschil op te  sporen. Dool' eene reeks 
van nauwgeze tte proefnemingen bleek , dat het vermoeden 
als zou de, fout schuilen bij de chemische stikstof , d ie wel
l icht nog waters tofdeelen zou bevatten , niet j uist kon zijn. 
lIet onderzoek werd toen gericht op de stikstof uit de lucht. 
Het was zeel' natuurlijk , dat men h ieraan het laatst dacht. 
"Vie toch zou vermoed hebben , dat in die stikstof u i t  de 
lucht nog iets aanwezig kon zijn , dat zwaarder dan st ikstof 
i s .  �1:en kon zich zoo i ets van eene stof , waarmede men zoo 
vertroLl wd was geraakt , moeilijk voorstellen. En toch : 
waarop berust e igenlijk de meening , dat de lucht-stikstof 
nie ts is als stiks tof? Op het onderzoek van slechts één 
man. lIet onderzoek van hetgeen van de atmospheer o v er
bl Uft , als de zuurstof el' ui t ' ,veggenomen is , werd slech ts 
eenmaal gedaan door lord OAvENDIsn in 1 7 85 .  

Bovendien bl ijkt , dat dè verhandel i ng , d ie  lord O.  i n  cl i e  
dagen opstelde , lang ongelezen is geble ven , want daar i n 
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staat , dat het volstrekt niet zeker is , cl at in de atmospheer 
alleen stikstof en zuurstof aanwezig zouden zijn .  Bij zijn  
onderzoek had lord O. namelijk he t  bewij s  trachten te  leveren , 
dat de stikstof uit de lucht dezelfde stof is als s tikstof uit 
salpeterzuuI'. I-lij deed dit , door electrische vonken te laten 
slaan door een buis , waarin zich lucht en bij tende po tasch 
bevindt. De stikstof vereenigde zich dan met de zuurstuf 
en het op deze wüze ontstaande product werd door de b ij tende 
potasch onder vorming van salpeter geabsorbeerd. Daal' echter 
In de lucht niet genoeg znurstof · aanwezig is , om al 
de s tikstof weg te nemen , voegde hij aan het overblijvende 
gas nog zuurstof toe , liet weer vonken doorslaan , herhaalde 
dit , om op deze wij ze al de stikstof te doen verdwijnen. 
Nu was hem dat gelukt tot op 1/1 20 na. Er bleef bij zijn 
proeven steeds een gasbelletje  over , dat In volume t/1 20 van 
de hoeveelheid stikstof bedroeg. Dit overblij vende werd reeds 
dool' OA YENDISH beschouwd als eene onbekende verontreiniging 
der lucht. 

RALEIGH en RAl\'ISAY herhaalden nu die proef en wel met 
hetzelfde resultaat. De op deze wij ze verkregen hoeveelheid 
der gasvormige verontreiniging del' lucht was echter te 
gering om haren aard te kunnen vasts tellen. Zij zochten 
derhalve naar betere luethodes , om uit de l ucht- stikstof die 
verontreinigi ng af te zOI,lderen. Hiertoe konden alle stoffen 
dienen , die zich wel met stikstof , maal' niet met de  
onbekende stof chemisch verbonden . Bij onderzoek bleek hU i l ,  
dat hiervoor het meest geschikt wa::; de  toepassing van het 
metaal magnesium. 

Werd dit metaal , in witgloe ienden toes tand , herhaaldelij k 
lue t  uit lucht verkregen stikstof samengebracht , dan werd 
die s tikstof geabsorbeerd door het magnesium , terwij l ten 
slotte een gas overbleef, dat zich niet verder met magnesium 
verbinden w ilde en dat ook met zuurs tof en potasch samen
gebracht en aan d e  werk ing van electrische vonken 
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blootges teld , geen salpeter opleverde en  onveranderd bleef. 
Toen zij dool' deze methode ongeveer 300 c�13  van dit 
gas hadden verkregen , konden zij er toe overgaan , de 
eigenschappen van het . gas nader te onderzoeken. 

In de eerste plaats bepaalden zij zijne dichtheid en vonden 
deze gelijk 20 , wanneer die van de waterstof gelij k I en die 
van de stikstof gelij k 1 4  wordt gestelel . Het groote doel 
was dus bereikt. De  zekerheid was verkregen , dat in de 
atmospheer nog een bestanddeel aanwezig i s , dat �waarder 
is dan de stikstof en de zuurstof. 

Nu echter begon eene nieuwe taak der onderzoekers , 
namelijk de chemische en physische eigenschappen der 
nieuwe s tof te leeren kennen . "\.Vat de chemische eigen
sehappen aangaat , was de uitkomst vreemd genoeg. De nieuwe 
stof was waarschijnlijk een nieuw element, d at chemisch absoluut 
indifferent scheen te zijn. Het gelukte althans RALEIGH 
en RAMSAY niet , haar hetzij met een ander element , hetzij 
met eene chemische verbinding tot vereeniging te brengen. 
De stof was chemisch onwerkzftam. Derhalve werd aan 
haar de naanl " argon " ,  eene verkorting van het grieksche 
woord " anergon " ,  niet werkend , gegeven . "\.Vat de physi sche 
eigenschappen betrof ,  werd het spectroscopisch onderzoek 
dool' den daarin zoo ervaren scheikundige OROOKES te 
Londen uitgevoerd , terwij l het gas naar Krakau werd 
gestuurd , om door OLIZK\VSKI tot een bij - 1 86 , 9 0 kokende 
vloeis tof en tot een bij - 1 89 ,6  0 smeltende vaste stof ver
dicht te worden . 

Onverwacht was ook het , uit physische proefnemingen 
volgende resultaat , dat een molecuul argon , in afwijking van 
een lllolecuul stikstof , waterstof en zuurstof, niet uit 2 , maàr 
slechts uit één atoom bestaat. 

Spreker zette uiteen, hoe hieruit volgt, dat het atoomgewicht 
van argon gelijk 40 gesteld moet worden en hoe dit indruischt 
tegen het nu heerschende s telsel van �fENDELEJEFF , waarin 
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aan alle tegenwoordig bekende en  nog t e  ontdekken ele
menten eene plaats is  aangewezen. Is llll het atoomgewich t 
van argon werkelijk 40 , dan vindt het daarin geen plaats ; 
wel echter wanneer aan het argon het atoomgewicht 20 
toekomt , en een molecuul argon dus 2 atomen bevat. Dit is , 
volgens spreker, nog altijd mogelijk, en het zal kunnen blijken ,  
wanneer het gelukken zal , he t  atoomgewicht van het nieuwe 
element ook langs andere wegen te vinden. :M:isschien is 
het argon ook een mengsel van l�eerdere onbekende elementen 
die allen de eigenschap bezi tten chemisch indifferent te zijn. 
Dit  is waarschijnlij ker geworden, n ü  het Prof. RAlVISAY, geheel 
onverwacht , gelukt is , nog" zulk een onwerkzaam element, 
het helium te vinden. Die stof, kenbaar aan een bepaald 
spectrum , was reeds vroeger op de zon ontdekt , in zooverre 
als strepen , aan het zonne-spectrum toekomende , niet 
overeenkwamen met strepen aan aarc1sche elementen eigen . 
Toen RAMSAY , die in de natuur zocht naar verbindingen 
van argon , uit het mineraal uraniet een gas afzonderde , 
dat hij eerst voor argon hield ï merkte hij echter op , dat 
het hiervoor veel te licht was en kon CROOKES , die het 
spectrum ervan onderzocht , constateeren , dat di t spectrum 
overeenkomt met " de lijnen , die men aan het bij voorbaat 
"helium " ,  zonnestof , genoemde element hact toegeschreven . 
En ook helium gaat met geen bekende stof , zoo ver als wij 
nu weten , verbindingen aan. 

Spreker eindigde zijne schoone rede met een warm woord 
van hulc1e aan Lord RALEIGH en Prof. RAlYISAY. 
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Prof. D r. H. WE FERS BET T L N K ,  
Fl oogl eeraar aan de  Rijk suni  versileit le Ulrech l .  

Over verval sching van voed ingsmidd elen 

enz. , en opsporing daarvan. 

De groo te verdienste van de voordrach t , die wij van 
Prof. WEFERS BE'l'TINK mochten hOOl'en , is wel hierin gelegon , 
dat hij een krachtige philippica hield tegen de overheid on 
de slapheid waarmede zij tegen het vervalschen van onze 
eerste voedingsmiddelen optreedt. 

" De dood in den pot " ,  eene spreuk ontleend aan 2 Kon. 
4 : . 40 , is de titel van een werk , dat in 1 820 in Engeland 
dool' Dr. ACKUM werd uitgegeven. lIet vignet op het ti telblad 
is een vaas , gekroond met een doodshoofd , terwij l  de vaas 
omslingerd is door twee aclClers ; de titel luid t : eene verhan
deling over het vervalschen van voedingsmiddelen en o ver 
de keukenvergiften. In het eerste jaar werden 4000 exemplaren 
van dit boek verkocht ; in het tweede jaar was een vierde 
oplaag noodig. De schrij ver ontving tal van bewijzen van 
instemming en waarcleering , maal' ook de ernstigste bedrei
gingen , omdat hij niet geschroomd had tal van bedriegerij en 
aan de kaak te stellen en de bedriêgers met namen had 
genoemd. Het kwaad van de vervalschingen had dan ook in 
die dagen bedenkelijke verhoudingen aangenomen. :M:aar 
niet alleen in die dagen. 



Spreker klom met citaten tot de hooge oudheid op , om 
aan te toonen dat het vervalschen van voedingsmiddelen 
reeds bij het volk van Israël bekend was en dat - om 
een voorbeeld te noemen - in den tij d van PLINIUS in 
Afl'ika de wijn  met kalk , in Griekenland met aluin , elders 
weer met hars vervalscht werd . En zoo tal van andere 
handelswaren bij alle volken en in alle tijden. De zucht om 
winst en steeds meer winst te behalen en ' t  slimmer aan 
te leggen dan ztin mededinger om voor minderen prij s meel' 
waren te leveren , zij het dan ook ten koste van het gehalte , 
ziedaar de prikkel voor het vervalscheIl .  

Eene geestige beschrijving van de bestanddeelen van een 
Parij sch diner las men onlangs van een chemicus Ül de 
Revue des Deux jlfondes. :M:en oordeele over enkele gerechten : 
de  groenten en de augurken gekleurd met koper , de v i sch 
voor · bederf bewaard met een oplossing -van chloorzink , de 
bo tel' van margarine met  aardappelmeel vervalscht , de s:llade 
met  zwavelzuur houdenden azijn , de oranje marmelade van 
gerasp te knollen , en wat dies meer zij . W erkelU k ,  ons 
tegenwoordig verouderd " wel bekome het u " , zou na een 
dergelijk . diner niet misplaats t zij n .  

Spreker ' z o u  he t dessert maar laten rusten. lIij zou anders 
heel wat kunnen vertellen van vervalschte koffi e en van 
kunstcognac. Zelfs de geneesmiddelen worden tegenwoordig 
al vervalscht. Of heeft men niet in · de minerale wateren 
l ood ontdekt : in de pepsine salicyl-zuur , in den wü n allerlei 
schadelijke bij mengselen. Alleen de dood is echt ) zou men 
geneigd zijn  uit te roepen. Maar zelfs dat valt te betwis ten , 
getuige de parabel van de vl i eg , die zich op het bJ'ood 
neerzette , maar bemerkende dat het l l let aluin was vervalscht, 
daarop haar · troost zocht b�j de suikeJ' , maar ook in de 
suiker krij t en meel vindende , naar de melk vloog , en ook 
die vervalscht vindende , 'wanhopig den dood zocht op het 
vliegenpapier. Helaas , ook dit was vervalscht. · 
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De vervalschingen z ijn  dus nie t zoo beporkt als zij 
opporvlakk.ig schijnen , en het ergste is , dat de vorvalschers 
zich vooral op de artikelen van eerste levensbehoefte hebben 
geworpen. Zoo worden melk , brood , koffie , theo" wij n , 
pepol' , saffraan op groote schaai vervalscht. Te Londen wordt 
meer port gedl'onkell dan g'eheel 0 porto opbrengt , on daar
omtrent zou menige Hamburger firma en menige Hamburger 
vliertuin nadere inlichting kunnen verstre kken. Het spreek
woord " in vino veritas " zou men gerust kunnen omzetten 
in de vraag : is er in waarheid wijn ? 

1-10e men melk vervalscht is algemeen bekend , eveneens 
hoe men kunstboter en kunstkaas fabriceert en thee uit 
bladeren van allerlei boomen vervaardigt. Jyraar ook heeft 
men het gebracht tot kuns tkaneel en kunstnotemuskaat , 
tot kunstamandelen en kunstkoffie , en dat wel op zoo be
wonder'ènswaardige wijze dat het soms zeer moeilijk valt 
de echte van de valsche waar te onderscheiden. En waren 
nu de vervalschingsmiddelen allen máar zuiver. �1:aar de 
cichorei , die voor de vervalsching van de koffie dient , wordt 
-vveer met Armenische aa.rde vermengd , de Armenische aa.rde 
met gemalen baksteen , en als er nu maat een goedkooper 
stof dan gemalen steen bestond , zou men nog verder gaan. 

Enkele oogenblikken zou spreker stils taan bij de twee 
vragen : hoe kunnen deze vervalschingen worden opgespoord , 
en wat is er tegen te doen ? 

De opsporing van vervalschingen eischt groote kennis , 
kennis van scheikunde en microscopisch onderzoek. �1:et  
enkele weinig gecompliceerde proeven lichtte spreker het 
onderzoek toe , bij v . op meel en suiker. Door behandeling 
met chloroform worden de minerale s toft'en uit het meel 
gemakkelijk afgescheiden , en nog eenvoudiger meel in 
su iker aangetoond door de suiker op te lossen of nlet 
jodium te behandelen , -vvaardoor de kleinste sporen van 
zetmeel door de blauwe verkleuring worden aangetoond. 
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Suiker wordt dan ook zeel' ,,,relIllg vervalscht , omdat het 
dadelij k te ontdekken valt. 

]\1atLr niet altij d zijn de vervalsch ingen zoo gemakkelij k 
na te sporen . De vervalschers ZijD. ware kunstenaars . :M:eestal 
z Un  zij de wetenschap een stap voorui t ,  omdat zij beginnen 
met eene juiste kennis van de m iddelen , die lllen heeft Oln 

vervalschingen te ontdekken , en dan gaan zinnen op (len 
:vervalschingsmiddel , waarop de scheikunde nog niet verdacht 
i s .  Altij d zijn de vervalschers eene schrede voor , en altüd 
moet de scheikunde weer trachten hen bij vernieuwing te 
ontmaskeren. 

