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VERSLAG 
van den toestand der Maatschappij Dil i gen t i a, 

uitgebracht in de algerneene yergadéring 

van 26 October IJ 917. 

Dit verslag moet aanvangen met het  verme lden van het 

verlies, dat de 1'Iaatschappij geleden heeft. door het overlij den 

van Dl'. II. J. VETIf, die gedurende 13 jaar l id van het 

bestuur was . Een· woord van dank zij hiel' gebrach t voor 

de wij ze ,  waarop de I-Ieer VETH zijn  taak vervulde, vooral 

in het beheer van de leesvereen iging eu in de  commissie 

voor de l ezi ngen. Zijne nagedach tenis zal bij de leden en 

vooral bij het bestuur in dankbare herinnering blijven . 

Verder ontvi elen dool' den dood aan de �Iaatschappij de 

leden: Prof. Dr. H. G. JONKER, die  verleden jaar nog eene 

hoogst bel angrijke  voord rach t hiel d over de geologie der 

diepzee en E. G. A. Baron SNOUKA.E:RT VAN BCHAUBURG . 
. 

I-Iet bestuursl id Jh r .  DI'. E. J. G. EVERTS meende om 

gezondheIdsredenen zijn onts lag te moeten nemen al s l id 

van het bestuur. I-Ie t lJestuur bood hem uit erken telijkhe id 

voor de wij ze, waarop hij gedurende 35 jaar de belangen 

der Maatschappij al s l i d  van het bestuur had gediend, he t  
eerelidm aatschap aan, hetwelk dool' hem werd aanvaard. 

Ook in  het afgeloopen jaar mochten wij weder bij een 

drietal voordrach ten H. 1'I . de Koningin-Moeder in onze 

bUeenkomsten zien. I-Ioogstderzeher belangs tel ling wordt 

door de leden zeer op prij s geste ld .  



lTet aantal leden bedroeg bij den aanvang van het jaar 

1916-1917 292 ; dit jaar \'Vordt aangevangen met 293 leden. 

Bij de periodieke aftreding als leden van het bestuur van de 

I-Ieeren Jhl'. Dr. E.  J. G. EVERT� , Dr. 1-1. DE ZW AAN en 

hij Dr. T. vVo BEUKEMA werden deze herkozen. 

De voordrachten werden in het afgeloopen jaar gehouden 

door Dl' J. P. LOTSY, Prof Dr. Th. J. STOMPS, Prof. Dr. 
1-1. J. }[A.MBURGER, Prof. Dl'. J. BOEKE, Prof. Dl'. E. COHEN, 
Prof. Dl'. 1-1. G. JONKER, Dr. T. VA.N LOl-lUIZEN, Dr. J. Cr;AY, 

Prof. Dl'. L. VAN 11'ALLIE, Prof. Dl' . .  I. P. KUENEN, Dl'. D. 
VAN GULlK en Prof. Dr. G. A. P. �IoLENGRA.AFF. 

De ontvangsten bedroegen dit jaar l 17.851.4t), de uit

gaven l 17.224.04, zoodat el' een saldo is van l 627.44. 

"Vegens de duurte del' materialen werden aan het ge

bouw geene werkzaamheden van eenige beteekenis verricht. 
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NATUURKUNDIGE VOORDRAOHTEN 
IN DILIG PJI\TIA. 

1. 
PROF. Dr. �I. DE I-IAAS, 

Hoogleeraar aan de Technische I-Ioogeschoo l. 

RELA TIVITEITSTHEORIE. 

De natuurkundige voordrachten werden door Prof. Dr. 
�l. d e  T{ a a s van de Technisch e Hoogeschool geopend met 
een verhandeling over de relativiteitstheorie van E i  n s t e i n .  

Er was een talrij k gehoor in Dili gentia, dat .met groote 
aandacht luisterde naar de uiteenzetting van een theorie, 
die zich voordoet als zeer eenvoudig, maar het daarom 
nog niet is. Gelukkig kwam de voordracht, die aan klaar
heid van voorstelling niet te wenschen liet, hier te hulp. 

De relativi teitstheorie of de theorie van het betrekkelijke 
in de natuu rverschijnselen is in twee hoofdstukken te 
verdeel en : de bijzo ndere en de algemeene relativiteits
theorie. Eerstgenoemde theorie van E i  n s t e  i n is, gezien 
de snelheid , waarmede de natuurwetenschap zich ontwikkel t, 
al weer van ouderen datum ( 1905). Bij deze theorie blUft 
de versnelde en dus ook de kTomlij nige beweging buiten 
beschou wing, zoodat hier alleen sprake is van rechtlijnige, 
eenparige bewegin g. 

Onder eenparige be weging verstaat m en - om dit even 
te herinneren - die beweging, waarbij in gelij ke tijden 
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gelij ke afstanden worden afgelegd. Men moet zich daarbij 
altij d een ander stelsel denken ten opzichte waarvan die 
beweging wordt beschouwd. B. v. als een trein 60 K.NI. 

in het uur aflegt, wordt die snelheid gemeten ten opzichte 
van de spoorbaan . 

Spreker koos als tweede voorbeeld een schip , dat voor
ondersteld wordt zich met eenparige snelheid door het 
water voort te bewegen. Gesteld ,  een bal rolt over het 
dek van het schip, dim kan men de  beweging van den bal 
beschouwen ten opzichte van het schip, maar ook ten 
opzichte van den wal , of van de aardas, de  zon, of van 
de vaste sterren. lIet is  zelfs mogelijk ,  dat de bal ten 
opzichte van een dezer stelsels in rust verkeert. 

De vraag is nu of we langs dien weg er in zullen 
slagen om een absolute beweging te  constateeren. Flet 
antwoord moet ontkennend luiden. Zoolang we met eenparige 
bewegingen te maken hebben, is niet aan te toon en of een 
lichaam in beweging is of in rust. Toetsen wij die uitspraak 
eerst aan zuiver mechanische verschijnselen. Men kan zich 
b.v. verbeel den in de kaj uit van een schip te zij n,  zoodanig 
afgesloten , dat de waarnemer in de kajuit van de buiten
wereld niets ziet. lIet schip heeft een eenparige beweging 
in het water. We gaan nu in de kajuit experimenteeren 
en nemen waar botsingsverschijnselen, de onderlinge aan
trekking van lichamen, traagheidsversohij nselen ,  we spelen 
een spel billart, enz. - men zal daarbij all e  verschijnselen 
precies zoo zien verloopen als aan den vasten wal ,  al s het 
schip een eenparige beweging bezit. Met andere woorden, 
we kunnen uit geen enkele mechanische proef in die kaj uit 
manifesteeren of we in rust of in beweging zijn. 

Op het dek van het schip kunnen we wel constateeren , 
dat we relatief ten opzichte v an den wal. in beweging zijn; 
door proeven over de voortplantingssnelheid van het geluid 
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is de, relatieve beweging ten opzichte van de lucht aan te 
toonen. Een absolute be weging laat zich echter op die wijze 
niet onderkennen, omdat een eenparige beweging van het 
geheele stelsel geen in vloed heeft op de mechanische ver
schij nselen , die zich daarin afspelen. 

Het probleem is daarmee echter niet afgeloopen. De vraag 
is, of in een ander deel van de physica misschien een 
middel te v inden is om een absolute be weging op te sporen . 
Hierbij denken we aan de l icht� en de electrische ver
schij nselen, die zich afspelen in den aether, waarmede,  naar 
men sedert H u  1. g e n  s onderstelt ,  de ruim te gevuld is. Staat 
nu die aether stil of beweegt hij zich met de bewegende 
voorwerpen mede ? Uit verschillende verschijnselen, o.a. uit 
de aberratie van het li cht, h eeft men tot den stilstand van 
den aether moeten besluiten . Spreker noem de hier den naam 
van onzen l andgenoot L o r  e n t  z, die bij zijn studies over 
de electro-magnetische theorie van het licht tot de over
tuiging is  gekomen ,  dat de aether in rust is. lVIaar als dan 
ook het middel gevonden werd om ten opzichte van die 
aetheTruimte een relatieve bewegin g te bepalen, dan zou 
daarm ede de absolute beweging aangetoond zijn .  

Laat ons zien hoe  het  daarmee gelegen i s. lVlet de aarde 
b ewegen wij ons met een gemiddelde snelheid van 32 K . JYI. 

in  de secunde om, de zon, d.w.z .  met die vaart stormen wij 
door den aether. lVlen kan het ook zoo ui tdrukken, dat de 
aether ten opzichte van ons zich met een snelheid van 32 K.M. 
in de secund e beweegt. 

Zij n  er, nu proeven te bedenken om dien aetherw ind te 
constateeren ? Ja zeker ; zoo zou m en bijv .  voor den tij d,  
dien het  l icht no odig heeft 'om zich van een pun t A naar 
een punt B . voort te planten, een grootere waarde moeten 
vinç1en als de voortplanting geschiedt in de richting, waarin 
de aarde zich beweegt dan in de tegengestelde richting. 
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Welke proeven van dien aard men ook genomen heeft, men 
heeft nooit een invloed van de richting op de voortplalltings
snelheid van het licht kunnen constateeren . Spreker beschreef 
hier de  ingenieuse spiegelproevGn van M i  c h e l  sa n ( 1 881) 
later, in 1887, samen met M 0 I' 1 e y herhaald, welke echtAr 
ook geen spoor van een invloed van den aetherwin d deden 
ontdekken. 

Ten einde deze tegenspraak op te l ossen , werd door 
L 0 l' e n t  z en ongeveer te zelfder tij d door F i t  z G e r a  1 d 
de  z.g. contractie-hypothese opgesteld; zij denken zich, dat 
als een lichaam zich beweegt, alle  afmetingen el' van in 
de richting van de beweging korter worden. Deze verkla
ring is inderdaad aannemelij k ,  daar men kan onderstelle�l, 
dat de molekulaire krachten, die door bemiddeling van den 
aether tot stand komen, ook dool' een be,; veging ten opzichte 
van den aether gewij zigd worden. 

Op dien weg bleek men echter niet te kunnen voortgaan; 
nieuwe verschijnselen deden zich voor, die weer nieuwe 
explicaties en hypothesen vorderden. Aan dat zoeken en 
tasten is nu in 1905 een einde gemaakt door de hypothese 
van E i  n s t e i n. Hij verhief eenvoudig hetgeen moest worden 
bewezen tot een postulaat en ",erkondigde, dat de natuur 
nu eenmaal zoo is ingericht,  dat we nooit absolute be
wegingen kunnen aantoonen. ,Ve hebben - aldus E i  n
st e i n- geen enkel natuurverschijnsel dat anders verloopt 
als het geheele stelsel, waarin we onze proeven nemen, met 
den waarnemer een gemeenschappelij ke eenparige beweging 
verkrij gt .  

nien zou kunnen zeggen - het ligt zelfs voor de hand � 
dat dit een zeel' goedkoope redeneering is. Men kan het 
niet aantoonen , dus is het onmogelijk ! lIi waarheid echter 
bren gt deze hypoth ese van Ei n s t  e i n een groote omwente
ling mede met betrekking tot onze beschouwingen over ruimte 
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en tij d. Zoo blijkt het, dat volgens deze hypothese de maten 
'van lengte en van tij d door de beweging een wij ziging 
ondergaan; dat. een klok, die bij de jaarlijksche beweging  
van de  aarde aan de, voorzij de  der aarde i s  geplaatst, achter
loopt bij een dier aan de achterzij de staat. Deze conclusies 
zouden daarin tot uiting komen , dat een s taaf geplaatst in 
de richting van de beweging, aan een buitenstaander ver
kort zou toeschijnen, terwij 1 omgekeerd de bewegende 
waarnemer tot de zelfde uitspraak zou komen ten opzichte 
van een s taaf in een rustend stel sel. Vel'der moeten twee 
klokken, die voor een waarnemer i n  het bewegende stelsel 
synchroon zijn ,  een constan t tijdsverschil vertoonen voor 
een waarnemer, die niet in de beweging deel t. Ook dit 
verw�jt zou op volkomen dezelfde w�jze door den bewegend en 
waarnemer tot dien in het rustende stelsel kunnen worden 
gericht, zoodat niet uit te maken is, w ie beweegt en wie 
rust ; slechts de relatieve beweging i s  te constateeren. � 

Dit alles is op eenvoudige wij ze af te leiden uit eenige 
mathematische formules" d ie reeds door L 0 I' e n � z waren 
opgesteld .  Prof. Co h n in Straatsburg construeerde een 
model , met zoodanig bewegingsmechanisme, dat daarmede 
de uitkomsten dezer berekeningen ook voor n iet wiskundigen 
zijn toe te l ichten. Spreker demonstreerde dit model. 

In deze theorie l i gt nog opgesloten, dat voor de licht
snelheid ook in  bewegende s telsels een constante waarde 
wordt gevonden. Voorts volgt er uit een zeer eenvoudige 
verklaring van de bekende proef van F i z e  a u, waarbij de 
snelheid van het licht gemetbn wordt, zooals die zich in 
een stroomende vloei stof aan een buitenstaander voordoet. 
Door Fi z e a u  was, reeds in .1851, gevonden, dat deze 
snelheid op een bepaalde wij ze samenhangt met den brekings
index van de vloeistof, welke uitkomst dool' de theorie 
van Ei n s t e i n volkomen word t beves tigd. In 1916 is de 
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proef van F i z e a u door onzen landgenoot Z e e  m a n  met 
groote nauwkeurigheid herhaald ; de resul taten waren in  
overeenstemming met de theorie.  

De slotsom lag eenigszins voor de hand: als het met 
geen enkele  proef mogelijk is een beweging ten opzichte 
van den aetber te ontdekken , dan kunnen we die mystieke 
middenstof ook wel afschaffen . E i  n s t e  i n trekt werkelij k 
deze conclu sie. Zoover gaat L o r  ent z echter niet. Hij 
redeneert zóó: het is  alles in zekeren zin een quaestie van 
woorden, het maakt imm ers n iet veel verschil of men 
spreekt van den aether of van het vacuum . lIet is best 
mogelij k, zoo meent L o r  e n t  z, dat we op zekeren da.g 
dien ouden aether weer noodig zullen hebben . 

Ten slotte vloeit ook uit de theorie van E i  n s t e i n voort, 
dat snelheden , grooter dan die van het licht door ons niet 
waargenomen kunnen worden ; de kinetische energi e der 
lichamen, die,  volgens deze theorie, van de snelheid dezer 
lichamen afhangt, zou als deze gelijk werd aan die van 
het l ich t, oneindig groot worden. , 

Tot de algemeene relativiteitstheorie overgaande) stelde 
spreker voorop, dat E i  n s t e i  n het genoem de beginsel heeft 
uitgebreid tot willekeurige, dus ook veranderlij ke hewegingen; 
E i  n s t e  i n onderstelt dus, dat alle verschij nselen zich qualita
tief en  quantitatief steeds op dezelfde wij ze aan ons voordoen , 
onverschillig welken gemeenschappelijken bewegingstoestand 
de l ichamen,  die er aan deelnemen met den waarnemer bezi tten . 

Enkele eenvoudige versch ij nselen schijnen hiermede al 
dadeltj k  in strij d .  Denken. wij ons weer verpla�Ltst in een 
schip, dat zich kalm voortbeweegt, maal' op een gegeven 
oogenblik geremd wordt, b.v. omdat het in het riet vaart. 
Wij zitten weel' in- de  volkomen gesloten kaj uit ,  maar krij gen 
toch wel degelijk den indruk, dat de beweging van het schip 
in een vertraagde is overgegaan . Hiel' zou dus een absolute 
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(veranderlijke) beweging te constateeren zijn ; hetzelfde 
schijnt het geval bij draaiende beweginge�, b .v . de beweging 
met een' draaimolen. 

