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M A A TS C H A P P I J D I LI G E N T I A
N A T U U R I{ U N D I G E V O O R, T) R A C I-I T E N.
I.
PROF. DR. M. DE H A A S ,
IJo og leeraar aan de Technische IJ0 0 gcsc hoo Z.

DE DRUKKING V AN HET LICHT.

Prof. Dr. :fiiI . d e f1 a a s , hoogleeraar aan de Tech nische
f1oogeschool, opende voor een dich tbezette Diligentiazaal
de rij der natuurkundige voordrachten van dezen wi nt e r
I-Itj sprak over den stralings- of lich tdruk, niet behoorende
tot die categorie van natuurverschij � selen, die zich door
hun indrukwekkendheid of hu n gevolgen onmi ddellij k aan
den mensch hebben geopenbaard. Veel eer het tegendeel ,
daal' wij de volledige kennis van het versch ij nsel in th eo
retisch en practisch opzi cht eerst te danken hebben aan de
m eel' verfijnde methoden der m oderne physica.
Waarui t b estaat het verschijnsel? Gesteld een cylindrisch e
lichtbundel val t op een zwart vlak, dat dus all e stralen
absorbeert, dan wordt door dien bundel op dat vlak een
druk uitgeoefend. Reeds K e p p 1 e r vermoedde , dat d ie
drukking zou hestaan. Om n .l. een aannem el U ke verkl arin g
te geven van h et verschij nsel dat men waarn eemt b�J d en
staart van een komeet1 die al tij d v an de zon is afgekeerd ,
kwam K e p p 1 e r tot de onderstelling, dat 't zonli ch t een
.
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afstooten de kracht op de klei ne deel tjes, waaruit die staart
bestaat, uitoefent. Intusschen heeft het geduurd tot 1 8 7 3
eer door ]\11 a x w e I l voor het eerst streng theoretisch het
bestaan van dien druk werd aangetoon d en de grootte er
van berekend , terwij l eerst in 1 90 1 door L e b e d e w proef
ondervindelij k de theorie van lYI a x w e I l werd bevestigd
gevonden. De uitkomst van theorie en proefneming is, dat
het aantal eenheden van d ien druk gelij k is aan het aantal
eenheden van het a rbeidsvermogen dat in de eenheid van
volume van den stralenden lichtbundel vervat is. Heeft men
dus de hoeveelheid arbei dsvermogen (als warmte) gemeten ,
die in één seconde door een cylindrischen lichtbundel op
een vlak loodrecht invalt en kent men den weg die in dien
tij d door het licht wordt afgel egd, dan is de drukking die
op het vlak aan het einde van den cylinder w ordt uitge
oefend, te berekenen. Zoo heeft lY1 a x w e I l uit de gegevens .
dat de zonnestralen 2 , 5 gr.- cal per min. en per c . M.2 aan
voeren en dat de snelheid van h et licht 3 0 0 millioen meter
per sec. bedraagt, . berekend , dat de drukking van h et zon
licht hier op aarde 5 honderdduizendsten van 1 m .g. per
c.1\1 . 2 bedraagt. I-Iet verschij nsel is dus van een uiterste
geringheid. Is het vlak een hectare groot, dan eerst is de
druk 5 gram, zoodat men voor den stralingsdruk die dool'
het licht op de geheele aarde wordt uitgeoefen d, tot een
cij fer komt van 75 millioen kil ogram .
Spreker zou nu i n de eerste plaats iets mededeelen om
trent de experimenteele bepal ing van den stral ingsdruk, hoe
die druk proefondervindelij k gemeten is geworden . lIet daar
voor gebruikt wordende apparaat is een aan een draad ge
hangen horizontaal staafje, aan welks einden zijn bevestigd
twee plaatjes van mi ca, glas of metaal , waarop de drukking
moet worden uitgeoefend. Bij dergel ij ke proeven beeft men
te kampen met twee v erschij nselen , die men moet trachten te
.
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elimineeren : het versch ij nsel van de con vectie, hierin bestaande
dat in de nabijheid van het verl ichte (verwarmde) voorwerp
de lucht in beweging komt en door dien l uchtstroom een
kracht wordt u itgeoefend op het bestraalde v lak , die veel
sterker is dan de stralingsdruk ; het tweede verschij nsel , het
radiometereffect, ten gevolge waarvan de beide vleugeltjes
van het b ovenbeschreven apparaat kunnen werken als de
bekende radiometer van 0 I' o o k e s, waarin inwendige
krachten worden opgewekt, die i n hun werkiug 1 0,000 maal
sterker zij n dan de strali ngsd ruk, derhalve voor het doel,
meting van d ien druk, zeer hinderlij k.
Spreker verklaarde hier hoe Lebedew el' in gesl aagd is,
beide hinderlij ke verschijnselen te eli mineeren en de drukking
te l:meten en ging vervolgens over tot het demonstreeren
van de vernuftige proef van A l e s s a n d r o A rn e r i o , die
in staat stelt het verschij nsel van de stralingsdrukking echter
alleen qualitatief waar te nemen.
A m e I' i 0 vermeed de convectie grootendeels door de lucht
in den ballon tot op eenige c.:M. kwikdruk te verdunnen,
een drukking waarbij de con vectie gebleken was zeer gering
te zijn . lIet radiometereffect elimineerde hij door gebru i k
te maken van gepolariseerd licht, d. i . licht dat i n één
bepaal de r ichtin g trilt, b. v. horizontaal of vertikaal . Valt
dat licht zoodanig in, dat de trillingen geschieden in het
invalsvlak (in dit ge val horizontaal), dan laat het plaatj e alle
lichtenergie, die de stralen meebrengen, door; het licht kan
daar geen druk u itoefenen . Geschi eden de trillingen v an h et
licht in een verticaal vlak, dan leert de berekening, dat
ongeveer 2 6 °10 van de invallende energie wordt teruggekaatst.
Er valt dus altij d een li ch tbundel op het plaatje, maal' den
eenen keer gaat hij dool' de plaat heen, den anderen k eer
kaatst hij gedeel telij k terug en dat gedeelte veroorzaakt n u
den stralingsdruk op d e pl aat. Rad i ometerw erkj ng kan
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d u s hier niet de oorzaak zij n van de uitwij king der vl eugeltjes,
daar deze werking, zoo zij er was, j uist het sterkst moet
zijn, als de vleugeltjes i n den evenwichtsstand staan.
Sinds de proeven van L e d e b e w zij n n og tal van an dere
proeven genom,en , die steeds tot uitkomsten leidden, vrij
nauwkeurig overeenkomende met de theorie.
In het tweede gedeelte van zijn verhan deling stond
spreker kortelij k stil bij enkele methoden, volgens welke
men theoretisch tot berekening van de waarde van den
stralingsdruk kan komen . In de dagen van K e p p 1 e l'
verkeerde men voor die berekening i.n gunstiger omstandig
heden dan tegenwoordig. Toen gold nog de emissietheorie
van het licht, een theorie, die een lichtbundel beschouwt
als een stroom van zich snel b ewegende, kleine deeltj es,
di.e als een bombardement van uiterst kleine proj ectielen
op een lichaam kunnen invallen . Dat een dergelijke botsing
van deeltj es op een vlak druk zou uitoefenen , was dus een
vermoeden, dat voor de hand lag. :Th1: inder plausibel '\v erd
dit, toen de golftheori e van het licht in de plaats trad van
de emissietheorie, en bij de electro-magnetische theorie
was het begrip van den stralingsdruk ook niet gemakkelijk.
Voor M a x w e 1 1 was het echter weggelegd het verschijnsel
ook bij die theorie van het licht te verklaren. Volgens
]tI a x w e I l heeft m en bij een lichtstraal te doen m et een
periodisch viTissel ende el ectrische kra cht, loodrecht gericht
op den straal, waarmede gepaard gaat een periodisch wi sse
lende magnetische kracht, loodrecht staande op de electrische
kracht en op den straal . vVelnu , de electrische krachtlij nen
gedragen zich als gespannen caoutchouc buizen , die de
neiging hebben 0 111 zich uit te zetten naar de zij kanten,
waardoor een druk wordt uitgeoefend in de richting, waarin
het licht zich voortpl ant. Ook de m agnetische krachtlij nen
gedragen zi ch al s gespannen caoutchouc buizen, wiel' zij de-

l ingsche druk men berekenen kan , met het resultaat dat
men totaal genomen tot de getal waarde van den stralings
druk komt als spreker in den aan,vang zijner rede had
aangegeven .
Men
:
is verder gegaan en heeft aangetoond dat de stralings
druk e l' ook wezen moet als men de lichtbeweging beschouwt
volgens de oorspronkelij ke ethertheorie, al s eenvoudige ver
plaatsingen van de etherdeeltj es in een elastische middenstof.
Ook hier zal men zich van het bestaan van den lichtdruk
weer rekenschap kunnen geven als men gebruik maald van
het feit, dat de hoeveelheid energie die zoo 'n golf mee
brengt, des te grooter is naarm ate de golflengte ld einer i s .
alle overige om standigheden in beide gevallen dezelfde
ondersteld . In gol ven van ongelij ke groo tte maar van gelij ke
uitwijking, i s dus meel' arbei dsverm ogen per volume-eenheid
i n de kleinere golf. vVe hebben bij zoo'n golf beweging te
maken met tweeërlei soort van arbei dsverm ogen , van plctats
en van beweg'ing. Voor deze beide gedeelten van het arbeids
v ermogen toonde spreker met behulp van schematische
figuren aan , dat het arbei dsvermogen per c. M.3 van een
lich tbun del grooter is naarmate de golflengte kl einer is.
En dat n u bij een trillingsbron , als zij zich beweegt,
de go1f-iengte van de naar voren ui tgezonden golven klei ner,
die van de' aan de ach terzij-de uitgezonden golven grooter
is dan wanneer de trillingsbron in rust verkeert, toonde
spreker aan door een gelui dsverschij nsel , dat men ook in
de practij k van het dagelijksche leven ontmoet. Z ij n twee
personen aan weerskanten van een locomotief op even
groote afstan den daarvan verwijd erd, dan zullen zij d e i n
werking zij nde stoomfluit, als de locomotief stil staat, o p
dezelfde toonhoogte hOOI'en . :lYIaar als d e stoom fl uit geluid
voortbrengt en tegelij kerheid beweegt zich de locomotief,
dan wordt de waarneming b�j den een anders dan bij den
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an der, daal' de geluid sgolven aan den cen en kant del' lo co
motief worden saamgedrongen , aan den anderen kant uit
gerekt. De geluidsbron die zich naar ons toe beweegt,
heeft schijnbaar een hoogeren toon dan die welke zi ch van
ons af beweegt. Di t verschij n sel (z.g. van D o p p l e l') bo otste
spreker na., door een stemfluitje te bevestigen aan het
ei nde van eon lange caoutchoucbuis, welke de am anuensis
dool' ze rond te zwaaien beurtelings naar de toehoorders
toe en van hen af bewoog. El' ontstond, al s daal'bij luch t
door de slang in het fluitje geblazen werd, een zwevend
geluid, door de opvolging van hooge en l age tonen, hoog,
als het flluitj e zich naar de toehoor ders bewoog en laag
als hot zich andersom bewoog.
Hetzelfde nu kan men waarnemen bij lichtgolven, door
bij v . een liehtbron die sti l staande gelij kelij k naar alle
kanten energie uitzendt, te bewegen naar één kant. Volgens
het v orige wordt er dan naar die zij d e energie uitgezondon ,
hetgeen niet anders te verklaren is dan door aan te nemen
eene drukking, die bij de be"wegin g moet worden over
wonnen. De meerdere uitgezonden energie is dan gel ij k aan
den arbeid , noodig tel' overwinnin g van die drukking.
I n het derde deel zij ner beschouwing stond spreker stil
bij eenige gevolgen van den stralingsdruk in de natuur.
De drukking van het licht heeft een bijzondere beteekenis
in de theoretisch e physica gekregen en wel voor de theorie
van de straling in 't algemeen . Spreker heri nnert zich in
't voorjaar van 1 8 8 3 voor 't eerst vail die drukking gehoord
te hebben op een coll ege van L o r e n t z. De h oogleeraar
maakte toen voor het bewij s van de stralingswet van
S t e f a n gebruik van de stralingsdrukking . Spreker
wil wel bekenn en dat dit grooten indruk op hem heeft
gemaakt, daar hij zich toen van de drukking van het licht
niet zoo dadelijk een voorstell ing kon vormen . En toeh is
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op dit oogenblik niet alleen die dru k,. maal' ook de wet van
S t e f a n prroefoD dervindelij k bevestigd . De geldigheid van
die wet is eigenlijk het eerste experimenteele bewij s van
het bestaan van den stralingsdruk geweest.
Wat nu den invloed van die drukking betreft, hebben
wij reeds gezien hoe groot zij is van de zon op de geheele
aarde. Maal' die drukking is niets vergeleken bij de aan
trekking w elke het zonnelichaam op de aarde uitoefent.
De verhouding van die attractie tot die afstooting is namelijk
in een cijfer uitgedruk t 48 X 1 0 1 2 ! Dat wil zeggen, voor
de aarde is de aantrekking door de zon 48 billioen maal
zoo groot als de afstooting van de zon dool' de drukking
van haal' licht.
Over het effect van die stralingsdru kking zou men dus
lich t geneig d zij n de schouders op te halen . �1:en vergete
ech ter n iet dat de aantrekkin g afhangt van de massa van
het l icht, maar dat de drukking, die het licht uitoefent,
wordt bepaal d door het oppervlak van het bestraald wordende
lichaam . Naar mate ik den aardbol splits in kleinere bollen,
zal voor iederen klein eren b ol de aantrekking meer z ij n
afgenomen dan d e stralingsdruk van d e zon , vergeleken
met den oorspronkelij ke n bol. De vraag doet zich dan voor :
hoe klein m oeten de bolleties zijn, opdat aantrekking en
afstooting met elkaar evenwich t maken ? Wij zullen maal'
geen verdere berekenin gen uitvoeren, m aal' de voorstelling
liever tegem oet komen door te zeggen, dat dit evenwicht
bij een bolletj e van de dich thei d van het water gevonden
zou worden , als de straal 7 0 millioensten van een millimeter
bedroeg. Wordt het nog kleiner, dan wint de lichtdruk
het Derhal ve, wanneer zich in het heelal kleinere deeltj es
bewegen, dan worden die van de zon verwij derd, omdat
d e afstooting het dan van de aantrekkin g wint. En we
weten dan ook , dat er k:ometen zij n , waarvan de staart is
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sam engesteld uit deeltjes zóó klein dat de afstooting grooter
i s dan de aantrekking. Vandaa r dat bij een om de zon
wentelende komeet, de staart zich van de zon afwendt,
ofschoon dat verschij nsel toch weer niet geheel uit de
stralingsdrukk ing te verklaren is, maal' voor een deel ook
op rekening komt van electrische werking.
Ten slotte wees spreker nog op een paar verschijnsel en
die zich bij meteoren kunnen voordoen. Als zoo'n m eteoor
zich beweegt, ontvangt hij voortdurend warmte van de zon,
maar straalt ook warmte uit, waardoor aan zij n naar de
bewegingsrichting toegekeerde zijde een tegendruk ontstaat,
die het lichaam steeds meer naar de zon doet toevallen .
IIij gaat in kleineren kring zich bewegen , nadert dus ald oor
de zon . :Men heeft berekend dat een dergelijk lichaam van
1/1 000 c.M. straal 90.000 j aren zou no odig hebben om van
de plaats van de aarde op d e zon te vallen.
Resumeerende kom t dit alles feitelij k hier op neer, dat
de zon in haar stelsel eigenlijk geen stof toelaat. Zij n de
stofdeelen heel kl ein, dan is de drukking van haal' licht
grooter dan de aantrekking en worden di e deeltj es wegge
dreven, maar ook als ze grooter zijn, vallen ze on vermij de
lij k op de zon , dat is maar een quaestie van tij d. De
conclusie ligt dus voor de hand, dat er steeds overblij fselen
van , l i chamen buiten het zonn estelsel worden toegevoerd.
Zoo had spreker zij n talr ij k en met groote aandach t
luisterend gehoor duidelij k gemaakt, dat ook het betrekkelij k
geringe verschij nsel van de stralingsdrukking in de natuur
een gewichtige rol speelt.
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PRO F. DH. \V. H . J U L I U S,

fIoog leeraar aan cle Universit eit te Utrecht.
HET ZONNEVLEKKENPROBLEEM.