Ui tvoerig stond spreker st i l  bij het melkonderzoek door 
middel van de lactoscoop en andere toes tellen , die in staa,t 
s tellen , nauwkeurig het vetgehalte te bepalen. In Amsterdam 
wordt door de keuringsco mmiss ie een scherp toezicht op 
de melklevering gehouden , maar desniettemin wordt de 
melk daar to ch nog altij d aangelengd met 5 à 10 pCt. 
water . . Dat schijnt niet veel , maar als men het melkverbruik 
rekent op gemiddeld 2 c. p er dag en per hoofd , dan vel'
tegenwoordigen die 5 pCt. water voor de ingezetenen van 
Amsterdam een jaarlijksch verlies van f 1 57 .000.  Gesteld 
dat in Den I-Iaag het wasschen ook slechts op die betl'ekkelij k: 
kleine schaal geschied t ,  dan zouden de :Hagenaars voor 
f 7 0- à f 80,000 in het jaar in den nek gezien worden . 
In U trecht heeft spreker wel eens melk onderzocht , die 
25 pCt. water bleek te bevatten . 

. En het stoffelijk verl ies i s  nog zoo erg niet , vel'geleken 
bij het nadeel voor de gezondheid .  Nog slechts enkele 
maanden geleden brak er in een wijk  te Amsterdam een 
ernstige typhus-epidemie  ui t , waarvan de oorzaak hoogs t 
w aarschijnlij k in  de met onzuiver water aangelengde melk 
moest gezocht worden. De pathogene bacterien vÜlden toch 
in  de melk een hoogst gunstigen ontwikkeli ugsboclem . 

Of de thee vervalscht i s  me L vl'eemde bladel'en, i s  be-



trekkel ij k gemakkelijk te onderzoeken aan het eigenaardig 
beloop del' nerven. Lastiger wordt het probleem als de 
vervalsching is  geschi ed met reeds eenmaal uitgetrokken 
blaren , waarvoor alleen in Londen 8 fabrieken bestaan. 
Een chemisch onderzoek van het extract gehalte is dan nöodig. 

Geen artikel dat zoo zeer aan knoeierij en onderhevig is 
als de. bo ter. :M�en weet hoe dat artikel vervalscht wordt 
met margarine , reuzel en verschillende plantenol ien. Jaarlijks 
worden millioenen liters katoenzaadolie uit Amerika a'ange
voerd , die hun weg vinden in het vet dat door de verbruikers 
als echte botel' wordt verorberd. Bij alle methoden van 
boteronderzoek zou spreker niet stilstaan. Alleen releveerde 
hij het beginsel waarop zij berusten : de afscheiding en de 
gehaltebepaling van het eigenaardige vluchtige vetzuur , dat 
alleen de echte botel' bevat. }\I[et proeven werd die methode 
dool' spreker toegelicht. 

Onze boterwet heeft de grens zoo ruim gesteld , dat de 
boel' weet dat hij el' ruim 30 pCt .  vreemde bestandc1eelen 
kan bij voegen. " Dan maken ze me nog niks " , is zijn  stereo
type uitdrukking . .  

Spreker behandelde op gelijke wij ze de koffie en de cacao. 
De meest voorkomende koffie vervalsching is met cichorei , 
die betrekkelij k gemakkelijk kan nagespoord worden. De 
zui vere koffie blijft op het water drij ven en veroorzaakt 
nagenoeg geen verkleuring van het water. Van een mengsel 
met cichorei ziet men echter dit laatste bezinken en het 
water eene bruine kleur aannemen. Als men gemalen koffie 
onderzoekt en men neemt eene doorsnede van een konel , 
dan bespeurt men onder het microseoop tamelij k dikwandige 
cellen , terwij l  de cichore i zich tevens verraadt dool' spiroïden 
(spiraalvaten) . 

Er zij n andere koffiesoorten , bij v. de verschillende soorten 
van kunstkoffie , die niet onaangenaam geuren en dus opper
vlakkig goede koffie schijnen te bevatten. Die koffie bestaat 
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voor een goed deel uit geroosterde gerst. Dit  is ook het 
bestanddeel van de z .  g. ICathreiner JYIalzkoffie. Eigenaardig 
is het , hoe deze kunstkoffie overal in Duitschland wordt 
aangeprezen , waarb ij het publiek soms de dupe wordt van 
een hanclig ingekleed etiket. Zoo liet spreker een Hes chje 
zien , waarop stond " Mokka façon " ,  waarvan het woord 
" Moldca " lnet sprekende letters is gedrukt , terwij l " façon " 
haast niet leesbaar i s .  Zoo vIi egt men er in , en de 
leverancier kan er altij d lneê u it door te beweren : ik heb 
niemand willen bedriegen. 

In koffie komt geen spoor van meel voor. Derbal ve als 
bij toevoeging van jodium eene bLtuwe verkleuring ontstafl,t , 
is dat een zeker bewij s  van vervalsching met meel. 

Eene andere tractatie zijn  de zg. ICaffeegewürze , dat z ij n  
geroosterde vijgen , waarbij men dfl,n te vens de  suiker op 
den koop toe krij gt .  Die suiker kan men aantoonen dool' 
eene oplossing van een koperzout , het zg. koperproefvocht , 
met het kunstmengsel te koken. El' ontstaat dan een 
donker roode neerslag doordat de suiker het zout oplost , 
en koperoxyduul wordt afgescheiden. Daar nu zuivere 
koffie geen suike� bevat , kan deze , op dergelijke wij ze te 
werkgaande , van kunstkoffie onderscheiden worden. 

Zoo worden allerlei artikelen vervalscht, bij v . de uit haal' aard 
bittere cacao , door deze met  suiker te vermengen waardoor ze 
dan tegelijk slllakelij k wordt , maar de handelswaarde to t op 1/,;! 
wordt gereduceerd. Als men het artikel dan tevens door 
toevoeging van aardappelmeel bjndend Il?aakt , verkrijgt men 
een cacao-merk , dat men tienmaal te duur betaalt. 

Zoo ook wordt boekweitmeel met rij stmeel vervalsch t. 
Spreker citeerde een eigenaard ig  staaltj e , hoe de ve1'

valschers dikwij ls in anderen veroordeelen wat z ij zel ven 

zonder gewetensbezwaar doen. Zoo was het z ijn adsi stent 
overk:omen , dat hem door een fabri kant van groene zeep 
een onderzoek w a:s opged ragen v an aardn,ppeh n e e l , clie voor 
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het  vervalschen van die zeep moest dienen. De man had 
namelij k wel eens de treurige ervaring opgedaan , dat dit 
meel vervalscht was met zwaarspaath en daartegen wi lde 
hij zich nu wapenen ! 

Spreker was nu tot de tweede vraag gekomen : wat is er 
tegen dat bedrog te doen ? De strij d daartegen is te moeielij ker, 
omdat de prikkel om winst te behalen zoo sterk is. Bekend 
is het gezegde van den Amsterdamschen koopman , wien 
men in den 80�arigen oorlog verweet , dat hij aan Spanje 
oorlogsbehoeften leverde : " ik zou des nooc18 met de hel 
zaken doen , als ik wist dat el' \vinst te behalen was , al 
zouden de zeilen zengen " .  

En  zoo I S  inderdaad de  Amerikaansche moraal d i e  van 
velen : zorg dat ge geld ver dient , het liefst langs den 
eerlijken weg maar in elk geval : 11uûce nwney .  

In  de  :M:iddel-eeuwen wist l11en intusschen wel raad me t  
de  bedriegers . Zoo werden t e  Neurenberg , in  de  1 5e eeuw 
het centrum van den specerijhandel , de vervalschers van 
saffraan op den brandstapel gebracht , ja zelfs levend begraven. 
Aan handelaars , die water bij hun wijn hadden gedaan , 
werde'n de ooren afgesneden. Verbeeld u ,  hoe veel melkboeren 
er tegenwoordig verminkt zouden ronclloopen , als die barre 
straf nog bestond. En zoo liet spreker tal van strenge ver
ordeningen de revue passeeren , die indertijd tegen het 
vervalschen van levensmiddelen werden uitgevaardigd en 
toegepast. :M:et de verzachting van de zeden is daar veel 
verandering in gekomen , maar toch wordt in andere landen 
nog met groote gestrengheid tegen de vervalsching van 
le vensmiddelen opgetreden. Daarentegen is in ons Strafwet
boek daarin op hoogst gebrekkige wij ze voorzien. Spreker 
onderwierp de desbetreffende artikelen aan een snij dende 
critiek , ten betooge dat even gebrekkig als hier te laud8 tegen 
de flesschentrekkers wordt geageerd , even onvoldoen de de 
consumenten door de wet tegen de vervalschers worden behoed. 
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Zeker betreft het . hier een zeer moeielij k  t e  regelen materie 
van wetgeving , lllaar dat het veel beter had kunnen zijn, "verd 
door spreker toegelicht. Nu is onze wet 111achteloos en daardoor 
waardeloos , waar het beteugeling van vervalsching geldt. 

De rechtsgeleerden die de daarop betrekking hebbende 
artikelen ontwierpen en de Tweede Kamer , die het goede, 
dat er in was 'onbruikbaar maakte , hebben feitelijk den 
vervalscher s traffeloos , den verbruiker weerloos gemaakt. 

Daal' is bij v. de 2e alinea van art. 330 : " eet- en drink
waren of geneesmiddelen zijn  vervalscht , wanneer door 
bijmen,qing van vreemde bestanddeelen hunne waarde of 
hunne bruikbaarheid verminderd is . " Derhalve afgeroomde 
melk is geen vervalsching , evenmin is  hij s trafbaar die 
afgetrokken thee of saffraan verkoopt , of die kunstlcoffie , 
kunstamandelen enz. verkoopt , want hjj heeft el' ni ets 
bijgemengd. 

In andere artikelen is gevorderd het bewij s  dat de verlcooper 
weet , dat de waren vervalscht zijn .  Nu , die zal wel altij d 
lllet een onnoozel gezicht verklaren , dat hij el' niets van 
weet en volkomen onschuldig is . 

De Minister erkende in 1 880  volmondig , dat geen artikel 
in onzen tij d zoo noodig is als een dat de vervalsching van 
levensmiddelen b eteugelt. En wat werd er van de wet en 
hare toepassing ? Men heeft een wapen gesmeed , dat niet 
te gebruiken is .  De  Oommissie van Rapporteurs nam el' de 
scherpte af , de Kalllel' ontdeed het van de punt , en nu is 
het oud roest. Aan de bedoeling dat van Rijkswege gelegen
heid zou worden gegeven on�. de verschill ende waren te 
onderzoeken , ten einde te voorkomen dat de verkooper van 
vervalschte artikelen zich zou leunnen verschui len ach ter 
onbeken dheid , is tot 0lJ den huidigen dag nog geen u i tvoer ing 
gegeven. De wet i s  dus een doode le tter gebleven. Er zij n 
wel landbouwproefstations , waar grondstoffen , mestspec iën 
en vee voeder wordt ond erzocht , maar voed i ngsm i dde len V O G I.' 



den mensch worden geweerd. Voor het invaliede ,maken 
van den mensch worden jaarlû ks groote sommen toegestaan , 
nog onhtngs 9 millioen voor nieuwe geweren , voor het 
val iede houden van den mensch daarentegen geen cent 
( toejuichingen). 

Daarbij komt , dat het voor de Gemeenten moeielij k valt 
in deze verorcleringen te maken , daar het onderwerp reeds bij 
de wet is geregeld. En met den dag wordt het dringender 
noodig , dat er maatregelen genomen worden , daar de scherpe 
concurrentie aan den eenen en de straffeloosheid aan den 
anderen kant , den eerlijken handelaar haast geen keuze 
mee::.' laat. El' zijn eerlij ke handelaars , maal' met onze op 
dit punt zoo lamlendige wetgeving staan zij veelal als het 
geldt het al of niet verkoop en van minderwaardige en vaak 
vervalschte artikelen , voor de keuze " lneêgaan of ondergaan " .  
De overheid moet  den eerlij ken handel steunen. vVelke 
waarae heeft het , als de ijker nauwkeurig onderzoekt , of 
een kilogram een milligram te weinig inhoud heeft , als 
daarmee waren verkocht worden 1 0  en meel' pCt.  onder de 
waarde ! Is het hier niet de mug ui tzuigen en de kemel 
verzwelgen ? 

Spreker wees er op , hoe in andere landen de keuring 
van levensmiddelen uitstekend geregeld is , en hoe in België 
1 0  maanden na het tot stand komen van de wet de labora
toria reeds waren ingerich t. Het in den handel brengen van 
ziek vleesch geschiedt hier zoo goed als s traffeloos en is  
de bron voor reeksen van ziektegevallen. ,V ordt zoo'n 
slager een enkelen keer be.,trapt , dan krijgt hij f 10 boete. 
Gelukt het hem een volgenden keer weer een ziek rund in 
te voeren , dan heeft hij die boete er 20-voudig uitgehaald. 
ALPHONSE K ARR heeft die wan verhouding zeel' scherp getee
kend door te zeggen : als ik  mijn kruiden ier vergiftig , \vord 
ik geguillotineerd ; vergiftigt hij mij , dan krijgt hij 20 fr. boete. 

De burgerij moet op verbetering aan dringen , de publieke 
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opinie moet de overheid er toe nopen , vVaar ieder over 
slechte ' zaken klaagt , moeten allen medewerken om althans 
de kwade practijken den kop in te drukken. 

De bestrijder van de vervalsch ing van voedingsmiddelen 
bevordert ongetwijfeld de wel vaart , maal' nog veel meer de 
volksgezondheid en het al lermeest de zedel!jkheid. 

Spreker werd voor zilne schoone re de zeer toegejui cht. 



VI. 

Prof. Dr.  B.  J .  STO KVIS. 

Over verrnoeienis. 

De belangstelling in de natuurkundige voordrachten in 
den afgeloopen winter was zeer levendig , maar zóó vol als 
onder het gehoor · van Prof. STOKVIS de gehoorzaal was , 
herinneren we ons haar sedert lang niot gezien te hebben. 

De Amsterdamsche hoogleeraar zou onze aandacht bepalen 
bij de vermoeienis , en hij deed dit in een causerie , di e 
tevens uit een letterkundig oogpunt hare bekoring had. Al 
dadelijk begon hij met de beteekenis der uitdrukking , 
waarInede wij het verschijnsel aanduiden , te zoeken bij 
de spraakmakende gemeente . Het kwam spreker voor , dat 
in het woord " vermoeienis " op zi ch zelf het verschijnsel 
reeds is aangeduid. De  N ederlandsche en Germaansche talen 
hebben in de woorden moede , vermoeienis , Müde , Ermüdung , 
Müdigkeit kennelij k  verband willen houden met de woorden 
1110gen , kunnen , vermogen , macht , die juist het tegen
overgestelde beteekenen. Vermoeienis is als ' t  ware de 
negatie van het kunnen , het vermogen. En zooals het volk 
zegt van iem and die zich van 't leven berooft : hij heeft 
zich "verdaan " ,  zoo ligt ook in vermoeienis het begrip ï 

dat alle macht voorbij is .  Zoo staat ook In de Germaansche 
taal het verbum "fatigare " in verband m et " facere " , " doen" , 
en is met fatigare eigenaardig ui tgedrukt , dat door veel te 
doen het doen ten slotte onmogelijk is geworden. 
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Spre,ker zou het verschtjnsel van d e  vermoeienis nader 
trachten t<3 omschrij ven en vooral nagaan, hoe het ontstaat 
en hoe het tot ons lichamelijk welzijn kan bijdragen of tot 
ziekten aanleiding kan geven. 