De algemeene relativiteitstheorie van Ei n s te i n houdt ten 
nauwste verband met werkingen der zwaartekracht. vVij 
weten wat wij onder een gravitatie-veld verstaan ; b .v .  het 
veld rond0l?- onze aarde, waarbinnen, àls men zich de ruimte 
l uchtledig denkt, alle l icbamen even snel vallen. Dit laatste 
beteekent, dat de zware en de trage massa van ieder l ichaam 
even g�'oot is, een feit, dat sedert lang bekend is, doch 
nooit verklaard. 

Daaraan nu heeft Ei n s t e i n zijn aequiva lentie-princ ipe vast
geknoopt. Men denke zich weer een gesloten hut, ditmaal 
opgehangen aan een luchtschip buiten een zwaarteveld. 
Wanneor dan op een gegeven oogenblik die hut met eenparig 
versnelde beweging, dus met een standvastige kracht omhoog 
wordt getrokken, doen zich in de hut verschijnselen 
voor als in een zwaarteveld: b .v .  alle losgelaten l ichamen 
schijnen voor den waarnemer in de hut even snel te vallen, 
een opgebangen voorwerp spant het koord ,  waaraan.het hangt .  
De indruk is , dat de hut zich in rust in  een zwaarteveld 
bevindt en dat het koord gespannen wordt door de zware 
massa van het opgehangen voorwerp. Een buitenstaander, 
d ie de beweging van de but aanschouwt zegt: neen, door 
de trage massa. De waarnemer in de hut zou niet kunnen 
uitmakèn welke van beide moge lijkheden zich voordoet. 

lIet aequivalentie-principe van Ei n s t e  i n zegt nu in het 
algemeen , dat alle verschijnselen in een zwaartèveld vol 
komen zóó verloopen , alsof de  ruimte waarin zij plaats 
grij pen ' een eenparig versnelde beweging bezat, terwijl er 
geen enkel physisch hulpmiddel is om te onderscheiden 
welk geval zi ch voordoet. 

De man in de kajuit van het schip, dat in vaart ver-
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mind:rde, kan den stoot naar voren , dien hij daarbij onder
vindt, ook

· 
verklaren door een naar voren gericht zwaar te

vel d ,  dat plotseling is ontstaan . I-lij zou daardoor naar voren 
worden getrokken, de wal, die zich met eenparige snel
heid naar achteren bewoog, krij gt daardoor een vertraagde 
beweging ; b ij dit al les kan het schiP. in rust b lijven, terwij l 
de waarnemer niet kan uitmaken met welk geval hij te 
maken heeft . 

Op deze vvij ze is dus het betrekkelij ke, ook der veran
derlijke bewegingen aangetoond, maar el' is nog m�er: uit 
dit principe laten zich verschillende tot dusverre menigmaal 
ongekende werkingen van de zViTaartekracht afleiden. Immers 
naast deze werking door een versnel de beweging van 
een stelsel te voorschij n geroepen , laat zich een overeen-. 
komstige w�rking van een zwaarteveld denken. Zoo volgt 
ui t het aequivalentie-principe, dat een l ichtstraal in  een 
zwaarteveld wordt g.ekromd; een spectraallijn ondergaat 
door een zwaarteveld een verplaatsing, enz. 

Ook: vloeien hieruit voort gevolgen omtrent de meet
kunde del: ruimte. Bevindt men zich op een draaiende 
cirkel vormige schij f, dan wordt dool' de b9weging een maat
staaf, die geplaatst is in de richting del' beweging, verkort ; 
met een maatstaaf, die in radiale richting is geplaatst, 
geschiedt dat niet. De verhouding tusschen omtrek en 
middellij n is dus voor een waarnemer, die niet in de be
weging deelt, nie t meer het bekende getal p i  (n ).� In een 
gravitatieveld bestaat dus de gewone Euclidische meetkunde 
niet meel' . 

Het is nu aan Ei n s t e  i n gelukt de verschijnselen te 
beschrij ven dool' vergelij ki ngen , waarin de wetten van de 
bewegingen in  willekeurige zwaartevelden en van de kracht
vrije beweging zijn vereenigd, terwij l tevens deze verge
lij kingen in varian t zij n voor geheel willekeuri ge transforma tie 
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der coördinaten. In het laatste ligt de meest algemeene 
relati viteit opgesloten, in het eerste een theorie der zwaarte
kracht. De zwaartekra'cht heeft volgens deze theorie invloed 
op ieder versch'ij nsel en is dus ui t haal' geïsoleerde positie 
verlost. 

Spreker eindigde met een verontschuldiging voor een 
zoo s treng theoretisc� onderwerp . Hij meende ech ter dat 
in dezen kring, waar in den loop der jaren alle belangrij ke 
physische en chemisc�e onderwerpen zij n aan de orde ge
komen , een inleiding tot een zoo groots che theorie al s die 
der relativiteit niet moch t  ontbreken, en sprak den wensch 
uit, dat anderen na hem wel eens wat meer over de toe
passingen zouden meedeelen . 



11. 
Dl'. D. II. WESTER, 

Leeraar aan de Hoor/ere I{rijgsschool. 

KINA EN ONZE KOLONIALE KINACULTUUR. 

Dl'. D. II. W e  s t e r, leeraar aan de Hoogere K.rij gsschool, 
sprak in het Natuurkundig Genootschap voor H. M. de 
Koningin-lYloedel' en een zeer talrij k  gézelschap over I{ina 

en onze koloniale kinacultuur. Het behalve uit een weten
schappel ij k, ook uit een nationaal oogpunt aantrekkelijk  
onderwerp gaf aan leiding t o t  he t  vertoonen van een onafge
broken reeks lichtbeelden tel' toelichting en opheldering 
van de menigvuldige bij zonderheden, zoo historische als 
natuur-wetenschappelijke ,  die de spreker in zij n causerie 
over de kina achtereenvolgens mededeelde.  

Het eerste lichtbeeld,  een verrukkel ij k  mooi  tropisch 
landschap, verplaatste ons langs de bel'ghellingel� van de 
hoogvlakte Pengalengan op Java. Spreker noemde het een 
oogen-verrukkend natuurmonument van N ederlandschen 
ondernemingsgeest , volharding en kunnen . Hij dacht aan 
het winnen van de geneeskrachtige kina aldaar in onze 
koloniale kinaplantages. 

lYlaar eerst even naar de ,Vestkust van Zuid-Amerika, 
naar de Andes, het vaderland van de verschillende cinchona
soorten en daar vernemen dat de naam Quina of China 
afkomstig is van de Inca's en beteekent : koortswerend'e bast. 

vVij zouden dan achtereenvolgens het een en ander ver-
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nemen omtrent de . chemische samenstelling van de kinabast ,  
de beteekenis van kina en kinin e als geneesmiddel e n  over 
den kinaboom , zijn cultuur en verwerking.  

Reeds vroeg werd ge tracht de werkzame bestanddeelen van 
de geneeskrachtige kinabast  te leeren kennen . Vele mislukte 
pogingen zullen wel nooit ruchtbaar gemaakt zij n .  Bekend 
i s  echter, dat o .m .  reeds in 1 76 6  de Engelschman A I' t h  d l'  

L e e  pogingen aanwend de om stoffen uit de kinabast te 
isoleeren . Hij had daarmee geen succes .  Iets gelukkiger 
was de apotheker F. C.  H o f f m a n, die er een zuur uit 
wist af te scheiden ,  dat kinazuur genoemd werd. Maar . .  
koortsw erende eigenschappen bleek deze stof niet te bezitten . 
Men bleef dus in  onkunde omtrent de stoffen waaraan men 
de heilzame werking  moest toeschrij ven . 

We schrij ven omstreeks 1 805.  In  de kleine apotheek te 
Eimbeck is S e r t ü r n e r  bezig opium te analyseeren . I-Iet  
is een onderzoek dat werel dverm aardheid zal krijgen. flij 
isoleert een soort stof, die men te voren niet kende, een 
l ichaam met eigenschappen die aan am moniak herinnereIl:, 
doordat het eveneens met zuren zouten vormt die den onder
zoeker er toe brengen van een i ,neue salzfähi.CJe Grundla.CJe" te 
spreken .  Wel is  een herhaling van de publi catie in 1 8 1 7  
noodig om . d e  aandacht der wetenschappelij ke wereld op 
deze o ntdekking te vestigen, maar dan is het ook de sleutel 
die een nieuw gebied ontslui t .  

Na dit  alkaloïd - wan t het  is de eerste vertegenwoordïger 
van deze chemiach en therapeutisch zoo beteekeni svoll e groep 
van plantenstoffen die S e r t ü I' n e l' wist uit te kristalli
s eeren - de morphine - volgd e o ntdekking na ontdekking. 

De ontdekking  van het hoofdbestanddeel , d. i .  
·
een van de 

alkaloïden der kinabast, verplaatst ons nu van de Duitsche 
in de Fransche apotheek . 

P e l l e t i e r  en  O a v e n  t o u, die talrij ke en zeer glans-
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rij ke onderzoekingen over de alkaloïden verrichtten, i soleerden 
in  1 8 20 uit de kinabast een plantenbase, die het 'werkzame -
of een del" werkza me  - bestanddeelen bleek te zij n en die 
chinine genoemd werd . In 1 82 1  werd · een tweede belang
rij ke plantenbase door dezelfde onderzoekers afgescheiden 
uit de kinabast en ond erzocht : de  cinchonine. Sedert hebben 
ta'lrij ke onderzoekers de belangrij ke grondstof in bijna let
terlij ken zin in al le verborgen hoeken doorvorsc.ht .  I-Iet resul
taat - zeî spreker - is  een monu ment voor  hetgeen s treng 
doorge voerd phytochemisch onderzoek kan berei ken . Niet 
minder dan een 20-tal dergelij ke, goed gedefinieerde alka
loïden heeft men uit de kina geïsol eerd. Daarnaast kent 
men nog andere bestanddeelen : welke tot andere chemische 
groepen behooren, o. a. ki nazuur, kinalooizuur, kinarood, 
chinovazuur,  cupreol en cinchol .  Van slechts een enkele 
plant is de scheikundige samenstelling zoo voor ons bloot
gelegd . 

Van de 2 0  kina- alkaloïden noemde spreker slechts 4 v an 
de belangrij kste : kinine, kinidine, cinchonine en sinchonidine ;  
In 't algemeen kenmerken deze en an dere alkaloîden zich 
doordat zij met zuren zouten vorm en en door hun physio
logische werking. JYIaar dan ook door hun zeer merkwaardige 
samenstelling, waarvan spreker een schets gaf, dool' ons het 
volgende te vertell en van de structuur der kinine.  

De alkaloïden in het algemeen behooren tot d e  aroma
tische reeks del' organische stoffen, die men kan afleiden 
van de koolwaterstof benzol. Over de structuurformule van 
benzol i s  veel strij d  geweest en nog i s  men el' niet over 
uitgepraat. Spreker gaf er een schematische schets van en 
trachtte duidelijk te maken wat men onder rin gvormige 
v erbindi o gen van koolstof- en waterstofatomen verstaat, hoe 
daal'uit weer heterocyclische en hydrocycl ische verbindingen 
worden afgeleid, in het algemeen hoe ingewikkeld de bouw 
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van zoo 'n plantenstof kan zij n .  �Ien moet wel eerbiéd -hebben 
voor de mannen , die geduldig, ij verig, volhardend,  jaren , ja 
soms hun leven aan dergelijk  onderzoek wij den . . Niet voor 
een hersenschim of voor een blauwe th eorie. Integendeel , 
verre perspectieven openen zich hier. We glij den hier langs 
economische problemen van buitengewone beteekenis. De 
structuur eenma al bekend ,  is het slechts een quaestie van 
tij d om d e  verbinding kunstmatig te bereiden.  

De vraag is  al gedaan : zal  straks de kunstmatige kin ine 
de natuurlij ke op de markt overvleugelen ? Zal daarmee 
onze belangrijke Indische kinacultuur, onze N ederlandsche 
kinine-industrie te  gronde gaan : zooals  eens on 'ze meekrap
cultuur door de kunstmatige alizarine, de natuurlijke indigo 
door de fabriekmatige verdrongen is en misschi en binnen 
enkele j aren de  kunstkamfer het product uit Japan ' zal 
vervangen ? 

I-Iet i s  vaak slechts een quaestie van productiekosten en 
clus moeilij k te voorspellen . �lerkwaardig is  zeker dat r:eds 
in 185 5 de Duitsche geleerde prof. S 0 n n e n h e i m onzen 

I-I a s s k a  l' I van zijn plan om de kinacul tuur naar Java over 

te brengen, trachtte af te houden,  bewerende dat hij op 

' t  punt stond kunstmatige kin ine samen te stellen. 
Nu de bet�ekenis van de kinabast als geneesmiddel. 

Spreker begon hier m et aan te halen h et woord van den 
Oostenrij kschen geleerde dr. P I  e i s  c h l : zondar kina en 
zijn chemische preparaten zou ik noch medicus willen, noch 
medicus kunnen zijn .  

lIoe kwam men el' t oe  k ina  tegen koorts te  gebruiken ? 

Wie paste deze artsen�j het eerst toe ? We raken hier ,  als 

bij  den oorsprong van bijna alle geneesm j ddelen,  op een 
mys tiek terrein .  lIier is all es hal f wetenschap, half  sage. 
Was het empirie, o f  toeval, of doelbew ust zoeken, dat ons 
het malariamiddel in handen gaf ? 
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Sommigen beweren dat de Indianen reeds vóór d e  komst 
der Spanj aarden met de koortswerende eigenschappen del' 
kina bekend waren en dit  zoo lang mogelijk voor hun over
hem'schers geheim hielden. 'Totdat een Spaanscb priester, 
die aan zware koortsen leed, het middel van inboorlingen 
kreeg en met succes toepaste. Een ander verhaal wil ons 
doen gelooven, dat een inboorling, in het bosch door koorts 
ov ervallen en gekweld do el' dorst, z i ch naar een plas w�ter 
sleepte. l1ij dronk er van en spoedig voelde hij zich veel 
beter. Deze wonderbaarlijke gen ezing leidde tot een nader 
onderzoek v

<
an de waterplas, waarbij bleek dat een daarin 

drij vend stuk boomstam zij n bittere werkzame bestand
deelen aan het water had meegedeeld .  

Of er waarheid schuilt in die  verhalen - een p aar uit 
vAl en - wie zal dat nu nog uitmaken ? Wel is -het waar
schijnlijk� dat de natuurvolken , die voortdurend door hevige 
koortsen geteisterd werden, b ekend moeten zijn geweest met 
het ' deugdelij k geneesmiddel dat de natuur hun bood,  maar 
tegen verhalen al s boven aangehaal d ,  pleit toch ook weel' 
dat reizigers, al s V 0 n 11 u m b o  1 d t, S p I'  U C e en M a r  k 
h a m  verzekeren, dat zij in de streken waar de  kinaboom 
inheemsch is, 1ndiaansche stammen aantroffen die het middel 
niet kenden en zel fs weigerden het in te nemen ,  Ze dachten, 
dat de uitgevoerde ld�a in �uropa als verfstof toepassing 
vond .  Typeerend in dit opzicht is ook een bericht in Pharm. 
Journal 1917,  waaruit we vernemen, dat de regeering van 

. Peru - het land van oorsprong van den kinaboom - alle 
moeite doet om het gebruik van kina te bevorderen . Het 
land lij dt  onder malaria, maar de i1nboorlingen nemen on
gaarne kina in, die ze als een gevaarlijke stof beschouwen. 