Onze zonnephysicus, prof. dr. Vl . H . J u I i u s, van U trecht,
sprak in ons N atuurkundjg Genootsch ap over den hui d j gen
stand van · het zonnevlekkenpro bleern . De tal r ijk, beid van
zij n gehoor was wel . eenjgszins in tegen spraak met den
aanhef van zij n red e, dat het i n tij den van politieke en
m aatschappel ijke beroeringe:q, n i et gem akkel ij k valt de aan..,
dacht te bep alen bij de resultaten van het n atuurweten
schap p elij k onderzoek. Toch was er veel waars in spreker's
beweren dat w etenschappelijke vraagstukken on s onbelangrij k
toeschijn en vergeleken bij het gebeuren op het wereldtooneel ,
dat straks wel l icht over het l ot van volkeren beslissen za L
In kalmer o ogenblikken intusschen zien wtj de verhoudingen
w el weer an ders, dan bedenken we weer dat het weten
schappelij k werken v oor alle tij den is en dat de uitkom sten
van het natuurwetenscha ppel ij k on derzoek aan de mensch
heid in haal' geh eel ten goede komen . Ongetwij feld mag
men dit ook beweren van de physica der zon , want alhoe
wel het nut hier evenmin dadelij k is aan te wij zen als van
zoo veel ander wetenschappelij k onderzoek, zoo kan toch op
een onverwacht oogenblik bl ij ken dat de menschheid er wel
degelij k groot voordeel van heeft. Tot die verwachting is
men te meer gerechtigd om dat immers alle arbeidsvermogen
waarover wij op onze aarde beschikken , aan de zon ontleend
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Bijna alle " georden de" beweging aan de oppervlakte der
aarde zou ophouden , al s ons niet voortdurend dool' de zon
energie werd toege voerd.
Al dadelij k staan wij hier voor het probleem dat wel de
beweging van de zon ieder jaar met dezelfde regel maat
plaats heeft en dat de aarde ten opzichte van de zon op
overeen komstige tij den van het jaar preci es dezel fd8 positie
inneemt, maar dat desniettemin \vat de zon ons aan licht
en warmte toezendt, ieder jaar volstrekt niet precie 's het
zalfde is. Dat lij kt er niet naar. Dat die onregelm atigh eden
te wij ten zijn aan veran derin gen op het zonnelichaam , is
op zich zelf reeds een aanduiding dat de kennis van die
veranderingen groote gev olgen kan hebben en dus aan de
m enschheid ten goede kan komen . Spreker \-v ees in dit
verband op de meteorologie, de kennis v an het weer en van
het vraagstuk hoe de '\veersgesteldheid van te voren te '\v eten .
Na deze inleiding liet spreker de li chten uitdooven om
het groote Jicht, de zon, in effigie van lichtbeel den t e doen
stralen . J-lij vertoonde de zon zooals die zich aan ons oog
voordoe t, niet als een egaal verlichte schijf, m aal' al s een
lichtmassa m et tal van details. ,Nij zien de lich ti ntensi teit
van het midden naar den ran d afnemen ; verder trekken
onze aandacht de granulatiën , afwisselende plekken van licht
en donker, met hier en daar eenige sterker sprekende
donkere plekken , de zonnevlekken en de haar omgevende
lichtere fakkel s. Aan een diagram wees spreker op het
verband ttlsschen die vlekken der zon en hetgeen op de
aarde gebeurt, het sam enloopen van de wisselin gen van het
aardmagnetisme met de minima en maxima der zonnevlekk en .
Bij groote zonneactivitei t zij n ook de veranderingen in de
decl inatie van de m agneetnaald (dagelijksche variati es zoo
wel als storingen) groot en daarmee loopen ook sam en de
variaties in sommige meteorologische verschij nselen.
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Geen wonder dat: waar die zonnevlekken een zoo groote
rol spelen , het wezen en de aard van die vlekken een
onderwerp van voortdurende studie is.
D e zon maakt den indl'uk van een grooten bol . Wij zien
haar namel ij k al tij d als' een cirkel . Toch is die conclusie
onj uist. 't Is niet waar, dat een voorwerp dat zich voordoet
als een cirkelvormige schij f, noodzakel ü k een bol moet zij n .
Spreker hoopte dan o o k zij n gehoor de overtuiging bij te
brengen, dat de zon geen bol is.
"Vij moeten als we de zonnevlekken willen verklaren, ze
beschouwen in verband met hun omgevin g, de fakkels en
de omringende granulaties. Bij de meeste v l ekken is duidelij k
waar te nemen een kernschadu w (um bra) en een h alf
schaduw (penum bra) . Di kwijls komen de vlekken groepsge
wij s voor; steeds zij n zij verand erlij k van vorm en grootte
en bewegen zij zi ch ten opzi ch te van elkander met ver
anderlij ke snelh eden, die ech ter zelden grooter zij n dan
0 , 3 kil om eter per secunde. fIaar levensd uur is zeel' ver
schillend, som s weken en maan denl ang, maal' 't kan ook
wezen d at een vlek reeds na een dag of een hal ven dag
verdwij nt.
I n l i chtbeelden liet spreker den samenhang van de
vlekken met de verdere structuur van de zon zien en toonde
aan vier opname n van een bepaalde plek van de zon op
kort na elkaar volgende momen ten , de vele en groote
veranderingen die in die korte tij dsverloopen op elk klein
onderdeel van de zon plaats grijpen . De verplaatsing del'
granulaties geschiedt gem idd eld met een snelheid van 3 , 7
kilom eter per secunde.
Weer andere beelden verschenen op h et scherm , die weer
m eer details li.eten zien, dan k zjj het monoch romatisch licht ·
waarmede deze fo to's gen omen waren . Dat wil zeggen, h et
licht waarmede gefotografeerd wordt, behoort tot een eng
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begrensd? w illekeurig gekozen deel van het zon nespectrum.
(I-Iet i n s trument, dat daartoe in staat stel t, is d e spcctro
hel'iog raa( ). W ij zagen toen de structuur van de zon geheel
·
van gedaan te veranderen, naarmate de eene of de andere
kleur van lich t gekozen was . Zoo is er een zee van bij 
zonderheden o p het zonnelichaam waal' t e nemen, zoodra
we de zon met velerl ei kleuren gaan fo tografeeren .
I-Ioe n n die vlekken te verklaren, hoe een verklaring te
geven van haar le vensloop , i1are gedaante v erwisseling en
plaatsveran deringen ? vVij zul len dat niet anders kunnen doen
dan dool' hen te beschou wen i n verband met de oveL'ige
zonn eversch ij nselen, d. w . z. wjj moeten ons een v oorstelling
trachten te V O l'men van het geheele zon nelichaam .
Den schijnbaren bol noemt men de " fotosfeer" ; zij i s
omgeven dool' de ch rom osfeer en deze weel' dool' de lich t
zwakke conora. Ov er deze laatste twee omhulsels zou
spreker d itmaal niet handelen i al leen o ver het ho ofdl ichaam ,
de fotosfeer, die een continu spectru m geeft m e t de beken de
(Fraunhofer'sche) don kere l ij n en . I n den l oop van het weten
schappe l ij k onderzoek del' zon heeft men zich v an die
fo tosfeer verschillende vo orstelli ngen gevorm d . De oudste
van die theorieën is die van een gloeiend vl oeibare m assa .
In die gloeiende metaal massa' s zouden dan de zonn evlekken
te v ergelij ken zij n met de slakken van een hoogoven, al s
koudere gedeelten van de zonnem assa drij ven d e op een
gloeizee van vloeibaar metaal .
I-I et tweede denkbeeld stond hiermee in verband , dat men
langs vrij zekere physische wegen een schatting heeft
vveten te maken van de tem pel'atuul' del' zon. Ze i s zeker
hooger dan 6 0 0 0 0 • :Maar wanneer wij de kennis van phy
sische wetten ·waarover wij beschikken toepassen , dan weten
wij dat bij na alle stoffen bij zoodanige temperatuur onmo
gelijk "in vlo eibaren toestand bestaanbaar zij n . Iedere stof
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heeft haar kritische temperatuur en voor zoover wü die
temperaturen kennen, mo eten wij besluiten , dat het al zeer
weinig waarschij nlij k is dat er vele stoffen op de zon in
vloeibaren toestand verkeeren .
:lYIoest men dus de eerste theorie verlaten, de tweede
dat de zon in hoofdzaak gasvorm ig zou zij n leek ook al
weinig waarschijnlij k . Immers1 hoe dan het zonneoppervlak:
te verklaren ? Gas heeft geen grens, althans geen zichtbare,
en we krij gen van de zon toch een grens te zien ! Men
heeft dat zoo trach ten te verklaren ) dat in de gasvormige
zon condensatieproducten, wolken z tj n op een bepaalde
hoogte ; maal' dan moest men ook aann emen dat er b U die
hooge zonnetemperatuur van 6 0 0 0° toch n og condensatie
mogelijk is. Volgens die theorie zouden dan de vlekh en
gaten zij n in de wolkenlaag.
Nu de derde fotosfeertheorie . JYlen zou zich de zon puur
gas vorm ig ku nnen denken, dus zonder condensatie-producten .
Daarmee zou echter in strij d zij n dat wij een zonn erand
zien . lVlen heeft er dit op gevonden, dat men gelet heeft
op de zooveel grootere zwaartekrach t op de zon . Dezelfde
vool'werpen op de zon en op de aarde zullen op het eerste
lichaam m et veel grooter kracht aangetrokken w orden .
Al s men h et uitrekent kom t men tot de conclusie, dat de
zwa artekrach t op de zon 2 7 m aal grooter is dan op de
aarde. N u weet men da t tengevolge van de zwaar tekracht
de atmosfeer niet overal even dich t i s . Me t het sterker
worden van de zwaartekracht zal de veran d81'i n g der
di chtheid m e t de hoogte (de " radi ale di chtheidsgradient" )
grooter worden ; m en kan dus aannem en dat op de zon d e
dichtheid van d e gas m assa naar bi nnen t o e ontze ttend snel
m oet toenemen . I{et kan d us zeer wel zij n dat de toestan d
van dat saam geperste gas reeds op 1 boogsec. afstand
( 7 0n ki lom eter) . overgegaan i s tot zoodanige dichtheid dat
.
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die lagen een continu spectrum geven . J-liermee zou d fLn
de zonnerand verklaard zij n .
Eindelij k de vierde theorie : de zon geheel ga svormig,
maar met z wakken ra dialen dichtheidsgradient. Btj de vorige
theorie is namelij k een belangrij ke factor ver waarloosd. De
zwaartekracht is niet de eenige kracht die werkt in de
buitenste lagen van het zonnelichaam. Daar werkt ook een
kracht precies in tegenovergestelde richting, dezelfde strahngs
druk waaraan prof. D e f1 a a s veertien dagen geleden in
dezen kring een beschouwing wij dde. Een sterke u itstral ende
bron oefent op een voorwerp een drukking uit, waarvan
de intensiteit af hangt van het oppervlak van het voorwerp,
terwij l de aantrekkin g die het ondervindt van de zwaarte
kracht, afhangt van zijn massa. 'Velke nu ook de gemidd elde
grootte der zonnedeeltjes zij n moge , zooveel is zeker, dat
de op hen uitgeoefend wordende zwaartekracht wordt tegen
gewerkt door den stralingsdruk.
Nog een andere kracht zal wegduwend moeten werken
op de zonnedeeltjes. V\T anneer wij de elektronentheorie aan
nemen, zendt de zon naar alle kanten el ektronen uit, die
de molekulen van de fotosfeer moeten treffen en dus ook
werken als een de graviteit tegenwerkende kracht.
De meening dat dat el' zulke tegenwerkende in vloeden
zij n, berust niet uitsluitend op theoretische overwegingen ;
ook de waarnemingen omtrent zoogenaamde " rustende
protuberanties" hebben tot de overtuiging geleid, dat er
van de zwaartekracht niet veel meel' dan lho overblij ft.
Van daal' dat men zich , meent spreker, nog 't best kan
vereenigen met de 4de theorie en voor de zon mag aan
nemen een sterk lichtgevend gas in 't midden, dat geleidelijk
ij ler wordt in de buitenlagen.
Maal' hoe nu den scherpen ran d verklaard, dien wij
altij d zien . Spreker kwam hiel' terug op don schij n bal'en
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bol vorm van d e zon, die geen bol i s . Dergelij ke lichamen
die beantwoorden aan de 4de theorie, maken wel den indruk
van een bol te zü n, maar doen dit door straalbrekin g,
tengevolge van een optisch bedrog dat een schijnbaren
rand doet ontstaan.
Al vorens daaeop verder i n te gaan , vergeleek spreker
eerst de theoriën 2 en 4 met het oog op de helderheids
verdeeling over de zonneschij f, er op wij zende dat als de
fotosfeel' een gloeiende wolkenlaag was, zij ziéh zou moeten
vertoo nen al s een schij f van overal gelij ke l ichtsterkte. De
tweede theorie eischte dus, dat men de oorzaak voor
de geleidelijke lichtsterkte n aar den rand toe zocht in
absorbeerende werking van een laag die de fotosfeer
omhult.
De ringvormige zonsverduistering van 1 9 1 2 was een
uitmuntende gelegenheid om de onderstelling dat er zulk
. een voldoende sterk absorbeerende laag zou zijn, aan de
werkelij kheid te toetsen. De maan stond op dat moment
als een scherm voor de zonneschij f, zoodat van de zon
slechts de uiterste rand te zien was. :Maar de atmosfeer
buiten dien rand had volop gelegenheid tot stralen. De
hoofdstral en van de zon waren weg ; alleen de stralen
van de er buiten uit stekende atmosfeer waren overgebleven .
Wanneer nu werkelij k die atm osfeerring w el de helft va n
de zonnes tralen zou absorbe eren , m oest op het oogenbl i k
der verduistering nog e e n tam elij k: groote hoeveel heid stralen
waargenomen worden . .Maar wat bleek ? Dat de hoeveelhei d
stralen die op het moment der centraliteit nog was over
gebleven , niet meer bedroeg dan 1 / 10000 deel van de volle
zonnestralen : ergo de zonneatmosfeer absorbeert van de
stralen del' fotosfeer nagen oeg niets, en de t weede th eori e
kan derhal ve van de helderheidsafn ame naar den rand del'
sch ij f geen rekenschap geven.
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Rest nog, op grond van de . vierde theorie een verklaring
te vinden voor het feit dat de lichtsterkte van de zon van
het centrum üaar den rand afneemt. De fotosfeer, die slech ts
een mathematisch, geen physisch bolvormig oppervlak is,
moet dus in elk geval de eigenaardigheid hebben dat zij
in verschillende richtingen verschillen de hoeveelheden lich t
ui ti3traal t. 1-Iier moeten wtj het uitgangspunt nemen voor
de verklaring van den zonnerand. Om dat de zonnegassen
blij kbaar vo o rtdurend in o nregelmatige beweging zij n, mogen
wtj aannemen dat dichthei d , temperatuur en samenstelling
der gasmassa van plaats tot plaêl ts vrij sterk veranderen,
zoodat overal onregelmatige optische dichtheidsgradienten
worden aangetroffen . Lichtstralen dool' die massa van ver
a nderlij ke dichtheid zullen in alle richtingen buigen en
wel in die mate, dat van zelf het optisch bedrog verklaard
wordt, dat die buigende . stralen ergens een grens moeten
vormen die zich aan het oog van den waarnemer voordoet
als de zonnerand. Het scherpe betoog dat dit zoo zijn moet
laat zich niet in het kort weergeven . De wet del' vermi n
dering van lichtsterkte naar den rand, verschillend voor
verschillende lichtsoorten , volgt ook uit deze theorie.
'll e hebben dus reden om de 4de theorie voor het
oogenbli k als de meest waarschijnlij ke aan te nemen .
Maal' wat zij n n u zonn evlekken uit het oogpunt van deze
fotosfeertheorie ? 1-Ioe kan in een lichten de gasmassa een
vrtj scherp begrensde donkere plek zich vertoonen ?
Ook dit verschij nsel kan een gevolg zij n van straalbreking.
Bevindt zich namel ij k in de gasmassa, iets beneden h et
(mathemati sche) fotosfeeroppervlak, een gebied waarbinnen
de dichtheid dool' een minimum gaat en haal' al le kanten
toeneemt, doch met afnemenden gradient, dan moet door
straalbreking noodzakelij kerwij s een don kere plek oIitstaan ,
die juist het hoöfdkaraktel' van een zonnevlek verto ont :
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een kernschaduw en een halfschaduw. Een dergelijk e dicht
heidsverdeeling nu moet bestaan in een wervelgebied; en er zij n
vele gronden om aan te nemen dat inderdaad wer velbeweging
bestaat in zonnevlekken (theorie v a n E m d e n, Z e e m a n ' s
verschijnsel i n vlekken, enz.) Sprèker is erin geslaagd ,
experimenteel aan te toonen dat door l ichtbreking in gas
wervels de hoofdverschij nselen der zonnevlekken treffend
kunnen worden nagebootst.
Ook een aantal zeer opmerkelij ke eigenschappen van het
sp ectrum der zonnevlekken volgen ongedwongen en zonder
bij -hypothesen uit deze straalbrekingstheorie van de zonn e
verschij nselen, wanneer men rekening houdt met de a nomale
dispersie van het licht uit de naaste omgeving der absorp
tielij nen. Na dit nog nader toegelicht te hebben besloot
spr. zij n boeiende verhandeling met er zij n gehoor op te
wij zen dat het natuuronderzoek op elk moment probeert
de verschij nselen zoo goed mogelijk onder één gezichtspunt
te vereenigen. Komen er echter verschij nselen tot onze
waarneming die met de tot d usver voor juist gehouden
opvatting in strij d zij n, dan moeten we onze theorie wü zigen
of des noods prij s geven.
Beoefenaars der wetenschap mogen er geen vooropgezette
meeningen op n a houden.

111.
PROF . DR. A . A . N IJLAND ,

Ho og leera,ar aan de Universi teit te Utrecht.
HOE MEET MEN DEN TIJD ?

De verwachting dat men van een betrekkelij k moeilij k
onderwerp als d e tij drekenkunde een klare uiteenzetting te
wachten had, nu prof. dr. A. A. N ij l a n d, van Utrecht, in
het Natuurkundig Genootschap el' over kwam spreken, werd
ten volle vervuld. De opkomst van de l eden en hun dames
was zeel' talrij k.
In de schatting van het publiek verkeert de astronomie
in een exceptioneele positie .
. I-I et is die wetenschap, die dezen en genen vvel eens
doet vragen : waartoe dient zij eigenlijk ? Op deze eigenlij k
ontoel aatbare vraag zou het antwoord moeten l uiden : de
wetensCh ap wordt om haal' zelfswil beoefend. Maal' de vraag,
eenmaal gesteld, kan ook zeel' goed beantwoord worden.
Immers de sterrenkunde geeft ons den kalender ; zij stelt
ons in staat een vaste richting te vinden en doet ons de
middelen aan de hand om den tij d te m eten . I-I et eerste is
zeker wel het belangrij kst, in zoovorre al s zich geen maat
schappelijke samenleving laat denken zonder kalender. Van
het oogenblik dat een n omadenvolk zich een vaste woonstee
kiest en het landbouwbedrij f gaat beoefen en, gaat dat volk
naar de sterren kij ken om el' een kalender uit te halen.
Dat eerste begin van sociale samenleving is voor ons echter
al zoo lang geleden, dat wij el' ons niet meel' van bewust
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zij n, e r niet meer aan d e nken dat w e van den kalender
gebruik m akende, de astronomie te baat nemen . We zij n
vergeten dat we de sterrenkunde In dienst hebben gesteld
van de maatschappij .
Het tweede punt IS van niet minder belang, namelij k
dat de sterrenkunde ons leert van noord tot zuid te komen.
in staat stelt ons te orienteeren. Zonder sterrenkunde zouden
wij geen kaarten hebben , zou het ons niet mogelijk zij n
de vraag te beantwoorden : waai, bevind ik m ij o p aarde ?
-- en zou geen zeevaartkunde van beteekenis bestaan.
Nu zou men desnoods kunnen beweren dat de sterren
kunde had afgedaan, daar we nu eenmaal een kalender
hebben en al ten naastenbij bekend zij n geworden met alle
uithoeken der Aarde. Immers gesteld dat ons de ramp·
moch t overkomen, die waarschij nlij k d e 'planeet Venus
ondergaan heeft, dat er voor ons aardbewoners geen sterren
meer zichtbaar waren , omdat de atmosfeer te dicht met
wol ken was bezet, dan zouden wij ons bij dat verlies des
noods kunnen neerlegg·e n. W'ij hebben immers een kalender
en we h ebben kaarten. Zelfs voor de zeevaartkunde kunnen
wij misschien vroeg of laat de sterrenkunde missen. Voor
het oogenblik heeft de zeeman, die zij n bestek opm aakt,
dat . wil zeggen zij n lèngte en breedte bepaalt door middel
van zij n sextant uit den stand der sterren , de sterrenkunde
nog beslist noodig. Maár 't lij kt niet onmogelij k, dat hij
die wetenschap zal kunnen ontberen , als namelij k te eeniger
tij d de aarde overdekt zal zij n met een net van draadlooze
seinen, waaraan h�j dan voldoende houvast zou hebben .
Na dit alles uitgeschakel d te hebben, blij ft de vraag, of
de maa tschappij ten slotte de sterren k unde zou kunnen
ontberen. Zeer zeker niet. Zij zal die noodig hebben voor
de tij dmeetkunde.
Tijdmeetkunde ! Is dat ej genqj k geen con trculictio in
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Elk meten is ten slot te niets anders dan het naast
elkaar leggen van twee grootheden . En nu laten tij dsver
loopen zich niet naast elkaar leggen. Daarom, zou men
zeggen, is tij dm eetkunde eigenlij k een onding. Een onding
waarnaar men intusschen reeds van de vroege oudheid
gezocht heeft en V\Tel in deze richting : wanneer het mogelij k
ware zich een eenparige beweging te verzekeren, dan zou
m en den tij d kunnen meten. De ouden nu hebben dit
beproefd met zand uurwerken (te vergelij ken bij een zand
looper) en met wateruurvverken . I-Iet is toch duidelijk d at als
men steeds hetzelfde vat met water vult, dat vat steeds
onder dezelfde omstandigheden in hetzelfde aantal minuten
leegloopt. Alleen, el' is een maar. Men moet , controleeren of
de omstandigheden waaronder het ViTater uitloopt, altij d wel
gelijk zijn en -dan stuit men op zoo veel moeilij kheden, dat
men eindigt men te zeggen : de tij d laat zich niet meten.
Toch is er een mogelijkheid om zich uit de impasse te
redden. Stel eens, dat men de hand kon leggen op twee
bewegingen, waarvan m en mocht aannemen dat ze ten
naaste bij eenparig zijn, en als nu eens bleek dat die twee
onderling volkomen gelijken tred hielden, dan was men
zoo goed als zeker dat die beide lichamen werkelij k een
parig bewogen. Welnu die twee lichamen zij n een uurwerk
en de draaiende aarde.
JEer doen zich dadelij k deze drie vragen voor : 1 °. waarom
nemen we van een uurwerk aan, dat b et wel ten naastebij
eenparig beweegt ; 2u• hoe komen w e tot die conclusje ten
opzichte van de aarde ; 3°. hoe constateeren we dat beide
gelijken tred houden ?
I-Iet kenmerkende bewegende deel van een uurwerk is
de slinger. vVaardoor kunnen we nu a priori vaststel1en,
dat we hiel' een goede kans hebben op een eenparige be
weging ? l\1ffil kan het aan den ui tslag n agaan . vVanneer
terminis ?
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die dezelfde is telkens na 2 seconden, b ij overigens dezelfde
omstandigheden, dan kunnen we op goede gronden aannemen
dat telkens een zelfde tij d v erloopen is . .Maar zij n de
omstandigheden altij d dezelfde ? Dit lijkt er vaak niet naar.
De wisselende temperatuur b.v. kan storend werken. Daar
weet m en echter raad op. :Men kan den slinger compen:
seer'en, dan is hij ongevoelig voor de temperatuur. Intusschen,
de temperatuur werkt ook op andere deelen van het
instrument. De l ucht er om heen wordt bovendien ij ler en
ij lere l ucht oeteekent geringeren weerstand : de klok loopt
voor. :lYIen kan ook hieraan tegemoet komen, door het uur
werk te hangen in een constante te mperatuur en onder
een constanten druk, onder een glazen klok met afsluiting
van de lucht.
Door aldus de uiterste zorg toe te passen, ook de tanden
van het u urwerk onderling zoo gelij k mogelij k te maken,
verkrij gt men inderdaad een uurwerk dat menschelij kerwij s
gesproken de volmaaktheid nabij komt. :Men heeft dan een
klok gekregen, die, naarmate zij meel' volmaakt is, hoe
langer hoe meer geltjken tred gaat houden met de draaienàe
aarde.
vVat doet ons nu a priori vermoeden , dat de aarde een
eenparige draaiende beweging heeft ? Dit weten wij als een
gevolg van de wet der traagheid, die leert, dat als een
lichaam a an zichzelf wordt overgelaten: het in den toestand
van zij n eigen beweging blij ft. We kunnen ons dat moeilij k
voorstellen, omdat w e nooit lichamen zien, die aan zichzelf
zij n overgelaten. Maar toch is het zoo. Een vast lichaam,
dat om een constante as draait, wentelt, aan zichzelf over
gelaten, met een constante snelheid ten eeuwigen dage rond .
lIet doet dit volgens een bepaalde formule, waarvan spreker
een verklaring gaf.
N u is echter het moeilij ke van het geval, dat onze aarde
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aan de vereischten voor zoo ' n draaiend lichaam niet voldoet.
Zij wentelt namelUk om een eenigszins veranderl ijke as ; de
verandering i n stand van die as is wel heel gering, maar
het I S toch een verandering. In de tweede plaats werken
op de aarde uitwendige krachten, zooals de planeten, de
zon en de maan, die den aequator van stand doen veranderen ,
terwij l in de derde plaats de aarde geen o nveranderlij k
vast lichaam is. D e hooge temperatuur i n 't inwendige
veroorzaakt inkrimping, waardoor de gemiddelde draaiings
afstand kleiner wordt ; de formule l eert nu, dat de in
krimpende aard� sneller m oet gaan draaien . vVe weten
niet hoeveel sneller, hoogst waarschij nlijk onmerkbaar,
maal' toch moet de eenparige beweging el' onder lij den.
Verder · ond ergaat de aarde massavermeerdering door
de vallende sterren, die jaarlij ks bij millioenen hetzij in
hun geheel hetzij in poedervorm op haar oppervlak vallen .
Dit is een vertragende invloed , maar de vertraging, is
minimaal, want die totaal-massa meteorenstof is waarschij nlij k
hoogsten s o p één trillioenste deel van d e geheele aardmassa te
begrooten. Ein delijk komt er nog een derde effect bij . De
maan en de zon rekken de aarde eeni gszins uit, en houden
de verwekte waterbergen iets of wat in hun draaiing tegen,
waardoor deze gemiddeld verlangzaamt.
Van al die effecten weten we niet hoe groot ze zij n en
kennen dus de resultante el' niet van . J)1:aar langs anderen
weg heeft men trachten na te gaan of die aarddraaiing
wel constant is. N e w c 0 m b heeft daarvoor de :Mercurius
overgangen tusschen de j aren 1 6 7 7 en 1 88 1 nagegaan . En
het resultaat van dat onderzoek is geweest, dat alhoewel
de mogelij kheid van onregelmatigheden in de aal'ddraaiing
aangenomen moet worden , de aarde gerust ka n worden
aangemerkt al s een eenparig draaiend lichaam.
vVe hebben derhalve in de aarde een ideaal uurwerk
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dat i n staat is het menschelij ke uurwerk te controleeren.
Blij ft echter over de vraag, hoe wij weten dat beide lichamen
gelij ken tred houden . Om dat na te gaan en te controleeren
moeten wij beginnen met de draaiing van de aarde juist
vast te stellen . Dit zou niet moeilij k zijn , als wij slechts
over een werkelij k vaste richting, een vast punt aan den
hemel, een vaste ster te beschikken hadden . �Ia:ar er bestaan
geen werkelijk vaste sterren. Wij weten dat de sterren
beel den, de Groote Beer bv., langzamerhand van stand en
aspect veranderen.
Van tijd tot tij d had spreker zij n voordracht met lantaarn
b eelden toegelicht en thans liet hij ons zien wat we onder
de beweging van de vaste sterren te vers taan hebben. I-lij
wees met n ame op de ster van K a p t e ij n (J. C. K.; onze
in het buitenland beroemde astronoom van de Groningsche
Universiteit), die met een tusschenruimte van 7 j aren (1 8 8 1
e n 1 8 88) gefo tografeerd i s , waardoor men tot de wetenschap
is gekomen dat deze ster de snelste beweging heeft die
m en onder de vaste sterren kent.
Kunnen dus de zg. vaste sterren voor het kiezen van
een vast punt niet zonder meer in aanmerking komen,
men kan . trachten om daarvoor te nemen het snij punt van
aequator en ecliptica, genaa�d Aries, echter niet zonder
rekening te houden met de verandering ook van dal; punt,
dat ligt i n twee vlakken die onder den invloed van zon,
maan en planeten aan wij ziging onderhevig zij n . Van zoo
veel beteekenis achtte men in den loop der tij den dat pun t
Aries in de beide vlakken , dat men de waarnemingen naar
hun verplaatsing eeuwen lang heeft volgehouden, waarin
ook onze Leidsche · sterrenwacht aandeel heeft gehad, e n
van welk onderzoek d e groots te eer toekomt aan Green wich,
w el ks sterrenwacht anderhalve eeuw lang geheel alleen het
doel steeds voor oogen heeft gehouden , het verkrij gen van
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de va ste richting vlelke ons, onder meer, In staat stelt, de
aarde te gebruiken o m onze uurwerken te controleeren .
Spreker kwam nu tot de tij dsindeeling, allereerst tot de
vraag, wanneer de dag begint. I-I et begin vàn den astrono
mischen dag is \;y el als de zon in het zui den staat, maal'
dat begin is uiteraard voor een Europeaan anders dan voor
een Australiër. Wat is nu de wereldtij d ? Sedert eenigü
j aren was men op den goeden 'weg, daar Greenwich was
aangewezen om den wereldtij d te beheerschen. Intusschen
kan de oorlog en zij n afloop daal' weel' verandering in
brengen, alhoevvel het niet \vaarschij nlij k is dat men terug
keeren za] tot den vroegel'en toestand toen alle landen
rekenden volgens hun eigen meridiaan.
N u d e indeeling van den tij d in 2 X 1 2 uren , waartoe
men gekomen is omdat het etmaal vanzelf in 2 helften
verviel. Men weet ech ter dat el' landen zij n die van 1 tot
24 rekenen, gelij k ook de sterrenkunde doet, maal' hiel'
begint de dag op den middag, in de samenleving te mid
del'nacht .
D e verdeeling van d e n cirkel in 360 deelen hebben wij
van de Egyptenaren, die een zonnej aar van 3 6 5 1/2 da.gen
en een maanjaar van 3541/3 dagen kenden, en van meening
waren dat zoO\vel het eene als het andere jaar een vergissing
was geweest van de scheppende Almacht, daal' het eigenlijk
360 moest zijn. Zoo'n 360e deel van den cirkel werd ge
noemd een graad , d. i. een stap dien de zon doet : de gradus
maj or. I-l ij werd verdeeld in gradus minuti primi en gr�dus
minuti secundi, volgens het 60-tallig stelsel, dat men vergeefs
dool' het decimale stelsel heeft p ogen te vervangen .
,Vat is n u de bereikte nauwkeurigheid ? I-I et is aan elke
goed uitgeruste sterrenwacht mogelij k om op elk tij dstip
op een seconde na den tij d nauwkeurig aan te geven. l\1:en
is ook al aardig op weg o m hiervan de heele lnaatschappij
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te laten profiteeren; zoo kunnen de sch epen den tij d regelen
naar de tij dballen in de havens en brengt het draadloos
s einen van den Eiffeltoren de nauwkeurigheid van één
seconde onder algemeen bereik. A.ls voorbeeld dat dit voor
de maatschappij van beteekenis . kan zij n , wees spreker op
den koopman die zich van de telefoon bedient om nog
enkele seconden voor het sluiten van de beul's een tl'ansactie
af te sluiten.
Zoo rekenden onze voorouders van de trekschuit bij het
uur, onze ouders van de stoom bij de minuut, en wij en
onze kinderen van de electriciteit zij n niet tevreden of wij
m oete n den tij d weten op de seconde nauwkeurig .