Men onderscheidt lichamelij ke en geestelij ke vermoeieni s. 
Lichamelij ke vermoeienis is het ge volg van het gedurende 
langen tij d in gebruik houden van die eigenaardige bewege
lijke deelen , die overal aan het skelet verbonden zijn en 
die nlen spieren noemt. Nu weet ieder dat elke bepaalde 
l i chamelij ke , arbeid slechts gedurende eenigen tij d kan worden 
voortgezet en ten slotte e en eigenaardig gevoel veroorzaakt , 
dat ons dwingt tot staking van dien arbeid .  En wie voor 
't eerst zich overgeeft aan ' t.edele kegelspel of voor ' t  eerst 
een ros bestij gt , zal gewaar worden dat die vermoeienis 
z ich bij hem veel sneller openbaart dan bij een ander , die 
aan die spieroefening gewoon is. Hij b�merkt ook , behalve 
de onmogelijkheid om het werk lang vol te houden , dat 
bepaalde spieren hem pij n  doen. 

De  studie nu van de vermoeienis i s  verreweg het gemak
kelijkst waar het betreft de spieren , die samentrekbare 
organen , die korter en dikker kunnen worden en daardoor 
de aanhechtingspunten nader tot elkaar brengen. Een ltali
aansch gel eerde , prof. ANGIDLO Mosso , een van de uitstekendste 
leerlingen van onzen MOLEscHoTT , heeft voor het meten 
van de vermoeienis bij den mensch een interessan t werktuig 
uitgedacht : de ergograaf , waarmede ten' vorigen jare door 
onzen landgenoot Dr. LANGEMEYER een reeks belangrij ke 
onderzoekingen zijn  gedaan. De samenstelling van de ergograaf 
[letterlij k : schrij ven van het ( verrichte) werk] is de eenvoud 
zelf. lIet instrument bepaalt of meet niets anders dan de 
kracht van den luiddenvinger , élie in een lus steekt , 
waardoor die vinger , zich buigende , een draad naar zich 
toe kan halen , waaraan een ge wicht hangt. 

Geschi edt dat ophalen V::l.l:l het gew ich t  nu langzaam , 
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dan kan 111en ' t  lang volhouden , 111aar bij een snel tempo 
wordt de vermoeidheid ras zoo sterk , dat feitelijk  een abso
lute werkstaking van de spier volgt. De toestel geeft den 
arbeid van de spier terug dool' een wij zer , die elke spier
werking door een lijn aanteekent op een beroete , draaiende 
trommel. Dit de twee factoren , het opgetrokken gewicht en 
het aantal lijntjes op de trommel , volgt dan van zelf de 
be rekening van den verrichten arbeid in kilogrammeters. 

Heeft men op die manier het vverk van de spieren ge
registreerd , dan kan men uit die ergografische curven het 
duidelijk  bewij s  afleiden , dat b .  v. de rechterhand het werk 
veel langer volhoudt dan de linker ; dat de werking van 
de spier niet in sprongen, maar gelijkmatig en regelmatig 
vermindert , to tdat men ten slotte het gewicht in het geheel 
n iet meer kan optillen ; dat b ij het tillen van 1 à 2 kilo 
duidelijke hooge curven worden verkregen , maar bij v. b!j 
7 kilo de hoogte daarvan uiterst gerillg is ; maar vooral , 
dat de oefening bij spierarbeid een groote rol speelt , blijk
baar uit het allengs grooter worden van de curven naarmate 
men meer vertrouwd wordt 111et het optrekken van het ge
wicht. Zoo kan iemand , die met den 111iddenvinger aan
vankelijk 1 5  kilogrammeter arbeid verrichtte , in 7 weken 
het tot 27  à 28 kgm. brengen , en dus 80 à 90  pOt. arbeid 
door oefen ing winnen. 

vVelke is nu de beteekenis van dit verschijnsel , dat wordt 
uitgedrukt door het spreekwoord: oefening maakt den meester? 
Zijp- de spieren inderdaad zooveel krachtiger geworden , of 
heeft men de beweging op betere en minder kostende wijze 
leeren uitvoeren ? Het eerste grijpt  zeker plaats : de spieren 
worden wel wat krachtiger , 111aar de hoofdzaak is , dat nlen 
de spieren zoo leert inspannen als voor het bedoelde werk 
het doelmatigst is en dat nlen l eert ane spienverkingen , 
die er niet mede te maken hebben , buiten te sluiten. Bij 
ervaring weet men , dat het door oefening gelukt spierbe"we-
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gi ngen u i t  te  voeren , d ie  aanvankel ijk  onmogelij k  schijnen. 
Het blijkt dus , dat bij oefening nog een zeel' bij zondere 
factor in 't spel i s , waarop wij len onze groote DO.NDERS 
reeds gewezen heeft , m .  a. w. , dat oefening niet mogelij k 
is . zonder bemiddeling van het centrale zenuwstelsel van 
onze hersenen . 

lIet gebrekkig loopen van een kind is het gevolg van 
het niet genoeg onder bedwang hebben van die spieren , 
die

. 
alleen voor het loopen dienstig zijn ; als iemand begint 

te kegelen , zal hij een aan tal spieren gebruiken , die el' 
niet bij noodig z�in ; eerst dool' oefen ing slaagt men el' in , 
dool' bemiddeling van zijn wil een aantal spierbewegingen 
te onderdrukken , die voor de ge wilde beweging absoluut 
overb?dig zijn , ja  die tegen werken , en eerst dool' oefening 
zal men leel'en dool' middel van het centrale zenuwstelsel 
bepaalde spierbewegingen uit te voeren met de minst mo
gel ijke inspanning. Qnbewust wordt in de hersenen de wil , 
die bopaaIde spiergroepen zal bewegen , alleen naar die 
groepen en naar geene andere , hoe dicht in de buurt zij ook 
liggen , gezonden Op die wij ze wordt dan de arbeid met 
hetzelfde effect en met veel minder kosten verricht dan in 
den aanvang der oefening. Een assis tent van Prof. KRON ECKE , 

liep de trappen van den Ylunster te Bern op en bepaalde 
de hoeveelhe id  stof , die bij die spierbeweging gebru ikt 
werd . Bij de eerste bestijging had hlj een hoeveelheid s tof 
vel;bruikt overeenkomende met 40 gr. koolzuur. De volgende 
dagen herhaalde h ij dat klinl1nerr en ' t bleek , dat na ver
loop van 1 4  dagen dezelfde inspanning aan ' t  lichaam slechts 
30 gr. kostte. De voortgezette oefening had dus  in dien tij d 
25 pOt. voordeel aangebrach t. 

En zoo is het ook physiologisch juist al s we zeggen , dat 
de vermoeienis begint in de hersenen , den zetel van onzen 
wi l .  Vandaar ook dat ieder i n cl i v i d u  zij n e i genaardige ve r
moeienis heeft , wat duidelij k uitkomt i n  het eigenaanlig 
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karakter van de curven , die de ergograaf opteekent. Die 
toestel - leert dat men den mensch ook herkennen kan aan 
de wijze waarop hij zich vernlOeit. 

Voorts is gebleken dat de vermoeienis zeer geinfluenceerd 
wordt door ' de temperatuur der omgeving. "Vie weet niet 
dat de een of andere spierbeweging des zomers veel meer 
inspanning kost dan in den -winter ? Zoo is het 't waar
schijnlij k , dat verreweg de meeste gevallen van zonnesteek 
eigenlij k niets anders zijn dan gevallen van vermoeienis. 
Wie weet verder niet , hoe ook een vinnige , echt Siberische 
kou elke heweging ten stotte absoluut onmogelij k l1laakt. 
En behalve de omgeving van den mensch zijn op de ver
moeienis-curven vooral van invloed de eigenaardige gemoeds
toestanden , de stemming waarin men verkeert , de sen satie 
die men gevoelt. Gevoelt men zich aangenaam gestemd , 

, men zal krachtiger arbeiden en de vel'liloeienis als ' t  ware 
op de vlucht jagen. Zoo kan ook de geeste1 ij ke arbeid op 
den lichamelijken werken en omgekeerd. Overspanning van 
den geest zal ,ongeschikt maken voor arbeid van het lichaam 
en sterke li chamelijke inspanning zal den arbeid des geestes 
in hooge mate kunnen beleml1leren. 

Spreker had daarvan op een reis in Zwitserland een 
treffende ervaring opgedaan. Op zekeren dag te Ohamounix 
zijnde , had hij tegen den raad van zijn gezelschap den ge
heelen dag , 1 0  à 1 1  uren aan één stuk geloopen. Des 
avonds gevoelde hij zich bepaald llloê in het hoofd , ziek 
en was niet in staat tot eenigen geestelijken arbeid. Een 
ge voel van absolute psychische onmacht was over hem' ge-
1\:omen , zoodat zelfs het lezen van de courant hem onmo
gelijk was. Hiel' was düs een geval van terugwerking van 
overmatigen lichamelijken arbeid op den geest. Een ander 
geval ervoer spreker in Italië , op een dag , waarop hij 
volstrekt geen licl�amelijken arbeid verrichtte , maal' vele 
menschen sprak , een diner bij woonde , toosten hield , van 
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de  eene recep tie naar de  andere g ing, en  toeH hij den dag 
b esloot  in den schouwburg , door een

, 
onweers taanbal'en slaap 

werd overvallen en een onverwinlij ken lust om naar buis 
te gaan , waaraan hij dan ook voldeed. Het ging niet vlug ; 
spreker kroop langs den weg en toen bij eindelijk  zijn 
kamer had bereikt , zou een behulpzame hand die hem ont
kleed en op bed had gelegd , hem uiterst welkom zijn geweest. 
Hij viel neer als een blok. Het was spreker te moede , 
alsof hij een overmatigen spierarbeid had verricht. Nog nooit 
had hij zulk een spierpijn gevoeld. 

Als men nu beide verrichtingen , geestelijken en lichame
lij ken arbeid harnlonisch afwissel t , dan be vangt den mensch 
die eigenaardige toestand van zich wel bevin den , die 
men op reis , onder 't geno t van een heerlijke wandeling , 
zoo spoedig ervaart en die in ' t  a lgemeen op de gezondheid 
zulk een heiizamen invloed uitoefent ; dan worden de stoffen , 
die b ij vermoeienis van het lichaam , eo.  die wellce Lij ver
moeienis van den geest onts taan , in geene gl'ootere hoeveel
heden geproduceerd , dan met de harmonie dier verrichtingen 
overeenkomt. 

Onder de lni ddelen di e ter beschikking van den mensch 
s taan om de vermoeienis tegen te houden , is de alcohol 
de meest  bedriegelijke . . In plaats van een werkelijke opwek
king van het zenuwstelsel ten gevolge te hebben , doet de alcohol 
het tegendeel : hij neemt een deel van ons onderscheidings
vermogen weg. Betere middelen om de vermoeienis tot een 
minim�m te reduceeren zijn  de thee , de chocolaad , de cacao. 

Is de lichamelijke vermoeienis dus een zeer gecompliceerde 
toestand , waarbij het centrale zenuwstelsel , de spierwerking en 
de stoft'en die gedurende de beweging onts taan een rol spelen, 
niet minder ingewikkeld is de vermoeieni s bij onze zintuigen 
en bij de inspanning van onzen geest. Ook zij kunnen door 
ons geoefend worden , wat ten duidelij kste bewezen is door 
de proeven van DONDERS , die de eenvo udigste verrichtingen 



van den geest met betrekking tot den tij d , die daarvoor 
noodig is , heeft gemeten , en aantoonde , dat dool' oefening 
de tijd ,  die onze zintuigen en onze hersenen voor het ontstaan 
van de eene of andere gewaarwording noodig hebben , ver
mind81'd kan worden bijv. tot 1 /5 van den oorspronkelijken tijd .  

N a ook . de vermoeienis van de  zintuigen besproken te  
hebben , stond Prof. STOKVIS s til bij het  tegenwicht dat ons 
tegen de vermoeienis gege ven is in de rust , dool' GOETHE 
zoo gevoelvol omschreven in het " ,Vanderers Nachtlied ' : 

U eber allen Gipfeln 
Ist Ruh ; 

In allen vVipfeln 
Spürest du 

Kaum ein en lIauch ; 
Die Vögelein schweigcn Jm  vValde 

Warte nul' , balde 
Ruhest du auch. 

Die rust wordt ons geschonken dool' den slaap , het beste 
geneesmiddel tegen de vermoeienis , waardoor deze als ' t  
ware een regeneratie-proces wordt , dat vooral in  het  centrale 
zenuwstelsel to t stand komt. Veronachtzaamt men die rust , 
dan wordt de vermoeienis , in plaats v·an een compensatie
inrichting, een voorbeschikkende voorwaarde voor ziekte , 
dan wordt zij oververmoeienis , of , zooals de lTranschen het 
zoo teekenend noemen , surménage , zoowel li chamelij k als 
geestelij k ,  Spreker was hier gekomen op het terrein del' 
lnaatschappelij ke vraagstukken. Geostelij ke overlading is een 
kwaal van onzen tij d. �1en overdrij ft echter dool' vooral 
tegen overlading van geestelij ken arbeid op d8 lagere school 
te waarschuwen . lIet kind zal niet meel' verwerken dan het 
kan : de natuur h erstelt het op de l agere schoolbanken be
dreven kwaad van zelf ; maar veel ernstiger gevaar levert 
de intellectueele overlading op voor den jongeling en het 
jonge meisje .  
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Ook  de  nadeelen del' surménage physique lichtte spreker 
met voorbeelden toe ; hij wees el' o .  a .  op , hoe een vermoeid 
individu zij n weer.standsvermogen tegen besmettelij ke ziekten 
verliest ; hoe àe vermoeienis een voorbeschikkende oorzaak 
IS wanneer andere oorzaken meewerken , voor het ontstaan 
van giek ten van het hart en de longen ; l11aar d1:ü langdurige , 
krachtige  arbeid opzichzelf Z Q U  moeten leiden tot vergrooting 
van het hart en ten slo tte tot  hartziekte , dat is gelukkig 
n ie t  be wezen. Kuns tmatige arbeidsbeperking bij de wet 
noemde . spreker een bespotting der natuur , die de menschell 
Iiiet gemaakt heeft van eenzelfde doorsnede. vVat den een 
gemakkelijk valt, kan voor den ander te veel zijn .  