Gaat men over tot de exacte kennis. dan i s  het zeker, 
dat in 1 640 het middel onder merkwaardige omstandig
heden meer algemeen bekend is geworden. De schoone 
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Anna, d e  Osorio, gravin van Chinchon, vrouwvan den On
derkoning van Peru, leed reeds geruimen tij d aan intermit
teerende koortsen . Alle toentertij d  bekende koortsmiddelen 
bleven zon der gevolg .  Toen diende haar geneesheer een 
aftreksel toe van bast, die hij van een der Spaansche amb
tenaren had gekregen. Zij genas volkomen. Toen zij naar 
Spanje terugkeerde,  nam zij een g roote hoeveelheid der bast 
mede en verdeelde die uit dankbaarheid voor haar gelukkige 
genezing belangloos onder de bewoners van het graafschap 
Chinchon eo  om streken. Zoo werden de anti-febriele eigen
schappen van de kinabast weldra in Europa vermaard. 

Het geneesmiddel dient in de  eerste plaats ter bestrij ding 
v an de alom voorkomen de malaria. Het is daartegen een z .g.n .  
specificum . Indien men bedenkt, dat  de dagdosis van kinine 
1 gram is  en dan weet dat jaarlij ks meer dan 500.000.000 

gr. kininesulfaat gebruikt worden, behoeft het veelvuldig 
voorkomen der koortsen geen nader bewij s . 

De malaria wor�t veroorzaakt door (lagere organismen , 
die tot de spljj tzwammen behooren en plasmodiën genoemd 
worden . Z ij parasiteeren in  het bloed ,  degenereel'en de 
roode bloedlichaampjes en vermenigvuldigen zich zeer snel. 
Gedurende hun groei scheiden zij een giftige stof af - een 
toxine - die bij den mensch een kool'tsaan val veroorzaakt. 

Ter loops zij hier nog opgemerkt dat de malaria-infectie 
veroorzaakt wordt door een anopheles-m uskiet. In de voor
dracht van dr. J. J.  v a n  L o g  h e m  is te dezer plaatse *) dit 
proces uitvoerig beschreven . De genoemde muskiet zuigt met 
het bloed· van den malaria-patiënt plasmodiën op, die in het 
lichaam van de anopheles blij ven leven (niet in an dere 
muskieten of bloed zuigende insecten). Steekt zulk een 
anopheles nu een onbesmet persoon , dan geraken een aantal 

oXo) Zie 43e serie 1 914/15 blz . 42-49 .  
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parasie ten · in diens bloed, vel'meel'deren zich snel en vel'
oorzaken koortsaanvallen. 

_ De bestrij ding der malaria moet zich dus tegen de  plas
modiën en de  muskieten keeren . W elnu, de  kinine is  tot  
nu toe de eenig bekende stof die de pla smodiën doodt. 
Daarmee houden dan de koortsaanvallen van den l ij der op. 
Om alle m alaria-parasieten te dooden, is het noodig de 
kinine in vol doende hoeveelheid en gedurende eenigen tij d 
te gebruiken.  :Men · kan wel haast beweren , dat iemand 
die  aan malaria sterft, niet  tij dig genoeg of geen voldoende 
hoeveelheid ki�ine heeft ingenomen . 

. De. alom voorkomende malaria wordt dus door de kinine 
met succes -bestreden,  ook prophylactisch worden de plas
modiën door de kinine buiten gevecht gesteld. Er zij n 
voorbeelden bekend dat men door geregelde toediening van 
kinine (z .g.n . kiniseeren) de geheele bevolking van een streek 
malaria vrij heeft gekregen . 

Tot 190 1  stierven in  ltalië gemiddeld per jaar 1 5000 menschen 
aan malaria. Door doelmatige bestrij ding daalde dat cij fer in 
1 908 tot 346 3 .  In dat jaar werden 23.635  K.G. kinine verbruikt. 

In vele landen heeft men echter den tegenzin der 
bevolkiug in dat bittere geneesmiddel te overwinnen . Het 
mag dan ook een daad van wij s beleid heeten , dat onze 
regeering bij malaria-epidemieën aan onze Indi sche bevolking 
kinine uitreikt in den smakelij ken vorm yan versuikerde 
tabletten . Niet alleen echter de bittere smaak, -ook de onaan
gename nevenwerkingen bij sommige personen , al s oorsuizen 
duizelingen, misselij kheid, soms ook een roode uitslag, die 
echter door tannine-houdende dranken , thee b.v. spoedig 
weer worden opgeheven , werken mee tot den tegenzin of 
achterdocht van onontwikkelde volken tegen het gen eesmiddel . 

Kininé werkt niet genezen d bij alle koortsvol'men, alleen 
bij malaria. Behalve  als koortsmiddel, werkt het echter 
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ook pij nstIllend bij kiespij n en ischias ; het bevordert de 
weeën, is bloed'stelpend (onze teg

'
enwoordige bloedstelpende 

watten zijn watten met zoutzure kinine doortrokken) en is 
ook een bestanddeel v a n  vele bekende middelen tegen 
haaruitval . 

Spreker deelde  nu bij zonderheden mede over de pogingen 
om den kinaboom in  cultuur te brengen, herinnerde aan 
de mislukte expeditie in 1 7 35 van d e l a C o n  d ti m i n  e, aan 
die  van W e d  d e  1 1  een eeuw later,  eindelij k aan het roen�rijke 
aandeel dat Nederland en de Nederlanders genomen hebben 
in de ' ontwikkeling der kinacultuur.  

Professor D e  V r i e  s s  e te Leiden had van te Parijs 
gekweekte kinaplantjes één exemplaar ontvangen en dit nog 
in  hetzelfde j aar 1 852 naar Java doorgezonden. vVel ver
keerde het

, 
bij aankomst te Buitenzorg in kwijnenden toe

stan d ,  maar de hortulanus T e  y s m  a n n - een Amster
damsche tuinmansj ongen -- kon er nog juist een stekj e af 
nemen. Dit bleof leven e� groei de op tot een flinken boon] .  
Aan de ui t  zaad verkregen afstam melingen van dezen 
Ja vaanschen stamvader werd de  naam Cinchona calisaya 
Javanica gegeven . 

1-1ier vlocht spreker bet verhaal in van de volharden de 
pogi ngen van 1-1 a s s � a r l  om in Poru een hoeveelheid 
l evende ki,naplanten te verzamelen en die naar Java over 
te brengen in het daarvoor expres uitgezonden N ederlandsche 
fregat P r i n s F r e d e r i k  d e r  N e d e r l a n d e n . De resul
taten waren evenwel pover, want te Buitenzorg bleken van 

de  500 planten sl echts 75 bruikbaar en van de soorten , 

in die planten vertegenwoordigd,  kWB,men er geen in  aan

m erking voor . grootcul tuur .  Maar . toch zou de onderneming 

op den duur , ,�en parel aan de kroon van Nederland" 

blijken te zijn .  
Zou het zoo  bevreemdend zij n ge weest, vroeg spreker, 
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indien men n a  al dien tegenspoed, n a  al die vergeefsche 
kosten en moeite het bij ltje  er bU had neergelegd ? Maar 
niet a�dus de N ederlandsche regeel'ing. Er wordt nog at" 
eens smalend gesproken over ons regeeringsbeleid in Indië.  
Het stond niet aan hem over de . al dan niet gegrondheid 
daarvan te oordeelen . . Maar hier, waar hij zich tot oordeelen 
eenigszins bevoegd kon achten,  wi lde hij met nationalen 
trots de vasthoudendheid , de vèrziendhej d, de werkzaamheid, 
kortom de schitterende rol die onze regeering in de ge
schiedenis del' kinacultuur gespeeld heeft, driedubbel onder
strepen . 

Aan H a  s s k a  l' 1 ·  werd de leiding der cultuur opgedragen . 
1-Iet was in den aanvang een ta5ten en probeeren. 1-I a s s  k a r  1 
en zij n opvolger J u n g h u h  n zochten het langs den weg 
der Rchad uwcultuur .  J\1:aar eerst na  1 8 64  met Dr. V a n  
G o r  k u· m kwam er een nieuwe geest . I-lij ' bracht de jonge 
planten naar geheel open terrein en nu schoten zij betel' op. 

Toevallig was omstreeks dien tij d onze regeel'ing in aan
raking gekomen met den Engelschman G e  0 l' g e L e d g e l' ,  
die uit Peru door tusschenkomst van een daar gevestigden 
broeder een hoeveelheid zaad van de beste kinasoorten 
gekregen had en die der N ederlalldsche regeering aanbood, 
nadat de ve:l'koop te Londen door ziekte en afwezigheid der 
belanghebbenden niet was doorgegaan. L e d  g e l'  kreeg voor 
die verzam eling f 1 00 . - , een belooning die, toen v. G o r k u m's 
onderzoek had uitgemaakt dat het zaad kiemkrachtig was, 
gevolgd werd eerst door ' nog f 500 .  -, daarna nogmaals 
f ) 200 .- en in 1 8 9 ('  een jaargeld van f 1 200.--.  

Van dien tij d dagteekent de cultuur op Java al� wèten
schappel ii k  bedrij f, zoowel botanisch als chemisch . Dat 
heeft veel tot het succes der onderneming bij gedragen . Ook 
de opvolgers d e  V l' ij  en v .  L e e  l' s u m hebben in denzelfden 
geest voortgewerkt . 
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Toen M o e  n s ,  die al s scheikundige aan dr. v .  G o r  k u II1 
ter zij de was gesteld,  de eerste bast van de Ledger-planten 
analyseerde ( 1 872 )  bleek men te doen te hebben met een 
kinasoort, die beter was dan alle tot nu toe gekweekte . Uit 
de zaailingen zij n de  krachtigste exemplaren niet het hoogste 
kinagehalte geselecteerd, dat het rendement van de Z . -Ameri
kaansch e bast (2 à 3 pCt.) in de laatste jaren verre (tot 
6 1 /2 pCt.) overtrof. 

Spreker schil derde ons thans den levensloop van h et kleine 
kinazaadj e tot h et een boom is geworden en er kinabast 
van geoogst wordt. Een groote serie lichtbeel den ging voorbij ,  
d ie  aanschouwelij k  maakten den gesch ikten grond , terrassen 
langs berg�ellingen , de kweekbedden, het overbrengen van 
het 1 1/ 2 - à 2-jarig plantje naar den vollen grond

' 
(de ter

rassen) en het opgl"oeien tot een volwassen boom of heester, 
die de hoogte kan bereiken van 30 �I . en een stam omtrek 
van 1 1 /2 }\IJ . 

Na determineering van de deelen van den tot de Rubia-
ceeën beho orenden kinaboom , ston d spr. sti l bij de Cinchona 

Ledgeriana (fabriekshast) en de  C. 8ucC'irubra of pharmaceu
tische bast, li chtte toe boe telken jare een gedeelte van een 
kinaplantsoen wordt geoogst en hoe de van de boomen 
verkregen natte bast eerst in de zon voorgedroogd en daarna 
kunstmatig wordt" nagedroogd . De fabrieksbast wordt na de 
droging tot gruis gestampt of  gemalen en verpakt in zakken 
van j utevezel . De pharmaceutische bast wordt eerst gesor
teerd, de pij pen naar lengte en uiterlij k in drie qualiteiten 
verdeeld en daarna in kisten verpakt. Kleinere stukken 
worden eveneens tot gruis gestam pt en in balen verpakt. 

I-Iet waren i.n 1823 de Amsterdamsche apothekers N i  e u 
w e n  h u  y s e n  e n  d '  A i 1 1  y ,  die d e  kininefabricage i n  N eder
l and  inleidden. 1 K.G . kinine kostte toen f 500.  

Wat Indië betreft, daar beleefde op het einde del' 1 ge 
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eeuw de kininecultuur een crisis ,  doordat in 1 8 92  de kinine
fabrikanten in  Europa zich tot een syndicaat vereenigd 
hadden, waardoor de prij zen zoo danig omhoog gingen , dat 
sommige kinine-ondernemingen niet meer rendabel waren 
en moesten sluiten. De oprichtin g van de Onderl inge Ban
doengsche Kininefab riek op Java in 1 88 7 , heeft toen aan 
dien toestand een eind gemaakt. 

De beteekenis van Groot-Nederland in de kin acultuur en 
de kinafabricage bl ijkt ook uit het fei t dat van het 1 2-tal 
kininefabrieken der geheele ,vereld ,  Nederland er tw ee heeft 
(te Amsterdam en te �1aarssen) en J ava één . 

Aanvankelij k had Londen de kinamarkt, maar sinds de 
Javabastproductie de Britsch -In dische is  voorbij gestreefd, 
sinds m eer dan 4/ 5 del' geheele  ·wereldproductie van Jav a 
kom t ,  is Amsterdam dp. eerste kin am arkt del' werel d .  Daal' 
kwamen b .v .  in 1 � 1 ]  � . l R9J {)�  K . G. bast in veiling, in  
Londen slechts ca .  4 00.000 K.G. Ziehier overigens de  stijging 
in de productie van Java in den loop del' j aren : 1 8 70  

8 7 6  K.G. ; 1 8RO 1 24 .000 K.G. ; 1 890  2 . 90 1 .000  K.G. ; 
1 9 00 5 . 2 3 7 .000 K.G. ; 1 9 1 0  8 . 325 .000 K.G. *) 

,Vaartegenover een groote achteruitgang in Bri tsch
. Indië en Oeylon .  lIet cij fer van hetgeen van daar aan kina 

tér markt kwam was in 1 887  7 . 000 .000 K.G. ; in 1 903 

slechts 7 7 . 000 K.G. 
I-Iet is natuurlij k het hooge alkaloïdgehalte dat aan het 

N ederlandsche product, dank zij selectie ,  doelmatige ver
zorging, doelbe,�ruste oogstmethode,  enz . ,  zulk een groote 
vermaardheid heeft gegeven . 

. x.) Deze hoeveelheden bast ,vorden in ons Indië dool' een 90-tal 
ondernemi ngen opgebracht, waarvan 18  uitsluiten d kina ver

boU\ven. In Indië is totaal ca. 2 1 .000 bouws (1 bO LlW = 7096 1'11.2 . ) 
met kina beplant waH,rvall alleen in de Preanger circa 16 .000 bouws 

gelegen zij n. 
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Ten slotte kregen wij beeld en . te zien van de kina-eta
blissementen te Amsterdam , en hoe daar om de 5 weken 
veilingen wor den gehouden ,  en deed spreker nog eenige 
mededeelingen over de zwavelzure kinine,  waarvan de 
markt nog altij d Londen is .  

D r . W e  s t e r  was er wel in geslaagd een duidelij k beeld 
te geven van de w8tenschappeltj ke, economische en nationale 
beteeken is der kina-cultuur .  

Van de kina- en kinine-preparaten op  de experim enteer
tafel werd , na afloop der voordracht, door dr. W e s t  e r aan 
:tI. 1YI. de Koningin-Moeder  op I-Iaar verlangen nadere uit
legging gegeven , waarna ook het publiek een en ander met 
belangstell ing in oogensc h o uw nam. 
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Dr. J. P. ICLEI\iV EG DE Z WAAN, 
Priv. Docen t a a n  de Un iversitlJ'i t te Amsterdam. 

DE GEESTESAANLEG EN KARAKTER 

EIGENSCHAPPEN DER NAT UURVOLKEN. 

Dr.  J. P . . K l e i  w e g  d e  Z \v a a n , priv . docent aan de 
universi teit te 'Amsterdam, sprak in het Natuurkundig Ge
nootschap over een onderw erp , even belangwekkend als 
uitgebreid, zoodat hij nauwel ijks kans zag het in twee 
avonden behoorlij k  te behandelen . I-lij had toch evengoed 
zijn onderwerp kunnen betitelen " De geschiedenis der 
menschheid " ,  waarvan de gegevens voor de eerste hoofd
stukken worden' nagespeurd dool' de ethnografen en ter 
bestudeering voorgelegd aan de ethnologie ,  de verklarende 
\vetenschap, die tracht door te dringen tot en zich een 
voorstell ing te maken van de cultuureigenschappen van 
de primi tieve volken, hun zeden en specifieke ge'woonten, 
hun sociale levensvvij ze. 