IV .
PRO F. DR. K. l\1ARTIN,

Hoog leeraar aan de Universiteit te Leiden;
GEOLOGISCHE ZWERFTOCHTEN OP JA VA.

Van zijn reIS In 1 9 1 0 over het eiland Java ondernomen
ter verzameling en bestudeering van de daal' voorkomende
tertiaire versteeningen, bad prof. dr. K. JYI a l' t i n van Leiden
de resultaten reeds zoovel' uitgewerkt, dat bij in staat was
voor een groot publiek een overzicht van meer al gemeene
uitkomsten te geven zonder in al te veel bij zonderheden te
treden.
Ter inleiding schetste spreker de dool' hem bereisde
landschappen, in de eerste plaats van de Preanger-Regent
schappen . I-:Iet begin van zij n zwerftochten en het bij een
brengen van zij n verzameling fossielen was het ruim 900 JYI .
hoog gelegen dorp Njalindoeng bezuiden Soekaboemi op de
w atersch eiding van twee groote rivieren, de Tj i Boeni, die
naar de Zuidkust afvl oeit, en de Tj i Mandiri, die zich in
de Wij nkoopsbaai uitstort. Alhoewel de versteeningen uit
dat gedeeHe van Java reeds lang bekend zij n en spreker
.
el' monsters van meegenomen had, waren de inlanders er
volkomen onkundig van en moest hij zich bij het opsporen
der vindplaatsen geheel op eigen onderzoek verlaten. El'
zit niets anders op om de versteeningen machtig te ,vorden,
dan zich in de beddingen van de rivieren te begeven en
daar de aardlagen te ontginnen .
Van den verzam elaar wordt dan veel zorg geëischt om
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d e weeke, dikwijls gescheurde obj ekten van hun omhulsel
van blauwachtige klei te ontdoen, ze gaaf over te brengen ,
thuis met een naald te prepareeren en verder voorloopig
te determineeren en te verpakken .
Spreker mocht als bekend onderstellen , dat in onze aard
schors tal van voorwereldlij k e dieren en planten zij n opge
sloten, dat de organische wereld op aarde voortdurend aan
veranderingen onderhevjg is geweest en zich geleidelij k
heeft ontwikkeld t o t d e leven de vormen die men e r tegen
woordig aantreft. �Ien kan in die on twikkeling een aantal
perioden onderscheiden. Voor Java nu is het karakteristiek,
dat de versteeningen , die m en daal' vindt, haast allen af
komstig zij n uit de tertiaire periode, die onmicldellij k aan
het diluvium voorafgaat en dus tot de all erjongste vormingen
behoort . . Men vindt dan ook in de lagen van het tertiair
soorten eener fauna en flora, die gedeeltelij k thans nog
levend voorkomen : in de allerj ongste l agen van het tertiair,
het plioceen komen tot 9 0 pCt. van de fossielen overeen
met thans nog levende dieren ; in het daaronder volgende
niioceen tot 4 0 pOt., in het nog oudere oligoceen + 1 0 pCt.
en in het oudste tertiair (het eoceen) vindt men geen ver
steeningen meer, die met thans levende vormen overeenkomen .
Evenwel hebben de genoemde cij fers geen algemeene be
teekenis voor de verschillende strek:en der aarde.
IIet bleek aan spreker, dat hij i n de streek van Njalin
doeng te doen had met mioceene vormingen. De versteeningen
ztj n af komstig van dieren� die aan 't strand geleefd hadden ,
gedeeltelij k zelfs in brak water en vaq daaruit in zee gespoeld
·
zij n . Ook de aanwezigheid van nogal veel hars wees op d e
nabij heid van tropische · wouden , verder veelvuldig voor
komend gruis van schelpen en afgerol de exemplaren el' van ,
een ondubbelzinnig kenmerk van strand vormingen. Als
eerste resultaat van zij n onderzoek kon spreker constateeren,
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dat daal' aan beide kanten van de waterscheiding tusschen
de twee bovenbedoelde Preanger-rivieren , zoowel ten Noorden
als ten Zuiden, strandvormingen voorkomen en dus In
. jongtertiairen tij d ook de zee moet geweest zijn.
Toen spreker zich naar het Oosten verplaatste, vond hij
al spoedig dat h et noorderstrand daar zij n voortzetting m oet
gehad h ebben. IIij beschreef hiel' het uitzicht van het
dorpje Tj elak, zuidwestelijk van Bandoeng en Tj ililin op
een hoogte gelegen � een zeer eigenaardig landschap, waar
van spreker teekeningen had gemaakt, welke hij op het
scherm projecteel'de tel' verklaring van de geologische
eigenaardigheden.
Van uit Tjelak overziet men een wij de vlakte met drie
groote vulkanen van zeer karakteristieken vorm op den
achtergrond, de G. Boerangrang, Tangkoeban Prahoe en
Boekit �roenggoel, waarvan de Tangkoeban P rahoe op 7
April 1 9 1 0 tot uitbarting was gekomen . Voor die vulkanen
loopt langs de vlakte een lagere rug, die uit tertiaire ge
steenten is opgebouwd . Ook op het midden plan een rug
van een oud rif van jongtertiairen ouderdom bij Liotjit
jangkang, terwijl d e hoogte van Tj elak weer uit vulkanisch
materiaal, uit p uimsteentuf, bestaat. De natuur is hiel' aan
grij pend schoon, vooral in den morgen als de nevel over
de vlakte hangt en het landschap voor de vulkanen
een zee gelij kt, zooals vroeger in werkelij kheid daar ge
weest is, terwijl toen de koraalriffen in het oude zeebekken
groeiden.
Een ander land sch�p, ook dicht bij Bandoeng aan de
zuidelijke grens der hoogvlakte van Radjamandala, vertoonde
eveneens een oud koraalrif, uitmuntend door grooten rij k
dom aan foraminiferen en ouder dan het zooeven genoemde
rif van Liotj itjangkang. De lagen zij n loodrecht opgericht en
de erosie heeft in den kalksteen soms diepe kloven gesneden,
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waardoor in het landschap zeei' pittoreske vormen ont
staan zij n .
Spreker verplaatste ons n u weer verder naar het Oosten ,
naar het dorpje ICenteng in de vlakte van Jogjakarta, ten
westen van de Progo-rivier, een streek die bij zonder merk
waardig is uit een geologisch oogpunt. Westelij k van
Kenteng verheft zich een ± 800 M. hooge rug van vul
kanische gesteenten, die overdekt wordt door een eigen
aardig gevormde kalksteenformatie met koppen van grilligen
vorm . Deze vormden vroeger een oud rif, dat nu door de
erosie is vervorm d . Er zij n echter geen beken aan de opper
vlakte, want h e.t water zakt door het zeer poreus gesteente
en door spleten naar beneden en kom t pas aan den voet
van het kalkgebergte, dus aan de grens van het vul kanisch
gesteente, als bron voor den dag. Daarbij vormden zich
tevens in h et lan dschap tal van kleine schoteltjes, die aan ·
dolinen beantwoorden . Want het geheel stel t eene karst.
formatie voor, zooals die ook beoosten de Adriatische zee
in Krain, Istrië, Dal matië en :lYIontenegro voorkomt. De
Javaan legt aan de hellingen der schotelvormige dalen , op
den bodem waarvan het water in de diepte �erdwij nt, zij n
sawahs aan.
Dicht bij Kenten g, vlak voor het zooeven genoemde
vul kanische gebergte, zi et men nog een 30 M. hoogen rug,
di e uit eoceene sedimenten bestaat en die een oude rivier
teras voorstelt. V erder ' zuidwaarts ontmoet men als ' voort
zetting dezer tm'as, bezuiden N anggoelan, een Goenoeng
Gamping genoemde hoogte, die uit vulkanisch tuf is op
gebouwd, vermoedelij k niet diep onder de zee gevormd.
Dit gesteente mikroscopisch onderzocht, blij kt te bevatten
o verblij fselen van kiezelsponzen en andere kiezeldragende
organismen (radiolariën). I-I et is wit, ook wel roze. getint
en verbrokkel t gemakkelij k, zoodat de voet der hellingen
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overdekt i s met puin. �Ien waan t een woestljnlandschap
voor zich te zien, terwij l ginds heuvels verrij zen, die aan
ons duinlandschap doen denken , met groene pannen in
de laagte.
Verder in oostelij ke richting voortgaande ontm oet men
in het D uizendgebergte weder de grillig gevormde kal k
formatie. J u n g h 11 h n wist reeds dat ook daal' het water
onder het oppervlak wegliep en gedeeltelij k in de zee
weer opborrelde. De ondergrond daar is echter gebleken
ook weer uit vulkanisch materiaal gevormd te zijn, en zoo
ziet men langs de zuidoostel ij ke kust van Java, in oostelijke
riehting voortgaande, op tal van plaatsen vulkanisch e
gesteenten m et tertiairen kalksteen gedekt, die waarschij n
lijk overal van mioceenen ouderdom is.
Samenvattende kwam de spreker tot de conclusie, dat
de hoogten westelijk van Kenteng een oude vulkaanruïne
voorstellen . De producten van den vulkaan bevatten ge enerlei
versteeningen en moeten aan de lucht zij n afgezet. Daarna
is de v ulkaan ondergedompeld � tuffen, zooals die van den
Goenoeng Gamping, zijn i n zee geworpen en op de h oogte
heeft zich het rif, de tegenwoordige karstformatie afgezet.
Eindelij k is het geheel weer opgeheven. Ook de G. Se,yoe
is een oude, dool' kalk bedekte vulkaanruïne. D ergelij ke
rui'nen strekken zich nog veel verder l angs de Zuid-Oost
kust van Java uit. De eruptiepunten hebben zich hier
over 't algemeen naar het noorden verplaatst.
. Na den geologisch en bouw del' streken, waal' de ver
steeningen werden verzalueld, te hebben geschetst, trachtte
de spreker ui teen te zetten, met welk doel de fossielen
zij n bij eengebracht.
In den aanvang zijner rede had spreker reeds stil gestaan
bij de planten- en dierenwereld in achtereenvolgende tij d
vakken van het bestaan del' aarde. Voortdurend was daar
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verandering in die organismen, zoodat iedere periode ge
kenmerkt is door afzonderlij ke fauna en flora en men naar
de karakteristieke fossielen, die er van zij n overgebleven ,
den ouderdom der lagen kan bepalen, of bv. een of andere
vorming tertiair of ouder is, of die binnen het tertiaire
tij dvak van eoceenen dan wel van plioceen en ouderdo m is
enz. �Iet behulp der versteeningen worden dus de verschillende
sedimenten afgebakend en in kaart gebracht. Is de studie
zooverre gevorderd, dat men enkele soorten als gidsfossielen
kan aanwij zen, d.w.z als fossielen , die slechts een beperkte
vertikale verspreiding hebben, dan kan de indeeling der
versteeninghoudende lagen ook dool' den niet· palaeontoloog
vrij gemakkelij k geschieden. 't Behoeft wel geen betoog
van hoeveel belang die ouderdomsbepalingen van aardlagen
ook voor de praktij k zijn . Als de ingenieur de lagen van
. gelij ken ouderdom als zoodanig kan herkennen en samen
vatten, kan hij ook zij n geognostische profielen ontwerpen
die hem dan veelal den weg zullen wijzen bij het opsporen
van delfstoffen.
De kennis der fossielen is echter ook op zich zelf van
hoog ' wetenschappelij k belang, omdat zij ons leidt ' tot
het begrijpen der hedendaags voorkomende organisch e
wei'eld, hetgeen zonder de studie harer voorgeschiedeni s
on mogelij k i s .
Spreker toonde nu door ·m iddel van lichtbeel den een e n
ander van de fauna der eoceene lagen van bet bovengenoemde
dorp Ken teng, en wel de huisj es van gastropoden en n um
m ul ieten, die bij zonder goed zij n bewaard gebleven, alsof
ze aan het strand in tegenwool'digen tij d waren opgeraapt.
lIet is een marine fauna, i n ondiep water vlak . bij de
kust on tstaan , die in algemeene trekken aan de eoceene
fauna van Parijs herinnert, maal' toch geen enkele soort
hiermede gemeen b eeft. Nergens tel' werel d is een fauna
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bekend , die precies op d i e van Kenteng gelij kt. De fauna
bleek geheel op zichzelf te staan .
Spreker trad biel' i n een beschou wing van de merkwaardig
gevormde nummulieten van het eoceen e tij dvak en van de
cycl oclypeën (eveneens foraminiferen) van het mioceen e
tij dvak. Terwij l de eerstgenoemden zich verre over de aarde
hebben verspreid, is het woongebied der laatstgenoemden
tot de hedendaagsche tropische gewesten van het Oosten
beperkt gebleven , ahvaar het geslacht cycloclypeus ook nu
nog levend voorkomt. De cycloclypeën , die even als de
nummulieten een buitengewoon gecompliceerde struktuur
met sierlij k geschikte kamers en kanalen h ebben, worden
vooral j n Rembang rotsvormend aangetroffen .
De fauna, die in het tertiair van Java voorkomt, blij kt
geheel en al afgesloten te zij n geweest van de tertiaire fauna
van Europa. Vroeger bestond er een direkte samenhang
tusschen de tegen woordige �1:iddellandsche zee en den
Indischen Archipel ; die verbin ding ging over het tegenwoordige
vaste land van Azië ; maal' deze verbinding is reeds in het
begin van het tertiaire tij dvak verbroken en daarna v ormde
de Indische Archipel reeds in tertiair en tij d een bizondere
diergeogl'afische provincie. Dat vindt zij ne uitdrukking zoo
vvel in het karakter der eoceene fauna van Kenteng al s
van dat der faunen, die in de J ongere tertiaire l agen van
Ja va, Borneo, enz. voorkomen.

v.

D R . W . STORT E N BEKER,

Leeraar aan cle IJ. ](r'{jg sscho o l.
EDELGESTEENTEN.

Over edelgesteenten sprak dr. W. S t 0 I' t e n b e k e 1' , leeraar,
aan de 1-1 . Krij gsschool, in het Natuurkundig Genootschap
voor een zeer talrij k gezelschap .
Dat de waardeeri ng van edelsteenen als zeer kostbare
voorwerpen van onheugelijke tij den dagteekent, zal wel
hieraan zij n toe te schrij ven, dat zU even als de edele
metalen voor den rn ensch als het ware voor het grijpen
liggen, en niet evenals ijzer en andere metalen eerst
uit h un verbindingen moeten worden afgezonderd. Ztj
liggen of los in het zand, of zo odanig in gesteenten
besloten dat zij daaruit gemakkeltj k zij n los te maken.
A.ndere redenen dat men edelsteenen reeds vóór lan g
gekend heeft, zij n hun fraai , uitl okkend uiterlijk, hun
onverand,e rlij k:heid en betrekkelij ke zeldzaamh eid, die
de begeerte n aar hup. bezit b ij den mensch levendig
m aakt.
A.lhoewel men er bij na geen gebruik van maakte al s
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ruilmiddel , zooals met de edele metalen het geval was,
hebben de edelgesteenten op het economisch leven toch een
grooten invloed gehad. Spreker behoefde slechts te wij zen
op de bel angrij ke ind ustrie van het diamantslij pen te Am
sterdam, op de di amantvelden in Zuid-Afrih:: a en elders , en
te herinneren aan de merkwaardige geschiedenis van zoo
menig kostbaar gesteente ; waarvan hij die van de Regent,
ook 'wel naar den Engelschman Pitt genaamd , als een
interessant voo rbeeld aanhaalde hoe een enkel e steen invloed
kan hebben op het lot van de menschen, mogelij k zelfs op
de lotgevallen van de werel d .
T o t zoo ver d e economische kant van zij n onderwerp,
dat zoo vele en velerlei facetten ve rtoont, dat spreker zich
slechts tot enkel e zou moeten bepalen. Zoo liet hij den
mijnbouw, waarover, wat betreft den diaman t, indertij d
prof. M o l e n g r a a f f in dezen kring een bel angrij ke voor
dracht hield, rusten , en beantwoordde in de eerste plaats
de vraag, wat edelgesteenten , chemisch gesproken, eigenlij k
zij n. lIet zijn mineralen van verschillende samenstell ing,
m eestal m et bijmengselen , die er de kleur aan geven . Zoo
kent men den witten diamant, die uit zuivere koolstof
bestaat ; den robij n en den saffier : alu miniumoxyde met
een weinig chroom- of titaanoxyde, \vaaraan zij de l'oode
en blauwe kleur ontieenen ; topaas : een dubbel verbinding
van al uminiumsilicaat en -fluol'sili caat ; smaragd, waarin
het zel dzame beryllium een rol speel t ; den roodbruinen
spinel : magnesium-aluminiumoxyde ; den h yacint , die
zirconiumoxyde bevat, enz.
Dan onderscheidt men de groep van hal f- edelgesteenten,
waarvan een der grootste en belangrijkste ondergroepen
d i e van het silici umoxyde i s . De daartoe behool'en d e
m I neralen zij n o f gekristal l i seerd e n doorschij nen d, zooals
lnval'ts en [l,m etb yst, àf amorf als het opaal , àf bestaan
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uit m engsels van d i e twee (haH-doorschtj nend) , waartoe
behooren chal cedoon, carneool , sardis, chrysopraas, agaat
en onyx ; eindelijk het ondoorschij nende jaspis. Naar het
uiterlij k onderscheiden al deze edelsteenen zich door hun
bizondere kleu r. Z ij h ebben ook in zoovel' ver wantschap
tot elkaar, dat bv. het agaat bestaat uit lagen deels van
chalcedoon, deels van gekristalliseerd kiezelzuur of kwarts ,
terwij l onyx weel' een variëteit is van het agaat en uit zeel'
dunne evenwij dige laagj es is gevormd , het materieel waaruit
men cameeën snij dt .
Is in de samenstelling dus niet veel overeenkomst, in
de physiscbe eigensch appen des te meer. De edelsteenen
hebben namelij k gem een hun kl eur en glan s en sterk
l ichtbrekend vermogen. Eigenaardig zij n die steen en spreker liet ze zien i n een li chtbeel d - die figu ren ver
toonen, welke op mos gelijk en, weer andere zij n chatoyant,
zooals de maansteen. De glans is een verschijnsel dat
toeneemt m et het brekingsvermogen . I-I et is vooral deze
eigenschap en daarnaast de mate van hardheid, die de
waarde der steenen bepalen. Diamant staat bovenaan in
de tabel van hardhei d met het cij fer 1 0 ; het krast
robij n , welks hardheid met het cij fer 9 kan worden aan
geduid, en robij n op zij n beurt krast weer no. 8
t opaas, dat weer vermag te krassen h yacint (7-8)
en dit weer granaat ( 7 ) . De steenen met een graad
van hardheid b eneden 7 , telt men ni et meer onder de
edelsteenen, beh oudens enkele uitzonderingen , als het
malachiet (3 tot 4,)
Onderstaande tabellen geven een overzi ch t van de ph ysische
eigenschappen en chemisch e samen stell ing del' voorn aamste
edelgesteenten .
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Spreker stond vervol gens stil bij h et. gebruik dat men
in den l oop del' tijden van d e edel steenen heeft gemaakt.
Natu u rlij k vooral tot persoonlij k sieraf:\.d , m aar ook bij den
eel'edi enst, bv. van de oude Israël i eten, wi er priesters op
hun opperkleed een borstlap droegen , getooi d met 1 2
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edelsteenen elk behoorende bij een · d e r stammen Israëls.
Later, in de eerste tij den van den Christelij ken godsdienst,
werden die 1 2 steenen vereenzei vigd met de 1 2 apostel en
en in de mid deleeuwen gaven zij aanleiding tot allerlei
medische en a strologische bespiegelingen. In lichtbeelden
vertoonde spreker oude prenten, waarop die 1 2 steenen
figureerden , o. a . ook vereenzei vigd met de teekenen van
den Dierenriem, gepaard gaande met velerlei geb ruiken
des dagelij kschen levens. Zoo gaf men iemand , die in een
bepaalde maand geboren was� den steen cadeau, die met
die m aand overeenkwam en die hem op zij n verderen
levensweg tot talisman m oest dienen . lIe t is zelfs nog maar
weinige jaren geleden, dat op een congres van juweliers
in Amerika een eenigszins gewij zigde lijst van dergelij ke
geboortesteenen is vastgesteld, meer overeenkomstig den
tegenwoordigen smaak . Ook h ebben edelgesteenten en half
edelgesteenten een belangrij ke rol gespeel d in de z .g.
kristallomantie, een soort van w aarzeggerij uit glanzende
steenen en gebruikte men ze voor medische doeleinden ,
meestal i n verband met de leer dat similia sim dib us curantLtr,
zoodat men in den waan verkeerd e dat de z.g. bloedjaspi�
(een groene steen met roode vlekjes, die men wel in zegel
ringen ziet) in staat was bloedingen te genezen, smaragd
goed was voor de oogen, amethyst een middel tegen de
dronkenschap en wat dies m eer zij . Ja, men schreef ze ook
in poedervorm voor . Zoo is het een feit dat men Paus
Cl è mens VII in 1 5 3 L1 voor een waarde van '4 0000 dukaten
aan fij n gestampte edelgesteenten liet slikken, zonder dat
het Z. 1-1 . iets baatte.
Onder de beelden waren ook amuletten tegen het z.g.
booze oog en steen en met figuren el' op geschilderd, die
aanleiding gaven tot de belangrij ke industrie van de ge
sneden steenen, welke vooral in den Romeinschen tij d zeer
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gez ien waren. Een zeer belangwekkende verzameling van
die gesne den s teenen uit de ho oge oudheid bevindt zich in
onze Kon inkLü ke Bi bliotheek. Zij is voor een dp,el afkomstig
van den wij sgeer F r a n s H e m s t e r h u i s, die in 1 7 9 0 in
Den H aag overleed.
G o e t h e, die met 1-1 e m s t e r h u i s correspondeerde, heeft
die verzamel i n g in handen gebad en m aald er melding van
i n zij n Campagne in Frankrij k.
Spreker gaf nu een denkbeeld van de b e werki n g van
het dj amant. Als typisch exe m plaar den beroemden Culli n an
(natuurl ij k een zeel' fraaie en fonkelende imitatie el' van)
ter hand nemende, maakte h ij in zij n beschrij ving en toe
lichting met behulp van l i ch tbeelden aan scho u w el ij k hoe
eerst na slij ping en pol ij s ting van deze en andere steenen
h un ei gensch appen aan den dag treden . lIet slij pen van
diaman ten ,