Veel meer dan voor de arbeiders met het liehaam , z ijn 
beperkende maatregelen voor de werkers nie t  het hoofd 
noodig. Hun surménage intellectuel wordt buitendien meestal 
zeel' verergerd door surménagc émotionnel. Bij de over
spanning van den geest komt zoo licht overprikkeling door 
angs t , vrees of andere gemoedsaandoeningen , die het proces 
van over vermoeienis zeer verergeren. Spreker lichtte dit 
lTIet menig voorbeeld toe, OITI ten slo tte ook hier weel' te 
komen tot de conclusie , dat ieder individu op zijn manier 
oververmoeid wordt. 

Heeft men ons lichaam wel eens vergeleken met een 
machine , die vergelij king kan moeielijk opgaan , want de 
mach ine kent geen vermoeienis , zoolang men ze slechts 
voedt. Toch is dat onderscheid slechts sch�jnbaar , in zoovel' 
ons lichaam ook onvermoeibare organen bezit , waarop onze 
wil geen invloed uitoefent . Die machines in ons lichaam 
zijn het hart en de longen , het darmkanaal en de klieren , 
organen die bij het onderhoud van ons lichaam met de 
prozaïsche functie belast zijn  om het huishouden aan den 
gang te houden. Ze s taan n ie t  tegenover de andere , maal' 
el' naas t , en werken to t één groot  doel samen , gel ij k II uXLB Y 
het in een schitterende vergelüking dui delij k maakt : het 
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levende lichaam , zoo  zegt h0 , is een leger gelij k , e lke  cel 
i s  een soldaat , elk orgaan een bataljon , de hersenen zijn  
het  hoofdkwartier , de zintuigen geven de signalen en het  
hart en de longen zijn  de gedeputeerden te velde . 

Er komt een tij d , dat ook dit leger onvermij delij k  de 
nederlaag zal lij den , maar zoolang het ons gegeven i s  er 
meê te denken en te werken , mogen de woorden van DE 

GENESTET ons inspireeren : 
" Des drij vers geweldige roede 

Drij ft rust' loos ons voort op het pad , 
vVij worstelen , maar worden niet moede , 

W ij weif 'len , maar worden niet mat." . 

En ten opzichte van overinspanning en vadsige rust zij 
ook herinnerd aan de woorden van den Duitschen nledicus , 
die eeuwig waar blijven : 

" In der Stille des Klosters , und im Gerausche del' vVelt 
sind tausend llandlungen geheiligt ,  auf denen der Fluch 
der N atur ruht. Auf bequemen Müssiggang , so gut wie 
auf überstrengte Arbeit , auf 'Villkühr und U eberfluss , so 
gut wie auf N oth und Mangel sieht sie mit traurigen Augen 
nieder. ZUl' 1\iässigkeit ruft sie. Wahr sind alle ihre Ver
hältnisse , und ruhig alle ihre Wirkungen" . 

De  boeiende rede werd met groote aandacht gevolgd. 



VI I. 

Dr. C. HOITSE MA . 

O ver Ontploffingen . 

In de natuurkundige voordracht door Dr. O. lIoITSE i\r A ,  

leeraal' aan de Kon. Mil. Academie te Breda , in Düi.c;entül 
gehouden , behandelde spreker het onderwerp : ontploffingen . 

vVat pleiten i s  voor den advocaat , het bezoeken van 
patienten voor den medicus - aldus begon spreker z ijn 
voordracht -- - dat zijn ontp loffingen voor den militair. Spr. 
wenschte dit onderwerp uit een scheikundig oogpunt te 
behandelen. De vernielende kracht der ontplofbare stoffen 
valt meer in het oog van het publiek dan 't nut dier 
ontploffingen en hare beteekenis .  

De scheikundige BERTHELoT zegt in  een  zijner geschri ften , 
sprekende over " de philosophie der on tploffingstoffen " : 
" de studie der ontploffingstoffen heeft voor den menschel ijken 
geest , voor de verbeelding iets verleideUjks , en dat om 
twee redenen : 1 () wegens de groote macht d i e  zij den 
menschen in handen geven ; 2° wegens de uitgebreidheid 
die door hen het terrein verkrijgt , waarop wij de natuur
krachten en de natuurwetten bestudeeren. Dit  tweede punt 
valt , uit den aard der zaak , mind er onder ieders aandacht. 
lIet eerste daarentegen des te meer. Wanneer men in 
gezelsQhap het woord ontploffing noemt , denkt  de een 
direct aan gasontplofE.ng , mijnontplofEng , de ander even vlug 
aan bommen , anarchisten , dynamietmannen. lYlet  al die 
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miserabele dingen :t;ou spreker ons  niet bezig houden , maal' 
veeleer trachten aan te toonen , dat el' op ' t  gebied del' 
on tploffingen meer licht dan schaduw bestaat. 

De studie der ontplofbare stoffen toont ons gansch andere 
toestanden van de stof dan waaraan wij gewoon zijn .  vVe 
leven en experimenteeren onder den druk van slechts één 
atmospheer , d. i .  ruim 1 lCG. op de I I c�L of zoo goed 
als geen druk. Onze gemiddelde temperatuur met al hare 
variatiën is betrekkeltjk  niet ver verwijderd van die nog 
lagere temperatuur , waarop alle stofveranc1el'ing ophoudt , 
en van dat lage grensgebied s tamt het meerendeel van onze 
kennis op natuur- en scheikundig gebied. I-Ioe anders :t;ijn 
de drukkingen en temperaturen in het binnenste del' aarde , 
hoeveel grooter de snelheden de l' planeten en kometen , 
die hOllderden kilometers in  de seconde afleggen. 

vVel niet ?;oo belangrij k zijn de dl'ukkingen , temperatüren 
en snelheden , bij on tpl offingen waargenomen , maar toch 
yeel aanzienlijker dan bij de gewone JOOl' ons bestudeel'de 
vel'schijnselen. Drukken van duizenden atmospheren , ze zijn  
gemeten ; temperaturen , d ie  misschien met sterrentempel'a
tUl'en kunnen wedij veren , zijn bepaald ; snelheden , zoo al 
niet van honderden , toch van kilometers in de seconde , 
ztin berekend. Zoo leveren de  ontplofbare stoffen ons een 
apart gebied voor de chelnie ,  de physica , de mechanica , 
dat den overgang vormt tusschen dat onzer gewone waal'-
nemingen en dat met de zooeven bedoelde buitengewone 
afmetingen. Dit moge het belang voor de wetenschap van 
de studie dezer lichalnen verklaren. 

vVat zijn  ontplofbare stoffen ? De uitdrukking vereischt 
eenige toelichting. We ûen rondom ons in de natuul' 
voortdurend op enorme schaal , nu eens ui tel'st vlug , dan 
weer ui terst langzaam , processen zich afspelen , die men 
gewoon is chemische processen te noemen , chemisch , omdat 
ze verandel'ing in de stof te weeg brengen. De ervaring , 



6 1  

die' we daaro ver opdoen , geeft ons onze c hemische kenni s .  
De  vraag i s  nu : waarin is een ontploffingsproces van de 
andere chemische processen te onderscheiden ? Gaan ,ve 
hiertoe eenige kenmerken der chemische reacbes na : 

1 0. Elke chemische reactie heeft tij d noodig , zekere 
snelheid. Spr. vergeleek die werking met die van een 
spoortrein , die van A. tot R. telkens denzelfden weg 
doorloopt , denzelfden arbei�l verricht j terwij l  slechts de 
tij d ,  waarin dit geschiedt , kan verschillen. Zoo ook bij de 
chemische reactie : dezelfde beginstof , dezelfde producten , 
dezelfde tusschenproducten en arbeid , alles he tzelfde , behalve 
weer : ze kan in korter en langer tij d verloopen , in zooveel 
tij d als wij maar wenschen. Die snelheid van reactie heeft 
een voorname eigenschap : hoe hooger de temperatuur , des 
te sneller de reactie. Spr. verduidelijkte dit door het 
kl eurlooze zuringzuur te vereenigen met het in water 
oplosbare , violette cameleon minerale. · Bij een kamertem
peratuur van 1 60 verliest dit zijn kleur in enkele uren , 

bij 900 is de kleur direct weg , en btj een tusschentemperatuur 
van bv. 600 geschiedt het binnen enkele lninuten. 

Zoo heeft Prof. V ICTOR MEYER uit Heidelberg bevonden , 
�at bij het vormen van knalgas de reactie tusschen waterstof 
en zuurstof is : 

b ij 3050 in 2 weken 0 pOt. knalgas 

" 3570 " 1 dag 0 . 6  " id .  

" 4400 " 1 " 8 " id. 
" 5 1 80 " 1 ,, 50 " id.  

Ook door een grafische voorstelling is deze tor.nam e van 
reactie-snelheid bij verhooging van tenlperatuur dui delij k  
t e  'maken . 

Sommige reacties geschieden zoo snel , dat men ze n i et 

lum waarnemen. Bij lage temperatuur ( volgens RAOUL PJC'TET 

beneden 1 250 onder 0) h ouden all e  chemisch e reacti es op. 
2°. Bij alle chemische pro cessen heeft of o n t w i kkel i ng  
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àf absorptie van warmte plaats . ",Vij verwarmen ons , ten 
minste als wij zoo gelukkig zijn het te kunnen doen , aan 
de warmte die vrij wordt bij het chemisch proces tusschen 
de zuurstof van de lucht en de kolen in onze kachels. vVe 
merken die warmte bij onze lampen , waarin reacties plaats 
hebben tusschen gasmengsel of vloeistofmengsel (petroleum) 
en de zuurstof der lucht. 

Spr. toonde dit ook aan dool' menging van glauberzou t 
en natron , waarbij warmte geabsorbeerd , en door lnenging 
van bij tende natron en zoutzuur , waarbij warmte ontwik
keld werd. 

De ontploffingsverschijnselen nu behooren tot de groep 
dier processen' , waarbij warlnte wordt ontwikkeld. 

Men kan deze groep in tweeën splitsen : 
1° .  die chemische reacties , waarbij geen gassen worden 

ontwikkeld ; 
2°. die waarbij wel gassen ontstaan. 
Tot de laatste behooren de olltploffingsprocessen. Derhalve : 

Waar warmte geabsorbeerd wordt , zooals bij ' t  bevri ezen 
van water , of daal' waar reeds aanwezige , doch samengedrukte 
gassen zich ontspannen , zooals bij 't ontkurken van flesschen 
met" koolzuurhoudende dranken , i s  geen ontpl offing aanwezig. 
Bij ontploffing gaat de uitzetting crescendo , bij ontspanning' 
van gassen diminuendo. Ook het bij verwarming uitzetten 
van vloeistoffen en vaste lichamen is geen ontploffing. Immers 
ontploffingen zijn warmte en gasleverende chemische reacties. 
Het omgekeerde e ven wel is niet waar : verbranding van 
koolstof in een kachel is geen ontploffing. Een stuk steenkool 
is rondom door de zuurstof der lucht omgeven. Begint de 
werking tusschen de kool en de zuurstof , dan zal eerst een 
dun oppervlakkig laagje verbranden. Daardoor ontstaan 
gassen , die direct de aanraking tusschen de overige kool 
en de overige lucht verhinderen. Eerst moet meel' diffusie 
van gassen plaats hebben , zullen de kool en de zuurstof 
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elkaar weer ontmoeten. Men zal licht inz ien , dat onder 
zulke omstandigheden de reactie onmogelij k  eene zooc1anige 
kan worden , die zich uiterst snel over de geheele massa 
uitstrekt. De stoffen moeten wel zeer homogeen gemengd 
zijn , opdat de reactie overal even snel kunne plaats hebben. 
Salpeter , zwavel , kool , wordt eerst

' 
kruit , als 't ui terst 

goed gemengd i s .  Waterstof uit  een buis stroomend vormt 
bij verbranding geen knalgas , omdat de reacti e alleen aan 
den ZOOlll der vlanl geschiedt : eerst b:U goede menging met 
de zuurstof ontstaat knalgas. 

Wat gebeurt nu bij een ontploffing ? 
Terwijl de reactie plaats vindt , gaat de temperatuur zeel' 

vlug verschjllende waarden doorloopen . 
. Van een bepaalde temperatuur is hierbij dus geen sprake. 

Wil men derhal ve nagaan , hoe dit proces bij een bepaalden 
warmtegraad verloopt , dan moet nlen bij zondere maatregel en 
nemen ;

' 
door de ontplofbare stof geleidelij k  te verwarmen 

in een luchtledige ruimte , kan men , wat spreker noemde 
de ontploffing temluen. 

Dat bij langzame verwarming in ' t  luchtledige de reacties 
zoo\Teel langzamer geschieden , geeft e en middel aan de 
hand OIU enkele explosieve stoffen , zooals kruit , schietkatoen 
enz� in de practijk te keuren. Jlebben wij . nu echter een 
ontploffing op ' t  oog , dan verwarmen we niet geleidelij k , 
maar snel. . ]1oe snel de voortplanting van de reactie dan 
is , hangt af van de hoeveelheid warmte , die öntwiklceld 
wordt , van de geschiktheid van de stof OJY.l di e warmte op 
te nemen , van het geleidingsvermogen der omge ving , van 
den vorm . der stof en nog vele andere omst.andigheden. I-Iet 
is dus duidelij k ,  dat die voortplantingssnelheid bij verschillonde 
stoffen zeer verschillend is. Zoo heeft BERTI-IELO'l' bij . z ij n  
hoogst gevaarlij ke proeven met ni troglycerine , schietkatoen 
enz . , geconstateerd , dat . de voortplantingssnelheid van : 

n i troglyceri ne + 1 05 0  l\L pel' second e  bed ro eg , d i e  van 
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schietkatoen 4000--6200 1\1:. per seconde , en die van 
nitromanniet 7 7 00 JYI. per seconde. 

Dat de voortplantingssnelheid van los krui t betrek
kelijk gering , die van schietkatoen iets grooter , van 
knalzilver zeer groot  is , werd door spreker met proeven 
aangetoond. 

Die groote voortplantingssnelheid bij ontploffingen geeft 
verklaring van het zonderlinge feit , dat dynamiet , dat op 
een rail ontploft , in die rail een gat slaat , dat een visite
kaartje , waarop knalzilver , bij ontploffing doorboord wordt. 
Bij de ontp loffing immers , die in onmeetbaar korten tij d 
geschiedt , hebben de gassen , die gevormd worden , een 
hoogen druk en groote dichtheid ,  zetten zich uit naar alle 
kanten en drukken dus het ij zer , de papierdeeltjes e. d. 
ui t elkaar. Spr. toonde dit door eenige zeer duidelijke proeyen 
a,an en betrad veryolgens het gebied van het chemisch 
evenwicht. Elke chemische reactie is iets tweeledigs : de 
stoffen A gaan over in stoffen B. Als nu echter tevens de 
omgekeerde werking mogelijk is , dan zal een strijd tusschen 
beide stelsels ontstaan , welke spr. vergeleek met een strij d 
tuss�hen twee beschaafde natiën , die h iermede eindigt dat 
ieder een eigen terrein behoudt en de kwestie slechts 
hierover loopt , hoe groot  het overgangsgebied zal zijn .  
Ten slotte zal een zekere hoeveelheid van beide stoffen 
vreedzaam naast elkaar bestaan : ieder behoudt zijn eigen 
terrein. Dit is wat men noemt 't chelnisch evenwicht. 