Verder is nog voor de kennis van de primaire menschen 
van belang . de n folklore " . De folklore is de studie del' over
blij fselen, sUl'vi vals,  van primitieve cul tuur bij de hoogst
beschaafde volken . Immers zelfs b!j de meest beschaafde 
volleen vindt men nog allerlei gebruiken en opvattingen die 
niets anders zij n dan rudimenten uit den tij d ,  toen ook die 
beschaafde volken nog in primi tieve cul tuur verkeerden. 
En dan moet de speurder op dit  gebi ed ook eenige kennis 
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hebben van de praehis torie van den mensch. Er zij n nu 
nog een aantal natuurvol ken , d ie nog geheel i n  de steen
cul tunI' leven , wier cul tuur dus zoo goed als zaker grooten
deels , beantwoordt aan d ie van den vóórhistorisehen palae
oli thischen . en neolithischen primitieven mensch . !'len kan 
zelfs zeggen dat de praehistorie ten nauwste met de volken
k unde verbonden i s  en dat het slechts een quaestie van 
opvatting is, of m r:n de eerste als een onderdeel ' of als een 
uitgangspun t van de laatste wil beschouwen . 

Tastte men aan vankelij k in  raadselen omtrent het gebruik 
der voorwerpen die men uit het praehistorisch tij dvak in 
den aardbo dem bedolven aantrof, eerst door bestudeering 
van de tegen-vvoord ig nog levende natuurvolken werd het 
duidelijk , waar toe den primairen mensch dergelijke objecten 
hadden ged iend . 

vVat heeft men nu onder n atuurvolken te verstaan ? En 
dan antwoordt spreker , dat men zich den natuurmensch niet 
moet denken als een wilde, evenmin al s een wezen m et 
i deale eigen schappen , maar ook n iet op gelij ken trap staande 
met de dieren .  De natuurmensch is al tij d een cul tuurmensch , 

ofschoon op lagen trap . :Men neemt bij h em al tij d een trap 
van ontwikkeling of, wil men, beschaving waar, waartoe 
geen enkel dier op zichzelf in staat is .  

110e nu is de natuurmen sch aan die pri mai re cultuur 
gekomen ? Volgens den een zou de oorspronlzel ij ke toestand 
van den mensch geweest zijn een betr ekkel ijk hooge cul
tUUl', maar zou hij daarvan afgedaa l d , gedegenel'eerd zUn 
door de zon de . Daartegenover staat de evolutietheorie, die 
leert dat alle cul tuu r zi ch uit een toestand van cultuur
loosheid heeft ontwi kkeld en tegen wo ordig nog levende 
natuurvol ken moeten worden opgevat als pe tl'ofac ten van 
den oorspl'onkel ij ken mensch. Zooveel js zeker, dat geen 
enkel feit pleit voor een a lgemeene on taarding. Wel zeer 



2 4  

m,erkwaardig is de verl�laring in d i t  opzicht van een 1?uit

sckten ethnoloog, die meende door een langdurig verblij f  

onder d e  natu urvolken gere,chtigd t e  z ij n  to t d e  bew�ring,  

dat  zij in den loop der tij den zouden zijn verwilderd) maar 
na een nieu w verblij f  ondèr hen moest erkennen �'edwaald 
t,e hebben , aangezien uit geen en kel aanwij sbaar feit  de  

gevolgtrekking kon worden afgeleid dat aan den h uidigen 
staat een ·hoogel'e cultuur zou zij n voorafgegaan . 

Wel wordt erkend dat een volk door bij zon dere om stan
digheden in cultuur achteruit kan zij n gegaan , doordat zij 
bij v . vel:drongen en overheerscht werden door een ander 
volle Als voorbeeld wees spreker op de Boschj esmannen . 
De etbnoloog merkt dan ook op dat alleen enkele volken 
of stammen dergelij ken achteruitgang in beschaving kunnen 
hebbe n ondergaan . O ver ' t  algeIJ:leen echter moet de theorie 
der evolu tie  door ons worden aangenomen , maal' tevens dat 
er bij de natuurvolken in meerdere en mindere mate factoren 
in het spel zij n geweest die de verdere ontwikkeling hebben 
tegengewerkt. 

Zeker i s  het, dat de laagste natuurvolken zich al ver 
vel'heffen boven den oermensch en dat die volken niet allen 
even ver van ons afstaan . Ook zij n er maar heel weinig 
volken op aarde,  die in alle  opzichten het all erlaagst staan . 
Tot dezulken behooren de z .g .  verzamelaars, wier economisch 
leven bestaat uit . verzamelen*) . Die volken leven van den 
eenen dag op den anderen . Zij hebben nog geen wapenen, 
geen werktuigen en zij n dus in  velerlei opzicht nog machte
l oos. Echte "verzamelaars" kent men thans niet meer .  De ' 
Koeboes (Sumatra) , de vVe ddas (Ceylon) , de Akkas (Afrika) 
staan l'eeds iets hooger, zij leven in kleine troepen , die zoodra 

*) Zouden de tegenwoordige verzamelaars of hamsterers soms 

familie van die wilde stammen zij n ?  
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zij geen voedsel m eel' hebben , zich verplaatsen . Z ij  hebben 
ook reeds wapenen . 

Sommige Australische stammen en de · Boscbj esmannen 
staan n og weel' wat hooger. Zoo komt men dan op  een weel' 
boogeren trap bij de In donesische volken, de z.g.  l andbouw
volken, waarvan enkelen zicb toegelegd bebben op de vee
teelt en den boogeren l andbouw. 

Zeer opmerkelijk  is bet verschil bij de pygmeeën-stammen, 
die overigens den oorspronkelij ken menscb bet meest nabij 
komen.  �'1 en beeft ze het eerst in Afrika gevon den , later 
ook

· 
in Malakka, op de Filippij nen, op de Nicobaren , ook 

in gedeelten van Nieuw-Guinea, waar zij de bergstreken 
bewonen en een opmerkelijk contrast vormen met de lang 
opgeschoten Papoeas van de vlakte . Die pygmeeënvolken 
staan niet allen op een zeer lagen trap van ontwikkeling. 
De An�amansche dwergen b .v .  bebben al werktuigen en 
zij n bedreven in de pottebakkerskunst. Zij hebben een erfe
lij ken boofdman, waartoe de Australische pygmeeën het nog 
niet hebben gebracbt .  

Volgens de op vatting van K 0 1 1  m a n n zou niet de N e
andertaler ,  maar de pygmee bet oudste type van mensch 
zij n geweest en dat eerst later uit die dwergrassen door 
m utatie de l ange gestalte zou zij n ontstaan. Tegen deze op
vatting van den anthropoloog K 0 1 1  m a n, die moeilij k  kon 
aannemen dat er  eerst menscb en met platte scbedels (N e
anderthaler) zoud en zij a geweest, kon worden aangevoerd 
dat de N eandertaler ouder is dan de pygmee . 

Spreker wees op de  moeilij khei d om de lage cultuur van 
die natuurvolken te verklaren. Aan een een�elvig bestaan 
kan men het niet gebeel toeschrij ven . Wel kwamen ztj 
slechts met elkaar in aanraking om oorlog te voeren , maar 
evenals de pra e-historische mensch zich over groote afstan
den wist te v erplaatsen getuige zij n gebruiksvoorwerpen die hij 
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van verre afstanden moest halen, zoo wij zen ook de werk
tuigen en wapenen van de huidige natuurvolken op onder
ling verkeer over groote afstanden . Als �oorbeeld noemde 
spr. o .  a. ,  dat de Europeesche tabak tot in de centrale deelen 
van Australië wordt aangetroffen bij stammen die nog nooit 
een Europeaan hebben gezien . 

Spreker k wam thans tot de godsdi enstige of filosofische 
wereldbeschou wing van de natuurvolken. In ' t  algemeen kan 
men zeggen, dat de psychische aan leg van den natuurmensch 
zich uit en in eerste instan tie vlordt beheerscht door den 
godsdienst en die uiting het w ezenl ijk  onderscheid is tusschen 
mensch en dier. :lYIen hee ft wel gemeend dat er  volken 
waren die geen godsdienst hadden, maar later is  de absolute 
onj uistheid van die bewering gebleken. De vergissing yondt 
hierin haar ontstaan , dat men niet goed wist wat men onder 
godsdienst had te verstaan . El' is  natuurlij k groot · versch il 
tussch en de godsdienstige uitingen bij het eene volk en b ij 
het andere. Bij de hoogstaande volken vi nd t men een actieven 
drang naar een rnoreel leven, naar goede daden ; de godsdienst 
bij de natuurvolken daarentegen is  meel' passief en openbaart 
zich in het nalaten van bepaalde daden , teneinde den toorn 
der goden te bezweren of  af te wenden . 

Uiteraard heeft zich hiel' veel strij d geopenbaard ovor 
het wezen van den godsdienst .  Het was niet vol te houden 
dat �en daaronder zou mo eten verstaa n elke verpl icht� 
overtuiging (D u l' c k h e i  m). Im mers verpl ich ting bestaat 
op zoo velerlei gebied, ,vaar men met godsdienst  niets te 
maken h eeft . Ook zijn er menschen, d i e  vols trek t geen 
verplichte o vertuiging hebben en toch zeer godsd iensti g  zijn .  
Een meer rationeele vorm voor godsdienst zou  dan ook 
wezen het geloof in een bovenna tuurlij ke macht of machLen . 

In 't algemeen zij n de primaire volken egoïstisch aange
legd, ook als zij zich richten to t . de hoogere machten . De 
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eerste drij fveer van den natuurmensch is niet het  zoeken 
naar waarhei d en inzicht, maar het zoeken naar hulp 
in  den nood.  Ze  waren toch aan allerlei gevaren blootge
steld die primaire volken , van ziekten , van wilde dieren,  
van de  elementen, en zij wisten niet  hoe zich tegen die 
gevaren te beschermen. Zij moesten er dus wel toe komen 
om geheimzinnige machten te hulp te roepen. 

Dat hier de vrees niet als oorzaak, maar al leen als symptoom 
van den godsdienst kan worden beschouwd, gelij k Prof. 
V i s s e r betoogt, kan spr-. met dien hoogleeraar niet eens 
zij n .  Flij meent dat Prof. V. van een verkeerde vergelij king 
u itgaat . Dat vrees in den Ohrj stelijken godsdienst niet thuis 
b ehoort, moge juist zijn ,  maar ui t den zoo veel hoogeren 
Ohristelij ken godsdienst is die van de  lagere volken niet te 
v erklaren . 

Spreker trad hier in een na d ere beschouwing van het 
zoogen . ani misme bij de natuurvolken, waarvan men de 
overblij fselen nog kan bestud eeren bij de volken die reeds 
tot 't Ohristendom zij n o vergegaan . Als eerste dogma geldt 
dat zielekracht aan wezig is in alle voorwerpen der natuur.  
De zielen of gees ten , die in de versch i il ende voorwerpen of 
organismen gezetel d zijn ,  zouden de kra cht hebben vrij 
rond te spoken, onbelichaamd voort te leven of in andere 
l ichamen over te gaan . De cul tus van die onbelichaamde, 
vrij rondwarend e geesten heet spiritisme of  het geloof aan 
een zelfstandig bestaan van de ziel in alle geschapen wezens. 
En als verschij nsel · van het animisme ken t men dan nog 
het fetischisme of de aanbi dding van bezielde vo orwerpen 
(fetischen), voorwerpen die in den regel opvallen door 
zeldzaamheid of kostbaarheid of door d e  treffende wij ze 
waarop zij werden verkregen . Voorbeel d : een kaff'er v indt 
een stuk anker op den weg,  gaat naar huis en komt te 
stel'ven . Den dood schrijft zij n omgev ing dan toe aan 
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�,at stu,k: anker, dat voorta,an een fetisch is, geworden . �Ien 
denkt zich in die voorwerpen een zielestof of zielekracht 
in staat tot een bovennatuurl ijke werking ten voor- of ten 
nadeele van den mensch , 

Zeel' waarschij nlij k  hebben de vo orstellingen in 7,ij n 
droomen hem aanleid ing gegeven tot ' t  geloof ·dat een ziel 
alles bebeerscht wat htj in de  natuur zag : e:veneens kunnen 
de herinneringen, het in den geest voor zich halen van 
personen en zaken den primairen m enseh in den waan 
hebben gebracht dat die personen en zaleen beziel d waren . 
Nog and ere verschij nselen , zooals b. v. het zien van zijn  
spiegelbeel d in  he t  water, het hooren van de echo ,  kunnen 
den indruk hebben gegeven dat el' nog een ander " ik" 
bestaat .  Een ander " ik " , dat den nlensch achtervolgt als 
zij n schaduwbeeld .  En dan ook de dood ,  al s de ziel het  
li chaam verlaat en zij een ander lichaam opzoekt . 

Volgens Prof. N i  e u w e  n h u i s  zóu aan ' t  animisme ten 
grondslag liggen ' t  z.  g .  n .  I-Iamiltonsche principe, dat zegt 
dat een iets niet uit een niets ontstaat en ook niet in 
een niets kan overga an . 

Wordt het zoo niet duidelij k dat animisme bij de primaire 
volken, dat besef dat er uit niets nooit iets kan ontstaan 
en dat iets ook nooit in iets kan overgaan ? I-Iet begri p 
" niets" kennen de primaire v olken ni et, het is voor hen 
veel te abstract, dat blij kt reeds uit hun scheppingslegenden. 
Zij laten den mensch nooit ontstaan uit niets, maar steeds 
uit iets dat vóór hem reeds aanwezig was . Voor " niets" 
hebben zij dan ook geen woord, evenmin voor het abstracte 
tellen , om dat zij dit nog niet kennen. 

Zij hebben namen voor alle planten en dieren in hun 
omgeving, maar het begrip van kleur wetell zij niet ui t te 
drukken. I-Iun woordenschat bepaalt zich alleen tot de natuur
voorwerpen. Ook het . getal is . voor hen nog te abstract. 
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Spreker wèes hier op  de analog ie  bij onze kind'eren, die 
ook eerst laat l eeren tellen . De natuurvolken kennen alleen 
1 en 2, hoogstens 3 en 5, naar de vingers van de hand. 
En zoo kan men wel zeggen , da t als de cul tuurmensch tot 
l ogisch denken is gekomen, hij dit voor een goed deel 
hieraan te danken heeft dat hij heeft leeren tellen of -, 1 
om met Pythagoras te spreken, - het getal is het wezen 
van alle dingen . 

Dat de natuurvolken door het  animisme er toe gekomen 
zij n om de natuur afs gelij kwaardig met den mensch t e  
be�chouwen, is duidelij k.  De zelfde ziel huist i n  alle voor
werpen of kan ten minste daarin huizen . Vandaar dat bij 
den primitieven mensch de natuur iets menschelij ks heeft',  
evenals het kind zij n  pop beschouwt, en dat hij de . dieren 
met dezelfde  zorg bej egent en opvoedt als de kinderen . 
Er zij n tal van stammen , waar de huisdieren evenals kinderen 
door de vrouwen gezoogd worden . 

Vandaar vele eigen aardige gebruiken bij primaire sta mme'n ,  
d ie  wortel en in het gel oof dat  de ziel van den mensch kan 
overgaan in planten en dieren

. 
en dat ui t levenlooze 

obj ecten menschen kunnen ontstaan, ook dat men de ziele
kracht in die obj ecten door toevoeging van een menschen
ziel kan versterken. 

lIet ophangen van schedels van verslagen (gesnelde) 
vij anden in vruchtboomen , opdat zij vele vruchten zullen 
dragen , wordt hierdoor verklaard ; eveneen s het begiete ll 
van sawabs met  water waarin een aanzienlij k persoon de 
voeten heeft gewasschen ; bet toedienen van zure, samen
trekkende stoffen aan in bloei staan de rij stvelden , om dat 
de inlander die velden dan voor zwanger boudt.  En w�t 

dies meer zij . 
Ten slotte ston d spreker nog s t il bij bet  praeanimism e, 

het alleroudste gedachtenleven , dat - volgens' P r e  u s s -
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aan het animisme vooraf is gegaan . Toen was er van ziel 
of zielekracht

O 
nog geen sprake,  alleen van tooverkracht, 

die hetzij in den mensch, hetzij in het dier woonde. In 
den jager b .v . ,  die door zij n m agische kracht het dier wist 
te overwinnen ; in  den krekel die door zijn geluid den 
morgenstond wekte. 