dat al leen kan gesch ieden dool' diam an t op

diamant, is, naar men weet, hier te lande een belangrij ke
nati onale industri e geworden. De kunst heeft al een vrij
hoogen ou�erdom, daal' men van L 0 d. v a n B e l' c h e m ,
van B rugge, weet dat hij
l?lorentyner, sleep voor

in

1 4 7 5 een diamant, de z.g.

K a l' e 1 d e n S t 0 u t e .

1-I oe dat slij pen en klo ven i n z'n werk gaat, werd n u i n
bizon derheden heschreven e n in �eel den to egeli ch t ; voora l
gewezen op

de kunst van het klo v e n , waarbij eerst de

splij tin gsrichting of de zoogenaam de \vas van het kristal
bepaal d m o et 'worden , \vaal'na de klover den beslissenden
tik o p zij n bei tel durft geven en het kri stal in t w ee �tukken
ui teen valt. Een h erhal i ng dezer bewerking geeft grootel'e
stukken, waaruit brilj anten en kleinere, minderwaardige,
\\Taal'uit de roosj e s gesl epen wo rden .
De glans van den brilj ant, zij n li eht- en kleurfonkel ing
staan i n onmid del ltj k verband m e t het aan tal

face tten,

waarop de invallende li chtstral en i n al l e rich tingen 'worden
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teruggeworpen en tevens met het sterk lichtbrekend ver
m ogen v an het diamant, waardoor het verschij nsel ontstaat
'
van de totale reflecti e, en v eel van het l icht, dat van boven
op den diamant invalt, el' ongekleurd weel' ui ttreedt. Al
die verscheidenheid van terugkaatsing op het oppervlak,
van totale reflectie en ook van eigenlij ke breking, w aarbij
de sterke kleurschifting, dool' diaman t veroorzaakt, voor
den dag komt, geeft aanleiàing tot een flonkeren en schit
teren van licht en kleuren , waarin de diamant onder de
.
steenen zij n weerga niet heeft.
De b o uw van het edelgesteente en zij n begrenzing door acht
vlakken ( octaedervorm) maakte spreker aanschouwelijk en
ging dan in lichtbeelden na het geheele verloop in de
diam antslij perij van de firma A s s c h e l' te Amsterdam, van
het ten deele met de hand, ten deele met machines zagen ,
snij den, slij pen, verstellen en kloven van diamant.
De kunst i s dan om zoodanig te kloven dat el' uit een
grooten diamant een zoo groot mogel ij k aantal brilj anten
voortkomen en wat dan o verbltj ft zijn rosetten.
Spreker wees ook op den eigenam'djgen vorm waarin
brilj anten geslepen worden, waarvan niet wordt afgeweken,
en op den weer af wijkenden vorm in acht genomen bij
het slij pen van robij nen en saffieren.
Een belangrijk moment in de geschiedenis der edelge
steenten is geweest het resul taat in 1 89 3 dool' �1 0 i s s a n
berei k t met het l aten kristalliseeren v an koolstof tot diamant ;
wel zeer kleine diamantj es van een halve m . �1 . in door
snede en m eer niet, maar toch een zoodanig resul taat dat
daarmee de mogeUj kheid der synthese van diaman t w as
aangetoond . �Ien verkrij gt hier cl us niet een meer of minder
goed geslaagde nabo,otsin g, doch een product, dat in zuiver
heid en edele eigenschappen voor den echten steen niet
onderdoet, ja die bij sommige andere edelgesteenten zel fs
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overtreft, om dat zij dan vrij zij n va:n die oneffenheden en
vlek �mn , die de klover bij de natuurlij ke mineralen dikwijls
veel moeite heeft om te vermij den .
Hoe wel men el' dus niet i n geslaagd is l angs dezen weg
diamanten te vervaardigen , welke hand elswaarde bezitten ,
staat de zaak geheel anders bij den robijn, wat spreker in
't laatste deel zij ner rede nader toelichtte. I-I et laten kristal
liseeren van de bestanddeel en van robijn, aluminiu moxyd
met een paal' procenten chroomoxyd , is indertij d al gelukt
aan F r é m y. Spreker liet zelfs een stuk zien van de kroes,
waarin deze Fransche chemist kunstmatig robij nen beeft
ver vaardigd . Die steentjes waren wel zeer kl ein, maal' toch
slijpbaar als echte kristallen. Niet lang daarna, in 1 9 02,
gelukte het aan Ve l' n e u i I om een poeder van dezelfde samen
stelling als robijn in de knal gasvlam zoodanig te doen
samensmelten, dat steenen tot 80 karaat er ui t te voorschij n
kwamen, d i e , n a geslepen t e zij n , i n alle opzichten natuur
robijnen evenaarden.
Spreker' bootste V e r n e u i l ' s methode dp- semag e na in
een model van diens toestel, zoodanig geconstrueerd dat
op een bolletj e van alumini umoxyde in een omhulsel van
platina dat tot gloeihitte wordt gebracht dool' een knalgas
vlam , robij npoeder regent in een hoeveelhei d, die geregel d
wordt dool' een electrisch bewogen hamertje, dat telkens
het poedel' stootjes geeft en het op het gloeiende aluminium
oxyde uitzaai t, waal' het na verl oop van zekeren tij d robij n
bolletj es gaat vormen, die na stolling blij ken, behalve \vat
den uitwendjgen vorm aangaat, volkomen kristallen te zij n.
De proef op de som i s het z.g. dichroïsme, dat is het ver
toon en dool' dezen synthetischen robijn van hetzelfde ver
schij nsel als de echte, dat de steen in een bepaal de richting steed s
dezelfde eigenschappen heeft, doch in verschillende richtingen
verschillende eigensch appen, met name verschillende kleuren
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Wat e r nog verder t e zeggen i s om trent deze syn thetische
steenen ? Dat m en er ook reeds in geslaagd is saffieren
te maken u i t aluminiumoxyde met een weinig ij zeroxyde
en titaanoxyde, dat het ook met spinel en turkoois gelukt
en dat m en zelfs edelgesteenten heeft gemaakt, die heele
maal niet in de natuur voorkomen . I-Iet gevolg is geweest,
dat de prij s van sommigen on der h en , met name der robij nen,
belangrij k is gedaal d .
A l s men - om hiermede t e eindigen - voor h e t maken
van kunstmatig diil mant den weg moet i nslaan van de
natuur, die er eeuwen voor nood i g had, kan de mensch,
die zool ang niet kan wachten , het wel opgeven . filIaal' wie
weet, slaagt men er nog eens in op zoo'n verrassende
manier als V e r n e u i 1 met den robijn !

VI.
DR. J. J. V A N L O G H E IVf ,
Direc teur

vetn

h e t Ins ti tuut over t'i' OlJ' ische hygiëne.

OVER HET WEZEN EN DE VERBREIDING VAN
EENIGE BESMETTELIJKE ZIEKTEN
IN DE TROPEN.

Dl'. J. J. v a n L o g h e ru , d i recteur van de afdeeling
" Instituut

voor

tropische

hygiëne"

van

het

Koloniaal

Instituut, die, n aar m en weet, op Java een belan grij k aan
deel heeft gehad in de maatregelen tot hestrij ding van de
pest, besprak bovengenoemd b elangrij k onder werp voor een
talrij k en aandachtig gehoor in ons N atuul'k undig Genootschap .
De spreker stelde daarbij twee zak en op den voorgrond :
vooreerst
ziekten

de

gl'oote ' belangrij kh eid van

de besmettelij ke

in de tropen in zoo ver de bes trij ding van die

ziekten parallel- loopt met de b evordering van de volksge
zondheid al daar ; in de t weede plaats dat die ziekten in de
trop en niet inheemscb zij n, maal' cosmopoli tisch . Im mers
de daal' voorkom ende typhus, tuberculose, pest, chol era,
pokken, malaria, zel fs de mij n wormziekte (an chyl ostom iasis)
z ij n ev enzeer in Europa als in de tropische ge westen beke nd.
Ook de d ysenterie is geen specifiek tropische ziekte , ook
in s ub-tropische gewesten k o m t zij voor, en zelfs i n ons
land speel t die darm aan doening in een bepaal den vorm een rol .
al

In het vervolg van spreker's rede zou echter blijken dat
de genoemde besmettelij ke z i ekten in de tropen een
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buitengewone betcekenis hebben en hoe het komt dat zij
daar een bij uitstek gunsti gen bodem vinden.
vVanneer men te doen heeft met influenza, die op de
t ram of in de ziekenkamer, a. h. w. van den een op . den
ander wordt overgehoest, k an men spreken van een ziekte die
rechtstreeks besmettelij k is. Een ander voorbeeld van dien
aard i s longpest, die eerst dan een gunstigen bodem � indt
als de m ensch en onder hygiëni sch sl echte omstandigheden
dicht op elkaar l even. Vervolgen s zijn el' een aantal b e
smettelij ke ziekten, die veel minder besmettelij k (in den
dagelij ksc hen zin van het woord) zij n omdat hier de b e
s metting vooral indirect geschiedt. Tot die categol'ie behooren
typhus, cholera-, dysenterie, die veelal door drinkwater
worden overgebracht. Dan beeft men de besmettelij ke
ziekten waarvan insecten de overbrengers zij n . l�ls typisch
v oorbeeld van deze ziekten gel dt de m alaria. Eindelij k
heeft men dan nog een anderen af-n·d van besmettelij ke
ziekten , die oorspronkelij k in het dier huizen met nu en
dan vertakkingen naar den men seh . Een in den laatsten
tij d maar al te berucht voorbeel d van deze categorie is de
builen- of bubonenpes t van de pestrat af komstig.
Dat verschillende van deze ziekten, zooals de cholera,
de typhus, de dysenterie en de malaria in de tropen zoo
veel meer slachtoffers eischen dan elders, vindt zij n oorzaak
i n het vochtige, warme klimaat, dat voor de voortwoekering
der ziektekiemen di e in de b ui tenwereld te recht zij n ge
komen en voor de ziekteoverbrengen de i nsecten buitengewoon
bevorderlij k is. Dan b rengt ook het in cultuur brengen
van tropische landen uit een h ygi ënisch oogpunt zij n be
z waren mee. De wtj ze van l e ven van den inlander in
woningen waar reinh eid vel' te zoeken is, maakt h em voor
besmetting reeds voorbesch ikt. E n als men dan wee t dat
in Oost-Java de inlander zij n land verbouwde voor zij n

44
eigen � ij st en toen de suikerc ultuur dat land voor zich
kwam opeischen, de rij st en daarmee de ratten v an elders
aangevoerd werden, is het duidelij k dat hier de cultuur de
middellij ke oorzaak werd van de pestziekte d ie thans dat
deel van Java teistert.
Een tweede voorbeeld is de ontwikkeling van de haven
plaatsen. Daar ontstonden ron dom de steden inlandsche
kampongs en Chineesche wij ken, zond er dat el' eenige con
trole op werd uitgeoefend, zoodat de woningbouw daar
geschiedde ten spot van alle hygiënische wetten. Geen
wonder dat waal' in Nederland het sterftecij fer 1 2 per
1 000 bedraagt, in de havensteden in de tropen dat cij fer
belangrijk in de hoogte gaat, in Batavia de 1 00 zelfs bereikt,
dat is ver boven bet gemiddelde cij fer van 3 0 à 3 5 voor
geheel Java.
Z iedaar het gevolg als men, zonder preventieve maat
regelen, den inlander samenbrengt ten beh oeve van een
bepaalde cultuur, ook als men de inlanders naar andere
landen overbrengt om daar te arbeiden .
Spreker had hiermee de beteekenis aangeduid van de
besmettelijke ziekten in onze koloniën en tevens er de
aandacht op gevestigd, hoe hoog noodig het i s zich welbe
wust te zijn van de b ezwaren 'Nelke de cultuur meebrengt
teneinde naar de middelen te zoeken om die bezwaren te
boven te komen.
In een belangrij ke en uitgebreide reeks lichtbeel den gaf
spreker thans een denkbeeld van den aard der verschillende
groepen van besmettelijke ziekten. De bacil van de cholera
opende de rij , met eenige foto's die aan duidelij kheid niet te
wenschen lieten uitbeel dende de ongegeneerde manier waarop
inlanders die met ch oleralij ders in aanraking waren geweest,
bij het halen van water uit putten bet water besmetten ;
foto's van woningen te Sem arang, waarvan de privaten
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ui tloopen o p sl ootj es, waal' straks d e vrouwen haal' goed
komen uitspoelen of haal' drink water halen ; van erven
w aar gaten in den grond dienen voor waterreservoirs
en in den onmiddeltj ken omtrek allerlei ongerechtigheden
gebeuren. Niet dat dergel ijke onreinheid typisch J avaansch
is ; i m m ers fo to's v an b uurtj es bij Amsterdam en bij Alkmaar,
waar b oerinnen haar melkgerij uitspoelen in slootjes waar
privaten op uitloopen, gaven een zeer onfrisch denkbeeld
van de I-I ollan dsche zindelij khei d . :JYI aar de gevolgen ervan
in de tropen , waar het vochtig-warme kli maat zoo krachtig
m eemerkt om de bacillen te doen woekeren , zij n veel
ernstiger.
Spreker gaf vervolgens in een reeks . lichtbeelden een
aanscholl welij ke voors telling van de malaria, hoe die ziekte
n iet in den alledaagsehen zin v an het woord besmettelij k
is, maar door een insect op den m ensch wordt overgebracht.
Vooraf ging een foto van het bloed . van een malaria-lij der
en van de i n het bloed vocht gesuspendeerde roode bloed
lichaampi es, die de ontwikkelingsplaats zij n van den mal aria
parasiet. Daar maken die kl eine organismen een bepaalden
cyclus door en deelen en herdeelen zich of vormen weer
bij een andere soort vrouwelij k e en mannelij ke individuen
die zich paren en weel' jongen voortbrengen . Die paring
gebeurt echter niet i n het bl oed van den menseh, maar in
d e maag van den ru.ug, die daarvoor eerst het zieke bloed
moet hebben opgezogen.
Nieuwe beelden deden die mug , de Anofeles zien ,
benevens zeer sterk vergroot de maag van het insect,
waar de geslachts vormen van den mal ariaparasiet zich
paren en den m aagwand doordringen, . waar al dus tal
van knobbeltj es ontstaan waaruit een m assa jongen te
v oorschij n komen . Deze begeven zich naar h et speeksel
van de m ug , m et het gevol g dat de jonge parasi eten
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tegeltj k m e t den steek van do m u g zich i n h et bloed van
den mensch verspreiden .
Eenmaal dien ont w ikkel i n gsgan g kennende, had men het
middel in handen om den mensch tegen den steek d i er
m uggen te vrij waren. Men spoorde het m i lieu op waarin
de Anofel es bij voorkeur leeft, natuurlij k water waar de
zon op sch ij nt. legde door drai neering die plaatsen d roog
en begoot d e nog overgebleven plassen lIL et petroleum ,
waardoor de l arven , d i e de zu urstof aan de oppervl akte
kom en zoeken, vernieti gd worden. Dan bescherm d e men
den gezonden m ensch tegen d en muggesteek dool' afsluiting
van d e toegangen tot de woningen en slaapplaatsen met
gazen ramen (ldf:l.lpboes) .
In de reeks van beelden die volgden, gaf spreker een
denkbeel d hoe men in de Romeinsche Oam pagna en te
Ismaïlia aan het Suez-kanaa.l , voorheen broeinesten yan
m alaria, de ziekte vol komen meester is geworden dool' de
moerassen aldaar te assaineel'en ; hij herinnerde er ook aan
dat het Panamaplan van d e L e s s e p s voor een goed deel
misl ukt is door de hooge sterfte onder de arbei ders aan
m al aria en gele koorts ; den Am erikanen is de d oorgraving
zonder groot menschenverlies gelukt om dat zij aan de be
strij ding van malaria- en gele koorts-muggen groote zorg
hebben gegeven .
Spreker ging thans o ver tot eeni ge rnededeelingen over
d e pest-pandem i e , d e ziekte die jaren is weggebleven, maa l'
nu weel' sinds een twinti gtal j aren h aar weg o ver d e wereld
maakt. Van de kusten van Zuid-Ohina h eeft zij Zui d-Afrika
aangetast, bijna alle havens van Zuid -Amerika berei kt,
zich ook in Europa vertoond en tenslotte N ederl . Oost-Indië
bezocht. EI et is de ziekte van de ratten , die ald u s om de
wereld reist en waarvan de m ensch telkens "vat meekrijgt.
De voornaamste drager van d e pest is " m us l'attus" , een
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huisdi er bij uitnem endheid dat zij n nestel pl aat sen i n d e
zeel' dichte nabij heid v a n den mensch zoekt, hetzij h ij aan
den wal of aan boord van sch epen vertoeft. Deze rat is
zoo gewoon in de b uurt van menschen te leven, dat m en
het nauwel tj l\:s merkt, ook door de bescheiden wij ze van
optreden van d e rat. Bij het uitschudden van rij stzakh.en
zal zg niet schuw vlieden als de rioolrat, maar houdt zich
.
in den zak stil verborgen tot zij zich veilig weet . Ook in
de schepen houdt d e rat zich zeer rustig I-Iet is als het
ware een passieve verplaatsing, di e zij zich laat ond ergaan.
Zoo moet men zich ook vaal'stel l en dat de pestrat onge
merkt in zakken rij st te Soerabaj a en van daar per spoo r
te JY[al ang is aangekomen . Op een kaartj e l iet spreker d e
reis zien , wellce de pestl'at sedert i n Java's Oosth oek i n
h e t ach terland van Soerabaj a gemaakt heeft. O o k het binnen
landsch vervoer per ossen kar heeft tot d e verspreiding
bij gedragen.
Een druppel bloed van de zieke rat liet ons de ver woesting
'
zien w elke de pestbacil daari n veroorzaakt. Dat zo o 'n zieke
rat kan leven naast gezonde ratten zon der deze aan te
tasten , hebben proe ven ten duid elij kste bewezen. JYI en h eeft
r:ü ten in kooien bij el kaar gebracht en geen besmetting
ku n nen bespeuren . Dit geschiedd e eerst wanneer men i n
d e hokken ratten vlooien bracht. I-I et was dan o o k eerst
nadat men de beteokenis van de vloo op de rat ontdekt
had , dat men de onderstelling heeft geopperd dat de ziekte
in vele geval len aldus ook van rat op mensch overgaat.
In een nieuwe reeks l i chtbeel den li et spreker ons n u
zien h o e d e ver vuilde toestan d del' woningen van den Javaan
en hun eigenaardi ge bamboeconstructie de besmetting in
de h a n d werkt. De rat doet h aal.' i n toch t langs de bam boe
stij l e n e n knaagt bv. tel' pl aatse van het dak dat op een
dergel ij ken stij l r ust, den bam boestengel door en kn aagt
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zich van daal' een weg dool' al d e knoopen van den stengel ,
tot die bamboe ten slotte geheel gevuld is met rattennesten
waar de j onge ratten tieren en zich weer verm enigvuldigen.
Zoo kan het gebeuren dat de ratten ook doordringen tot
de van bamboe gemaakte bale-bal e w�ar de inlander op
slaapt, een gewisse prooi van de rattenvloo. De door de
ziekte aangetaste ratten sterven natuurlij k in de eerste
plaats, maar van hun lijken springen de met bacillen beladen
vlooien naar de nog gezonde ratten tot zij zich ten slotte
allen verzamelen op de ééne rat die nog overgebleven is
en straks ook zal sterven. :M:aar nu is de kans van den
bewoner van het huis des te grooter om door een of meer
der vlooien besprongen te worden . De uit het dek stekende
bloote voeten van den slapenden inlander worden dan een
gretige prooi van d e hongerige vlooien.
Eigenaardig waren de lichtbeel den van de inlandsche
woningen, waal' spreker in de bamboestijlen, zelfs in het
b eschot vlak bij een bed de gaten aanwees door de ratten
geknaagd.
Sedert men dit alles wist, was de wijze van bestrij ding
niet twij felachtig. Zij was vooral op de hygiëne van de
woning gericht. Wederom verschenen lichtbeelden, o. a. van
een laboratorium in volle werking te Kediri , waardoor men
in de pesthaarden in staat i s om dadelijk in te grij pen. Van
die maatregelen zij n er intusschen die tot heden gefaald
hebben, zoo de vaccinatie. Behalve dat de resultaten niet
o vertuigend zij n gebleken, omvat het pestgebied ook een te
groote bev olking (ongeveer 6 millioen) om van de in enting
heil te kunnen verwachten. De vaccinatie h eeft men dan
ook voorloopig weer in het stadium van wetenschappelij k
onderzoek gebracht.
Direct werkende middelen zij n de ontruiming van de
woningen en het overbrengen der bewoners naar tij delijke
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kampongs met zieken-afd(.� elingen, waarna de besme tte
woningen dan met zeilen overdekt en al wat e l' onrein in
leeft en tiert door uitz waveling verni etigd wordt. En dan
bouwt men nieuwe woningen voor de inlanders waal' het
aan de rat zeer moeilij k valt om binnen te dringen .
Spreker liet ons zelfs de afbeelding zien van een i n een
prij svraag bekroon de bale-bale.
Aan het einde zij ner belangwekkende mededeelingen
moch t spreker niet nalaten erop te wij zen dat er ter
bestrij ding van de besmettelijke ziekten in de tropen , die
zoo decimeerend werken op de bevolking, voo r w etenschap
en overheid nog heel wat te doen overblij ft.
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VII.
DR. A. A. B EEKl\1AN,