Nu zijn  alle chemische reacties omkeerbaar. 
Spr. nam een bruin gas van 14 deelen s tikstof en 32  

deelen zuurstof. Di t  kan bij afkoeling overgaan in een 
kleurloos gas , bestaande uit 28 deelen stikstof en 64 deeleil 
zuurstof. Bij verwarming hiervan wordt weder het oOl'spron
h.:oltjke gas opgeleverd. Een mengsel van antimoniumsulfide 
en waterstofchloride , oranjerood van kleur , gaat bij verwar
min�' over i n  ' t  kl ellrlooze mengsel : antimoonchlori c1e en 
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\vaterstofsulfide. Verkoelt men di t , dan ontstaat 'weer het 
oorspronkelijke mengse1 . 

In verreweg de meeste ge vallen echter merken ' we niets 
van de omkeering en nemen we de chemische reacti e slechts 
in één ri chtiilg waar. Di t  komt , omdat de reactiesnelheid  
van de , omkeering te klein i s , dan ' dat wij ze  kunnen 
waal�i1emen , ,met nalne wanneer de omgekeerde l;eactie 
eerst bij een veel hoogere temperatuur zou kunnen plaats 
hebben . Di t  is nu ju i st bij ontploffingen het geval. Daar 
zou de omgel�e erde reactie eerst bij veel hooger� temperatuur 
kunnen i ntreden. Wordt di e temperatuur bereikt , dan gaat 
' die i'eactie eerst uiterst langzaam , maar gaandeweg sneller 
dan de oorspronkelijke. 

In verreweg de meeste gevallen echter kunnml wij die 
hooge temperaturen ni et bereiken . vVare ons dit mogelijk , 
we zouden de oorspronkelijke stof weder krijgen. Alleen 
knalgas geeft ons een voorbeeld hiervan : wanneer we d i t 
laten explodeeren , krij gtm we water , en dit kunnen we , 
b 9  hooge temperatuur , door den waterdamp langs een sterk 
verhitten platinadraad te laten strij ken , .weer in waterstof 
en zuurstof ontleden , welker mengsel knalgas vormt. Met 
een goedgeslaagde proef toonde spr. dit aan. 

Nu kan men zich afvragen :  is er geen ontplofbare stof 
denkbaar , waarbij de vorming van de producten del' explosie 
ongeveer gelij ktijdig begint lnet de terugvorming van de 
oorspronkeltjke stof , waardoor derhalve direct de ontploffi ng 
zou worden tegengegaan ? Ja , zulke stoft'en zijn  er. Acetyleen 
bv. i s  er een voorbeeld van : di t gas bestaat u i t  1 2  deel en 
koolstof op 1 deel waterstof. Spl i tst men 't gas in d i e twee 
deelen , dan wordt er warmte en gas ontwi kkeld. 

't Is  dus een explosi efstof. Toch , als men 't door gloei en de  
buizen le i dt , explodeert het n 'iet. Waarom ?  Omdat hU  een 
n i e t al te hooge temperatuur de prod ucten , w�uu' in ' t  
ges pl i ts t wee<1 , we el' ace ty l e e n  zu l l e n  vo nnen .  
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In 1 8 6 2  heeft BERTHE LOT inderdaad acetyleen gemaakt 
door den electrischen lichtboog tusschen lcoo lelectroden te 
proj i c i eeren in een bol met waterstof. D i t  verklaart derhalve 
het niet ontplofbaar zijn van een ontplofbare stof als 
acetyleen. 

Met deze laatste toepassingen van onze kennis van ' t  
chemisch evenwicht wilde spreker eindigen. Wat hij had 
lnedegedeeld ,  was e igenlij k maar theorie ,  en eenzijdige 
theorie ,  want behalve de invloed  van de temperatuur op 
de ontplofbare . stoffen , komen nog andere factoren i n  
aanlnerking. 

Toch , lneende spreker , was wat h ij dezen avond had 
verteld , voldoende om de overtuiging te hebben gewekt , 
dat ontploffingeü nog' wat and ers r-ijn d an geknal en geknetter. 

81)reke1" s hoogst i n tel'ess�l.nte rede werd luide toegejui cht.  



V I I I .  

Dr. A .  B R EST ER.  

O v er d en physischen toestan d d er 

vaste s terren . 

-' t  IClonk ons haast ongeloofelij k in de ooren , toen 
Dr. B�ÈSTER in den loop zij ner rede herinnerde , dat zij n  
voordracht over d e  Zon i n  dit zelfde genootschap gehouden , 
reeds acht jaar oud i s .  Immers d i e  voorcb�ach,t zal velen 
nog wel voór den geest gestaan hebben , toen z'U den 
Delftschen geleerde

, 
opnieu w hetzelfde, onderwerp lu)orden 

behandel en , thans zoo veel mee r u i tgebre i d  met de re sul taten 
van het voortgezet oilderzoek van spreker's the01 :i e omtrent 
den physischen toestand der hemel lichamen. 

Trouwens w,at beteekent zulk een ni etige ' spanne t+j ds , 
vergeleken b ij de , tij dseenheden \v�armede in  het I-Ieelal 
gerekend wordt ? Wat i s  acht jaren , terwij l  het li cht van 
de meeste sterren zooveel lange�' noodig heeft om tot ons 
door te dringen ! 

Nog steeds , als wij den� sterrenhemel beschouwen , rij zen 
al lerlei vragen naar het hoe en waaroIn , vragen �vaarvan 

er velen ni et voor , oplossing v�tbaar schijnen , maar toch 
ook weer vele andere waarop men lllet zekerhe id het ant
woord weet te geven en waardoor onze t+jd z ich onderscheidt 
van dien van Salomo , di e uitri ep : wie zal vin den wat diep 
verborgen en ver verwij derd is ? 

Spreker 'zou z ich
' 

bepale� tot sl echts een gedeelte van 

h etgeen d e  menschel lj k e  geest he eft u i tgevol's �h {; om trent 
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de  millioenen hemellichamen d i e  he t  onmetelij k heelal 
bevolken , namelij k to. t hetgeen men weet yall de vaste 
sterren , waarbij hij het zekere aan de hypothese liet voor
afgaan. 

Ter wij l de planeten allefi hehalye eene vaste plaats aan 
den hemel i nnemen , bl ij yen de yaste sterren Ju\.genoeg on
veranderlijk  ten opzichte vStn elkaar , zoodat al s I-lipparchus 
nog eens"" o.p aarde terugkeerde ; h ij de stel'renbe�ld�n weel' 
terug zou zien , zooals hij ze 1 5 0  j .  \7-. Ohr. o.p zijn hemel
glube had afgeteekend. 

lIet aan"tal vaste s terreii i s- ,Terbazend groo.t. :Met het 
ploote oog kan men el' tegelijk ongeveer 2000 waarnemen 
en aan den geheelen hemel 6 500 ; met een binocle gewapend 
klimt dat cijfer reeds to t 1 00 000 ; met den Li ckkij keI' to.t 
1 00 mill ioen ; en maR,kt lllen gebruik van de photo.graphi e ,  
dan wordt het aantal nog veel grooter. De afsta.nden waarop 
die lichamen zich van ons bevinden , zijn  zoo o.nmetel ij k 
gro.o.t , dat men er do.o.r de parallaxis-bepaling slechts in 
geslaagd is , de verwij dering van de dichts t bij o.ns staande 
te berekenen. Naarmate de sterren verder van ons af staan , 
wo.rdt de parallaxis , die o.p haal' gro.o.tst 0 , 7  seco.nde be
eh-aagt ,  zoo. uiterst gering , dat ze niet meer gemeten kan 
wo.rden. El' zijn dan o.o.k maal' een 40-tal sterren , w iel' 
afstand men zóó heeft kunnen vinden. 

Een prachtig inzicht in het wezen yan het Heelal geeft 
de " ei gl:'n beweging , die de vaste sterren

' 
yerto.o.nen en die 

o.p ons den indruk maakt dat cie snelsten enkele seco.nden 
per jaar van stand veranderen. Dat zijn  dus niet zeer merk
bare verplaatsingen , en toch spo.eden al die vaste stelTen 
zich do.o.r het I-Ieelal voo.rt met snelheden van 30 ft 50 
ki l o.meter in de seco.nde , d. i. 1 00 lnaal sneller dan een 
kan-onsko.gel. En met eene dergelijke  snelheid vliegt o.o.k de 
Zo.n met al hare planeten in de richting van het s tel'l'ebeeld 
Hercules vo.o.rt. I::Iierui t kan men eenigszins afleiden <.lCH 
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onnoemelij ken afstand van die  sterren ' cn hare massa. Om 
de v81;beel ding tegemoet te  komen , stelle men zich voor 
dat de Zon op gelijken afstand van ons s tond als de dichtst 
bij zijnde vaste ster , Alpha Oentauri. I-1aar diameter zou zich 
aan ons dan voordoen niet groqter dan 1 /1 00 van een seconde . 
De Zon zou dan slech ts een ste'rretje  zijn  van de 2e  grootte. 
En stond zij op den afstand van Sirius , dan zou zij een 
licht verspreiden 40 nlaal minder dan die ster. 

Bij Arcturus gekomen , zou men de Zon met het bloole 
oog in 't geheel niet meer waarnenlen. 

1:-1oe zwaar ze zijn , weet men van sommige vaste stelTen 
ook , namelijk van sommige van clie dubbels tel'l'en , die 
ni et toevallig (optisch) naast elkaar staan , maar physisch 
met elkaar verbonden zijn. Dit laats te blij kt als men ze 

\ ' 
om elkaar ziet wentelen. Uit den omloopstij d  en den afstand 
kan men dan de massa berekenen. Zoo is Sirius zes maal 
zwaarder dan de Zon , terwij l 6 1  Oigni slechts ! h van de 
zonnemassa haal t. In ' t  algemeen kan men zeggen , dat de 
Zon , wat hare massa betreft , een gemiddelde ster is .  

Niet alleen in de grootte van hare massa's , lnaar ook in 
scheikundige samenstelling en physischen toestand vertoonen 
de , vaste sterren met onze Zon eene groote overeenkomst. 
Dit wordt teB duidelijkste door de spectraalanalyse bewezen . 
In het sterrespectum zien wij namelij k Î precies als in het 
zonnespectrum , ook Fraunhofersche s trepen , waarvan wij 
ook hier dikwij ls met zekerheid kunnen zeggen aan welke 
stoffen zij te danken zijn. Soms , als bij Oapella en Arcturus , 
is de overeenkomst met het zonnespectrum  :olko l11en. 

vVat wij van den physischen toestand op de Zon weten , 
kunnen w ij dus ook toepassen op de s terren .  De stelTen 
zijn dus ook , even als de Zon , bol vormige gloeiende gas
massa's met in ,haar midden een Wl tgloeiende photospheer , 
wier contin u spectrum wij enkel zo uden z i en , als niet, volgens 
KIRCHHOFF'S  onsterfelij k onderzoek , de lich topslorping van 
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het gas C l'  om, heen , el' donkere strepen of  banden in  deed 
ontstaan. 

Daal' nu een continu spectrum zich te verder in het violet 
uitbreid t , naarmate de lichtbron beeter is en de kenmer
kende banden van scheikundige verbindingen zich onmogelij k 
vertoonen kunnen als de temperatuur niet zoo laag is , dat 
scheikundige verbindingen kunnen bestaan , zoo kunnen wij 
dus uit de viole tte uitbreiding van het spectrum en het niet 
of wel voorkomen der bedoelde banden tot ce�e hoogel'e of 
lagere temperatuur van de ster besl ui ten. En zoo bestaat er 
g�en twijfel dat , tenv ü l  men de sterren · in witte , gel e en . 
roode onderscheidt , de wi tte het heetst zijn en de  roode 
he t koudst. A.lleen de roode zijn  zoo ver afgekoeld , dat 
hare atmospheren reeds scheikundige verbindingen , zooals 
b ij v. kool waterstoffen , vertoonen. Ui t de l igging en de sterkte 
del' Fraunhofersehe �tl'epen en banden kunnen wij verder 
tot het al 'of niet en meer of minder voorkomen van bekende 
aal'dsche stoffen beslui ten ; zoodat het duidelij k is , dat het 
spectrum van een ster ointrent den physischen toestand , die 
daal' heerscht , kostelij ke aanwij zingen kan geven. 

1\1aar stEHTespectra vertoonen dikwijls nog eene andere 
bij zonderheid , die , daal' men ze op , volgens spreker , ver- . 
keerde wij ze aan ICrRcHHoFF's theorie heeft vastgeknoopt , 
i n  plaats van onze voorste�l ing omtren t het wezen del' sterren 
te verhel deren , in die voorstelling integendeel de grootste 
verwarring heeft gesticht. 

Spreker bedoelde hiel' het veelvuldig voorkomen van lichte ' 
strepen in sterrespectra. Volgens de astrophys ici zouden d ie  
lichte strepen bewUzen , dat  het  gas , dat  ze voortbrengt , 
heeter zou zijn dan de meer in de diepte liggende photo
spheer , eene voorstelling , die al dadelijk tot deze merk
waardige tegenstrijdigheid leid t , dat dan de  van bui ten 
meest afgekoelde sterren , als hoedanig wij de roode s terren 
l eerden kennen , van bui ten . ook het hevigs t gloeiend gas 
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z;ouden bevatten. Immers het zijn vooral de roode sterren , 
die die lichte stropen vertoonen. 

Tot zulke tegenstrijd igheden behoeft men echter in het 
geheel niet te komen , als men goed over KIRCHHOFF'S  be
roemd onderzoek nadenkt. KIRCH HOFF zou mathematisch 
bewezen hebben , zegt nlen , dat een gas dan alleen donkere 
strepen zal geven , als zijn temperatuur kleiner is dan die van de  
lichtbron , lllaar lichte als zijn temperatuur hooger is .  :M:aar 
Inen kan uit eene mathematische formule de waarheid n iet 
halen . als men die er ni8t heeft ingelegd. En wat nu heeft 
KIRCHHOFF in zijn formule gelegd ? Dit , dat de lichtuit
straling van een gloei8nd gas alleen zou afhangen van zijne 
temperatuur ! :lYIaar dat i� volkomen onjuist. Wij kunnen 
spreker hier niet volgen in zijne uitvoerige bestrij ding van 
de gewone duiding van KIRCHHOFF'S wet en stippen hiel' 
slechts even aan , dat , ' volgens de proeven van SIEMENS " 

PRINGSHEIM , HELMIIOLTZ en anderen , het licht door een 
gloeiend gas uitgestraald slechts ten deele van de tempera
tuur afhankelijk is en dat een kouder gas meel' licht kan 
uits tralen dan een heetel' , mits in het koudere gas eene 
scheikundige of electrische werking plaats heeft. Dat is ook c 
theoretisch zeer goed te begrijpen. Want , terwijl de licht
stralen van de trillende beweging dei' atomen uitgaan , zal 
hi tte , daar ze aan de beweging der molekulen moet worden 
toegeschre ven , slechts 'indireCt de atomen in krachtiger be
weging kunnen brengen , terwij l  daaren tegen schei kundige 
werking en electriciteit (l'irect op de atomen zullen werken. 
Eene lichtuitstraling , die ' niet als het gevolg van eene hooge 
temperatuur b eschouwd k:an worden (en hierbij denken wij 
ook aan fluorescentie en phosphorescentie) word t lumines
centie genoemd. 