Volgens spreker i s  P r e  u s s met zijn aprioristische op� 
vattingen veel te ver gegaan . Zijns erachtens is het niet 
bewezen dat er ooit primaire volken zonder animisme zij n 
geweest .  

�Iet een serie hoogstbelangwekkende l ichtbeelden besloot 
spreker het eerste gedeelte van zij n aandachtig aangehoorde 
verhandel ing. 



IV. 

Aan het tweede gedeel te van dr .  K l e i w e g d e  Z w a a n ' s 
op eigen waarneming gegronde mededeelingen over karakter 
en geestesaanleg der natuurvolken vergeleken met die van 
de cultuurvolken , ontleenen wij nog de volgende belang 
wekkend e bizonderheden . 

Bekend is dc groote rol welke de tooverij b .  Y. bij de 
Papoea's speel t .  Zij zijn vast o vertuigd dat geen enkele 
m ensch zij n natuurlij ken dood sterft . De een of ande1'9 
touverhandelin g zou daarbij altij d in het spel zij n . Alle onge
lukken schrijft de  Papoea aan tooverij toe. Verminkt men 
jn het bosch den voet �an een puntig voorwerp of wordt 
men d ool' een giftige slang gebeten , dan is het een 
too venaar die dat voorwerp of die slang op den weg heeft 
gelegd. In den regel wordt de toovenaar dan gezocht bij 
het een of ander individu.  Men ,gaat er op uit om hem te 
zoeken en dat loopt d an meestal uit op moord en doodslag. 
Spreker trok hier een parallel met hetgeen men ook waar
neemt bij beschaafde volken . vVanneer daar een verklaring 
onvoldoende wordt bevonden , gaat men vaak aan toover
kunsten denken . Zoo zien onon twikkelde menschen in den 
geneesheer vaak een too venaar. Ook kinderen doen dat. 
N atuur- en cultuurvolken hebben dit gemeen, dat waar de 
kennis ontbreekt, er vaak ne�ging ontstaat om het ontbreken de 
door hun fantasie aan te vullen . DG sugges tie speelt daarbij 
ook een rol . 

Daarbij komt dat de primitieve mensch subjectieve en 
obj ectieve associatie verwart. lIet eene wordt  bij hem ge-
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makkelij k  het andere. Hij gelooft, dat wat bij  denkt, of  
zich voorstel t, ook werkel ijk  gebeurt. Evenals het  k ind  ver
wart de natuurmensch vaak oorzaak en gevolg. I-lij is niet 
in staat tot logisch denken en mist het nuch tcre verstan d 
van den cultuurmensch . In 't algemeen wordt ook bij den

' 

natuurmensch de oorzaak van hetgeen hem ov erkomt, nooit 
van binnen , maar altij d van buiten gezocht. 

Een ander verschil is ,  dat de  indrukken van buiten bij 
den natuurmensch Lij na fotografisch worden vastgel egd en 
letterl ij k  weergegèven . De cultuurvolken weten die indrukken 
meel' om te zetten in beg l'i ppen . Daarmee hangt dan ook 
samen het sterke geheugen bij natuurvolken . Voorbeeld : 
in  Sumatra was spreker op zekeren dag bezig met het fono
grafisch opnemen van zangen der inboorlingen, toen onder 
de personen,  die hij daarvoor liet zingen, z ich een ma n 
voordeed, die heele reeksen van lied eren wist te reciteeren , 
zon der te weifelen.  Zij waren schier fotografisch bij hem 
vastgelegd . Zoo zij n 81' onder de inboorlingen, die elk voet
spoor herken nen . In dit  opzicht zij n  zii ook weel' gelij k  de 
kinderen, w ior geheugen veel sterker is dan bij den vol
wassene .  Leer maar eens verzen op gevordenden leeftij d en 
wat gaat dat het kin d g�m akkelij k af ! 

De natuurvolken zij n echter veel min der in staat om de 
afzonderlij ke indrukken on der één enkel gezichtspunt te be
schouwen of te concentreeren. Vaak bespeurt men bij weinig 
ontwikkelde menschen, dat sterke indrukken dadelij k daarna 
reflexbewegingen ten gevolge hebben . :Men vindt dat ook 
bij den natuu rmen sch, die, evenals het kind, allerlei expres-

. siën weet na te bootsen , die h em bij het een of ander dier 
zij n opgeval len. Een gave die echter volstrekt niet gepaard 
gaat met een bij zondere gezichtsscherpte. De Indianen b .v .  
die de onzichtbaarste �poren weten te volgen , en op verren 
afstand zien, hebben daarom nog geen buiteng

'
e,voon scherp 
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gezicht. Zû weten echter precies waarop zij  moeten letten 
en hoe zij moeten kij ken. Daarin hebben zij zich geoefend" 
dat is hun gave. Hetzelfde vi ndt men ook bij den matroos,  
die door zij n dagelij ksch leven op zee, veel verder heeft 
l eel'en zien dan een landrob. 

Die opval lende  gave van nabootsing bij den natuurm.ensch 
en zijn scherpe opmerkingsgave komen ook , uit in zijn 
kunst.  Er zij n priniitieve volken wiel' kunstprestaties buiten-. 
gewoon moeten genoemd worden . A ls men de  muul'schilde.,
ringen ziet en het graveerwerk in de holen van Dordogne 
en de Pyreneeën gev onden ; die spreker in lichtheel den ver
toonde,  staat men verbaasd over het vergevorderd begrip 
om de dingen uit de natuur uit te beelden. Die voort
b rengselen van zuivere kunst b erinn eren aan de kunst van 
de recente natuur v olken , de Boschjesmannen , de Aust raliërs, 
de  Eskimo's .  De praehistorische plastiek en voornl . de  muur
schilderingen van DOl'dogne hebben temeer de bewon der-ing 
gewekt, omdat er uit bleek dat het doel van het geb J.:uiks
v oorwerp nooit  aan het ornameut ,  er op aangebracht) werd 
opgeofferd. 

Vooral in de afbeeldingen van dieren had de  praehisto
rische mensch het tot een hooge mate van volkomenheid  
gebracht. Vaak bekij kt bij  he t  dier in  zeer ingewik�elde 
houding en bootst  het  noch tans onged won gen en levend i.g na. 

Ui t hun j acht- en visschersle v en laat het z ich verklaren, 
dat zij hun aandach t vooral hebben geconcen treercl op het 
dier en dit zoo feilloos wisten weer te geven. , da't er vaak 

aan get wijfeld i s', of men hier wel kon denken aan producten 

van den voor  hi8tori schen mensch .  Maar dan w aren het weer 

de recente natuurvolken , de nog levende Eskimo 's  en Boschjes

mannen , die in hun l evensomstandigheden h et meest nog
, 

op den diluvialen m ensch gelij ken, die in h un kunstproducten 

precies denzelfden ûn en; aanleg verraden . Spreker liet er 

3 



34 

op het scherm verrassen de staal tjes va n zien , ook van pl asiiek
en gra veerwerlL 

Voor kunstuitingen leggen de natuurvol ken dus veel 
energie aan den dag. Ook de poëzie is bij ben zeer ont
wikkel d ,  waarbij echter meer wordt gelet op den vorm dan 
op den inhoud.  Toch is er ook weer een zeer groot verschi l  
tusschen de kunstui tingen van de natuur- en de cultuur
volken. De dieren afzonderlijk  weergeven 'verstaat de natuur
mensch opperbest, maar niet in en met hun om geving. I{et 
vermogen om te ideal iseeren , om stemming weer te geven , 
ontbreekt hem . Eigenaardig ook, dat men bij alle natuur
volken , ook bij die welke nog niet in staat zij n te  teekenen, 
reeds ruwe plastische producten vindt .  

Voor de versiering van hun li cbaam hebben de natuur
menschen, die over 't a lgemeen zeer ij del zij D , veel over. 
Zij zien daarbij niet op tegen duldelooze pij nen bij het 
doorb oren van neus en lippen , vervormen van het hoofd 
(hoe spitser hoe mooier) �  bet  uitslaan van hun gebit, het 
tatoueeren en z. De gruwelij kste verminkin gen liet spreker 
bij aldus toegetakelde  Papoea's en and�re :Mel anesi ërs in 
l ichtbeelden zien . De · menpchen zagen er leelijk ;  vaak 
monsterachtig uit, m aa r  waren overi gens gem oedelijk  en erg 
in hun schik met al dat gewel d hun lieha am aangedaan ... 

Het is een zekere energieverspill ing die . hier aan den dag 
komt en die d ikwij l s  ook bl ijkt bij hun godsdienstige cere
moniën, ' ook in hun taal die veel rij ker aan vorm en en 
woorden is dan die van de cultuurvol ken . De taal bij de 
primitieve volken is dikwij ls ook veel w�lluidender dan die 
bij de beschaafde volken : die er vóór al les op uit zij n om 
bun taal zoo practisch , d .  Vol . z. zoo sober mogelijk  te maken . 

Kan dus energie aan de natuurvolken niet worden ont
zegd , zij gebruiken ze voor doeleinden di e ons weinig 
belangrij k toeschijnen . Evenals het kind ,  dat zich vaak ook 
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jnspant en  opwindt voor i n  ons oog onbeduidende kl einig
heden . Een ander kenmerk is, dat de natuurm ensch veel 
meer bloot  staat aan pl otselinge ontladingen van energie, 
die even plotseling weer verslappen ,  terwijl de cultuur volken 
meer maat weten te h ouden . De natuurmensch is over 
' t  al gemeen een affectm ensch , di e aan zijn opwellingen t0e
geeft .  Vandaar hun woeste dansen . Zij zij n veel prikkel
b aarder en . veel gauwer buiten zich zelf. 

Het te bereiken doel moeten zij dicht bij de hand heb ben , 
willen zij er hun energie voor gebruike n .  Zoo b .v .  hebben 
zg neiging tot de jacht ,  omdat hier het d oel niet veraf ligt, 
en het hun ook genot geeft .  Van landbouw, die het doel 
niet  zoo spoedig doet hereiken en die ook een minder 
pl eizierigen arbei d vordert, moet de natuurm ensch dan ook 
niets hebben . Beoefen t hij den landbouw, dan staat hij ook 
reeds op een hoogereN trap van beschaving. 

G rooten invloed oefent  op de- natuurmenschen de adat. 
Men herkent dien invloed duidelij k aan hun ingewikkelde 
heleefdh eidsvormen.  Dat zij j n  den regel opgewe kter zij n 
da n wij cultuurrnenschen , heeft de zeer natuurlij ke oorzaak , 
dat zij minder zorg en minder behoeften hebben. Zij leven 
meer au j our Ie j our *) . Ook verri chten zij minder sj ablonen
werk dan wij . All een als de noodzakelij kheid er hen toe 
dwingt, steken zij de banden uit om te werk en , en boven
dien dan nog al leen  al s zij er lust in hebben. Aan geregelden 
arbei d heeft de natuurmensch een buiten gewonen hekel . De 
Eski mo's b v .  lij den veel liever honger, dan dat ze geregeld 
zouden werken . 

I-Iet is den Europeanen maar al te veel tot ongeri ef, dat 
de natuurmeD 8chen geen begrip van tij d hebben. Zij komen 

'1:') Een Hollander zou zeggen : Zij leiden een leven tj e v a n  
J an-tourlejour I (Ref.) 



altij d te laat . Zij houden er ook niet van zich te haasten, 
maar doen alles op hun gemak en met zekere behagelijkheid. 
Vandaag doen ze nooit datgene, wat ze evengoed morgen 
kunnen doen. Natuurlijk leidt die zorgeloosheid vaak tot 
luiheid , een hebbelijkheid, die te grooter wordt naarmate 
het individu aanzienlijker wordt. Zoo zijn er inlandsche 
hoofden, die zich het eten naar en in den mond laten voeren. 
A.an lichaamsreiniging wordt bij die menschen dan ook 
weinig gedaan. 

De meeste natuurvolken leven bij den dag. Hebben ze 
te eten, dan verslinden ze ook kolossale hoeveelheden . Spreker 
verhaalde daarvan ongelooflijke  staaltjes. Eigenaardig dat 
hoe meer een aanzienlijk persoon kan eten , des te ver
dienstelijker hij is. 

De primaire behoeften zijn voor den natuurmensch hoofd
zaak ; kan hij die bevredig8n, dan is hij gelukkig. Eerst 
daarna komen de secundai re behoeften , die het leven ver
fraaien . Zijn er bij de cultuurvolken maar weinig individuen , 
die hun leven nog eeps zouden willen overdoen, de natuur
menschen geven niet toe aan weemoedige gedachten ; zij 
zijn meer fatalist, zij verzetten en weren zich minder 
tegen de hen omringende gevaren , omdat zij di e toch niet 
kunnen ontgaan ; ze berusten er in, maar daarom voeren 
ze ook niets uit. 

Veel minder dan bij den cultuurmensch is er b ij den 
natuurmensch sprake van een -persoonlijk karakter. Uit
muntende personen . komen er zoogoed als niet onder de 
natuurvolken voor. Daarmee hangt samen dat het gevoel 
van eigen waarde, van eigen kracht bij hen veel minder 
ontwikkeld is. 

I 

Bij den natuurmensch leeft een gelijk  opgaan , een overeen-
stemmen �et den geheelen stam , bij de cultuurvolken daaren
tegen trachten de individuen zich te onderE\cheiden boven 
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anderen� D e  -natuurvolken 'zij n afhänkelijk van d e  natuur, 
de cultuurvolken daarentegen streven er naar de natuur te 
beheerschen, bij hen staat het geestelijk leven op den voorgrond. 

Ook in zedelijke opva ttingen is er groot verschil. Hier 
schrij ven de adat , de invloed van de openbare meening en 
i'eligieuze voorschriften voor, bij · den cuItuurmensch geldt 
het eigen geweten, het begrip van goed en van kwaad . 
Van dit laatste heeft de natuurmensch een allerzonderlingste 
voorstelling. lIet is spreker overkomen dat een inboorling 
hem in gemoede vertelde er niets kwaads in  te zien als 
hij er met de vrouw van een ander van door ging, maar 
wee eens anders gebeente als deze het waagde zijn vrouw 
te kapen ! flet eene was goed, bet andere was kwaad. 

Zoo'n natuurmensch 'zal het nooit durven ondernemen, 
van de adat of de religieuze voorschriften af te wijken, 
wetende dat hij dan door de hoogere machten zal worden 
gestraft. Zij dienen als het ware als remmen, die adat en 
religieuze voorschriften. Ontbreken zij , dan treft men bij 
de natuurvolken ook gewoonlijk een zedeloos leven aan, 
wat vaak Qok het geval is als ze in aanraking komen met 
de cultuurvolken. 

Primitief als zij zijn ,  weten z ij ook niet van diefstal , 
tenzij hun sociale omstandigheden veranderen Èm aanraking 
met andere volken hen bek end maakt met hoogere levens
eischen, meer en and er genot enz. Ook wordt in den natuur
staat veel gauwer opgemerkt als iemand iéts heeft uitgevoerd 
wat niet in den haak is. Een en ander is voldoende ver
.klaring voor de z .g .  deugden der natuurvolken . Zij hebben 
die vooral te danken aan den in vloed van de adat en de 
vrees voor de publieke opinie. Toch heeft diezelfde adat 
ook haar schaduwzij den. Zij laat den i.nboorling in vele 
opzichten vrij en is ook alleen gericht op het uiterlijk . lIet 
innerlijk  van den mensch raakt zij niet aan , 
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De z .g. zedelijkheid laat zich wel gelden bij de geslachts
verhoudingen. Overspel en bloedschande worden zeer streng 
g�straft. �laar ook is het eigenlij k  zedelij ke wêer vel' te 
zoeken .  In de primitiev e maatschappij heeft de man extreme 
r6ch ten op de vrouw ; vandaar dat d aal' overspel niets anders 
is dan vervreemding van eigendom en soms precies als 
diefstal gestraft wordt b .v .  dool' afhakken van de hand.  