Leeraa?" bij het Nlidde lb. Onderwijs ie 's- Gravenhag e.
DE AFSLUITING EN DROOGLEGGING VAN DE
ZUIDERZEE.

lIet was een pl echtig oogenblik in den avon d yan den
2 2n Januari, toen in tegenwoordigheid van 1-1. M. de
Koningin-Moeder, die I -I aar welgevallen aan het bestuur te
kennen had gegeven deze voordrach t bij te wonen , dr. A.
A . B e e k m a n voor een zeer talrij k gehoor het woord
nam over een nationaal onderwerp bij uitnemendheid .
:Maj esteit, bestuurders van het Genootschap " Diligentia" ,
dames en heel'en - zoo begon ongeveer de spreker aangenaam is het mij heden voor u op te treden en door
de uitnoodiging van het bestuur in d e gelegenheid te zij n
gesteld over de afsluiting en d e drooglegging van d e Zuiderzee
te spreken ; - aangenaam omdat de eindelij ke uitvoering
van dit werk, niet alleen naar mij ne overtuiging, maal' ook
naar die van vele bevoegden, een onderneming zal zijn die
het welzij n van ons vaderland in hooge mate zal b evor
d eren ; - dubbel aangenaam is het mij , nu U \\Te l\1:aj estei t
I-I a1'e belangstelling wel heeft willen toonen door 11801'e
hoog gewaardeerde tegen woordigheid.
De geschiedenis van de plannen tot droogl egging, die
reeds van 1 849 dagteekenen, zou spreker niet in bij zonder
heden verhalen . All een herinnerde hij e r aan , dat i n gem eld
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j aar d e i ngenie ur P . G . v a n D i g g e l e n te Zwolle zij n
bekend werk schreef over de afsluiting en drooglegging
van de Zuiderzee. De schrij ver wilde de geheele Zuiderzee
tot de Lauwerszee afsluiten en droogl eggen, behoudens een
b reede open verbinding tussch en het Marsdiep en het Vlie.
I-I et water van den IJsel zou door breede stroom banen
langs de kusten van de Z ui derzee naar de Noordzee worden
geleid , Het werk bevatte overigens meer economische
dan technische bij zonderheden. Daar het in den lande
veel sensatie maakte, droeg de regeering aan de inspecteurs
van den Waterstaat F e r l' a n d en v a n d e r K a n op, een
rapport er over uit te b rengen, waarvan de openbaarmaking
zeer lang op zich liet wachten .
Er kwam weer belangstelling toen in 1 8 65 de Maatschappij
voor Grondkrediet een plan liet opmaken door den inspec
teur van den Waterstaat B e y e I' i n c k, dat later door den
ingenieur S t i e l tj e s werd gewij zigd en de bedoeling had
de Zuiderzee af te sluiten door een dij k te l eggen van
En khuizen over U rk tot den Ketelmond in den IJ sel . Van
dit plan is, zooals men weet, niets gekomen. In April 1 87 7
diende het m inisterie H e e m s k e r k een wetsontwerp in
tot droogmaking van het zuidelijk deel der Zuiderzee,
waarbtj de afsluiting nog zuidelij ker was . ontworpen dan in
het plan-B e y e r i n c k-S t i e l t j e s. Dit eerste regeerings
ontwerp had geen lang leven. I-I et sneefde met het ministerie
dat het had ingediend . Reeds in het najaar v an 1 8 7 7 werd
het door het ministerie-K a p p e y n e ingetrokken .
Er verliepen n u weer eenige j aren, dat men van de zaak
weinig of niets m eer vernam. De eigenlij ke voorbereiding
van het werk dagteekent van 1 88 6 . In dat jaar verzonden
de heer'en A. B u m a en M r. P. J. G. v a n D i g g e l e n
een circulai re aan de besturen van provinciën, gemeenten,
waterschappen, handelslichamen en l andbouwmaatschappij en ,
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waann gewezen werd op de gro ote voordeelen die een
afsluiting van de Zuiderzee zou hebben. \�T el stonden er
in die circulaire uit een technisch oogpunt heel vreemde
dingen, maar zij ging van het standpunt uit dat er vooraf
nog veel onderzocht moest worden, o.a. wat betreft de
uitgestrektheid van het droog te leggen gebied , of het niet
geraden zou zij n te onderzoeken naar de gesteldheid van
de gronden noordelij k van de aanvankelij k geprojecteerde
lij n van afsluiting, waar men zou blij ven met � et water
van den IJsel als men den afsluitingsdij k noordelij ker gi ng
aanleggen, welken invloed een dergelij k plan 7, O U hebben
op de waterkeering en de waterverversching, enz .
Inderdaad kwam het tot een grondig onderzoek van al
deze punten, dank zij de oprich ting van de Zui derzee
verefmiging: di e 1 6 Aug. 1 8 8 6 goedkeuring kreeg op h aar
statuten. Haar doel was het instellen van een technisch en
financieel onderzoek om trent de afsluiting en droogmaking
van de Zuiderzee. �1et het technisch onderzoek belastte zij
de ingenieurs v a n cl e l' T 0 0 l' n en L e l y, waarvan de
eerste reeds kort daarna ontslag nam , zoodat het onderzoek
alleen door den heer L e l y werd gelei d . Achtereenvolgens
v erschenen toen tot 1 8 92 acht technische n ota's, die alleen
te lezen zij n dool' ingenieurs en technici . Bij het verschij nen
van op één na de laatste nota kwam de Zuiderzee-vereeniging
voor den dag met een pl an en werd nog in hetzelfde j aar
1 8 9 2 een uit 3 0 leden bestaande Staatscommissie benoem d,
die in opdracht had te onderzoeken o f een dergelij k plan
was in 's lands belang en zoo ja, op welke wijze het moest
uitgevoerd worden.
T wee jaar l ater bracht de commissie rapport uit. Zij
beantwoordde met 21 van de 2 9 stemmen de eerste vraag
hevestigend. Op de tweede vraag \verd door alle leden ge
aD hvoord : dool' den Staat, op den voet in het verslag verm eld.
.
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Spreker w ee s n u naar een kaar t waarop h e t plan van d e
Zuid erzee- vereenigin g , waar i n d e S taatscom missie n o g enkel e
wij zigingen
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word t een breede berm van grond aange w erkt, waarover
een gewone weg en een spoorweg voor d ubbel spoor naast
elkander loopen.
lIet maken van een dergelijk werk is met veel risico
verbonden : het kan mee-, maal' ook tegenl oopen , wan t niet
alleen heeft men met eb en vloed te doen, ma al' die wateren
zij n daar ook dikwijls sterk be wogen door stormen. Om
daaraan zooveel mogelij k het hoofd te bieden, zal men
begin nen met tusschen Wieringen en de Friesche kust een
eiland te maken , grootendeels samengesteld uit rijshout,
met havens, opslagplaatsen enz. J\1en gaat dan van daaruit
n aar w eerszij den en ook van de kusten van Friesland en
"Vieringen uit die dijkgedeelten over de volle hoogte en
breedt.e n aar el kaar toew erken . Dit zal echter over geen
groote lengte kunuen geschieden . Naarmate toch de openingen
nauwer worden, die de af te sluiten kom met het open
gedeel te van de Zuiderzee verbinden , zal het daardoor
heen en weer trekken d water der getij en hoe langer hoe
grooter snelheid verkrij gen, eindelij k zóó groot, dat de
zeebodem aangetast en diep uitgeschuurd zou worden. Ten
einde daartegen in te werken , zal men in die beide zooge
naamde slui tgaten , samen 1 6 000 M . lang, den bodem eerst
over een gl'oote breedte met rij zen gl'ondstukken bedekken
en daarop een rij zen overstortdam tot L . vV. opvv erken ,
dus met horizontale lagen zinkstukken . Bij eIken vloed
stort hierover dan nog wel water, maar met snelheden
waartegen men den bodem verdedigen kan. Vervolgens
wordt de geheele dij k in de sluitgaten met horizontale
lagen over zij n gebeele lengte allengs op de vereischte
afmetingen gebracht.
'
Sedert dit plan van de Zui derzee-ve reeniging- Staatscom
missie werd opgemaakt, heeft de techniek weer andere
mac b tige hulpmiddelen aan de hand gedaaJl en zal men
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misschien , wanneer het to t uitvoering komt, d e sluitgaten
dichten met bakken gewapend beton.
Na de bedij king van de viel' gen oemde deelen , zul len de
gronden worden drooggemaakt met stoomgemalen. Heel
diep liggen die gronden niet, tusschen :WIarken en U rk het
diepst, nl . 4 à 41/2 meter beneden laagwater en natuurlijk
.
de ondiepste gedeelten het dichtst bij het land.
Die droogmakerij en zullen dan in polders moeten worden
verdeeld, die elk een eigen peil hebben. :WIen heeft el' op
gerekend de gronden eerst flink diep te ontwateren o m ze
geschikt te m aken voor den lan dbouw.
Aan een groote kaart een en ander toelichtende, wees
sp reker de ligging van de viel' droog te leggen stukken
aan , benevens de daal' tusschen overblij vende groote plas,
die men reeds vóór haa l' ontstaan den passenden naam van
IJselmeer heeft gegeven, omdat zij de oplossing zal geven
van de zoogen . IJ selquaestie . :WIen wil naamlijk die groote
opperv.lakte water binnen de afsluiting niet alleen behouden,
omdat de bodem daar gedeeltelij k zoo diep ligt en uit
minder waardigen grond bestaat, maal' ook ter oplossing van
het vraagstuk waar men met het water van den daarop
uitstroomenden IJ sel zal blij ven. In gewone tij den voert
de rivier bij middelbare waterstanden ruim 200 :WI .3 pel'
seconde af, maal' a ls de Rij n wast, gebeurt dat met den
IJ sel ook en dan kan die hoeveelheid afvloeiend water
enorill stijgen. Ook kan het gebeuren dat bij de doorbraak
van een dij k het water uit den Rij n noordwaarts stroom t
tot Doetinchem en daal' op den IJsel kom t, die het dan
m oet afvoeren. Bij een doorbraak van de dij ken op den
rech teroever van den Rij n in D uitschland in 1 8 1 4 , bereikte
de hoeveelheid water welke de IJsel in de Zuiderzee moes t
ontlasten, 4000 M . 3 i n de seconde.
lIet IJsselmeer moet bovendien ook het water bergen,
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dat uit andere rivi ertjes o p de Zuiderzee l oost. H e t meel'
moet dus een afwatering hebben en daartoe zal dienen het
kanaal bij Wieringen , voorzien van zeer vermogende sluizen
om daarmee in gewone tij den zooveel water te kunnen
loozen dat m en het IJselmeer op Lt G cJH. -A.P. kan houden.
,;V"anneer echter tegelij k met een grooten toevoer van IJsel
water ook een storm uit het Noordwesten het water opstuwt,
zou het kunnen gebeuren dat de sluizen op vVieringen niet
bij machte waren om die groote hoeveelheid te loozen en
gesloten moeten blij ven . Van daar de noodzaak om aan
het IJselmeer die grootte te geven, ten einde zonder gevaar
voor de dij ken den toevoer van water een paal' etmalen te
kunnen bergen .
Spreker wees nu nog eens op de vier stukken droog te
leggen land , die te samen een oppervlak beslaan 30.000 lLA.
gl'ooter dan Zeel and. Die stukken heeft men maal' niet
willekeurig gekozen . Op de kaart waren met verschillende
kleuren aanged uid de soo rten gron d : klei, zavel (lichte klei
met zand) en zuivel' zand. Die vier stukken nu zij n zoo
gekozen dat ze in de klei vallen . lIet IJselmeer is dus
het minder v ruchtbare deel, dat grootendeels uit zand bestaat
en waarin zich ook diepe geulen bevinden .
In de afwatering zal worden voorzien el O O l' kanalen, die
tevens voor de scheepvaart zullen d ienen.
Ziedaar in gl'oote trekken het plan geschetst. Spreker
zou nu het een en ander m ededeelen over de gevolgen welke
de uitvoering uit een technisch oogpunt zal hebben . Zoodra
de Zuiderzee zal zij n i ngekrompen tot een IJselmeer, kom en
de dij ken di e nu liggen langs de boorden van de Zuid erzee
ten zuiden van den afsluitdij k 1 al s zeedij ken te vervallen
en worden dij ken van het meer. Bij na overal treft men
die dij ken doorloopend langs de kust aan . Zoo zullen dan
bij v. de dij ken die langs een groot deel der Noord 1101-
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landsche kust loopen, als zeedij ken niet m eer behoeven te
worden ondel'houden, terwijl de dijken langs de polders
voldoende zullen zij n voor het meel'.
Hoe zal het echter gaan met de afwatering ? Al zal het
peil van het IJselmeer vrij stand vastig 0 , 4 0
A. P. zij n ,
men zal daarop niet altij d kunnen rekenen . E ven wel zal
het wel no oit hooger kunnen stij gen dan even boven A.P.
N u heeft de ervaring op de Zuiderzee geleerd , dat bij
storm weer het water van de eene plaats naar de andere
hevig kan worden opgewaaid . Zoo stond bij den b eruchten
Pinksterstorm ( 1 8 6 1 ) het water aan de Overij selsche kust
4 , 25 JYI . hooger dan onder Am sterdam, waardoor het zee
oppervlak v an Oost naar West den vorm van een hellend
vlak had aangenomen . Uiteraard zal die op waaiing na o e
indij king niet m eer i n z o o sterk:e mate kunnen plaats hebben.
Spreker kon hier niet de verbetering der afwatering
v oor de verschillende landen rondom de Zuiderzee nagaan ,
maar nam al s voorbeeld de betere afwatering van de
Vecht, die bij d e tegenwoordige Zuiderzeestanden nu en
dan geheel bel et wordt. Langs de Vecht moet al het water
,
van den Krommen Rij n geloosd w orden en bij veel water
toevoer gebeurt het herhaal delij k, dat bij JYl ui den in zee
niet alles gel oosd kan w orden en dat het water stij gt tot
bv. 70 c.M . + A . P . , zoodat de kaden overstroomen. Wordt
nu het Zuiderzeeplan uitgevoerd, dan is ook dit euvel
bezworen en kunnen de werken tot verbetering van den
Vechtboezem ach terwege blij ven . De afwatering van ]fries
land zal er ook mee gebaat zij n . De toestand is daar nu
van dien aard. dat kostbare stoomgemalen in een beteren
afvoer zullen moeten voorzien, maar wordt het groote plan
uitgevoerd , dan zullen de kosten daarvan niet zoo aanzienlij k:
wezen, daar het af te voeren water dan veel minder hoog
moet worden opgebracht.
-
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Ook het vraagstuk van d e wateraanvulling o f waterver
versching m oet bij dit plan onder de oogen w orden gezien .
I-Ioe vreemd het ook klinke, het i s maar al te zeer waar
dat in ons nat polderland in droge zomers soms watergebrek
beerscht. Minder last zullen daarvan hebben de gewesten
die aan de gro ote rivieren liggen, Rij nland bijv. IComt daal'
's zomers watergebrek, dan laat het waterschap te Gouda
water in v an den I-Iollandschen IJsel, massa's soms van
2 millioen meter daags, die dan dool' de Gouwe, het
Brasemer meer, d e rin gvaart van de Haarlemmermeer en
verder stroomen. :WIet dat water kunnen de polders hun
dorst lesschen. Er zijn echter streken in ons l an d waar
dergelij ke zoebvaterbronnen ontbreken . N oord-I-I olland be
noorden het Y en Friesland laboreeren sterk aan dat gebrelc.
I-I et oude Noorderkwartier wordt nog voor een deel van
water voorzien uit het Noordzeekanaal waa rop ook Rij nland
gedeeltelijk loost. :Maar het water waarmee dat kanaal ge
vuld is, is eigenlij k brak. I-Ieeft namelij k N oord-I-Iolland
benoorden het Y water noodig, dan wordt water ingelaten
voornamel ij k dool' de sluis te Nauwerna. lIet water dat
aldus in de polders komt, i s echter brak en dikwij ls in
sterke mate vervuild, omdat Amsterdam verkeerd spuit.
lIet laat zij n water in van de Zuiderzee en loost het aan
de andere zij de van Amsterdam op het Noordzeekanaal .
Al dat brakke en dilnvijls v uile water komt dan op den
boezem van het Noordzeekanaal, verspreidt zich verder en
verv uilt bet Noorderkwartier tO t groote schade van da t
,
gewest, waar de kaasmakerij op scbaal gedreven wordt.
lIet groote nadeel zal men inzien, als men weet dat het
gebruik van zout water aanleiding geeft tot gebJ.' eken in
de kaas.
In Friesland i s bet met bet waterge brek nog veel erger
gesteld. Die provincie heeft in droge tij den in 't geheel
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geen zoetwaterbronnen. Als h e t daa I' e e n tij d lang droog
is, is Friesland al s het wa re een woestenij gelij lL De
sloten drogen op, het gras in de weil anden is onvoldoende ,
de beesten hebben geen water, zoodat niet d e helft van
de melk gel everd wordt, en dan n og van slech te hoe 
dan,igheid. Boven dien is het weinige water nog verzout
door het schutten met de zeesluizen vooral te I-Iarl ingen.
lIet gevolg daarvan is weer dat de visch sterft. Ook
de industrie l ij dt onder dat gebrek aan zoet water FIet
schoonmaken van de stoomketels moet daar meermalen
geschieden dan in an dere deelen van ons l and.
:M en heeft berekend dat een zoetwater bron voor Fries
land een meerw aarde voor dat gewest zou vertegenwoor
digen van 3 0 à 40 millioen gulden.
Ziedaar inderdaad groote voordeelen die het gevolg
zullen zij n v an het tot stand komen v an het groote zoet
watermeer. Ten minste reeds na verloop van een paal' j aar
zal het zout watergehal te v an het IJselmeer zoo gering
geworden zij n, dat het dri nkbaar zal wezen voor mensch en dier.
Spreker zou het vraagstuk nu nog kortelij k beschouwen
op maatschappelU k en econ omisch gebied. Komt het w erk
tot stand, dan zal Nederland een nieu we provineie gewonnen
hebben 3 0 . 000 lI. A . grooter dan Zeeland, een provincie
met uitstek enden, grootendeels z waren kleigond. In dat
gewest dat uiterq,ard bestemd is om een landbouw-provincie
te worden, zullen t usschen de 2 en 3 0 0 . 000 menschen
kunnen wonen. �Ien zal inzien dat een vergrooting van
ons land met 1/1 1 van z ü n oppervlak aan vruchtbaren grond,
d e beteekenis van Nederland aanzienlij k zal vergrooten.
Ten ein de de nieuwe provincie geschikt te maken voor
bebou wing en bewoning, zal zij doorsneden moeten worden door
kanalen, slooten� toch ten ; aangel egd zul l en moeten worden
wegen en spoorwegen ; gesticht publieke gebouwen voor
_