Bij de duiding van I{IRCHHOFF'S  wet mag de lumines
centie niet langer geignoreerd worden , en zoo wordt d i e  
wet eerst juist , wat  hare grondslagen betreft , en  eerst ver-
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tro Ll wbaar in hare toepassingen o p  d e  astl'ophyscia , als wij 
deu  ove l'wegenden invloed van de temperatuur el' uit weg
laten en haar dan lezen aId us : 

AJs een lichtstraal van eene bepaalde kleur door een gas 
gaat , dat diezelfde kleur kan uits tralen , dan WOl'Cl t  die 
lichts tl'a}l,l verzwakt of versterk t al naarmate het gepasseerde 
gas die kleur , hetz!i dool' luminescentie , hetzij dool' tempe
ratu urverschil , zwakker of sterker ui tstraal t dan de lichtbron . 

Als wij de wet zóó lezen , dan blij ft KIRC HHOFF' S  prachtige 
verklaring van het ontstaan del' Praunhofersche strepen 
onveranderd , dan blij ven ook onveranderd de kostelij ke 
aanwij zingen doo L' die strepen gegeven omtrent de schei
kunllige samenstelling der hemelli chamen , maar dan houden 
wij op in de lichte strepen der sterrespectra bewij zen te 
zien van bui tengewoon heete atmospher�n . En zóó verwondert 

. het 011 S dan niet  langer , dat juist in de spectra del' meest 
afgekoelde roode sterren de meeste lichte spectraals trepen 
worden opgemerkt ,  want wij begrijpen dan , dat , omdat 
afkoeling eene oorzaak is van scheikundig verb inden en van 
condensatie tot wolken , afkoeling ook eene oorzaak zijn 

", moet van chemische en electrische luminescentie , die zich 
in lichte spectraalstrepen zal openbaren. 

Na deze discussie van IÜRCHIIOFF'S wet ging spreker 
verder voort m e t zij ne beschouwing del' vaste sterren . 

Van alle sterren tot de 7 ' /2 groo tte zijn 58°/0 wit (zooa]s  
b.  v .  Sirius) , 34°10 geel (zooals Capella en ook onze Zon) 
en 8°/0 rood. Ieder van die drie klassen van sterren heeft 
een kenmerke]�d spectrum , dat spreker ons in duidelijke · 

af beeldingen liet zi en. Ook had spreker afgebeeld , hoe de 
physische toes tand .,op die 3 kla,ssen van sterren moet ver
schillen om aan die 3 verschillende spectra te beantwoorden. 

Op andere platen werd weel' duidelijk  gemaakt , hoe bij 
Algol (en 1 5  andere dergelij ke vel'anderlij ke s terren) om 
de zóó en zóóveel dagen , uren en minuten een donkere 
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begeleidster , die om d e  hoofdstel' wentelt , deze een korten 
tij d voor ons oog bedekt. Dat de kortstondige minima van 
zulke - sterren inderdaad zóó verklaard moet worden , werd 
door VOGEL treffend uit de verplaatsing der spectraal s trepen 
bewezen . Die s trepen ziet men , precies zooals die verklaring 
eischt ; beurtelings naar rechts en naar links verschui ven. 
Dool' die - methode is ook bewezen , dat er om sterren , die 
niet veranderlijk zij-n ,  zooals bij v. Spica , donkere bege
leids ters wentelen , die geen verduisteringen te weeg brengen , 
omdat ze nooit precies tusschen ons en de hoofdstel' komen. 
Ja , zóó heeft lTIen ook gevonden , dat er onder de sterren ; 
die - wij - ' lTIet de heste kij kers als ondeelbare punten zien , 
enkele zijn , die uit t \,vee om elkaar wentelende lichtende 
lichamen moeten bestaan. Bij zulke sterren , als bij v. JYlizar 
van den Grooten Beer , ziet men twee stel strepen regel
nlatig ten opzichte van elkaar versch uiven . 

vVeer op andere af beeldingen werd door spreker duidelijk  
gemaal�t , dat de  blauwe , groene en paarse kleuren , die 
alleen de begeleidsters van dubbelsterren ons vertoonen , 
wel als reëele kleuren door ons gezien worden , maar toch 
niet vau die begeleidsters uitgaan en eers t daar door op
slorping ontstaan , waar het gewoon wit , geel of rood ge
kleurde licht  der meer verwijderde begeleids ter dool' de 
naaste omgeving der dichterbij zijnde hoofdstel' gaat. 

Het langst stond spreker stil bij de roode sterren en 
vooral bij de veranderlij kheid , welke juist ' die meest afge
koelde sterren zoo dikwij18 vertoon en. Die veranderlij kheid 
is eene geheel andere dan die van de Algolsterren , met 

, hare lange maxima en korte minima. Bij de roode sterren 
duren de perioden van groo tsten ,glans slechts kort en neemt 
het licht tusschen die maxima meest gestadig eerst langzaam af 
en dan meestal wat sneller weer toe. Aan eclipsen , :woals 
bij Algol , valt hier dus niet te denken , te minder daar de 
periodes soms gril lig veranderen. Spreker' s verklaring van 
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de  veranderlijkheid del' roode storren , (in he t  b ij zondor 
wanneer die veranderlijkheid , 7.;ooals meestal , wat onregel
matig is) komt h ierop noer : 

De dampkring van roode s terren is opgevuld met een 
(Lunp , die , als hij door het voortdurend warmteverlies dool' 
ui tstral ing verdicht , ondoorzichtige \volken vormt , die van 
do onveranderlijk rood gloeiende kern het licht onder
scheppen en 7.;ÓÓ de stel' donkerder maken. �1:aar die damp
kring bevat ook molekulen A en B ,  die genoeg afgekoeld 
zijn om zich met elkaar te  kunnen verbinden , maal' clie 
dat toch niet kunnen cloen zoolang zij nog dooL' te veel 
andero molekulen R gescheiden zij n .  Dan,r nu onder die 
molekulen R ook die zij n , welke snel het gas verlaten om 
zich tot wolken te verdichten , zoo is het duidelij k , dat hoc 
meer en hoe sneller de stel' verduistert , hoe eerder het 
oogonblik zal aanbreken , dat do molekulen A en B niet  
langer weerhouden 7.; uIl en worden om zich te  verbinden. 
Als dat geschiedt ontstaat er dool' dat verbinden warmte en 
luminesceerend licht. Die warmte 7.;al geen verhooging van 
temperatuur te weeg brengen , maal' wel de ster terugbrengen 
tot haren vorig en glans , omdat ze de ondoorschij nende wolken 
weer to t cloorschijnenden damp zal vervluch tigen. Is op die 
wij ze het maximum hers teld , dan zullen dool' de nooit op
houdende warmte-ui tstraling \veel' n ieuwe rninimumwolken 
zich verdichten , to tdat weel' nieuwe molekulen A en B dool' 
haal' verbinden het maximum herstellen enz. 

Eene veranderlijke roode stel' is dm,. te vergelijken met een 
uurwerk. lIet scheikundig verbinden van gedissocieercle stof 
dool' afkoeling is de veer , die afloopt , en het intermitteerende 
verdampen van gecondenseerde stof is het echappem ent , 
dat dat afloopen vertraagt en  regelt. Zulk een uurwerk 
werkt niet nle t  de regelmatigheid van een chronon18ter. 
Roode s terren zijn dan ook over het algemeen in hare 
veranderlij kheid in de hoogste mate grillig . �1:ira bij v. is 



7 5  

tegenwoordig erg in  d e  war. I-I��re maxima , die zoo wat om 
de 1 0  maanden elkaar volgen . moeten , komen in de laatste 
jaren veel te laat. Het is of het echappement daal' aan het 
slij ten is . 

Zulke ' grillen hebben niets om sprekers theorie te veront
ru:;ten. In tegendeel. Moeilijker was het voor spreker het feit te 
verklaren , dat er onder de gestadig veranderlijke s telTen enkele 
zij_n ,  die daarbij eene klokachtige reg�lmatigheid vertoonen. 
Zulke veranderlijke sterren 7;ijn bij v. Delta Oephei en Beta 
Lyrae. Om hier dic_ ldokachtige regelmatigheid te begrijpen , 
moeten wij in de eerste plaats op BELOP JLSKY'S spectroscopische 

_waarnemingen afgaan , die pelta Oephei als een zeer enge 
dubbelster hebben leeren kennen op de manier -van Spica 
en Algol , en wel zoo eng , dat zelfs met kijkers vele malen 
sterker dan de beste, el' nog geen zweeln van mogelijkheid 
zou bestaan , de twee sterren naas t elkaar te onderscheiden. 
De baan van de kleinste om de grootste is, volgens BELOPOLSKY, 

een zeel' langwerpige ellips , die in het periastron de sterren 
3 maal dichter bij elkaar brengt dan in het apoastron. In 
het perias tron moeten de sterren elkaar dus 9 maal s terker 
verhi tten dan in het apoastron. Prof. ROBER'l'S zag daarin 
de oorzaak van hare maxima en minima. En dat doet 
spreker nu ook. �laar dan kunnen wij . hier niet , zooals 
Prof. ROBERTS meent , met gewone zonnen te doen hebben , 
want d i e  kunnen niet in een paar dagen 2 grootten toe
of afnemen , d .  i .  6 maal meer of minder licht geven . Wij 
hebben , om den invJ oed van periastrische verhitting en 
apoastrische afkoeling te begrijpen , de door wolkensluiers 
onlgeven sterren van sprekers theorie nood ig. Is bij v. eene 
van de twee sterren , waaruit Delta Oephei bes taat , van zulk 
een sluier voorzien , dan zal die sluier in het periastron 
verdampen , en wij zien dan twee sterren en hebben het 
maximum. Gaan de sterren nu weel' verder uit elkaar , dan 
kom t de sluier weer terug en on tstaat bij het apoastron het 
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11l 1 11 1 1 11 U m , o l1lchit wij dan van de s telTen el' maal' ééne goeel 
zien.  Als zóó bij Delta Oephei maxima en minima onts taan , 
dan is hare ldokachtige regelmatigheid volkomen begrijpelij k. 

\Vij st nu het vlak van de loopbaan van zulk eene spec
troscopische dubbelster toevallig naar de Aarde, dan is boven
dien , even als bij Algol , een eclips te verwachten , en krijgen 
wij eene eenvoudige verklaring voor het merkwaardig geval 
van Beta Lyrae me t haal' secundair eclipsl1linimum midden 
in het perias trisch maximum. 

Uit een en ander volgt welke belangrijke verschijn selen 
dool' d ie wolkachtige sluiers in de buitenste lagen del' meest 
afgekoelde sterren wOl'de1} teweegs'ebI\tCht. Is zulk een sluier 
erg dicht en misschien wel vast geworden , dan krijgen "wij 
het gloeiende b innenste in het geheel niet meel' te zien , 
tenzij ei' onder de elernenten der stel' nog zijn , die bij hun 
verbinden onder den in vloed der steeds voortgaande afkoeling 
genoeg warmte ontwikkelen , om de massive korst nog eens 
te smelten en te verdampen. Dan zien w�j geheel onverwacht 
eene nieu'we stel" te voorschijn treden. Die ni eu we stel' heeft 
dan echter maar eene kortstondige periode van zichtbaarheid , 
die echter verlevendigd wordt dOOl' eene schitterende IUlll i
nescentie , wier lichte spectraalstrepen getuigenis afleggen 
van de groo tte · der kracht die noodig was om zulk een 
kors t van eeuwen te verdampen. Die korst komt nu echter 
spoedig terug en maakt nu weer op nieuw , en misschien 
voor eeuwig , de glo eiende kern onz ichtbaar. "Maar in de 
sterreatmospheer blijft de luminescentie voortduren , zooals 
de lichte spectraals trepen bewijz�li , die na het verdwijnen 
van het continu spectrum nog voort schijnen en die , 
merkwaardiger wij ze , langzamerhand volkomen in ligging 
gaan gelij ken op de bekende 3 strepen van de zoogenaamde 
gasvormige nevelvlekken ! 

Deze merkwaardige overgang van het spectrum van eene 
nieuwe stel' in dat van een nevel vlek , i s  herhaaldelijk 
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waarge�lomen en werd onlangs nog nader bevestigd door 
OA.MPBELL van het Lick Observatorium . Die overg'ang heeft 
bij spreker een idee gewekt , dat , hoewel erg radicaal , toch 
bij Prof. OOPE LAND en lYIAuNDER , twee spectroscopi sten bij 
uitnemendheid , nH�t wie  hij den vorigen zomer er over sprak, 
een zeel' gunsti g on�haal heeft gevonden. Dat 

'
i de'e i s  

als volgt : ' 

Als uitdoovende nieuwe · sterren het strepen�pectrum 
vertoonen van nevel vlekken , dan zullen sterrenhoopen , 
waarJn de meerderheid der sterren uitdoovende � i euwe 
stelTen zij n , ook zulk een spectrum vertoonen. , :rntli�l� wU 
dus aannem en , dat verschillende sterrenhoopen y�n ver
schiÜenden aard en ouderdom kunnen zijn , d�l�

' " 
zullen 

. 
s terrenhoopen , d ie  grootendeels u i t  gewone ' sterren bestaan 
een continuspectrum geven zooals de nevel vlek in  Anc1r�meda. 
,Maar de sterrenhoopen , waarin een buitengewoon groot 
aantal nieuwe s terren voorkomen, zullen een strepenspectrum 
geven al s de nevelvlek in Orion. 