Een andere deugd I S  hun gulheid en gastvrijhei d .  Bij 
de Andamanen is het de plicbt van het dorpshoofd om uit 
te munten in die deugd, en volgens de Niassers zull en de 
menschen die in hun leven veel feesten hebben gegeven, 
in het hiernamaal s een gelukkig leven l eiden. In het na
leven van gastvrij heid ligt dus weer de egoïsti sche bedoeling, . 
dat men el' hiernamaals voor beloond zal worden . 

Gevoelens van sympathie tusschen de stamgenooten onder
ling treft men vaak aan . Ook vriendelijke behandeling van 
de kinderen en de  eigenaardigh eid dat men zooveel mogel ij k  
zorg dfJ.'aagt dat de . oudste meisj es eerst huwen . Oude en 
gebrekkige menschen worden hij de natuurvolken over ' t  
algemeen zeel' goed verzorgd, ofschoon het  voorkomt dat 
men hen uit liefde 0f medelijden met hun gebreken, ook 
wel omdat zij bij verhuizingen niet meer mêe kunnen . . .  
opeet. Bij Australi sche stammen worden de mooiste mei sj es 
uitgehuwd aan de oudere mannen, en moeten 'de jonge 
mannen zich met de l ee lijke behelpen . 

De I-Iottentotten noemen het een weldaad als ze aan het 
lij den van oude menschen een einde  maken , en bij sommige 
Melanesische stammèn gebeurt het niet zelden , dat oude 
lieden levend begraven worden . Andere stammen hebben 
weer de hebbelijkheid om hun grootouders op te peuzelen 
met de goede, ofschoon egoïstische bedoeling dat zij daar
mee de karaktereigenschappen d i er verwanten in zich opnemen . 

Daar do inboorling all es wat hij behoeft in den regel 
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zelf kan v,oortbrengen o f '  meester worden, is het gemeente
leven onder hen veel meer aangesloten , ontbreekt bij hen 
de concurrentie en de strij d om het bestaan, factoren die 
bij ons ' de altruïstische gevoelens door de egoïs tische doen 
terugdringen . Ook kan bij de natuurvolken de een zich 
niet ver' b oven den ander verheffen, waardoor vanzelf harte
lijke -gevoelens gekweekt en onderhouden worden . 

Dankbaarheid staat; niet in hun woordenboek. Onderling 
hulpbetoon toch is bij hen eenvoudig plicht. Bovendien doen 
zij hun best om hun gevoelen s voor anderen te verbergen. 
Iets te zeggen bij wijze van dank zou bij v . bij de Melanesiërs 
voor i ets onbehoorlijks gelden. 

Eergevoel zou reeds daarom bij de natuul'menschen ont
breken, omdat dit een veel te abstract begrip voor hen is , 
maar bovendien , wanneer men er onder verstaat achting 
voor zichzelf en altij d zoo te handelen dat die achting bij 
anderen niet verloren gaat, dan is zulks een eigenschap 
alleen van de cultuurvolken . . Toch bestaat el' bij vele natuur
menschen een eigenaardig soort van eerge voel , namelijk 
bij zondere gevoeligheid VOOL' bespotting b . v. over eigen wan
gedrag. Déswege k unnen zij zich zoo schamen, dat ze zel f
moord plegen. flet is ook hier weer de vrees v oor de 
publieke opinie, die hen tot die daad drij ft, niet de zedelijke 
overtuiging, maar een affect-gevoel . 

Intusschen als men nagaa t hoe weinig het eergevoel nog 
bij de z .g .  beschaafde volken beteekent, dan is hier de 
kloof niet bijzonder groot. 

Dat de natuurmenschen een zekere moraal bezitten, be
wijst hun besef van het hiernamaals, waar de goeden zullen 
beloond worden en gestraft degenen die gemeene streken 
hebben uitgehaal d .  Bekend i8 het van de Niassers, dat zij 
vast overtuigd zij n van de gelukkige aanko mst in het ziel8-
land alleen van die goede menschen, die veel feesten hebben 
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gegeven , zich niet hebben schuldig gem:aald a,an 'overspel 
eh veel koppen heb beIl gesneld .  

Na nog bij de wraak, als een del'  overheerschende 
neigingen 'van den natuurmensch stilgestaan te hebben, kwam 
spreker tot de 'peroratie van zijn boeiende rede . Hij her
innerde ·aan het gezegde van prof. V a n  E e r d e  dat de 
studie van de volkenkunde ons l eel'en kan , hoe wat wij 
met de natuurvolken gemeen hebben overtreft datgene wat 
ons van hen onderscheidt. Want zeker sluimert bij ons nog 
de natuurmensch , vooral als we onze zelfbeheersching ver
liez'én *) en meer uit onbewusten drang dan uit bewustzijn 
handelen. Het is maar al te waal' ,  dat er nog veel bijge
-loof 'onder ons heerschende is , af komstig uit den tij d toen 
de meeste thans beschaafde volken nog op een trap van 
lage cultuur leefden .  Er ontbreekt dan ook nog zeer veel 
aan onze hooggeroemde cultuur. S u  t h  e r  I a n d zei e r  van , 
dat wat wij than s cultuur noemen, slechts een aanvangs
sta'dium is van de echte cul tuur .  Er zal een tij d komen, 
waal'in de thans levende 7;.g. beschaafden in dezelfde ver
houding zullen staan tot hen die , dan leven , als de primaire 
wilden thans staan tot on zo cultuur. lYlet dezelfde gering
schatting zal dnn misschien de mensch neerzien op onze 
cultuur als wij nu doen op die van den primairen mensch . 

Dan j s  het ook zeer wel mogelijk ,  dat de nu bestaande 
primaire volken spoedig een belangrijke schrede tot onze 
cultuur zullen doen en dat bewaarheid tal worden het ge
zegde van prof. K 0 h I b r u g  g e ,  dat alle  volken in wezen 
gelijk 'en slechts in schijn ve rschillend zij n. 

lYlet een reeks Elchitterende lichtbeelden werd de boeiende 
rede besloten . 

. �:) Men kent het typische gezegde : Krabt deu meusch en d e  
wilde komt voor d e n  dag (Ref. ) .  



v. 
Prof. Dr. J. P .  KUENEN . 

IONEN EN ELECTRONEN. 

De voordracht over ionen en electronen was weer eens 
een 'ouderwetsche Dilligenti a-avond .  Een aangenaam, welkom 
spreker, prof. K u e n e  n van Le�den , was aan het woord 
over dit echt physisch onderwerp , dat hij met de hem 
ei gene soberheid en duidelij kheid behandelde. Toch eèn 
tamelijk ingewikkelde theorie , die van de ionen en elec
tronen en ' een niet gemakkelijke taak om een talrij k ge
mengd publiek zoo mogelijk vertrouwd te maken met de 
voorstelling welke de natuurkundigen zich in de beide 
laatste decenniën gevormd hebben over de samenstelling 
van de 'electriciteit, een voorstell i ng die altU d moeilij k blijft 
omdat �ij een verklaring trach t te geven van de voor ons 
direct waarnemingsvermogen verborgen bijzonderheden der 
verschijnselen. De theoretische uitleggin g werd daarbij telkens 
afgewisseld door zeel' del icate proeven, die met behulp van 
bovenbedoelde voorstell ing kunnen worden verklaard .  

Een blik in  het verleden zal noodig zijn om de on tw ik
kel ing van het electriciteitsbegrip in den loop van den tij d 
des te beter te kunnen volgen . lIet beeld dat men zich 
vroeger v ormde omtrent de electri citeit en dat zi ch bepaalde 
tot de el ectro-stati ca, was in de 1 8e eeuw bijna volledig ge
wO'rden, nadat men omstreeks 1 7 30 het versch i l  tusschell posi
tieve en negatieve ladingen had leeren kennen en ontdekt had 
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hoe gelij knamig geladen l ichamen elkander afstooten en met on
gel ijknamige electriciteit geladen lichamen elkaar aantrekken. 

Dat de electri sche verschijnselen al spoedig populair 
werden, daartoe heeft niet weinig bijgedragen de conden
sator of Leidsche flesch ( 1 7 45) ,  een ontdekking waarvan 
spreker (in Leiden geboren) met voldoening gewag maakte. 
De algemeene belangstelling werd nog vergroot door de 
ontdekking van F l' a n Ic I i n ,  die het eerst heeft aangetoond 
dat de bliksem een verschij nsel is van electrischen aard. 
Deze beroemde Amerikaan was ook de eerste die een 
theorie omtrent de electriciteit heeft opgesteld , de . z . g . 
unitarische theorie. Er \vas maal' een soort van electricitei t, 
die wij nu noemen de positieve. In den neutralen toestand 
zou een stof daarvan een bepaalde hoeveelhej d bevatten. 
Als de stof wat meer kreeg, deed zij zich voor als positief 
geladen , werd er een deel aan onttrokken , dan was zij negatief 
geworden . 

Totdat eenige j aren later een Engelschman zij n dual istische 
th eorie opstelde. De aanleiding was nog al huiselijk, zelfs 
zeer intiem van aard. ' De man droeg twee soorten van 
zij den kousen, het eerste paar witte en zwarte el' o y er . Nu 
had hij opgemerkt dat als hij de zwarte kousen uittrok, een 
gekne tter was waal' te nemen en de kousen een poos bol 
bleven staan. De eerste onderstell ing was, dat de electriciteit 
iets met de kleut' van zij n  gebreide onderdanen te maken 
had. Zoo vel' beboefde men het echter niet te zoeken ; wel
dra bl eek. dat de hiel' voor de kousen gebruikte kleurstoffen 
bij de wrij ving de zwarte kousen positief en de witte 
negatief deden laden. 

Een bevestiging was dus gevonden van de onderst,elling 
dat er werkelij k  hvee soorten van el . zUn .  In die theorie 
werden ze als , volkomen gelij kwaardig beschouwd .  Men kon 
hebben een lichaam dat in ' t  geheel geen electrici teit bevatte, 
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andere d i e  met te veel  positi eve  en  -ieer anderen die met 

te veel negatieve el .  geladen waren . 

Zoo vond de dualistische theorie meel' en meer ingang, 

ofschoon men de verschijn sel en met beide theorieën even 

goed kon verklaren , zooals bij voorbeeld onze l andgenoot 

v a n  M a r u m  aan toonde ten opzichte van den electrofoor. 

Nader kwam men aan het verklaren van het verschij nsel 

door de ontd ekking in het begin del' 1 8 e eeuw van den 

electrischen stroom . :M:aar ook hiermee kon men de ver-

. schijnselen op allerlei manieren formuleeren zonder dat het 

verschil maakte. Uitsluitsel omtren t het eigen lij k wezen van 

de el . werd el' niet door gegeven . Dat begrip kwam men 

eerst nad er toen F a  r a d  a y c . s .  de verschijnsel en van de 

electroly se zij n gaan bestud eeren . Dat de electrische stroom 

door een zout gaande  bepaalde deeltjes van de stof (keuken

zout bij v .) aan 't  eene einde van den draad doet ophoopen, 

andere deeltjes aan het andere eind ,  i s  alleen -hierdoor te 

v erklaren dat de vloeistof bevat geladen deeltj es van de door 

den stroom gescheiden bestanddeel en van het zout : het 

chl oor en het natrium . Zoo moest men wel tot de over

tuiging komen - en II e l  m h o l  t z sprak die het eerst uit 

in 1 884 in een rede te Londen _ .- dat de el ec tri citei t be

staa t uit zekere kleinste deeltj es .  Dergelij ke met electriciteit 

geladen atomen heeft men ionen genoemd .  Men heeft ook 

leeren berekenen hoeveel electri citeit op ieder van d i e  

atomen moet zitten, terwij l dan  weer de kleinste hoe veel

h eid ,  die op een ion zit ,  een electron genoemd wordt . 

Met deze hypothese tot gron
·
dslag en door ui t  te gaan 

van het bestaan van vrij e eenheden van electrici teit en dat . I 
men altij d te doen zou hebben m et de bewegelijke negatieve 

eenheden (electronen) ,  heeft men nu al l e rle i verschijnsel en 

d ie met de  electl.'icitei tsleer samen h angen trach ten te ver
klaren en is daarin ook vrij wel geslaagd. lVlen  zal zich 
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echter eerst goed moeten voorstellen hoe  de toestand is van 
het positie ve i on in vergelijk van hflt negatieve. Aangenomen 
wordt dat een negatief ion een atoom' is waar een electron 
te veel op zit. Wat zal nu zij n een positief ion ? Geenszins 
een atoom dat een surplus ln�ijgt van een positief deel tje .  
N een , alleen door aan het  atoom een electron te onttrekken, 
wordt het positi ef. Spreker stel de het zoo voor, dat een 
atoom zoodanig geladèn is, dat het een positieve kern heeft 
plus eenige negat ieve electl'onen. Dan is het lichaam neutraal . 
Wordt . er echter één negatief electron uitgehaald, dan za.! 
het atoom zich voordoen als een positief ion . 

De electronen kunnen zich dus vrij voordoen , maal' ook 
gebonden aan de atomen . Een openbaring van de beweging . 
del' negatieve electronen v indt .men bijv.  bij het gaan van 
een electrischen stroom door metalen. 

Die vrije beweging van de electronen doet ons ook met 
des te meer klaarheid het verband zien van de electriciteits
leer met de leer van het licht en de warmte. 1YIen moet 
namelijk aannemen dat el' in de atomen die licht uitzenden, 
ook zich bevinden negatieve deeltjes, die om de positieve 
kernen der atomen lijnen beschrijven, aldus het samenstel 
van zulk een uiterst klein lichaam als een atoom is, ge
l ijkend makend op een kle ine wereld van gelijke constitutie 
als ons zonnestelsel . 

Uit het spectraal versch ij nsel , naar prof. Z e e  m a n ge
noemd ,  kan men v{erkelijk afleiden, dat in de atomen 
negati eve deel tjes zich bewegen, die trillingen teweeg bren
gen ,  welke n a a r  bui ten worden overgebracht in den vorm 
van lichttrillingen. Dan kan men die beweging van negatieve 
deel tj es ook waarnemen bij het magnetiseeren van een 
metalen staàf. De voorstelling dat rondom de moleculen 
negatieve electronen kleine baantj es beschrij ven, hebben 
E i  n s t e  i n en onze landgenoot, de hoogleeraal' W. · J. d e  
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H a a s te  Delft, bevestigd gevonden bij hun J?lerkwaardige 

proef m et een gemagnetiseerde staaf. Het magnetiseeren 

beantwoordde de staa f m et e en kl eine draaiing  in den te 

verwachten zin. Ziedaar
· 
dus weer een nieu we bevestiging 

van de  electronen-theorie. lVIen kan langs dezen weg ook 

verklaren , hoe · uit · zich zel f weinig geleid ende gassen , de 

lucht bij v . ,  geleidend kunnen worden.  

Spreker nam hier eenige zeer subti el e proeven met gassen, 

waarvan men de  moleculen zich moet voorstellen als neutraal 

geladen deeltjes ,  die, als men er el ectronen bij brengt, nega

tieve gas-ionen worden . Ook kan men zich denken dat uH 

de geladen m oleculen electronen weggehaald worden , dan 

zullen  de moleculen ook hun neutralen toestand verloren 

hebben , maar n iet negatief, doch p ositief geworden zij n .  In 

el k geval wordt aldus het gas een geleider voor de  electdcitei t .  