-
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de verschillende gemeenten . Dan bestaat het plan om als
de gronden geheel voor bebou"wing zull en zij n ingericht,
de landen eerst nog een j aar of drie van staatswege te
doen bebouwen, zóó dat ze, als ze worden overgedragen
aan de verbruikers, in uitstekend en staat zullen verkeeren,
en de nieuwe bewoners dus dadelij k komen in een goe d
bewoonbaar gewest.
vVat de vermoedelij ke opbrengst betreft, kan men tot
maatstaf nemen de gronden van de IJ polders, waarmede
de Zui derzeegronden het best te vergelij ken zij n . De
bruto-opbrengst per I-I. A . mag dan geraam d worden op
f 3 5 0 , wat voor het geheel zou geven 7 0 millioen gulden.
Bij verpachting van de gronden zou men op + l 75 per
I-L A. mogen rekenen, d. L voor het geheele complex een
netto j aaropbrengst van + 1 5 m illioen. Gekapitaliseerd
ware dat een bedrag van 3 7 5 millioen, verrew eg m eer dan
de kosten , waarbij dan nog kom t de meerwaarde voor d e
omliggende gewesten . D i t laatste voordeel dat een particulier
niet zou meerekenen, wijst vanzelf den Staa t aan als
u i tvoerder van het werk.
Tegeno ver clie directe en indirect e voordeelen staat zeker
het risico van tegenspoed en tegenvallers. }\i[aar gesteld
dat de groote afsluitdijk eens tweemaal m eer mocht kosten,
dan zou daartegen nog opwegen het indirecte voordeel voor
de omliggende provinciën.
De duur van het geheel e w erk is op 3 6 jaar geraamd.
Alleen aan den dij k zal men 8 à 9 j aar arbeiden en dan
gaat men eerst het VVieringermeer droogmaken, vvaarm ee
men over 1 4 jaar gereed denkt te k omen . In het 1 7 c j aa r
zullen dan de eerste gronden kunnen worden uitgegeven
en de laatste gronden van de o verige stukken zullen over
3 3 j aar droog en over 36 jaar uitgegeven kunnen zij n .
D e gezam enlij ke kosten van het werk zullen nog wel
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eens herzien mogen worden . Zij werden op 1 8 9 m i l 1 i oen
geraamd, rnaar dat cij fer is 20 j aar oud. Men m ag er nu
zeker wel 2 0 à 2 5 pct. opdoen. :iYIaar dat heeft niet zooveel
te beteekenen : daal' ook de gronden veel meer dan de
oorspronkel ijke raming zullen opl everen . Tien jaar terug
b edroeg een goede opbrengst per I-L A. kleigrond 4 2 hekto
li ters tarwe, thans 52. De prij s gerekend op l 8 à l 9 ,
geeft dit dus een meerwaarde van f 80 à l 90 per lL A .
Zooveel is zeker dat d e Staat e l k jaar v o o r h e t werk
5 à 6 millioen zal moeten leenen. Veel zal daarvan echter
niet worden gemerkt. In het 1 7e j aar beginnen de baten
d er uitgegeven gro n den te vloeien, waaruit eerst een ge
deelte, weldra de geheele rente kan worden betaald, eindelij k
ook kan worden afgel ost. Spreker m eende dat als men
eenm aal aan den gang is, van de uitgaven al zeel' weinig
gemerkt zal worden . In de eerste 3 0 j aren zal gr.m . gem .
f 1 . 6 0 0 . 000 aan renten betaald m oeten worden : dat
is alles.
Een nadeel van de drooglegging is zeker het verdwijnen
van de Zuiderzeevisscb erij . �Ien m oet zich echter dat nadeel
niet te groot voorstellen. Gemakkel ij k te schatten is het
niet, wegens de zeer uiteenloopende vangsten, v ooral van
het zeer waardevolle vischj e, de ansj ovis. In 1 8 88 bedroeg
de teelt 1 00 0 ankers ( 1 anker == 5 0 K.G. == 2 80 0 s tuks),
In 1 8 90, het ansj ovisjaar, klom dit cij fer tot 1 9 0000
ankers. De geheele opbrengst bedraagt soms niet m eel' dan
Ph millioen, in 1 8 9 0 4 m illioen, gemiddeld zal men ze
m isschien op 2 millioen mogen stellen. Van die opbrengs t
m oeten nu d e visschers en hun gezinnen leven, benevens
d e bevolking die in de aanverwante bedrij ven werkzaam
is . . lIet aantal vaartuigen dat aan de Z uiderzeevisscherij
deelneemt, kan men ramen op ongeveer 1 7 3 0, bemand met
3 0 1 7 visschers. die met h un gezinnen en die der aanver-
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wante bedrij ven onge veer een bevol ki n g van 1 5000 zielen
r.ullen vertegen woordigen.
De gemiddelde opbrengst van 2 millioen kan niet in
vergelij king komen met de 70 millioen welke de in cultuur
gebrachte gronden j aarlij ks zul leJl opleveren. De conclusie
ligt dus voor de hand, dat het verdwij nen van oe visschel'ij
sl echts een zeer gering nadeel zal zij n . Boven oien ,mI het
met de visscherij niet dadelij k gedaan wezen en een groot
deel van de tegenwoordige visschersbevolking zal al dadel ij k
als vrachtvaarders met het vervoeren van materialen meer
kunnen verdienen . Over 't algemeen i s de visscherij op de
Z ui derzee een schamel e broodwinni ng. Spreker had daarvan
bij verschillende gelegenheden een diepen indruk gekregen .
Toen h ij te Elburg over de drooglegging een voordracht
had gehouden en ten sl otte ook had meegedeeld: dat de
oude visschers schadeloos gesteld zouden worden, had men
tot hem gezegd : maak 'm maal' droog, mij nheer, vvant
ellendiger dan n u kunnen we ' t zeker niet krij gen !
In Elburg zij n dan ook 's winters 24, in Bunschoten 1 7
van d e 1 00 visschers armlastig.
Toen in de 7ue1' jaren het westeltj k gedeelte van het
voormalige IJ: de vVij kermeer drooggemaakt zou worden ,
vischten daar 2 visschers uit Bevenvij k:, waarvan 1 's winters
n og armlastig was . Nu dat water is drooggemaakt, Rtaan
in dat deel der vruchtbare IJ polders 1 0 groote boerderij en,
die l 40000 arbeidsloon 's j aars ui tbetalen en zeker een
hooge netto-opbrengst geven.
Bovendi en is het nog de vraag of de visscherij daar
verdwij nen zal . In haar tegen wOOl'digen v orm zeker, maar
als men bedenkt dat er een groote plas van 1 45 . 0 0 0 I-L A .
zal overblij ven, dan zal men inzien dat d e mogel ij kheid zelfs
niet is uitgesloten dat op dat uitges trekte zoetwater
IJsel meer de vischvangst van nog' m eer b eteekeni s zal ,vorden .
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Er zijn n o g andere bezwareu geopperd, ook van tech
nischen aard. Spreker zou daarbij niet stilstaan , maar meent
alleen te m oeten opmerken, dat ook al mochten die bezw, a ren
gegrond zij n , het n ie t te denken is dat het werk precies zal
worden uitgevoerd overeenkom stig de thans bestaande plan
nen. vVat gij hier op de kaart ziet, zeide spreker, is een
globftftl voorontwerp . Zoodra onze ingenieurs gaan detail leeren,
zullen ze er misschien toe komen om bepaalde onderdeelen
op geheel e andere wijze, wellich t ook goedkoop er uit te
voeren .
Dan hebben eindelij k de tegenstanders de ontginning
van onze woeste gronden nog al eens tegenover de droog
legging van de Zuiderzee gestel d, een argument dat spreker
nooit goed begrepen heeft. VV ie zou niet toegeven dat ook
de ontginning van woeste grondr-m een nuttige zaak is.
]fIaar waarom niet tegelij k een andere nuttige zaak ? Men
moet h et eene doen en mag het andere niet nal aten. Onze
woeste gronden moeten zeker zoov eel mogelij k beboscht
worden en men kftn de Ned. Heidemaatschappij niet genoeg
loven dat zij in die ri chting zoo krachtig werkzaam is. Zij
zal echter de ondervinding wel hebben opgedaan , dat niet
alle woeste gronden ontginbaae z Ü n . Gl'oote oppervlakten ,
i n D renthe o.a . zij n absol uut on vruchtbaar. Van hetgeen
er dan te ontginnen overblij ft, is het grootste deel all een
geschikt voor b osch cultuur. En wanneer t rekt men daarvan
do eerste rente ? Eerst na 1 6 of 1 7 jaar. Dergelij ke
gron den zij n niet te vergelij ken met de gronden die den
bodem der Zuiderzee vormen e n die, na droogl egging,
binnen zeer korten tij d een goed bestaan zullen ge ven aan
een talrij ke bevolking.
Ten slotte besprak Dr. B e e k m a n n og h et geopperde
plan om den duren afsl ui tdij k en daarbij komende werken
achterwege te l aten on alleen do vier gJ'oote droog-
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makerij en tot stand te brengen, teneinde de kosten van
dien afsl uitdij k niet op die del' eigenlij ke droogmaking te
doen drukken. Daartegenover staat echter dat dan de dij ken
del' 4 droogmakerij en zooveel meel' zouden moeten kosten ,
daal' ze dan als zeedij ken zouden moeten dienen , terwijl
ook de stoomgem alen di e dan op hoogere zeestanden m oeten
kunnen uitslaan , duurder zullen zij n . De berekening is wel
gemaakt dat ten slotte zonder afsl uitdij k het werk iets
goedkooper zou uitkomen, maal' men zou dan de groote
voordeelen prijsgeven die, gelij k hierbo ven is uiteengezet,
aan het leggen van dien dij k verb onden z ij n.
Spreker eindigde met een woord van dank voor de aan
dacht waarmede rI. �L de Koningin-Moeder en zijn audito
rium hem in de uiteenzetting van het belangrij ke Z uiderzee
vraagstuk hadden gevolgd.

VIII.
PROF. DR. L. B O L K ,
Ho o g leeraar aan d e Universiteit t e A ms terdarn .

VAN AF DE EICEL TOT AAN DE GEBOORT E.