Volgens dat idee moeten dus alle nevelvlekken als vel' 
verwij derde s terrenhoopen beschouwd worden en vervalt 
dus de thans nog algemeene voorstelling dat er nevelvlekken 
zouden zijn , zooals bij v. de ringnevel in de Lier en de 
groote nevelvlek in Orion , die uit een gloeiend gas zouden 

, bestaan. Is het zeker niet gemakkelij k zoo dadelijk met 
sprekers n i euw denkbeeld mêe te gaan , nog moeilij ker i s  
het , v olgens hem , ons yoor t e  stellen een nevelvlek van 
gloeiend .gas. vVant hoe komt het dat in die onmetelijke 
hoeveelheid gas nergens eene duidelij ke verdi chting naar 
binn en wordt waargenomen ? .Hoe komt het dat integendeel 
dikwij ls de grens juist naar buiten scherp is afgeteekend ? 
Hoe komt het dat er ook nooi t  de minste beweging in  
wordt waargenomen ? En daarmêe bedoelt spreker ni et 
eens eene beweging , die tot eene vormverandering zou moeten 
leiden, maal' eene beweging in  degezichtsl ij n ,  d i e ,  onafhankel i jk 
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van den afstand , door d e  verschuiving ' der spectraalstrepen 
zou kunnen worden aangetoond. W aar men die strepen ook 
opvangt en meet , in alle deelen van een zelfde nevelvlek 
vindt 111en ze altij d op dezelfde plaats. 
" Neemt men sprekers voorstelling aan , dan begrijpen wij 

ook gemakkelijk hoe het komt dat er nevelvlekken zijn 
door HERSCHEL als gemakkelük  oplosbare sterrenhoopeu 
beschre ven en die toch een s"trepenspectrum van gloeiend 
gas vertoonen. Immers zullce sterrènhoopen verliezen , als 
men - hun licht door een prisma beziet , hun wit licht bijna 
geheel , daar dit bij de uitbreiding in een spectrum tot 
onzichtbaar wordens toe verzwakt wordt. !1:aar de gekleurde 
sti'epen , die van de uitdoovende sterren afkomstig zijn , 
worden wél zichtbaar omdat z ij niet verz wakt worden . 
IJierlnêe IS ook aangeduid , waarom de nevel vlekl�en , 
die een gekleurd , zoogenaamd gasvormig spectrum geven , 
den onbevooroordeelde volstrekt n i e t aan een gekleurd gas 
doen denken , en dan ook vroeger , toen men van haar 
spectrum nog niets wist , nooit anders dan als U)'it zij n 
beschreven. 

Ten slotte projecteerde spreker op het scherm eenige 
schoone photographiën van nevel vlekken en s terrespectra , 
hem deels door den heer GOTHARD in Hongarij e geschonken 
en deels voor deze gelegenheid door den heer VAN vV OERDEN 

te Arnhem ter hand gestelel . 
Aan het einde van sprekers schoone verhandel ing werd 

hij l evendig toegejui cht. 



IX. 
C. D. N AGTG LAS VERSTEEG : 

Over electrische trams. 

De heer NAGTGLAS VERSTEEG , electr. ingeni eur 'te Bussum , 
wees in den aanvang zijner rede over electl' j sche trams op 
de ' ontwikkeling van de verkeersmiddelen in de groote 
steden , die gelij ken tred houdt met de toestrooming '�A.Jl 
bevolking naar de groote centra. I-Iet oogenblik is thans 
gekomen , dat de paardentralll te kor/; schiet om het verkeer 
te behee1'sche11. De bevolking van de buitenwij ken kan 
daarmeê bet centrum niet snel genoeg' bereiken en Ook zijn  
de tarieven over ' t  algemeen te hoog. Een stoomtram zou 
die bezwaren kunnen ondervangen , ware het niet dat het 
rookongerÏf�f de stoomtram voor de drukste gedeelten van 
de s tad onmogelij k maakt. �ien heeft toen gedacht aan 
lllotoren met saamgepers te lucht , doch de aanleg van dit 
systeem schijnt vooralsnog te duur te zijn.  Ook gastram s 
ztjn  beproefd en hier en daar in exploi tati e , maar de toe
passing van electrische kracht heeft op ' t  oogenblik verreweg 
de overhand. 

Het moet dan ook erkend worden , dat electrisc he  motoren 
aan de ei schen , om tramwagens onder verschi llende omstan
digheden' 'voort te bewegen, het best beantwoorden. 

Naar mate tramwagens moeten r1j den over vlakke wegen 
of langs bochten en hel l ingen , zal de d aartoe aan te wenden 
krach t natuurlij k zeer versch i l l en d  z ij n .  're Frankfol 't heeft-, 
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men dan,rmee proeven genomen , d ie  aan toonden dat voor 
het yoortbewegen van een g'ewoon paardentraInrij tuig  , dat 
2000 kilo weegt met personen tot een gewicht yan 4000 

ki lo en een paard yan 500 ki lo , langs een vlakken weg 
een kracht noodig i s  yan 30 tot 50 kilo , en lang's een weg 
met b0cthten 1 50 ft 200 ki lo .'  Om d i en wagen in gang te 
zetten werd langs . eén . ylakken weg vereischt een arbei d 
afw isselende yan 200 tot 3 6 0  lz:i lo .  

I-:T ierui t volgt , dat een paard , om eeü wagen in gang te 
zetten , een maximum van 6 5  pOt. van zijn eigen gewi cht 
moet verplaatsen , m.  a. 'N. een arbeid moet verri chten van 
14 paardenkrachten . Als men nu andere motoren wenscht , 
moeten deze aan die e ischen ook yoldoen en ook aan dezen 
anderen eisch , dat zij gedurende zekeren tij d zonder schade 
een niet onaanzienlijke oyerbelasting kunnen dragen. Daarbij 
moet de . motor aan den wagen slechts een gering gewi cht 
toeyoegen ; hij moet zoo geplaatst worden , dat hij van alle  
kanten toegankelijk i s , en verder moet  hij yoldoen aan den 
ei sch van een gering aantal omwentelingen. 

't Is nu de vraag , of de electri sche motor aan deze e i schell 
voldoet en of een tramwagen , op die manier ingericht , i n  
staat i s  om  de  paardentram t e  vervangen ? 

Spreker verhaalde ' t  een en ander van een dynamo-machine 
en van de wij ze waarop in zoodanig werktuig  de el. stroom 
opgewekt en verzameld wordt op d en collector. Stelt men 
z ich voor twee dynamo's , waarvan een door een stoom
werktui g in beweging wordt gebracht , dan kan men den 
aldus opgewekten stroom naar de tweede dynamo voeren , 
d ie daar den collector passeert en het anker doet draaien. 
Die tweede dynam:o zal dan als motor kunnen functi onneeren. 

Zi edaar in ruwe trekken het beginsel van de electri sche 
tram verldaatd. In het ceiltraal-station i s  de eene dyrütmo 
geplaatst , d ie den stroom levert- welke langs de geleid ing 
gaande , den motor i n den wfLgen passeert en van daal' 
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weer terugkeert , onverschill ig hoe lang de geleiddraden zijn . . 
In 1 8 7 9  werd op de el ectrische tentoonstelling te Berlijn 

de e erste electri sche ' 
tramwagen , door Bernard Siemens 

geconstrueerd , 111et succes beproefd. Voor de gelei ding van 
den, stroom heen en tetug gebruikte bij de beide rails , "vat 
op ditt b eperkte terrein , waar men gelegenheid had om de 
geleiding te isoleel'en , zeer goed ging , maar wat weldra 
onnl0gelijk bleek in de drukke straten , waar bet spanning
verschil van de heen en weer gaande stroomen de aanraking 
van de rails voor het publiek levensgevaarlijk maakt. Toch 
heeft men dergelijke trams 111et de rails , als stroomgeleiding 
aangelegd , bij v . tusscben Berlijn  en Licbtenfelde ,  maal' met 
de voorzorg dat men de rails legde bui ten het berei k  van 
het publ iek. 

Ter vermijding van di t gevaarl ijke systeem , is  men toen 
de stroomgeleiding gaan leggen ongeveer 6 lneter boven de 
rails door twee naast elkaar gelegen holle buizen van 
ongeveer 40 mMo breed , voor den toevoer en den afvoer 
van den stroom. Dit  systeem van electrische trams , dat o. fI.. 

te Frankfort , te Ofren bach , nabij vVeenen en te Montreux 
in werking i s , maakt geen aangenamen inch'uk , daal' de 
geleidingen en hare steunpunten te zwaar zij n  en een 
tamelijk  ontsierend effect te weeg brengen. 

Het electriscbe tram-vraags tuk bleef sedert gel'uimen tij d 
rusten , althans in Europa , maar i n  Amerika bleef men 
voortdurend op verbeter ing bedacht. Daal' werd het eerst 
het trolley-systeem ' toegepast en wel op zeel' gl'oote schaal. 
De twee onooglij ke buizen worden hier vervangen door één 
kabel ter dikte van slechts 8 m M. , waardoor de stroom 
geleid word t , die dan langs de rai ls terugkeert. 

Spreker wees op afbeeldingen van een dergelijke  tram 
in een nauwe str:l at , waal' de woningen to t s teunpunt  van 
den gel ei ddraad d i enen , terwij l in  breedc l'e sb'aten of op 
bui tenwegen voor dat doel masten zUn opgerich t , rn e t twee 



armen waal' dubbel spoor moet bereden worden. Alleen b ij 
wissels en kruispunten wordt het dradenstelsel eenigszins 
gecompliceerder. 

De oppositie tegen het bovengrondsche trolley-systeem 
heeft aanleiding gegeven to t hetzelfde stelsel toegepast onder 
den bodem , wat o .  a. te Budapest wordt toegepast. De 
groote grief tegen het ondergrondsche systeem is de kost
baarheid. 

Eindelijk heeft men het accumulatoren-stelsel , dat hiel' 
in Den I-Iaag in  de zomermaanden op de l ij n  Plein-Scheve
ningen wordt toegepast. In principe is deze inrichting , 
waardoor de wagens automob iel en geheel onafhankel i jk  
van een geleiding worden gemaakt , eeu voortreffelij k stelsel. 
Maal' helaas , ook dat stelsel is lang niet volmaakt , wegens 
de zwaarte van de mee te vo eren battel'Hen , die voor cle 

Haagsche lijn voor eI ken wagen c irca 4 ton bedraagt. BU  
dat verlies van arbeidsvermogen moet nog ge voegd worden 

het tellrens laden en ontladen van de accumulatoren , wat 
te Zfl,men wel op 30 ft 40  pOt. kan begroot worden . Voors
hands zal dit systeem op den duur nog te kostbaar zij n .  
D e  accumulatoren-tram hiel' i n  Den I-Iaag kost pel' wagen
kilometer ongeveer 1 7 1 1'2 c., terwij l het trolley-systeem de 
6 à 7 c. niet te boven gaat. 

In den laatsten tijd is weel' een ander ondergrondsch 
systeem ter sprake gekomen dool' een Italiaansch ingenieur 
geconstrueerd , die op vernuftige wij ze bij het passeerell van 
den wagen contact maakt tusschen ij zeren platen , die zich 
tusschen de rails bevinden , en den kabel welke dr.ll stroom 
aanvoert. De stroom is hiel' dus alleen gesloten op het 
oogenblik dat de wagen passeert . 

Dit  n ieuwe ondergrondsche systeem is nu één jaar lang 
met succes in Italie in werking. Het is intusschen de vraag 
of het in 0 1 1S land met zUn slft.ppen hodem toegepast zal 
kuunen \vorel e n .  
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Daar men wel eens beweerd heeft , dat tusschen het 
trolley-systeem en de gas trams de strij d gestreden zal moeten 
worden , achtte spreker het niet van belang ontbloot , ook 
dit laatste stelsel even onder de oogen te zien . Men zal 
zich herinneren , dat te Amsterdam voor een gastram con
cessie is aangevraagd. ' t  Is dus de vraag , welke voor- en 
nadeelen dat systeem heeft. De voordeelen schijnen o. a. te 
Dessau , waar een gas tram geëxploiteerd wordt , te blij k:en 
in de zeer lage exploitatiekos ten . ' De gasmotor is daal' aan 
een der zij den van den wagen onder de zitplaatsen aan
gebracht , waardoor de wagen een éénzij dig overwicht krijgt , 
wat aanleiding geeft tot nog al hevig schudden . En dan is 
er nog dit bezwaar , dat er ontsnapping van verbrandin gs
producten plaats heeft , waardoor de stratea verontreinigd 
worden. 

Van gas trams zij n in Europa nog slechts 1 0  kilometer 
in exploitatie ; terwij l  het trolley-systeem reeds over 500 
kilometer wordt toegepast. 're I-Iamb urg en te Bremen zijn 
de resultaten , ook de Bnancieële , zeer gunstig. Na eenige 
s tatistieke gegevens te hebben lnedegedeeld , die in economisch 
opzicht zeer in ' t  voordeel van het trolley-systeem pleiten , 
concludeerde spreker dat naar den tegenwoordigen stand van 
het vraagstuk , laatstgemeld s telsel zeker de voorkeur ver
dient. Blij ft alleen over het aes the tisch bezwaar tegen de 
masten. :Nlaar men kan deze immers zoo s ierlij k maken als 
men slechts wil. Zooveel is zeker, dat de ervaring heeft geleerd 
dat het publiek er zeer spoedig aan gewent en dit gel' inge 
offer gaarne brengt aan de e ischen van het verkeer , waaraan 
het trolley-systeem zoo goed beantwoordt, 
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D l " .  E .  H .  G HO E N M A N : 

() v e r  d e  l� öntgen'sche stralen . 

De groo te zaal van "D i ligentia" was zeer dicht bezet , 
want de laats te voordracht van ' t  seizoen zou gehouden 
worden over de geheimzinnige donkere stralen , de X-stralen. 

Spreker was Dr. GROENMAN , directeur van de llaagsche 
Il . B. S. 11let vij f-jarigen cursus . 

I-lij gaf zijn gehoor een zeel' we tenschappelij k en toch 
duidelijk en voor den leek bevattelijk uverzicht van den aai'd 
de beteekenis del' ontdekking. 

In zijn  inleiding wees spreker op de groo te belangstelling , 
die het publiek steeds aan den dag legt voor de natuurver
schijnselen , eene belangstelling die zich vooral openbaart als 
el' zich iets zee' vreemds voordoet. lIeeft elke ontdekking 
hare geschiedenis met een daaraan voorafgaand voorhis torisch 
tij dvak , el' is groo t  verschil in de wüze waarop zij van 
algemeene bekendheid worden. Soms geschiedt het op weinig 
genlchtmakende wij ze , terwij l andere ontdekkingen als 
't ware opeens uit de lucht komen vallen. Soms schijnt 
een toeval tot de ontdekking te hebben geleid , maar een 
toeval dat dikwij ls meel' schijn dan 'Iverkelükheid is .  lIet  zou 
inderdaad de moeite loonen deze stellingen te toe tsen aan 
de groote ontc1ekkingen die in den loop del' eeuwen zijn  
gedaan. Spreker zou een enkel voorbeeld noemen. Toen 
GALVANI de eerste sporen ontdekte van de aalltl'ekki!lgskl'acht ,  



85 

waarvan de toepassingen thans zulke groote afmetingen bebben 
aangenomen , openbaarde zich in den aanvang eene groote ver
warring. GAlJVANl meende namelijk de levenskracht ontdek t 
te hebben , de kracht waarnaar men nu nog zoekt en wel 
altijd zal blijven zoeken , wat Du BOlS RAYMOND deed 
ui troepen : ignorab imus (w!i zullen het niet weten) . 