Een reeks schitterende proeven volgde. Uit  de  negatieve 
electrode van een door electrische stroomen doorstroomde 

vacuum-buis kwam en bundels negatieve electron en te voor

schijn ,  sam engestel d u i t  deeltj es ,  zóó klein ,  dat men ze zich 

moet voorstel l en al s 1 8 44 maal zoo licht als het li chtste 

van all e atomen, het waterstof-atoom . Bij het naderen met 

een magneet zag men dien kathodes tl'aal van n egatief ge

laden uiterst k leine deel�jes afwij ken en do rich ting van die 

afwijkIng  i s  weer een n ieuw bewijs  dat men hier met nega

tief geladen deeltjes te doen heeft. Men kan dan ook de 

snelheid va n die deeltjes berekenen . 

Na in  een soortgel ij ke proef den invloed te h ebben aan

getoond van h et ma gnetisch veld op de  beweging de l' 

electronen-stroomen uit een radium- p J'aeparaat, heri nnerde 

F preker aan de proef van !J e n a r  d , d ie  de kathodestralen 

een dun aluminiumplaa tj e  zag doorboren , ten bewij ze 

dat die negatieve el ectronen zoo klein zU n en zoo snel gaan , dat 

�ij ook dOO I' de  atomen . van de metal en een weg kunnen banen . 
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lVlen voelde h o e  langer z o o  meer dat men zich niet meer 

al leen op hypothetischen bodem bevond ,  naarmate spreker 

zij n proeven vervol gde. I-lij nam er nu een , om aan te 

toonen , dat de vrije electronen die zich in de meta l en be

vinden tusschen de atom en , uit die metal en vrijgemaak t 

kunnen worden. Iets anal oogs met wat spreker in  een vroegere 

voordracht te zien had gegeven van het vrij maken van elec

tronen door het ul tra violette l icht .  Di tm aal ging hij te werk 

door verhooging van de temperatuur van een electrischen ge

leiddraad, in de buurt van een aan den electroscoop be

vestigde metal en plaat . Di e pl aat wordt o ntladen al s er + of 

deeltjes uit den draad komen.  Dit zal bij lagere temperatuur niet 

gebeuren al s de plaat positi ef geladen is ,  maar wel als ze 

negatief is geladen , want el '  kom en dan al leen positieve 

deeltjes uit  den draad , maar al s men de temperatuur ver

hoogt, dal� worden de negatieve electronen er uit vrijgemaakt . 

.A an de afwij kingen van den electroscoop kon men het 

beloop van de  proeven duidelijk volgen . 

I-Iet is ook niet moeilij k de  geladen deeltj es in vla.m-

gassen aan te toonen.  lVlen k an -ze er namelij k  uit hal en  door 

een sterk electrisch vel d te laten ingrij pen . De posi tief  

geladen deeltjes verdwijnen dan in de een e rich ting, de 

negatief geladen deel tj e s  in de andere,  \vat spreker ook weer 

met een fraa ie proef demonstree rde .  Verder toonde hU aan 

hoe het geleidend vermogen aa.nmerkel ij k  kan worden ver

hoogd dool' in een vlam keukenzout te brengen en  de  te 

onderzoeken pl aten a.l dus met natriumdamp te omspoelen .  

Er openbaart zich dan een groot verschil bij h et om spoelen 

-van de eene (positieve) en de andere (negatieve) plaat, 

waaruit weer dui delij k  blijkt, dat de p ositieve en de nega

tieve electri citeit niet dezelfde  rol spelen . In de gasvlam 

zel f  zij n namelij k  nog geen negatieve of positieve gas-ionen , 

wel negatieve electronen en  positieve ionen .  Nu is de . 
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b ewegelij khe id  va.n die el ectronen grooter, waardoor de  ver

schijnselen in de vlam sterk onsymm etrisch zijn. In de 

buurt van de positieve plaat zal n . l .  door die veel snellere 

beweging der electron en een sterker ontlading plaats grijpen 

dan bij de negatieve plaat . Daar verandert in sterke mate 

de electrische spanning. A ls ik daar dan een zout breng, 

dan ver.minder ik · den weerstand en krijg ik een . ander 

effect dan wanneer ik het zout breng bij de positieve plaat. 

Keer ik den stroom om , dan wisselen de electroden van 

teeken en , al s de toestand aldaar verschi l lend was, zal dus 

de stroom een geh eel andere waarde verkrij gen . 

Uit  wat spreker . ons had medegedeeld ,  bl ijkt wel zeel' 

klaar, dat wij nu reeds een vrij gedetaill eerde voorstel l ing 

hebben va� het wezen der electrici tei t en dat die voorstel l ing 

in  nauw verband staat tot onze begrippen omtrent de  stof 

zelve .  Er zij n aan elke theorie, ook aan de el ectrische, 

grenzen gesteld :  lVIen moet altijd eenige gegevens aannemen, 

zoo  kon men zich de materie niet d8nken zonder aan te 

nemen het bestaan van atomen, ofschoon nieman d die nog 

he�ft waargenom en . Bij de el ectrici tei t zij n de bouwsteenen 

de electronen en de posi tieve ladingen die de ee�'stgenoemde  

deeltjes neutraliseel'en . I n  den  toestand van rust brengen 

zij electros tatische werkingen te voorschijn . In beweging, 

uiten zij zi ch door el ectro-dynamische werkingen in  den 

vorm van l icht en van stral ende warm te .  

De band, die vooral i n  de laatste jaren steeds hechter is 

geworden tusschen den bouw van de materie en de el ec tri · 

cite it ,  zal w�l n i mmer verbroken worden en elke stap die 

ons nader brengt tot kennis van de electri citeit zal ons ook 

een dieper inz ich t  geven in  h et wezen der materie. 

Prof. K e u  n e n  had voor zij n voordracht een zeer belang

stellend gehoor. 



VI. 

Dr.  H. A. VERlYIE ULEN, 
Prosector aan 's Rijles Veeartsenijschool te Utrecht. 

HET CENTRALE ZENUWSTELSEL. 

Alhoe "wel uit den aard van het zeer uitgebreide  onder

werp slechts "aan de oppervlakte moetende blijven ,  wist dr. 

H. A. V e r  m e u I e n, prosector aan 's Rij ks -Veeartsenijschool 

te U tl'echt, in het Natuurkundig Genootschap optred"ende, 

toch een denkbeel d te geven van het verba.zend in gewikkelde  

van het  centraal zenu wstelsel , dat  den mensch in staat stelt 
betrekkingen met de buitenwereld te onderhouden, indrukken 

te ontvangen en bewegingen uit te voeren van den meest 

gecompliceerden aard . 

Gaat men tot de vroege oudheid terug, da.n ziet men de  

Grieken zich reeds met  het hersenonderzoek bezighouden 

en niet all een de mannen van de exacte 'wetenschap ,  maal' 

ook de wij sgeel'en , die de ziel als iets stoffel ijks beschouwden . 

Sinds I-l i p p o c r a t e s en  P l a t o  zou het nog eeuwen duren 

alvorens betere methoden van onderzoek tot betere inzichten 

zouden leiden. Eerst in 't begin der vorige eeuw, toen 

men geleerd had de weefsels te harden door ze met be

paalde  vloeis toffen te drenken , gelukte het het verloop van 

enkele sterk ontwikkelde  banen voor den dag te brengen 

en begon het licht  te dagen. Toen kwam het microscoop 

dat allereerst antwoord zou geven op de vraag, w aarom 

het eene deel van het centraal orgaan er wit uit ziet, het 

andere grij s. lIet bleek n.L dat de grijze substantie ui t 
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zen uwcel l en , z o g . "ganglien c ellen , de witte  met ui tl (}'op ers van 
die cellen , zenuwv ezelen was opgebou wd .  Daarna volgde 

geleidelij k de enorme ontw ikkel ing d er m icrosc opisch e 
techniek . D o or he t bestudeeren van" gan sche ser iën el kander 
opvolgen de d u nne sch ij fj es , door b e t  toepassen van ver
schil lende kleur m e tboden,  kon de  bouw van h e t  central e 

zen uwstelsel als het  ware geh eel worden gereconstt'ueerd. 
" Wederom k wam m en een bel an grij k ei n d  verder , toen h e t  

bleek dat de verscbill ende bes tand d ee l en , waaruit he L  Z 8 ll U \JV 

stelsel is  opgebouwd , in d e  verschi l lende system en n i et 
gel ij k m atig tot  �ntwi k kel i ng komen .  H et is beken d dat 
s omm ige dieren enk ele d agen n a  de geboor te bl ind zij n  of 
sl e cbts ui ters t beperkt k u nn e n zien ; dit w U st  op een nog 
on vol ko m en on t wi kkel ing der op tische zenu wbanen , die men 

dan, d oord at zij " zich scb erp tegen andere reeds ontw ikkel de  

banen afteekenen,  gemakke l ij k kan v er vo l gen . Ook heeft 

m en bij z i ekte n ,  waardoor bepaalde o rganen w orden ver
s toord � het verloop v a n  de naar die  o rganen verl oopen de 
zenuwbanen lee l'en ke n nen , d o or h e t  fei t  d at n i e t  fu n ction 
neeren de zenu wba nen at rofiee ren . Wij ders nam m e n  waar 

dat , al s in h et cen trale z e n u wstel sel  een bepaal de plek k"uns t
matig gepri kkel d wordt ,  alsdan de fu nctie w o r d t  opgewek t 
die " er door w Ol'd t  v erri ch t.  Op die m a nier werden b elan grij ke 
gege ve ns verkrege n  en heeft men i n  vel e gev al l e n  m e t j ui sthei d 

l eeren vasts tellen waar ziekteprocessen in h"e t c e n tra Ie zenuw
stelsel bij den mensch zete len . De g roo te vlucbt door het hersen 
o nderzoek sedert gen om en , i s  ongetwij fel d v o or ee n  gToot  
de el a a n  het  expe rim en t te  danken, ofschoon l an gs di e n  

weg een ge l eid el ij k  v olgen v a n  d e  on t w i kkel i n g  van " al le  
zeIl U W  baansystem en toch ook weer n iet  m ogel U k  bl eek .  Een 
an dere weg,  die van het vergelij kend o nd erzoek, i s  Il U 

sinds kort bewandeld e n  wel me t  kl i m mend succes . Van 
af de vissch en is de onderzoeker allengs opgeklommen to t 

4 
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de hoogere klassen van het dierenrij k : tot de amfibiën , 

reptiliën , de vogels ,  ten slotte tot de zoogdieren , waarvan 

de mensch de  meest volmaakte vertegenwoordiger is. In 

alle landen i s  men thans bezig met de beste hulpmiddelen, 

op het gebied van het central e zenuwstel sel onderzoekingen 

te doen .  De werkzaamheid van central e instituten daarvoor 

gesticht ,  is dool' den oorlog niet gestoord kunnen worden . 

In ons land  i s  het Cen traal Insti tuut voor hersenonderzoek 

gevestigd te Amsterdam , onder leiding van dr. A r i ë i1 s 
K a p  p e r  s .  

Toch is e r ,  n iettegenstaande dat veelzij dig onderzoek , 

nog ze81� veel èn wat den bouw èn wat de  functiën van 

het cen tral e zenuwstelsel betreft ,  waarin men nog in vol

sl agen du i.ster tast .  Er i s  ech ter groote vooruitgang te con

stateeren ,  wat de toekomst hoop�ol tegemoet doet treden . 

lIet zenuwstelsel i s  opgebouwd u i t  cellen , welke op  vele 

plaatsen in o ntel bare hoeveelheden zij n  samengevoegd .  Zij 

verschillen zeel' in grootte ,  vele niet grooter in doorsnede dan 

enktlle duizends�e deelen van een millimeter, andere zij n 

grooter, tot zel fs l ito m.lY! .  Ook allerlei vormen komen 

voor ; o .  a. een heel  merkwaardigen vorm , den pyramidevorm 

treffen wij aan in de hersenschors. Ze hebben allen een centraal 

gelegen kel'n en ui tloopers van hveeërlei aard, vertakkingen die 

zich weer in fij nere takken oplossen, de  z . g. dendrieten, 

en daarnaast heeft iedere cel een enkele, lange ui tlooper, 

de ascy li nder- ui tlooper, welke het centrale zenuwstel sel 

verl aat .  De dendrieten komen in h et centrale zen uwstelsel 

in contact met de d endrieten van naburige cellen . Of ze 

dat doen dool' samenvloeiing, of al leen door aanraking, i s  

nog 11 1et  ze k:er . . De ascyl indcl'- u i t loopers worden tot zenuw

vezel en ) die zich in het centrale zenuwstel sel vereen igen tot 

banen en buiten het stelsel tot zenuwen , welke zich all er

wege in het lichaam verspreiden . Al d ie  uitloopers nu 
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hebben het vermogen o m  prikkels t e  gelei d en .  Elke v er

andering die men gewaar wordt of die men gevoelt ,  werkt 

als prikkel en i edere prikkel w ordt voortgeleid langs d e  

zenuwen naar d e  zenuwcel o f  omgekeerd van de zenuwcel 

naar de periferie. 

Er zij n dus twee verschillende richtingen voor de  zenu."r

geleid ingen , de  eene van de  periferie van het l ichaam naar 

de zenuwcel len , de ander  van d e  cen traal gelegen zenuw

cellen naar de  periferie. De eersten zijn de  receptorisch'e 

geleidingen , welke de " indrukken dool' de zintuigen opge

wekt, naar de hersenen of het ruggemerg overbrengen. Die 

prikkels geleid naar cellen of celgroepen , komen ten slotte 

aan het eindstation en daar tot ons bewustzij n of gewaar

wording .  Dat is  het sensibel e systeem . Omgekeerd komen 

van uit het centrum de afvoel'banen terech t àf in  een spier 

àf in een klier, d. w .  z .  een afscheidingsorgaan . De prikkels 

wel ke aanlanden in een spier, dwingen dat orgaan tot 

samentrekking ; waar zij in een klier komen, noodzaken 

zij die tot afscheiden. Dat zij n de motorische en de 8eC1'e

torische geleidingen . 

Behalve d ie twee stelsels , zij n er nog andere systemen : 

de  commissuren , welke gel ij kwaardige gebieden der l inker

en rechterzij de verbinden ) en de 
"
associatieve banen, welke 

liet eene systeem met het andere verbinden ,  het sensibel e  

met  h et m otorische of he t  secJ�etorische.  Daardoor kunnen we 

ons verklaren dat, als men met d�n vinger in aanraking 

komt  met een bl'andenden lucifer, men onwillekeurig een 

terugtrekkende (reflex) beweging maakt, tegen een plotseling 

dreigend gevaar afweerbewegingen verwekt. Zoo kunnen 

wij ons verklaren , waarom de oogleden gesloten worden bij 

pl otseling invallend  scherp licht ,  waarom een hond ,  d ie  ziet, 

dat zjj n eten wordt klaar
' 
gemaakt, verschijn selen vertoont 

van speeksel vloed . 
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IIóogst nuttige reflexbewegi ngen kornen op  deze wijze ,  dool' 
samenwerking van aan - en afvoerende sy stemen tot  stand.  

In de verdeeling van de grauwe en wi tte hersen substantie 
komen groote verschillen voor, zelfs bij dieren van dezel fde 
orde. IIoe klei n er het dier ,  b oe meel' de - grauwe substan tie 
op den vo orgrond treedt  en o mgek eerd . Ook het ruggern erg 
vertoont eigenaardige verschi ll en overeenkomstig den bouw 
van het dier. Bij vogels en zoogdieren is  bet op bepaal de 
plaatsen dikker,  omdat ter pla atse veel zenuwcel len aan
wezig zijn ,  wier uitl oopers naar de extremiteiten gaan ; deze 
zwel lingen van he t  ruggem erg komen bij slangen niet voor 
omdat deze geen extremiteiten  hebben . 