De wording van den uitwendigen lichaamsvorm van den
mensch van af de eicel tot aan de geboorte, was het onder
werp dat prof. dr. L. B o l k, hoogleeraar aan Amsterdam 's
Universiteit zou trachten in een enkele spreekbeurt voor
zij n toehoorders in het Natuu rkundig Genootschap, tot ont
wikkeling en klaarheid te brengen . I-lij sl aagde daarin op
uitnemende wij ze èn door het gesproken woord èn dopr een
reeks prachtige lichtbeelden , die de indrukken in buiten
gewone m ate verlevendigden .
De ontwikkeling van den menschelijken lichaamsvorm
gaat van het begin van zij n ontstaan tot het einde onafge
broken voort, maar niet in gelij ke mate in de verschill ende
phasen van ztj n bestaan. De ingewikkeldste veranderingen
doorloopt het lichaam vóór de geboorte, van af het aller
ee i'st beg i n als de beide geslachtelijke elem enten zich met
elkaar hebben verbonden tot het oogenblik dat het jonge
in divi d u het levenslicht ziet. O n middellij k nadat de v rouwe
eicel door de mannelij ke zaadcel is be vrucht, begint de
cyclus van veranderingen, die tenslo tte leidt tot den vorm
dien men als den menschelij ken vorm kent. Men kan dus
twee phasen onderscheiden i n de ontwikkeling, de korte
vóór en de lange na de geboorte, waar van al l een de e erst e ,
5
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zooveel l eerzamer omdat z e I n verband staat met de alge
meene o ntwikkelingsleer, door spreker zou behan deld worden .
Vooraf liet spreker gaan een kort overzicht van de
meeningen i n den loop der tij den omtren t het on tstaan van
organi smen in 't algem een . Zeer lang heeft bet gel oof
aangehouden aan de generati o spontanea, de leer dat de
georganiseerde vormen zouden kunnen o ntstaan uit ni et
georganiseerde materie. In het tooneel ui t de Faust-sage,
waar de homun culus on tstaat uit de kolven in het labora
torium del' alchi misten, weerspi egelt zich de meening die
omtrènt de wordi ng van den mensch i n de m iddeleeuwen
nog ovel'heerschende was. E n m et het verdwijnen van de
alchimie, bleef n og l ang voortbestaan b et beginsel dat el'
aan ten grondslag lag. Ja zelfs i n veel lateren tij d von d
de generatio spontanea, zij het dan ook beperkt tot de
all ereenvoudigste wezens , die uit rottende materie zouden
kunnen ontstaan , vele overtuigde aanhangers.
De meening da t all e georganiseerde wezens een of t'lYee
ouders moeten hebben gehad , kon eerst baan breken, nadat
men een j uist inzi cht had gekl'egen in de structuur di er
wezens, eerst nadat gebleken was dat aan den bou,v van
al le wezens een eenh eid ten grondslag ligt, de eenheid van
de cel , die zich voor somm i ge wezens tot een enkel e bepaalt,
in de meeste gevall en tot een ontzaglij k groot aantal cellen
uitgroeit.
Maar met de erkenning d at het lichaam opgebouvi'd i s
u i t cell�n , kwam o o k de ontwikkeling van de organisch e
vormen op een geh eel nieu w terrein . l\1:en kwam lang
zamerband tot h et inzich t dat el k individu, hoe i ngewikkel d
ook van bouw, begi n t te leven uit één enkele cel . Nu zij n
de gesl achtscellen Rl vroeg bekend ge,veest, n .l . onder de
l agere oi el'vormen , de amph i bi ën en de vi sschen, ma, ::! r dat
ook de zoogdieren on tstaan uit één enkel e cel , is eerst i n
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den l oop der vorige eeuw vastgestel d. Gaan wij een paar
eeuwen terug, dan ontmoeten wij den Engelschen physioloog
H a I' v e y , die het eerst de stelling heeft verkondigd dat
elk dier, h oe hoog ook georganiseerd, ook de mensch, zij n
ontstaan uit één eicel nemen moet.
De gedachten gaan hier terug tot den bloeitij d del'
Nederlandsche n atuurhistorische school in de 2e helft der
1 7 e eeuw. Mannen als S w a m m e r d a m , R e g n e l' d e
G r a a f en L e e u w e n h o e k hebben de grondbeginselen
van de o ntwikkeling het eerst uitgesproken ; de eicel is
't eerst beschreven door d e G I' a a f ; de mannelij ke gesl achts
cel het eerst gezien dool' H a m, die er mededeeling van
deed aan L e e u w e n h o e k en deze is de eerste geweest
die el' i n zij n brieven aan de Londensche Academie een
nau w keurige beschrij ving van gaf.
Intusschen was met de erkenning dat elk zoogdier uit
één eicel ontstaat, het inzicht van de wij ze hoe dat geschiedt
nog lang niet vastgesteld . Twee theorieën stonden lijnrecht
tegen elkaar over : de praeformatie-theorie en de epigene
tische theorie. Volgens de eerste opvatting zou het individu
met zij n toekom stigen lichaamsvorm , in miniatuur-afme
tingen gepraeformeerd, reeds j n de eicel aanwezig zij n .
S w a m m e r d a m was een aanhanger van d i e theorie en
en zij is blij ven voortbestaan tot het begin d er vorige
eeuw. Door de ontdekking van de mannelij ke geslach tscel
door L e e u w e n h o e k kwam de theorie der praeformatie
echter voor een moeilij khei d te staan . L e e u w e n h o e k
trachtte h et dilemma te overb ruggen door de praefol'mati e
van de eicel o ver te brengen naar de zaadcel . Tegenover
dien strij d der meeningen stond 11 a r v e y met zijn scherp
omlij nde epigenetische th eorie. I-lij beschouwde de eicel al s
d e georganiseerde m aterie, waarin onder invloed van bepaal de
outwikkel ingsfactoren het individu on tstaat. Zij n th eori e
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aan de experi mente n toetsende, kwam hij geleidelijk tot
de erkentenis, dat bij de ontwikkeling van het j onge
individu eerst ontstaat het hart en achtereen volgens de
wervelkol o m , de hersenen en de ledematen. Aanvankel ij k
von d deze meening niet veel aanhangers, maar de prae
formistische theorie trad el' toch door op den achtergro 11d .
Zij was niet langer houdbaar, toen men de aanhangers
voor de vraag stelde, hoe men dan wel moest verklaren in
welken vorm de volgende generatie in de cel voorkwam .
�ien vond el' ,vel de insluitingshypothese op , maal' deze m o est
noodwendig leiden tot de gevolgtrekking dat alle volgende
generatiën in de vrouwelij ke eicel opgesloten zouden zijn.
Er zou dus één enkel e scheppingsdaad geweest zij n . Alle ge
neratiën die reeds waren ontstaan en die in de toekomst nog
zouden onts taan, zouden aan één enkele eicel te danken zijn.
De zoogen. celtheorie heeft eindel ij k aan die zond erli nge
denkbeelden een einde ge maakt. \.Ve weten nu ten minste
dit, dat de eicel is een georganiseerde massa, waaruit
naarmate d e moleculaire structuur er van anders gevorm d
is, indi viduen van bepaal de soorten kunnen ontstaan. Van
de eigenaardigheden van die structuur w eten we ech ter
nog niets. Onze kennis bepaal t zich uitsluitend tot hetgeen
wij valt de ui. terlij ke ontwikkeling kunnen waarnemen ,
begi nnende met de deeling en vermeerdering van de eicel .
De groei is toch niets anders dan de toeneming van h et
aantal cellen waaruit het lichaam bestaat ; hoe het komt
dat tij dens dien groei de verschillende eigenschappen ont
staan en b Ü d e celvel'meerdering aan bepaalde cel groepen
verschillende functiën worden toebedeeld , hiervan is onze
ken nis absoluut nihi l . Spreker sluit zich dan ook aan bij
de mcening van den Engelschen natuurfil osoof II u x I e y :
beyon d th e phenomena, all is dark. Alleen wat zi ntui gel ij k
waarneem baal' i s , dat weten wij .
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Overigens schier een oneindige variatie i n d e waarneem
bare verschij nselen, met die o vereenstemming alleen van
het omne vivum ex avo, dat elk dier uit één enkele eicel
ontstaat.
Spreker gaf nu een b eschrij ving van die cel , een kogel
vormig lichaampj e, uiterl ij k onaanzienlijk, ook in grootte,
dat het in do orsnede slechts een veertigste van een mi lli
meter b eslaat. Uit dat b ij na microscopische voorwerpj e, dat
duidelijk een kern bevat ) zal nu de mensch voortkomen.
In de eerste plaats doordat het zich gaat deelen , welke
eerste ph ase van het menschworden onmiddellij k na de
bevruchting geschiedt. Door deze deeling ontstaan twee
cellen die intusschen aan elkaar verbonden blij ven . I-I un
aanraki ngsvlak heet het klievingsvlak, dat zij n beteekenis
heeft in verband met den toekomstigen lichaam svorm. IIier
is gegeven de splitsing van het lichaam in twee deelen,
ui t de ecne cel zal de rechter, uit de andere cel de linker
helft van het lichaam ontstaan, derhalve is het klievings
vlak het symmetrievl ak van het lichaam.
Dool' een klieving in een v lak loodrech t op het eerste,
ontstaan nu uit elk van die cellen weer twee cellen, die
met . hun vieren even groot zij n als de oorspronkel ij ke cel,
een bewij s dat de eicel zich nog niet voedt, nog niet groeit.
JYlaar intusschen is de deeling voortgegaan. Regel matig
splitsen zich telkens weer de cellen en el' ontstaat een
conglomeraat van celletjes die al s een compact lichaam
tegen el kaar aan gel egen zijn. Deze ontwikkeling tot moerbei
stadium treft men aan bij elk dier. Maal' dan ontstaat in
't midden een holte, de cellen hebben zich gerangschikt
in den vorm van een wan d die een 'h olte omsluit, tot een
blaasje, blastula. I-Iier treed t voor het zoogdier dat zich in
ondersch eiding met an dere di eren , aanvankelijk moet voeden
·
uit het moederdier, een differentiatie op. Aan de oppervlakte
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van b e t blaasje ontstaan een groot aantal woekeringen,
vlokken, waarm ee de blaas zich aan het moederlicbaam
hecht. Er is contact ontstaan tusscben het j onge individu
. en zijn m oeder. De vlokken gaan aan het moederlichaam
voedsel onttrekken en voeren het naar den wand del' bl aas.
Op een bepaalde plaats gaat zich nu die wand verdikken ;
er treedt een morphologische splitsing in ; uit die verdikking,
de embryonaal-knoop genaam d, zal het toekomstige individu,
het embryo groeien .
De eerstvolgende verdere differentieering komt in dien
knoop tot stand. Er ontstaan t wee holten in, en het zij n
meel' bepaaldelij k de cellen tusschen die twee hol ten die
het l ichaam van het toekomstige individu zullen Vormen.
FIier hebben we met den eigenlij ken embryonaal aanleg
te doen.
De cel massa waaruit deze aanleg bestaat, neemt een zool
vormige gedaante aan en wordt het embryonaal schild
genoem d. lIet is niets meel' dan een dun, volkomen glad vlies.
Ziedaar de schematische ontwikkeling in haar eerste
phasen. In een serie lichtbeelden vervolgde spreker nu het
verdere verl oop van de menschwording, lichtbeel den die door
dat zij n aar de natuur vvaren gefotografeerd en scherp belicht,
een buiten gewonen indruk maakten ook op de deskundigen
onder het geh oor, die deze ontwikkeling in hun studenten
tij d wel niet zoo d uidel ij k en fraai gezien zullen hebben.
Tusschen het embryonaal schild van den mensch en van
een muis is geen verschil, althans voor den mensch zelfs
dool' het microscoop niet te onderkennen . Die eerste phasen
van ontwikkeling heb ben alle dieren gemeen , maal' zoodra
het jonge dier voor zij n ontwikkeling gevoed moet worden,
treedt de differentiatie op .
Intusschen dat parallellisme in de ontwikkeling der
zoogd ieren duurt vrij lang, wat aan de lichtbeelden van
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een groeiend j ong menschelijk individu en van een marmotj e
duidelij k gedemonstreerd werd .
Achtereenvolgens w ierp spreker beelden van d e kleine
protoplasma-massa besloten in de kleine eice l met haar
kern ; van de groeve in de cel die de linker- en de
rechterhelft van het lichaa m bepaal t ; van het vier- en acht
cellenstadium ; tot eindel1jk de cellen reeds ongelij k worden
en het volledige moerbeistadium intreedt waarbij nauwelij ks
de grenzen van de cell en nog te zien zij n . Op het blastu
lastadium v olgde het eerste duidelijke beeld van de mensche
lij ke vrucht, de blaaswand mot zij n draad vormige aanhangsels,
i n welke phase het innig verband met het moederlij k
l ichaam optreedt.
Zeldzaam zij n de nu volgende preparaten van j onge
individuen. Spreker vertoonde een van de j ongste die
bekend zij n en die dan ook den naam draagt van den
anatoom, die het preparaat er van maakte. Door de amnion
holte kij kt men op de rugvlakte van het embryo. In vol
ge'1de b eelden zag men hoe eerst het kopgedeelte wordt
aangelegd en het staartgedeelte begint aan te groeien ; hoe
uit de wallen van de l angzaam dicht groeiende merggroeve,
die wij beginnen waren te zien als eeil streep over het
em bryonaalschil d, de hersen en ontstaan en het ruggemerg ;
hoe di é organen, die wij het zenuwstelsel noemen , door de
zich sI uitende merggroeve allen'g s van de opper v lakte
afgesloten worden en in de diepte kom en te liggen ; hoe
de eerste aanleg van het hart onmiddelltj k onder de hersen en
te zien is, daar ook de lever zich vormt en te samen 'm et
h et hart zlch ontwikkelt tot de zg. hartleverbul t, die met het
kopgedeelte al dadelij k veel groo tere proportiën aanneemt
bij het j o nge mensch-in dividu dan de overige organen ;
hoe de aanleg van het spierstelsel zich tbaar begint te
worden ; hoe tenslotte een mensch van 2 0 dagen (d. w. z.
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d e eerste 2 0 dagen In het m oed erl ichaam) het voorkomen
heeft van een lang gerekt cylindervorm ig l ichaam dat
spiraalvormig gevyonden is, met de grens tusschen kop en
hals zoo laag liggende dat men zich verbaast over de
grootte van het hoofd .
lIier had spreker gelegenheid t e wij 7,en o p de kieuw
spleten, die ook bij den mensch on tstaan , doch die reeds
in bet moederl ichaam verg} oeien en geheel verd wij nen op
één na, de eerste spleet, die zi ch o n twikkelt tot bet 0 0 1' .
Zoo wij st ook bij den menscb de eerste aanleg van de
onderste ledematen , de uitstulping naar beneden toe, op
een staartvorming , die hem nog geruim en tij d geduren de
zij n eerste vorming bij blijft, maar nog vóór de geboorte
naar b innen is gegroei d. Zooals men weet komen er wel
eens uitzonderin gen voor.
T n nieuwe beelden wees spreker op het verschijnsel dat
de bovenste ledematen altij d wat voor zij n b ij de onderste,
dat zich op de platen die later tot handen en voeten zullen
uitgroeien) aan den rand plooien beginnen te vertoonen,
later overlangsche groeven, die eindel ij k zullen splij ten
tot vingers.
Zoo teekeneri' zicb allengs ook mond, oog en oor af, de
eerste aanleg van den benedenarm ; de neus begint zicb
te accentueeren en de aanleg van de kaken, waàrvan de
bovenste aanvankelij k sterk voornitsteekt. lIet embryo heeft
intusschen nog altij d meer van een viervoeter dan van een
mensch elij ken licbaamsvorm . Nog altij d treft de ge weldi ge
kop, de gl'oote hartleverb ul t en de staart aan bet eind van
bet gekromde licbaam . 1Vlaar ein del ij k , als het kind onge
veer zes weken oud is, begint de menschel ij ke vorm al
duidelijk te worden, al is ook het k opgedeelte nog verbazend
groot. 1\'laar het hoofd gaat zich opheffen, de neus begint
uit te puilen en de onderste ledematen hebben zich ook
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al uitgestul pt. A l s h ij 40 dagen gegroei d i s , draagt d e
mensch d e n kop a l hups.
De ontwikkeling van het aange7,icht maakte spreker tbans
nog aanscbouwelij k door speciale preparaten en wierp ten
slotte een reeks beelden van de o n twikkeling van bet mar
motj e op bet scherm om te doen zi e n, hoe lang wij in uiterlijke
gedaante in bet moederlichaam met dat dier (en andere
zoogdieren) paral lel l oopen . In onze j eugd zij n wij hun
dubbelgangers.
Na er nog op gewezen te bebben boe elk orgaan zij n
eigen . o ntwikkelingsgan g doorloopt, b esloot prof. B o l k
zij n boeiende rede.
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Vermoedelij k klimt het o p t o t 6 0 0 v . Ohr . .Maar van 't
gieten van geschut uit grauw gietij zer vindt men 't eerst
mel ding gemaakt in 1 445, toen J o h a n I V graaf van
Nassau in Siegen voor de verdediging van zij n burcht 30
stukken geschut liet gieten en 5 jaren later uit die stad
kanonnen naar Nederland w erden geleverd.
Na het gebruik van schachtovens met houtskool gestookt,
ging men voor het verder versmelten van het ruwij zer
allengs o ve r tot vlamo vens, die met steenkool werden ge
stookt. Door verbinding van de vlamovens met hoogovens
l eerde men groote stukken gieten en werden in Engeland
In 1 7 6 7 d e eerste ij zeren rails gego ten ter vervanging van
de met ij zeren platen beslagen rails, in 1 7 7 8 gevolgd door
de eerste brug van gietij zeI'.
D e Fransche fabriek Le Oreuzot, die ook toen reeds
kanonnen goot, werd in 1 7 7 6 belangrtj k uitgebreid. Op
Engelsche manier werd een ij zerwerk gebouwd, geschikt
om m et stoo mmachines te worden ged reven . Van dien tij d
dagteekent het omsmelten van r uwij zer in kroezen, welker
i nhoud dan werd saamgesmolten tot één groot stuk. Op
dien grondsl ag, met m achtige hulpmiddelen en met ge
schoolde arbeiders, on tstond toen in 't midden der 1 9c eeu w
de beroemde kroezenstaalgieterij van I{ l' u p p.
Welke physisch-chemische processen hebben er nu bij
die omsmelting plaats ? I n een puddeloven bereikt de massa
haar smeltpunt bij 1 �50°, terwij l van zui ver ij zer de smel tin g
eerst intreedt bij 1 5 1 0°. De on zuiverheden i n de massa
hebben namelij k een bel angrij ken invloed op het smeltpunt.
Zoo veroorzaakt elk percent kool in de oplossin g' een ver
laging van het smeltpunt. Nu vormen zich echter de oxyden ;
de koolstof verbrandt ; de sm eltlijn wordt hooger en de
vloeistof begin t gedeeltelij k vast te worden , het ij zel' wordt
een breiachtige massa, tot dat ein delij k bij het puddelen
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het ij zer geheel vast wordt. Beschikte men over een hoogei'
temperatuur, dan zou men het ij zer in nog zuiverder toestand
krijgen.
Ziedaar in 't kort een begrip van het p uddelen, waarbij
n18n het bezwaar te o verwinnen had van de vorming van
slakken en hoe die te verwij deren . Dool' het taaie van de
massa, gelukte dit slechts in onvolkomen mate en om die
slakken zoo veel mogelijk te vermij den, moest men wel uitgaan
van erts dat zoo weinig mogelijk met onzuiverheden ver
mengd was. �Ien was bij na uitsluitend aangewezen op
magnetit-soorten . D a l' b Y en later S i e m e n s :NI a l' t i n zij n
e r echter i n gesl aagd in vlamovens het ij zel' voldoende
vloei baar te maken. Zij wisten een zoo hooge temperatuur
te bereiken dat de slakken kwamen bovendrij ven en gemak
kelijk verwij derd konden worden. Een ander middel om
het ruwij zer vloeibaar te krij gen was in 1 8 47 gevonden
dool' K e I l y. Het procédé bestond in het doorpersen van
zuurstof door het gesmolten puddelij zer, waardoor het silicium
oxyd eerde en dool' de vrij komende warmte m ede de kool
stof tot verbranding kon worden gebracht IIet was Ir e n r y
B e s s e m e r die dit procédé in de praktij k toepaste dool'
de massa uit de hoogoven in convertors over te brengen en
onder hoogen druk lucht dool' te persen. De daard oor
ontstan e geweldige h itte deed ook de kools tof verbranden
tot koolzuur en uit de aldus kokende vloeib are ij zerm assa
werden de silicium-kalkverbindingen als slakken deels uit
de convertor geslingerd .
Alleen d e fosforus verbrandt hier niet, wat dan ook
d e reden is dat men voor het B e s s e m e r-procédé grond
stoffen gebruikt rij k aan siliciu m , maar arm aan fosforus.
I-liermee had spreker slech ts een flauwe schets gegeven
van het zeer ingewikkelde fysisch- chemische proces , zooals
uit het verdere beloop van zij n rede duidelij k zou blij ken.
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A l dadelijk z ij opgem erkt, dat h et eigenlijk nooi t gelukt
h et ij zel' geheel vrij van onzuiverheden te maken . Als men
ook de laatste verontreinigingen wilde ver wij deren, zou men
een kwantiteit ij zeroxyduul krij gen, die de geheele massa
onbruikbaar maakt. Men moet dus zorgen niet te vel' te
gaan en liever vlug eindigen, dan te laat.
Men zat nu nog met het vraagstuk h oe de fosforus uit
de m assa te verwij deren. Dit is gelukt door het 'l'homas-"
procédé, waardoor zoodanige h ittegl'aad wordt bereikt dat
de fosforus m et de kalk een vet'binding aangaat tot
kalkfosfaat. Ook h i er deed zich weer de moeilijkheid voor,
hoe ver men kon gaan ,m et de fosforusverbranding. Dit
gebourt het l aatst. Gaat m en iets te ver, dan is het proces
weer geheel mislukt. lVlaar men heeft het dan toch zoo ver
gebracht, dat de fosforus verwij derd wordt tot op minder
d an ] /tO pCt.
lIet procédé werkte snel on goedkoop . lVlaar el' was een
concurrent in de S i e m e n s-M a r t i n-ovens� groote bade n ,
waari n het ruw ij zel' gestookt werd tot zoo hooge tempera
tuur, dat eindelij k ih den oven de hitte klom tot 2 0 00
graden. Daar blies men dan de lucht niet i n , maal' sterk
voorgewarm d er over heen . Dan begint eerst de koolstof
t e verbranden en successievelij k de overige onreinheden die
tot slakken overgaan. lIet bad wordt dan nogm aals gezui verd
en eindel ij k heeft men het zuivere ij zer o vergeh ouden'.
lIet procédé was echter duu r door de groote h oeveel heid
kool die cr voor noodig was en vorderde ook te veel tij d ,
zoodat h et in d e praktij k m oeilij k kon concu rreeren ; Men
is er toen op bedacht geweest om de reeds in de erts aan�
wezige kool als reductie-materi aal te gebrui ken . Men voegde
aan het bad toe ru we erts, schroot, ko rtom allerl ei afval
van oud ij zor. En het gevolg is geweest, dat all engs dool'
de verbe teri n gen van T a l b o t-B e r t r a n d , het S i e m e n s
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�f a r t i n-procédé zoo volkomen l S geword en dat h e t 11 u
met de T h 0 m a s- en B e s s e m e r-wel'kwij zen kan con cur
reeren. , I-I et laat zich begrij pen dat hierdoor in de ij zer- en
staalfabricage een geweldige strij d is o ntstaan , die steeds
meer aangevuurd wordt naarm ate de eischen die aan het
fabrikaat gesteld werden, met don dag grooter worden . De
fabrieken die hunne brandstoffe n al s voor het grij pen
hebben , zoodat dit materiaal hun bijna n iets kost, geven
natuurlij k den sh'g d niet zoo spoedig op.
Spreker wees vervolgens nog met een enkel vvoOl'd op de
bewerking van ij zerchlorid door electrolyse, waardoor het
gehalte van zwavel en fosfor nog meer daal t en een
nagenoeg zuiver ij zer overblij ft, dat homogeen is als water
,
en bij het afvl oeien kristalliseert in octaëders.
I-Iet uitgroeien van het kristallen-skelet toonde spreker
in lichtbeelden en trad vervolgens in bijzonderheden over
den allotrooptoestand dien ij zer bereikt bij 880°, een om
zetting die zuiver kristallografisch is. Koel t men verder af,
dan gaat het ij zer bij 7 7 0° weer in een anderen toestand
van allotropie over. IJzer in die toestanden n oemt men
alfa-, beta- en gamma-ij zel'. �Ien heeft hier met dergelij ke
structuurveranderingen te doen als ook bij de meeste andere
elementen voorkomen. Zoo kent men zuurstof en ozon , kool
en diamant.
,Vel zeer eigenaardig, dat bet kristal van ij zer geh eel
van structuur veranderen kan zonder dat het uit elka ar
v alt. In n atura kon spreker die omzetting van ij zer in een
anderen kristalvorm niet laten zien ; de daartoe vereischte
hooge temperaturen kon hij in deze zaal niet tot ontwik
keling brengen. Maai' toch kon hij er zij n gehoor een goede
voorstelling van geven in een analoog geval . Vau ammonium
nitraat had hij een preparaat gemaakt, en daarmee met
doorschij nend licht proeven nemen de, zag m en het dunne
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plaatj e bij wissel i ng van temperatuur, b ij 3 6°, 8 7 ° en 1 2 0°
transformaties ondergaan , bij 1 680 sm el ten en btj 200 in
gasvorm overgaan. Daar tegelij k met de structuu r de
brekingsindex en daardoor het kleurenspectrum wissel t, 7,ag
men he� beel d telkens al s de temperatuur een bepaalden
graftd bereikt had, wissel en van kle ur, smolten of vast
worden en7,.
Weer tot de praktij k terugkeeren de, ston d spreker stil
bij de , ontfosfering en de ontzwaveling van het ij zer, aan··
geûen over die bestandd eelen en hun percentages d e strij d
l oopt tusschen d e duurdere e n goedkoopere procedés.
Zoo heeft m en nau wkeurfg on der7,ocht de gevolgen van
het toevoegen van fosforus aan �en bad van gloeiend tj zer.
Gesteld het ba d heeft de hitte bereikt van 1 5 1 0°, de tem 
perat uu r waarop ij zer smelt en m en voegt dan fosfor toe,
dan ziet men het smeltpunt verlagen en dit daalt steeds
m eer bij kli m mend fosfol'geh al te. Is de fosfor toegenomen
tot 4 pOt., dan is het smel tpunt gedaal d tot 1 0 00°. Dan
klimt de smel tlijn echter weer en btj 1 6 pOt. fosfor wijst
z ij als sm eltpu n t van het ij zer 1 1 20° aan , met een
verh oudin g Fe 3 P.
Spreker toond e een en and er in een stollingsdi agl'alll .
Men is er niet ingcsl aagd om fabriekrnati g de fosfor
geheel uit de opl ossing te verwij deren . Men krijgt steed s
m engluiestal len van ij zer m et fosfor.
Een gel ij k procédé heeft m en ooI\: toegepast voor de o n t
zwaveling. Daarbij komt nog dat bij 1 28 à 1 ::30° de z wavel ,
die d aar als zwavelij zer aan wezig is, een transformatie
on d e rgaat en een inn erlijke spann i n g van drie dui zen d
atm osferen kan veroorzaken Spreker wees er op, hoe hi el'
de vor m ing van mangaanzwavel een gun sti gen invloed
u i toefent.
In een reeks in teressan te lich tbeel den van prepel'aten van
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doorsneden van verschillende ij zer- e n staal soorten, rails,
ldinkstukken, nagels enz. maakte spreker ten slotte' aan
schouwel ij k de veranderingen die in de structuur van de
ij zerdendrieten en mengkristallen door den o vergang van
den eenen allotropen toestand in den anderen ontstaan. I-lij
liet ons zien den invloed van de fosfor op de structuur, het
verschil tusschen het mengkristal en Fe3 P ; de wisselende
invloed van zwavel naar gelang van het percentage en het
verschil met zuiver ij zer ; slechte en goede rails en koppel
stangen ; oude welij zeren rails kriskras doorzeefd van onreine
bij mengsels tusschen de ij zerkristallen ; gewelde buizen en
mannesmanbuizen ; en nog veel meer.
Ten slotte wij dde spreker nog een woord aan de op hun
brurt weer zoo samengestelde slakken , wier fysisc11chemische werking o.p het ij zerbad nog niet volkomen
bekend is.

x.
Mr.

W. A. J. M. V AN W ATERSCH O O T
V A N DER GRA C H T ,

Ing e nieur-directeur der R'{jksop81jO ring van de l/s tofTen.

DE GROOTE IJSTIJD.

De heer Mr. W. A. J. lYI. v a n W a t e r s c h o o t v a n
cl e r G l' a c h t, ingenieur-directeur der rijksopsporing van
delfsto ffen , sprak in het Natuurkundig Genootschap over
den grooten ij stij d , zij n voordra cht illustreerende met een
onafgebroken reeks van de fraaiste lichtbeelden, door hem
zelf en zij n b roeder op hun reizen in het zuidelijkste deel
van Zuid-Amerika en de Antarctische zeeën en ij svelden
vervaardigd en voor de overige door hem besproken deelen
der Aarde uit verzamelingen van andere reizigers aangevuld .
D e sneeuw- e n ij svelden die op Aarde d e Poollanden
sieren , gingen in hun pracht van opale kleuren voor het
_
oog voorbij en tegelijk wist spreker door zijn wetenschappelij ke
verklaring van het ontstaan dier gewel dige sneeuw- en
ij smassa's zij n ge h oor twee uur lang geboeid te houden .
Spreker wees er in zij n inleiding op hoe wij de geologische
periode, die men den grooten ustij d noemt en die te be
l angwekkender I S omd'Bt onze voorouders dien hebben
meege m a akt, uitstekend leeren kennen in die s treken waar
de Aarde overdekt is van eeuwige sneeuw en ij s en de
daardoor gevormde gletschers en moraines . Over de geh eel e
6
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Aarde z g n die streken verspreid waar d e z.g. eeu wige sneeuw
wordt aangetroffen, hetzij dat zij daar in het geheel niet
wegdooit, hetzij dat de sneeuwval er zoo o vervloedig is dat
er steeds een grootere ho eveelheid valt dan e r wegd ooien kan .
De sneeuw- en ijsmassa's zij n uiteraard h e t meest ge
concentreerd bij de Polen en naarmate men zich meel'
daarvan in de richting naar den aequator verwij dert, zal
men hooger moeten stijgen om de grens va n de eeuwige
sneeuw t� bereiken. Zo.oals gezegd , speelt daarbij de mate
van sneeuwval een belangrij ke rol en IS er ook een groot
verschil tusschen de h oogte van de sneeu wgrens op de beide
halfronden der Aarde. Op het noordel ij k halfrond berei ld
in de Poolstreken de eeuwige sneeuwgrens nergens het
zeeniveau, ter wij l daarentegen in het zuideltj k halfrond, in
de Antarcti sche gewesten het geheel e opper vlak overdekt
is van sneeuw en ijs. Op dit terrein vormen zich n amelij k
gl etschers� stroomen van ' zich bewegend ij s , d. VI'. z. al s de
sneeuw voldoende dikte krij gt, ga at zij onder den druk van
de hoogere lagen in compact ijs over, en gebeurt dit op
geacciden teerd terrein , dan vloeit de gestolte vloe I stof naar
beneden. Ilet gevolg is dat i n die gebergten de ij smassa's
door de dalen afvloeien, a. b. w. het geheele gebied van
snee u wneerslag draineeren en dool' het on regelmatig voeden
van den stroom la wines ontstaan , die weer aanleidi ng geven
tot het vormen van zij rivieren van den hoofdstroo m . El'
komt dus langs zoo'n ij sstroom veel meel' ij s n aar beneden
dan op het gebied zel f valt, waardoor verklaard wordt dat
het einde van den gletscher veel lager ligt dan de eeu wige
sneeuwgrens.
Zeo wordt vaak ' op tamelij k hooge breedte door het ij s
het zeeniveau bereikt.
In opvolgende lichtbeelden maakte spreker de gl etscher
vorm ing aansch ou\velijk, liet zien de rots" randen en spleten
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( karen ) waarlangs de gl etschers zi ch een w e g banen, gevoed
door d e sneeuw die in den gletschervorm overgaat, ver
toonde d e afslij pende, erodeerende werking van de gletschers
op de bergen en gaf een duidelij ke voorstel1ing van de
structuur vervorming der rotsen onder den invloed van het
schuren dool' het ij s. Aan de graten en spleten in de rots
wanden en aan de moraine-afzettingen kon men zien dat
er v roeger een verij zing was geweest. Zoo ook bewezen
die werking de glad gepolij ste rotsen , waar de ij smassa's
v roeger over heen zij n gegaan.
Weer een andere foto liet zien een gebergte waarvan
men m et zekerheid kon zeggen dat in den diluvialen ij stij d
de tjsbedekking veel grooter m oet zijn ge weest.
Zoo vertoont zich dat zelfde gletschertype in de gematigde
zone over de geheele wereld. Alleen m et dit verschil dat
in streken van geringen sneeuwval, al s in Oentraal Azië
d e verij zing veel minder sterk is dan m en op d e aanzienlij ke
hoogte welke de gebergten daar bereiken (tot 7 00 0 M.),
zou verwachten .
In beelden van het Pamirplateau zag men dan ook het
naakte rotsgesteente overal uit de sneeuw uitsteken . Daaren
tegen is het gletscherbeeld in de tropen geheel anders,
waar slechts hier en daar een geïsoleerde berg zijn top
verheft tot de eeuwige sneeuwgrens en waar slechts gletscher
tongen van geringe lengte afhangen. Op bergen in Bolivia op
slechts 1 6° beneden den aequator en in Oentraal-Afrika op
een berg die j uist op die l!jn legt, bleek de beij zing zeer
groot, een gevolg van de daar steeds opstij gende dampen
die zich aan den top condenseeren.
Spreker verplaatste ons thans naar Amerika, dat van Pool
tot Pool door een doodloopenden bergketen doorsneden word t.
In Midden-Amerika vertoonen de bergen het beel d van de
Z wi tsersche Al pen , maar n oord el ij ke r , 'i n A l aska b. v .
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bereikt men het gehied van den overwel digend sterken
neerslag. Reusachtige sneeuvv- en ij smassa's bedekken daal'
zoodanig de bergen, dat men el' een voorstelling dool' krijgt
van den ij stij d . Tot midden in den zomer zijn die bergen
en hun dalen tot aan het zeeniveau met ij s en sneeuw
bedekt.
Nog verder noordelij k , op Spitsbergen , zien w ij nog
slecbts de hoogste toppen del' graten tusschen de sneeuw
massa's ui tsteken . Zij vormen den overgang tot het eigenlij ke
landtj s al s ook b et laatste spoor van de naakte aard korst
verd wer' en is. Dit beeld van l outer tj s en sneeuw vertoont
het landscha.p i n Groenlan d. Daar geen enkele rotstop meer,
niets dan een onafzienbare vlakte van ij s en sneeu w , waal'
de sneeuw droog al s poeder wegstuift gelij k het zan d in
de Sahara.
Nog veel woester beeld vertoont het zuidel ij k hal frond,
waal' veel m i nder land en veel meel' zee is dan aan de
Noordpool en dientengevolge de neerslagen zoovee] over
vloedi ger zij n. De verij zing is daar een nog veel sterker
phenomeen dan op het noordelijk halfrond.
Spreker begon hiel' een reeks lichtbeelden bij Kaap IIoorn ,
waal' hij bergen liet zien die van wege de geweldige neer ,
slagen en de gemiddel de j aartem peratuur van 5° C. bedekt
zij n m et onafzienbare korstmossen en de ui t hun rotten de
overblij fselen ontstane v eenen . Een bewonderaar van regen
en sneeu wluch ten en prachtige luch teffecten kan hier zijn
hart ophalen . De foto's dool' spreker vervaa.rdi gd gaven el'
een l evendige voorstell ing van , ook van de ge'weldige ij s
massa's op de toppen en l an gs de gl ooiïngen der COl'dilleras
en in diep land waarts indringende fjorden die soms geheel
bedekt zij n met brokken drij fijs . Beel den van de gl'oote
ij stongen die van bet binnenland van Vuurland kom en ,
begi n n en reeds het a n tarcti sch gletsch el'type te vertoonen .
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Zij vormen bij de uitstrooming een zich waaiervormig uit
breiden den strandgletscher. Een and er antarctisch verschijnsel
is dat, behal ve door de sneeuw, de verij zing ge voed word t
door de uit bevroren ijsnaalden bestaande wolken w elke
zich i n den vorm van reusachtige bloem kolen op de berg
toppen afzetten .
H et eigenlij ke ij stij dbeeld naderen wij nu m eel' en meel'
als wij de westelij ke kan alen va n de A ntarctis binnen varen ,
daar het oppervl ak der aardkorst bedekt zien door het
eeuwige sneeuwni veau en de strandgletschers van een buiten
gcwone uitbreiding, niet all een ge voed door het van de
hooge toppen afstro omende ij s, maar ook dool' den groei
van de vallende sneeu w op het opper vlak zelf. Dit antarc �
tische lan d- en strandij s in zij n wissel en de gedaanten werd
nu wecr het onderwerp van nieuwe prach tige lichtbeel den.
W �nneer die stl'andgletschers eindelijk onder den i nvloed
van eb en vloed beginnen te drij ven en er groete brokken
afb reken, vormen zich de ij sbergen , waarvan sprekcr er
ontmoet had in de meest grillige vormen, blij kens de foto's
die hij er van proj ecteerde. In de zee en in de kanalen
en fj orden, langs de soms loodrechte ij sw anden aan het
strand, ij s en nog eens ij s en daarachter strokt het zich
eerst rech t uj t uver de gansche An tarctis in onafzienbare
vlak ten , over een gebied zoo groot als A ustralië.
Dit geweldige ij splateau waar geen enkele bergtop uit
s teekt, heeft een flauw gewelfd e n koepelvorm, een ty pisch
verschijn sel van dergelij ke p olaire verij zingen. Die koepel
v orm , die zich o veral vertoont, soms van kleine afmetin gen
waaronder dan ' een geheel eiland verdwenen ligt, vindt een
een voudige meteorol ogische verkl aring in de omstandigheid,
dat over dergelij ke ij svlakten een sterke condensatie plaats
heeft van vochtige lucht, die sneeuwval veroorzaakt en onder
den invloed van de afgekoelde lucht een afvloeiïng van
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die sneeuw naar alle 1\ anten van h e t veld. D e Poolreizigers
hebben in de Antarctis steeds te kampen m e t de gewel dige
blizzards, die uit het binnenland rechtlijnig naar de kust
j agen, geweldige m assa 's sneeuw voor zich uitdrij vende,
waaruit d ie koepels on tstaan en gevoed worden . Zij worden
da.n ook gestaag grooter tot eindelij k hun randen de diepe
zee naderen en af brokkelen.
Dergelij ke ij skoepel s n u hebben in den grooten ij stij d ook
ons la nd bedekt en verder geheel Noord-Europa tot aan den
Dnieper in Rusland .
Als zoo 'n koepel een bergtop op zij n weg ontmoet, ontstaat
er een geweldige gletscher. lIet z.g. Rossbarrière-ij s is niets
anders dan een ontzaggelijke ij smassa die op de rotszee drijft.
De groote diluviale ijstij d nu is eigenl ij k niets anders
geweest dan hetzelfde phenomeen, dat zich nu nog vertoont
in de Anta.rctis ; het had ook toen geen andere oorzaa k
dan dat de eeu w i g e sneeuwgrens aanmerkelij k lager lag,
gepaard met sterken neerslag. Vooral in de tropen was die
periode gekenmerkt door geweldige neerslagen , zoodat zij
daal' eigenaardig gekensch etst wordt door den naam van
pluviaalperiode. De gro ote verij zingen in wat w ij thans de
gematigde luchtstreek noem en, ztj n slechts het gevolg geweest
van de sterke neerslagen .
Spreker gaf een geografisch o verzich t van die ij sbedekking
van ons nool'deltj k halfrond, die in Noord-Amerika reikte
tot de boorden van Missolll'i en J\!(ississippi, tot gelij ke
breedte derhal ve als het tegenwoo rdige Oalabrië. Ook o ver
G r . Britannië en Scandinavië welfden zich geY'i'eldige ij s
koepels , zich uitstrekkende tot ver in Rusl a:n d tot aan den
Dniepel' ; terwtjl in het zuidelij k h al frond Tasmanië en
Nieu w-Zeelalld, Patagonië en Vuurland ij skappen droegen
al s tegenwoordi g de Antarctis.
Ook de Py reneeën el1 de Alpen hadden een veel sterker
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verij zing evenals d e 1\1:idden-Europeesche gebergten , de I-I arz,
-d e Vogezen , de Schotsche I-I ooglanden , die in die dagen
gletschers op hun ruggen droegen .
Voor de verklaring van het ontstaan van ijstij den is het
volstrekt niet noodzakelijk bij zonder lage temperaturen aan
te nemen . Een groote neerslag is reeds voldoende om ijs
te vormen. De Zweed E k h o l m i s van meening dat reeds
bij de daling van de temperatuur tot ,een jaargemiddelde
van 3 � gr. 0 . , gepaard met overvloedigen sneeuwval, geheel
Scandinavië weer een ij skap zou krij gen, terwij l voor ons
land een jaargemiddelde van 5 gl'. lager temperatuur reeds
voldoende zou zij n om dat phenomeen hier andermaal te
doen plaatsvinden.
Van d e verdeeling van land en water in den ij stij d gaf
spreker een beeld te aanschouwen . De Noordzee en de
Iersche zee waren toen land, waarvan d e eigenaardige
bewij zen nog vaak aan de oppervlakte worden gehaald dool'
trawlvisschers op de Doggersbank in den vorm van zoet
water veen brokken m et de restes van zoetwaterschelpen er in.
Van de di erenwereld in den ij stij d gaf spreker de hoofd
typen t e zien, o.a van den mammoet en den holen beer ;
hij wees op den plan tengroei in streken als de Patagonische
steppen die betrekkeUj k pas kort geleden de ij sbedekking
verl o ren hebben, waal' planten groeien identiek aan de fl ora
in den ij stij d . Dit verschij nsel doet zich overal voor, eveneen s
dat uit de opgravingen is gebleken hoe de mensch in den
ij stij d op gelij ke n trap van beschaving stond als thans n og
levende stammen , de Ona's en de Yaggans in Vuurland .
NIet tal van lichtbeelden illu streerde spreker dat deel van
zij n rede, belang wekkende bijzonderheden meded eelende
over de het dichtst bU de Antarctis levende mensch en, die
even prim itief leven als de be woners uit den Steen tijd, geen
bedekking hebben, zelfs geen hut om zich bij na cht en o n tij
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In terug te trekken , gelij k het vee beschutti ng zoeken achter
een wal of terreinverh ooging, maal' toch evenals de teeke
ningen aan toonen op de wanden van holen "vaal' de
men sch uit den ij stij d huisde, m et duidelij ke sporen van
in telligentie in het gemakkel ij k aanleel'en van vreem de talen
en het bezit van een eigen rij ke taal .
Ook hiel' heeft de westel'sch e besch aving aan deze h oogst
interessante menschengroepen , die in hun schelpenhoopen
(de overblijfselen van de dieren waarmede zij zi ch voeden)
h un i denti teit bewij zen met onze voorou d ers uit het steen
tij dperk die de knockenmöddingen nalieten , een mi sdaad
gepleegd door ze stelselmatig m et de jeneverflesch en met
nog andere barbaarsch e middelen uit te roei en . De On a's
en Yaggan s zijn thans tot slechts enkel e h onderden in di viduen
geslonken en te laat door de overheid in besch erming
gen�men om ze voor algeheele uitsterving te behoeden .