Het heeft j aren geduurd vóór de ware aard van GALVANI 'S  

ontdekkingen gevonden werd . 
Ook is dikwij ls zeer lnerkwaardig de deelneming van het 

publiek bij het ontdekken van natuurverschijnselen. rroen 
in 1 8 58 de komeet van Donati aan den hemel verscheen en 
ieder vol bewondering de prachtige verschijning gadesloeg , 
werd een hoogleeraar in de sterrenkunde dikwijls met vragen 
lastig gevallen en vond hij op een morgen zijn collegezaal 
dicht gevuld met een zeer gemengd auditorium . Hij begroe tte 
zij ne nieuwsgierige toehoorders ongeveer met de volgende 
toespraak : " ik begriji) wel wat u hierheen voert ; het is al 
weer om die komeet ; maal' avond aan avond glanzen dui
zenden sterren aan het firmament en de menschen nemen 
0 1'  weinig notitie van ; en om die ééne s tel' z ijn . nu alle 
oogen naar den hemel gericht ! "  

Is nu zulk een verwij t billij k ? Spreker meende op die 
vraag een ontkennend antwoord te moeten geven. Indrukh:en 
die men dagelij ks krijgt , verzwakken op den duur ; men wordt 
el' ongevoelig voor ; en bo vendien , men kan niet altij d in een 
toestand van extase verkeeren. Zoo ook op het gebied, waarover 
spreker thans het woord zou voeren . Wij leven in een 'wereld 
van stralen , veel schoon er , veel belangrijker dan de X-stralen , 
en nochtans . . . Spreker zou echter het voorbeeld van den 
hoogleeraar in de s terrenkunde niet navolgen , maar verldaa1'de 
zich veeleer te verheugen over de  talrij ke opkomst ,  die van 
zoo veel belangstelling in de natuurwetenschappen blijk  geeft. 

Men stelle intusschen de verwachting n iet te hoog en 
verwachte bij v. geene schaduwbeelden van het skelet van een 
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levend luensch . De stralen zijn daarvoor veel t e  zwak en 
een volkomen duister , dat daarvoor een vel'eisch te is ; is in 
de zaal van Diligentia niet te verkrijgen. 

Spreker deelde eerst iets meele ointrent de krach t waardoor 
de X-sti\tleJi worden opgew ekt. 

- "Vij kunnen gerust zeggen , zeide hij , dat wij leven in en 
. omringd zijn  dool' elec tticitei t ,  dat de electL'Ïciteit ons geheele 
wezen vervult en dat alle lichamen electrisch zijn. Vv �j be
speuren dit) elec triciteit eerst dan , wmlneer een lichaam eene 
hoogere electrische spanning heeft dan de omgeving. \li.l ij 
zijn voottdurend bezig lllet electl'iciteit te maken ; wij kunnen 
onze kleec1eren niet aantrekken , een blad papier niet op
vouwen , of we vorrhen electrici teit . Dool' wrij ving kunnen 
wij een lichaam in een sterk electrischen toestand brengen. 
lIet eene lichaam is dan geladen nlet cene soort electricite i t  
tegengesteld aan die van het  andere : het  eene i s  negatief , 
het andere lichaam positief electrisch . . 

Als z ich op een lichaaill veel electrici teit bevindt en we 
brengen het bij een ander lichaam , dat minder of tegenge
stelde electrici tei t heeft , dan gaat el' electriciteit van het 
eene op het andere over , en . ontmoet zij op haal' weg een 
weerstand ; dan ontwikkelt zich eene vonk , . die s terker zal 
zijn naarmate er zich o'p die lichamen meer electriciteit 
heeft opgehoopt. Ecne electrische ontlading op die wij ze , 
dat er vonken overspringen , vergeleek spreker met een 
waterval ; plaats men ech ter tusschen beide lichamen een 
geleider , dan heeft eene gelijkmatige strooming van het eene 
op het andere lichaam plaats , die vergeleken kan worden 
met het stroomen van water in eene rivier. 

Spreker verklaarde nu de CRooK' sche buis , dat IS eene 
gewone GEISSLER'sche buis , waarin de uitpomping van de 
lucht zóó hoog is opgevoerd , tot zij sl echts ongeveer één 
millioenste van de gewone luchtdrukking heeft bereikt. Onder 
die omstandigheden veranderen de verschijnselen van de 
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electrische ontlading geheel De electriciteit verkeert toch in 
zulk eene buis onder eene tamelijk groote spanning , zoodat 
hiel' geen sprake is van eene vergelijking met het zacht 
s troomen van eene rivier , maar veeleer met een bruischenden 
waterval. Wij vinden in die CRooK'sche buis twee plaatjes 
tegenover elkaar , die hier do rol vervullen van de knoppen 
del' eleetriseerlllachine. Zij worden kathode of negatieve 
electrode en anode of positieve electrode genoemd. 

De electriciteit , wanneer men ze door die buis laat gaan , 
gaat nu niet van den eenen knop of electrode naar den 
ander , maal' schijnt overal recht dool' te stroomen naar den 
glaswand. Immers , terwij l de electrische stroom donker is , 
verspreidt de buis tege nover de kathode toch een fraai licht. 
Die stroom gaat voortdurend recht uit , raakt den glaswand 
en brengt het glas in lichtend en toestand. Men noemt dat 
fluoresceeren , phosphoresceeren of luminesceeren. 

Die CRooK'sche buis nu heeft aanleiding gegeven tot de 
ontdekking van de X-stralen. Zelve is zij geen nieuwe vinding. 
Zij dateert reeds van 1 8 7 9 , maar sedert is zij het voorwerp 
geweest van herhaald onderzoek en velerlei proefnemingen. 
CROOKES zelf heeft op de verschijnselen in die buis zij n 
hypothese · omtrent de stralende materie gebouwd ; anderen · 
hebben zijne proeven herhaald en zoo is LENARD zelfs zeel' 
dicht bij de ontdekking der X-stralen geweest. 

Het komt er hier dus vooral op aan , zich eene juiste 
voorstelling te geven van hetgeen in zulk eene CRooK'sche buis 
gebeurt . Daartoe vertoonde spreker eerst eene GEISSLER'sche 
buis , .waarin de stroom uitgaande van de eene electrode de 
andere opzoekt , en wees op het verschil van de electrische 
werking in eene CRooK'sche buis , waarin de kathodestroom 
recht door g�at. Als men nu in zulk eene CROoK'sche buis 
wat waterdamp brengt , houdt de kathodestroom op en ver
andert het verschijnsel in eene gewone ontlad ing In eene 
GEISSLER'sche buis. De proef was zeer duidelij k  en voor 
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het  audi torium te  herkennen aan het yerdwijnen en weel' 
oplichten yan den groenen l ichtglans tegenover de kathode. · 

De eigenschappen van dien kathodestl'oom werden nu 
dool' spreker in eene serie proeyen aangetoond : 1 0 . hoe die 
stroom recht doorgaat , 20. hoe hij dool' een magneet van 
zijn  baan wordt afgeleid. De X-s tralen nu hebben de eerste 
eigenschap met den kathodestroom gemeen , maar voor den 
magneet zij n zij volkomen ongeyoelig. Dit is duidelij te door 
RÖNTGEN aangetoond. RÖNTGEN-s tralen z ijn dus geen kathode
stralen. 

Spreker verzuimde intusschen niet de eer te geven aan 
mannen als I-IITTORF , OI�OOKES en LENARD , die veel b ij 
gedragen hebben om RÖNTGEN'S ontdekking als ' t  ware 
voor te bereiden. 1-IITTORF heeft in eene buis die zoo ver 
was leeggepompt ,  dat onder die omstandigheden de stroom 
nie t  doorging , onder invloed yan een tweede buis , waardoor 
een s troom gaat , lichtverschijnselen opgewekt. Hrl'ToRF 
heeft dus reeds aangetoond , dat de werking van de kathode
stralen zich bui ten de buis kan openbaren . 

En LEN ARD heeft beproefd of hij de stralen buiten de buis 
in de lucht kon laten treden. Hij bracht to t dat einde in 
zijn buis een vensterglas van aluminium , waardoor hij de 
stralen liet gaan , maar hij constateerde bij die stl'al<=m 
afwijking onder den invloed van den magneet. De stralen , 
die tegen den wand komen en dezen in lichte nden toestand 
doen geraken , zijn dus de X-stralen niet ; deze komen van ui t 
de fluoresceerende deelen van het gl as. 

1-1oe kwam nu RÖNTGEN tot zij ne ontdekking ? Il ij 
was met bedoelde onderzoekingen bezig in oene donkere 
kamer. Zijne ORooK'sehe buis \vas omgeven door een zwart 
gemaakten ci linder van' papier. Daar ontdekte hij aan eon 
korreltje van de door hem gebruikte fl uoresceerende s tof 
(barium platina cyanuur) , dat dit lichtend was geworden , 
en kwam toen op het ingenieuse idee , dat de stroom , die uit 
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de buis dwars dool' het donkere papier gegaan was , de 
oorzaak van dit licht kon zijn .  Ziedaar de ontdekking verklaard . 
De s tof was lichtend geworden door onbekende stralen . RÖNTGEN 
nam nu een schernl b8streken met die fluoresceerende stof. 
Op dit ' scherm zag hij schaduwen van voorwerpen die door 
de stralen , uit de b uis komende , werden beschenen. Dit 
onderdeel van de ontd ekking heeft niet nagelaten de algemeene 
attentie te trekken , vooral de photographische afdrukken 
der s chaduwbeelden. 

Sedert heeft men de X-stralen in drie richtingen verder 
onderzocht : vooreerst heeft men getracht sterker stralen te 
ontwikkelen ; in de tweede plaats heeft men naar middelen 
omgezien om de platen gevoeliger te maken ; eindelij k heeft 
men getracht eene stof te vinden , die veel gevoeliger dan 
barium-platina-cyanuur lichtende verschijnselen te voorschijn  
roept. 

De groote uitvinder EDISON heeft dezer dagen aan lord 
KELVIN (sir W. THOMPSON) meegedeeld , dat hij die stof 
gevonden heeft in den tungsteen , die zoo sterk fluoresceerend 
i s  in  de X-stralen , dat het geheele photographeeren daardoor 
overbodig wordt. Wanneer men deze mededeeling leest , 
maakt zij �len indruk , dat een medicus van zijn patient 
onmiddellij k een schaduwbeeld op een scherm kan werpen 
en aldus in s taat zal zijn hem door en door tot op de beenderen 
te doorschouwen. Trouwens het maken van photographische 
afbeeldingen , dat in den. aanvang zeer lang duurde, is reeds to t 
2 à 3 minuten gereduceerd. 

Spreker deelde thans 't een en ander mede over de 

onderzoekingen omtrent het verschil van doorlatingsvermogen 
der stoffen , die tot het resultaat schijnen te leiden dat de 
vermoede betrekking tusschen dat vermogen en de dichtheid 
der stof niet altij d bestaat. 

:Maar wat zijn  nu eigenlij k die X-stralen ? Bij de beant
woorcling van die vraag verliest men zich vooralsnog in 
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hypothesen . De kathode in  de  CRooK'sche buis sch ijnt l ichtende 
stof uit te s tralen , de rachan t mat te? ' van CROOKES , die h ierin 
den 4n aggregaat toestand van de s tof meende gevonden te 
hebben , een toestand van de s tof , dien hij vergeleek met 
den gasvormigen toestand , zooals deze weer met den vloei
baren te vergelij ken is . Welnu , die s tralende s Lof zou 
volgens sommige physici , o .  a. ook volgens prof. LORENTZ , 1 )  
werkelij k d e  oorzaak kunnen zijn van d e  X-stralen. Die 
s tralende stof zou den glaswand geheel doordri ngen. 1\1isschien 
zijn het de ionen , hypotbetische deeltjes , die de moleculen 
vergezellen en veel kleiner dan deze zijn ; die deeltjes zouden 
d wars door den wand met een zekere snelheid naar buiten 
treden. Aan deze deeltjes nloet dan de actinische eigenschap 
der X-stralen om photographisch te werken , worden ' toege
schreven. 

Eene andere voorstelling brengt de X-s tralen terug tot 
gewone ae thertrillingen . Zij zouden dan deel u i tmaken van 
de buiten het violet liggende chemische stralen van STOKES, 

die gevoelige platen kunnen aandoen en in staat zijn 
fluorescentie op te wekken. 

Eindelijk is er nog eene andere opvatting , RÖN'l'GEN'S  

vermoeden , dat de X-stralen longitudinale aethertl'illingen 
kunnen zijn .  

O ver de gevolgen van de ontdekking van RÖNTGEN i s  
het zeer moeielij le nu reeds een oordeel uit  te spreken. 
:Maar dat zij zeer ver s trekkend z�llien zijn , schij nt zeker. 
Heeds het fei t , dat men die s tralen kan zenden door stoffen 
en lichamen , die tot heden ondoordringbaar schenen te zijn 
en waardoor men dus in s taat i s  om te zien hoe het in die 
lichamen en stoffen toegaat , maakt deze ontdekking tot 
eene van het grootste gewicht voor de medische wetenschap . 
Daarhij komt ook nog , dat wij van de stof in ' t  algemeen eigen-

' )  Zie G i d s al 't ikel \'<1 1 1  Maart. 
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lij k  verbazend weinig weten. Vooral van de vaste stoffen i s  onze 
kennis al zeer gering. Daarom

. 
kan het vinden van dit 

nieuwe agens om als 't ware een verkenner door de stoffen 
heen te zenden en de eigenschappen er van te onder�oeken , 
van zeer ver strekkende gevolgen worden. 

De ware beteekenis van de X-stralen is  overigens nog 
als met een sluier ' bedekt . Daarom droeg wat spreker heden 
had medegedeeld , meer het karakter van eene inleiding. De 
oplossing van het vraagstuk zal later volgen. 

:M:en heeft beweerd , dat de ontdekking van de X-s tralen 
koren op den molen van de mystici zou zijn .  Een hunner 
heeft zelfs reeds beweerd , dat er X-s tralen ui tgaan van de 
gemaskerde vrouw , zoodat deze h et buiten de CRooK' sche 
buis zou kunnen stellen . :NIaar spreker gelooft niet , dat men 
z ich b evreesd behoeft te maken , dat het mysticisme er munt 
ui t zal slaan. IIij houdt het el '  voor , dat de X-stralen in 
dat opzi cht volkomen onschuldig zullen blij ven. Er is  reeds 
zoo veel raadselachtigs in de nr.tuur , dat deze ontdekking 
er best aan toegevoegd kan worden. Integendeel de ont
deldring . zal er veeleer toe kunnen bij dragen om weel' een 
tipj e  weg te nemen van dun geheimzinnigen sluier waar
mede de natuur zich omhult. 

De toehoorders loonden den heer GROEN MAN met een 
warm applaus. 
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