XI.
PRO F. DR. J . P. KUEN E N ,
IIo og leenïaT ac�n cle Universüeil te L eiclen.

LICHT EN ELECTRICITEIT
(PHOTO-ELECTRICITEIT).

Prof. dr. J. P. K u e n e n , hoogleeraal' te Leiden, trad
. voor de leden van het N atuul'kundig Genootschap en hun
dames voor de experimenteertafel ter bespreking van een
even bel angwekkend als actueel ond erw erp. Ook om deze
reden b el angwekkend, omdat aan het wetenschappelij k
onderzoek dat tel' sprake kwam , ook de namen verbonden
zij n van t wee onzer landgenooten, prof. L o r e n t z en prof.
Z e e m a n.
D e voordracht m untte uit dool' groote duidelij kheid en
klaarheid i n de toelichting van de theorie en van de proeven.
De samenvoeging licht en electriciteit geeft reeds te
kennen dat er tU8schen die beiden verband bestaat. lIet
nauwe verband en het feit dat licht eigenlij k een electrisch
verschijnsel is, kunnen echter eerst duidelij k worden dool'
een j uist begrip omtrent de natuur van het licht.
Daartoe is men geleidel ij k gekomen. Reeds onze 1-1 u y g e n s
meende dat pet licht is een evenwichtsverstoring die zich
van het lichtgevend voorwerp voortplant in een medium ,
de z.g. lichtaether die de wereldruim te vult. In het begin
der 1 ge eeuw heeft F r e s n e l het karakter van die even
wichtsverstoring blootgel egd, dool' te bewij zen dat het lich t
bestaat u i t trillingen, die i n d e aether een golfbeweging
voortbrengen , anal oog met de dool' ' t een of ander voor-
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werp I n het water veroorzaakte golfbeweging, die zich aan
verder gelegen deel tj es van het watervlak meedeel t. I-I ier
mee is ech ter nog niet uitgemaakt van wellcen aard licht
trillingen zijn. Aanvankelij k dacht men aan heen en weel'
gaande bewegi ngen van de aethers tof die men zich dan
voorsteide als een vast lichaam, totdat M a x w e I l die op
het voetspoor van F a r a d a y zich bezig hield met de
theorie van de electriciteit, als resul taat van zijn studie
de l eer verk ondigde dat m en hiel' te doen heeft met el ec
trische trillingen , die zouden bestaan i n , heen en weer
gaande electriciteit. De mogelij kheid werd daaruit afgeleid
van zich voortplantende electrische golvingen.
Indien ergens een geleider of een electrisch geladen
lichaampj e heen en weer gaat, dan gaat die beweging ook
gepaard met trillingen in de ruimte. Toen de berekening
leerd e, dat de voo rtplanting van die be,vegiog geschiedt
met de snelheid van 3 0 0 , 0 0 0 kilom eters i n de seconde, de
zelfde als die van het licht, moest daaruit de stoute ge
volgtrekking worden gemaakt, dat dus ook wel de licht
trillingen electrische trillingen zouden zijn.
Deze theoretische resultaten n u van M a x w e I l zij n ' t
eerst dool' TI e r t z proefondervindelij k bevestigd. Hij heeft
de voortplantingssnelheid van de electriciteit kun nen bepalen
en gezien dat het dezelfde was als die van het licht. Ter
loops merkte spreker hiel' op, dat tegenwoordig elec trische
gol vingen in de draadlooze telegrafie een prac tisch gebruik
gekregen hebben.
:M:en onderscheide echter wel tusschen - voortplantings
snelheid van gol vingen · en de snelheid van de trillingen ,
wan t is de eerste bij licht en electrici teit dezelfde, het
onderscheid tusschen die beide verschij nselen is j uist gelegen
in het verschil in snelheid van de trillingen. Al naarmate
het verschil in snelheid van trillingen, zal men ook het
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verschij nsel anders waarnemen. De electrische golven zijn
l angzamer: het aa ntal trillingen is kleiner en de lengte
van de golf gl'ooter dan bij het licht, en naarmate de
electl'ische toestellen waarin men de electrici tei t opwekt
grooter zijn , zullen de trillingen ook langzam er gaan . Bij v.
van een electrische antenne (draadl ooze telegrafie), die een
groote geleider is, gaan betrekkelij k langzame trillingen
uit. �Iet kleinere geleiders kan men veel snellere tril lingen
verkrijgen . :Th1:aar hoe snel de electrische trilli ngen ook zijn ,
de lichttrillingen zij n al tij d nog veel sneller. Van daar dat
die lichttrillingen m oeten wo rden opgewekt in nog veel
kleiner toestelletj es ; namelij k de klein ste deel tj es waaruit
de stof bestaat, de atomen. Daal' wordt d e electriciteit bij
het lichtgeven op een of andere manier in be weging ge
b racht en 't zÜn die trillingen die op ons oog den indruk
maken van licht.
Is nu die opy atting juist, dan rij st de vraag, ' hoe zit het
nu met de electrische trillingen in de atomen . Dat de stof
electriciteit bevat, weten we. Ook een lichaam dat niet
geëlectriseerd is, bevat een groote hoe veelheid positieve
en negatieve electrici tei t, die als we het lichaam gaan
el ectriseeren, uit elkaar word t gehaal d . Welnu, als de stof
electriciteit bevat, m oeten ook haar deeltj es, de atomen
daarvan v ervuld zij n . Zoo komt men tot het begrip, dat
in de atomen de electrici teit in zeer snelle bew eging moet
verkeeren en dat die ten' gevolge zal hebben een voort
planting in de ruimte er om heen.
Tegelij k zal, naarm ate het lichaam warm er . w ordt, de
snelheid del' trillingen toenemen en ei ndelij k bij steeds stijgende
temperatuu r in die mate, dat ons oog voor de gol fbewegi n g
gevoelig wordt. H e t eerst worden dan gezien d e roode
stralen� dan de oranj e, d e gel e enz. tot ten slotte bij nog
.
snellere trillingen de witgl oed wordt waargenomen. Daar-
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mee i s het echter niet uitgeput. Bij weer snell ere trillingen
openbaren zich de ultraviolette stralen e n ten slotte de z.g.
Röntgen-stralen , die ook weer niet anders zij n dan electrische
trillingen van zeel' groote s nelheid .
:Men is verder mogeu gaan en heeft ook om tren t den
bouw oer atomen zich een voorstelling kunnen vorm e n .
Gewoonlij k stelt men h e t z o o voor, dat e e n atoom evenveel
positieve als negatieve e l ectriciteit bevat, de toestan d van
n eutraliteit, en wel zoo ten opzichte van elkaar gelegen
dat rondom de positieve als kern de deel tj es negatieve
el ectri ci tei t gegroepeerd zij n , de z.g. electronen . De licht
tri llingen nu zij n ni ets an ders dan de rDteerende of trillende
bewegingen van die electronen , wat duidel ij k gebleken is
door de onderzoeki ngen van Prof. Z e e m a n naar den in
vloed van de m agneet op lich ttril l i ngen .
Zoo zien wij dus die negatieve deelljes met zekere snel
heid heen en weer gaan, dss te sn eller n aarmate het l ichaam
warmer is en laat zich uit die hypotb ese omtrent de samen
stelling der atomen verklaren, dat alle l i chamen lichttrillinge n
uitzenden, waarui t dan tevens het omgek eerde moet w orden
afgeleid, dat ook bet licht electri sche yverkingen moet te
weeg brengen . Omgekeerd is een bewijs voor de electriscbe
natuur van b et licht bierin gel egen , dat als li cht op een
lichaam valt In dat licbaam zich electriscb e verschij nselen
openbaren .
De naam van L o r e n t z IS met die electri scbe theoriet en
n auwste verbonden.
Door de wisselw erking na te gaan tusscben de electrische
'
trill ingen , die dan l i cht genoemd worden , en de electrische
deeltjes in het lic h aam waarop zij vallen , h eeft men vele
verschij nselen verkl aard, o.m. de phosphorescentie .
Spreker ging n u over tot het demonstreel'en , eerst
schematisch, daarn a aan de toestellen , van eenige electrisch/?
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werkingen van het l i c h t , d i e ook ' t ee est door fI e l' t z
werden opgemerkt.
:WI et een inductieklos waardoor, naar men weet, el ectl'ische
ontladi ngen worden tew eeggebracht, in dit geval tusschen
twee tegenover elkander staan(1e boll etj es van zink, w as
een vacuumbuis in verbinding gebrach t . Een slechts zwak
lich t in het bui sje duidde aan dat de boll etjes zoo vel' van
el kaar stonden dat de vonk niet of nauw elij ks meel' over
sprong. Zoodra spreker nu licht op de bolletj es liet vallen ,
zag m en h et b uisj e lich ten, een b e wij s dat door het i n 
vallend l i ch t de ontlading bevorderd wordt e n w e l do or
d at het l i cht negati eve electron en van het negati eve bolletje
doet uitstroome n . Verder blij kt dat het niet is het zicht
bare l i cht dat die werking verricht, maal' zij n ultra-violette
stral en, want zoodra op den weg van het licht een glazen
plaat wordt gebracht, waardoor die stralen worden tegen
geh ouden , ziet men geen li chten van het buisje, m. a. w.
het licbt werkt dan niet electrisch ; daarentegen weer wel
bij tusschenvoegi n g van kwarts, dat de ul tra-violette stralen
doorlaat.
Gelij ke proeven nam spreker met gas en l ucht, wa arvan
de lucht voor genoe m de stralen doo rzi chtig is, gas minder.
Ilij be wees ten o vervl oede aan de wetten van breking en
terugkaatsi ng dat de werki ng uitgaat van het licht.
In een tweede proef . too nde spreker aftn den aard
van de werking van het licht, dat h et namel ij k de electron en
uit een gel eider vrg m aakt, d. w. z. de negatieve deel tjes
ui t de atomen aan het op pervlak van den gelei der wegtrekt.
Hij m aakte - in navolging van II a l ] w a c h s , di e het
eerst deze m erk waardige p roef nam - . - hier gebruik: van
een electroscoop, w aaraa n een zinleen plaat bevesti gd i s .
De e l ecc eische li ch tboog ontstekende e n het licht op d e
plaat l atende val l e n , die vooraf gel ad en was, wees spre k er
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op 't samen vallen van de blaadj es van den el ectroscoop,
waarui t bleek dat de plaat negatieve electriciteit verl oren
had. vV ordt de plaat positief geladen, dan gelukt de proef
niet, daar de positieve electrici teit zich door het licht niet
laat losmaken .
Ook uit deze proef blij kt ten duidelij kste het groote
physische verschil tusschen positieve en negatieve electricitei t.
Gesteld nu dat de plaat niet geladen wordt en het licht
el' op valt, dan zullen d e negatieve electronen toch uit
gedreven worden en de plaat zal zich zelf positief laden .
Spreker toonde dat dool' tegenover de ongeladen plaat een
positief geladen geleider te plaatsen in d en vorm van een
stuk draadgaas , dool' welks mazen hij licht liet vallen op
de plaat. I-lij bereikte al dus in de plaat een vrij hoog
positief-voltage.
lIet zelfde verschijnsel met invallend licht vertoonen nu,
behalve zink, zeer sterk de alkali-metal en : natrium, kalium ,
rubidium e. a. In 't bij zonder liet spreker de werking zien
op een kaliumlicht- cel , die hij inschakelde i n een droog
zuil en demonstreerde hoe ook hier, bij invallend licht, de
negatieve electronen worden vrij gemaakt, even als straks
bij 't zink. Men zag hoe de toestrooming van lading
uit de droogzuil allengs overwonnen werd naarmate er
meer licht op het kalium viel .
De practische wetenschap heeft van d ergelij ke cellen
gebruik gemaakt om zeel' kleine lichtsterkten , o. a. van de
veranderlij ke sterren te onderzoeken. Ook het maanlich t is
langs dien weg onderzocht en van de zeer sterk photo
electrische eigenschappen van ij s heeft men partij getrokken
bij de verklaring . van electrische verschij nselen in den
dampkring als er zich ij skristallen i n bevinden .
De ultra-violette stral en van het licht werken zoodanig
op gassen, dat daaruit de negatief geladen el ectronen wor-
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den vr�j ge maakt, waardoor geladen atomen o f i onen gevormd
w orden. Dit ioniseerell komt zeer sterk uit wanneer h et
geschiedt door Röntgen-stralen. Deze kunnen dan de l u ch t
die an ders niet gel eidend is, gel eidend maken , doordat zij
het vermogen blij ken te h ebben, dank zij hun snelle t ril 
l i ngen , de posjtieve en de negatieve deeltj es in de atomen
der l ucht ui t el kaar te halen.
1-1 ier l iet spreker thans volgen den eigenaardigen i nvloed
van het l i cht op phosphoresceerende stoffen (proeven van
L e n a l' d ) , waarvoor hij een plaatj e nam met zwavel zink
bestrooid , dat, na bestraling m et l ich t, in het donker bl ijft
nalichten . Blij kbaar heeft men hier weer met een uitzending
van electrische trillingen te ooen, maar wat gebeurt er met
die lichtuitzenden d e el ectl'onen ? 1-I et li cht heeft uit de
metaal d eeltj es electronen vrij gemaakt, die zich hebben gehecht
aan de zwaveldeelen en dan weer terugkeeren n aar hun
plaats. lYlaar bij het tel'ugkeeren zullen zij zoodanig in
trilling komen dat zij lich t versprei den . JYlet een proef w erd
aangetoond , dat het scherm pie photo-electrische werking
vertoonde.
Op nog een enkele merk waardigh eid wees spreker ten
sl otte. Wij weten dat hoe snel de el ectronen zi ch voortbewegen,
h un snelheid toch n i et halen kan bij die van het licht. Tn
welk verband staan nu die snelheden P In zoodani g verband
dat de snelh eid der vrij gem aakte electronen niet afhankelij k
i s van de intensiteit van h e t licht, m a a r van d e soort van
het lich t , en wel op deze wij r,e, dat hoe sneller de li cht
trilli ngen zijn die de el ectron en uit een geleider halen , d es
te grooter ook de snel h eid is waarmede die el ectronen u I t
treden . Gewoon l i ch t en Rön tgenstralen verh ouden zi ch in
dit opzicht b.v. als 1 tot 1 0 0 .
Ziedaar een van de meest mysteri euse dingen i n de
pb oto-el ectriscb e versch ij nsel e n . Men heeft er een verklari ng
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voor trachten t e vinden, maal' zich tot heden moeten be
helpen met de z g quanten theorie, waarheen die verschijnselen
verhui zen waarmee de wetenschap voorloopig nog geen raad
weet.
Verldaarbaar is het verschij nsel, dat een cel geplaatst
tusschen sterke electromagneten, haar ontladend vermogen
verliest. De magneten leiden hier de oorspeonkel ü k uitge
stooten neg. electronen zoodanig van hun weg af, dat zij
weer naar hun plaats terugkeel'en en dus niet on tsnappen ,
d . w. z de cel verliest haar ontladend vermogen .
De laatste spreekbeurt in het seizoen was evenals d e
vorigen zeel' druk hezocht. Prof. IC u e n e n werd m e t groote
aandacht gevolgd .