Spreker gaf nu een denkbeeld van de ontwikkel ing van 
het centrale zenuwstelsel, dat al heel v roeg bij het j onge 
individu is aangelegd als  een buis ,  waarin al spoed i g  in 
het kopgedeeIte insnoeringen optreden, waardoor de drie 
z. g. hersenblazen worden gevormd .  Al  gauw deel en zich 
daarvan de 1 e en de  3e h ersenblaas en gaat de secunda ire 
voorste blaas een bel angrijke rol vervullen : vooral bij de  
hoogst ont'rvikkel de werveldi eren .  Zij groei t bij deze dieren 
zóó geweldig ui t, dat 7,ij het overige van de hersenen voor 
het grootste gedeel te gaat bedekken . Vooral bij den mensch 
is deze uitgroei van de secunda,Ïre voorste h ersen blaas reus
acb tig ontwi kkeld .  Bij l age wervel dieren is dit niet 2500', 
daar l iggen de verschil lende deel en van de hersenen niet op 
maar achter elkander. 

Alles nu wat er onder de uitgegroeide voorhersenen van 
zoogdieren gelegen is ,  noemt m en hersen stam . Niet alle 
deelen zij n even onmisbaar voor het leven. I-Iet meest subti el 
is de overgan g naar h et l'uggemerg� het verlengde merg. 
Daar zij n de cen tra van de ademhaling en  de bloedsomloop 
welke geen ' oogenblik buiten fun ctie kunnen blij ven of het 
l even wordt bedreigd. Merkwaardig is de  omstandigheid , 



dat verschillende gedeelten van het centraal zenuw stelsel 

bij de onderscheidene diersoorten zeer verschi llend in ont

wikkeling zij n .  Bij . den mensch b .  v .  zij n de reuklobben 

zeer klein , bij het paard en bij den  hond z U n  zij veel 
s terker ontwi kkeld , maar vo oral bij vel e visschen i s het reuk 

orgaan b izonder krach tig . Er zij n  visschen waarbij de  

rerikhersenen grooter zijn ' dan all e  and ere gedeel ten der 

hersenen tezamen.  Ook de smaakcent ra zij n b�j vele vissche-n 

bui tengewoon van omvang _ Onge tw ij feld  een doel treffende 

combinatie ,  een sterk ontwikkeld reuk- en smaakzin tuig , 

bij d ieren , welke hun voedsel in het water moeten ' zoeken . 

�Ie t  tal van andere voorbeelden van de v erscheidenheid 

i n  d e  inrichting der hersenen naar de behoeften van het 

ind i vid l1 zouden de  hiel' genoemde verm eerderd kunnen  

worden .  Zoo  zetelt ons  even w ich tsapparaat i n  de kl eine 

h ersenen en is bij he t  paard b .  v .  dat op zijn  vier pooten 

zijn evenwicht niet gauw zal  verliezen , d i t onderdeel veel 

geringer ontwikkeld dan bij den mensch . Een vogel leeft 

als het ware geheel op zij n ge zich tsorgaan . Het is _ voor 

ons een wonder hoe wiskuns tig jui s t  een arend eenige 

h on d erde meters i n  de diepte 1;ij n prooi weet waal' te nemen 

en ûch van d ie hoogte bliksemsnel op zij n buit werpt . 

Di t verklaart zich door  de b u i tenge woon ontwikkelde 

optische centra b ij het dier. 
lIet  herse-nopper vlak van vele dieren vertoont tal rij ke 

groeven, waardoor de · hersenwind ingen worden bepaald . 

Onjuist is de v erou derde meening, dat het aan tal groeven 
en wind i ngen de  mate van in telligentie van het  dier bepaalt. 
lIet glad o f  gegroefd zUn  van hersenen van zoogdieren 

h an gt af van de grootte van het lichaam , hoe klei ner dier 

hoe minder wind i ngen . Gege ven s voor de i n tell igen tie 
bieden de voorhoofds- en achterh oofdsk wabben del' groote 

hersenen ; zij zijn bij den mensch het meest ont wi kkel d. 
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Zeer karakteristiek voor menschelijke hersenen IS een 
enkele winding, welke links wordt aangetroffen en waarin 
het spraakcentrum heerscht. 

Ook de brug van Varol is bij geen dier zoo sterk ont
wikkeld als bij den mensch . Bizonder belangrijke ophoopingen 
van grauwe stof in den hersenstam , welke l erband houden 
met de z .  g. intellectueele, vertoon en zelfs verschillen bij 
verschillende menschenrassen die op hooger of lager peil 
van beschaving staan. 

Aan het einde van spreker 's verhandeling volgde een 
reeks prachtige l ichtbeelden waarbij aanschouwelijk werd 
aangewezen wat theoretisch verklaard was . O .  a. had spreker 
hier nog gelegenheid te wij zen op de voor het leven zoo 
hoogst gewichtige l inkerhemisfeer van onze hersenen , 
waar het ( spraakcentrum zetel t en dat veel meer gepraedis
poneerd is voor ernstige storingen dan de rechterhelft. 
Aangezien in de onmiddellij ke nabijheid van het spraak
centrum de motorische centra gelegen zijn van het aan
geZlÏcht , arm en been, is het verklaarbaar dat, bij eene 
groote ,bloeding in de nabijheid van het spraakcentrum , ge
noemde motorische centra eveneens kunnen worden geschaad 
(beroerte). , 

Met een beschouwing over het h ersengewich t en het 
hersenvolume besloot spreker zij n belangwekkende voordracht. 

\ 
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Dr. O. U. AEIË NS KAPPERS, 

Directeur van het Centraal-Instituut voor hersenonderzoek 

te Amsterdam. 

OVER DE ONTWIKKELING VAN HET 

GEZICHTSZINTUIG IN DE DIEREN REEKS EN 

DE DAARMEE VERBONDEN DEELEN VAN 

HET CENTRALE ZENUWSTELSEL. 

Dr. O. U. A r i ë n s K a p p e r  s,  directeur van bet Cen traal

In sti tuut v oor hersen on d erzoek te A m s terd am , beeft in bet 

Natuurkundig G enootschap h et voor de leven sfun ctii-in van 

mensch en dier zoo b oogst belan grij ke gezi chtszi ntuig en 

zij n verban d m et h et central e zenuwstelsel op zeer h eldere en 

aa nsch ouwelij ke wij ze toegel i cbt .  Het was een man van bet vak, 

d ie  aan het woord was en die tevens de  gave bezit  dit tamelij k  

moei el ij ke on derwerp aan l eeken' duidel ij k  voor t e  dragen.  

Een ei genaar d i ge proef door een En gelscbman , Dr.  H e  a d,  

op  ûch zelf  genomen, diende den spreker om zij n toeho orders 

in de m ateri e in ie l eiden . Deze on derzoeker l i et z icb een 

zenuw dO Ol'snij den tenein de na  te gaan wel ke gevoel squali

teîten daardoor verstoord werden
' 

en ln wel ke volgorde �ij 

weer terugkeerd en , De eerste gev oelsqu al i teit ,  d i e  reeds na  

5 à 6 weken terugkeerde ,  was bet  gevoel van pij n ,  d .  w .  z 

de prikkel d ie  wanneer hij op die  plaats m et een zekere 

intensite i t  wordt aan gebracht,  pij n veroorzaakt. De gewone 

aanrakin g van die pl aats werd ech ter nog nie t waargen om e n .  

Dit  gevoel k w a m  eerst l ater terug,  evenal s  de bepal ing 
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van de jui ste pl aats. Nog eenige weken later kon hij reeds 
waarnemen een temperatuur boven de 45 en beneden de 
20 gr . ongeveer, d .  w .  z. b epalen of de voorwerpen waarmee 
men hem bij de  gelaideerde �enu w aanraakte, warm of koud 
waren . Maar tuss�hen de 4 5  en de 20  gr. kon hij geen 
verschil waarnemen . '  Het fij nere temperatuurgevoel kwam 
eerst na een jaar terug en ook àuurde het nog gei'uimen 
tij d al vorens het gevoel voor �anraken goed werd gelokal iseerd . 

VirT el eigenaardig is het, dat de eerste waarnemingen die 
zich na de verstoring weer regeneeren diegene zijn, welke 
ten opzichte van het l even zelve het meest belangrijk zij n ,  
grove waarnemingen, pijn ,  b ooge koude en ' hooge warm te. 
En nu is het opvallen d dat dit ook juist de waarnemingen 
zijn die zich voordoen in de dierenwereld (B l' 0 u w e  r). 
Zoo besohikken de lagere dieren bijna ui tsluitend over vitale 
gevoelsqualiteiten die hen b . v .  in s taat stellen om gevaren 
te ontvlieden. :Th'Iaar een zenu wIeven van obj ectieven aard 
dat niet .oP zijn persoonlijk leven betrekking heeft, heeft 
het lagere dier nog . niet .  

\iVij kunnen nu ook in de andere waarnemingen dan die 
van de huid onderscheiden tU8schen vitale en gnosti sche 
qualiteiten , van welke laatste ons dadelij k  een duidelijk 
begrip wordt gegeven wanneer wij let�en op het optische 
ûntuig, dat bij den mensch en bij de meeste dieren de 
poort is waardoor zij zich een voorstel1ing van de buitenwereld 
kunnen vormen. In tegenstelling met de vitale zintuigen die 
in de eerste plaats beteekenis hebben voor de reguleering van 
de l i chaamsverboudingen ten opzichte van de buitenvvereld .  

Typische vitale zintuigen zij n  ook het  evenwichtsapparaat 
en de smaak (de beoordeeling van hetgeen gezond voor het 
l even is) . Daarentegen hebben het gezichts- en het gehoor
z in tuig een typisch gnostisch karakter ; d. w .  z .  zij dragen 
er in hooge mate toe bij ons een beeld te vormen 
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van al les wat el' ip. de  wereld omgaat, ook van datgene 
wat n iet direct op ons zelve betrekk ing heeft ,  geen l ichamelij k 

nut voor ons bezit. JYIen denke slech ts aan het lezen,  waarbij 
on ze oogen ons in staat stel len een zeer uitgebreide kennis 

te v ergaren , e v enzoo aan het hooren waarbij het oor ons in 

s taat stel t
· 
kennis op te doen ook v a n  dingen 'd ie niet di rect 

betrekki ng he b ben op ons persoonl ij k wel bevinden . 
Het e igenaardige i s  dat de gnos t i sch e zintuigen ontstaan 

zijn op den bodem van vitale zin tu i gen en bij hen nog vele 

vitale factoren een rol spelen . 
Zoo is ons optisch z!ntuig oorspronkelij k niet een zin tuig 

geweest voor de waarneming en beoordeeling van o bjecten , 
maar had sleclits als functie het wel of niet aanwezi g zij n  

van  l i cht t e  CODs ta teeren en  de ri chting waaruit dat l icht 

komt.  Kleuren werden aanvankelijk daarbij als zoodanig 

n og niet ond erscheiden . Zelfs de  visschen zij n waarschij n lij k 
n og kleurenblind (H  e s s) en in 't algemeen is bÜ de lagere 
di eren het l ichtzi n tuig nog een v i taal z intuig, dat het dier 

helpt - de voor hem gun stigs te l ich tverhouding op te zoeken, 

de duisternis te vl i eden en eveneens het te sterke l i cht .  

Gevoel ig voor de warmte d ie  ' t  zonl ich t  mee brengt , zij n 

de meeste oogen n iet ,  ook al omdat de meeste l agere dieren 

in b e t  water l even en de zonnestralen niet zoo diep door
dringen als de l ichtstralen . Maal' ook op andere manieren 
is de warmtewaarneming in h et oog geël imineerd .  *) Dit is 

.:-:.) Het eigen aardige is n . l .  dat de oogen voornamel ij k uitgroeien 

in d e  ri chting van ter uggek aatst l i ch t, d at aan d e  obj ecten die het 
terugkaatsen zijn warmte heeft afgestaan (men noem t  d i t  een 

plagiotrope gi'oei ) .  Een voorbeeld van groei in d e  ri ch tin g  van de 

directe zonn estral en vind t men n og i n  het derde oog d er repti el i ën 

elat door Dr. cl e G l' a a f te Lei den werd ontd ekt en waarvan m en 
d an ook aann eemt dat het behalve het l i cb t  ook de warmte waar

neemt (ortl1 orope groei) . 
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In sterke m ate het  geval met het  oog van den mensch , Men 
kan urenlang in het  haardvuur zien zonder dat Ulen ooit 
een gevoel van warm te in het oog krij gt. 

Wat nu het successieve ontstaan van het oog in de dieren
reeks aángaat, zoo is het eerste begin daarvan moeilijk  aan 
te duiden. Niets is moeilij ker dan een definitie van een 
zintuig te geven . Om een voorbeeld te geven : onze gevoelig
heid voor l ich t zetel t niet slechts i n  het oog ; onze geheele 
huid is ge v oelig voor li cht ; zij reageert daarop dool' vorming 
van pigment,  Gevoeligheid voor l icbt m aakt een orgaan 
echter nog niet  tot een zintuig ; daarvoor is noodig dat de 
invloed van het l icht verd er doordringt, dat het een zekere 
regelende kracht kan 'uitoefenen op bet bewustzij n of op 
on bewuste handelingen . Noodzakelij k is d'us dat de invloed 
van dat l i cht in verbindin g wordt gebracht met het zenuw
stelsel� dat niet alleen het l i cbaamsoppervlak, maal' ook bet 
�enuwstel sel de aan wezigh eid van dat licht bemerkt . 

'rocb k{)'men er zintuigen voor zonder dat van een zenuw
stel sel sprake i s .  Bij de zeer lage diere n ,  de proti sten neem t 

men - spreker liet bet in zij n li chtbeel denreeks zien -
een pigmentvlek waar, d ie  zeer ge voel ig is voor  li cht en 
waarop een met die vlek in ven'band staand bewegings
orgaan reageert. Zoo moeten wij wel komen tot de onder , 
stelling dat reeds h e t  onged i ffel'en tieerde primitieve proto

plasma in staat is  - wel gebrekkig ,  maal' dan toch in 
staat is een rol te vervullen d ie  later bij hoogere organisatie 
van het leven op veel betere wijze vervuld wordt dool' het 
zenuwstelsel . 

v\Tij zien dus bij de eenvoudigste vormen van lichtge
voeligbeid pigment optreden e n  dat dit pigment dool' b et 
l i cht in  het l even geroepen, ook de eigenaardigheid beeft 
zich naar bet licbt te richten .  

Eigenaardig in ' t  algemeen is de  neutraliseerende werking 
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d i e  het lichaam gehoorzame n d e  aan de  e ven wich tzoekende 

neiging die het levende protoplasm a kenmerkt, uitoefent op 

invl oeden van bui ten : de vorm i n g  van eelt tegen druk, van 

anti-toxine tegen toxine, en zoo is  ook de pigm entvorming 

de  uiting van die e venwichtzoeken d(\  tegend eelige werking 

van het protoplasm a. 

Als treffend voorb eel d van die  pigmentvorming onder den 

invl o ed van het li cht haal d e  spreker aan het versch ij nsel 

bij oesters, die btj opening van de  schaal een witte, min of 

m eer d o ors chij nende massa b l ij ken te zij n ,  maar nauwelij ks 

eenige dagen aan het  zo�licht bloo tgestel d, don ker gekleurd 

w orden en wel dra zoo goed als geh eel zwart zij n .  Bij af
sluitin g  van het  l ic�t verd wij n t  het  pigment weer. 

Wti h ebben bij de  pigmentvorming d us een bij zo n der 

ge val van de al gemeene eigensch ap van het l e ven om op 

bepaalde i n v l oeden met een teg e n deelige reactie te an twoorden . 

Aan d e n  aJlderen kant weten wij dat pok de g�leidi n g  van 

pr�kkels een algemeene eigenschap van hAt leven i s  en �oo 

hebben wij  h i ermee de bei d e hoofd k en merken van het  oog 

teruggebrach t tot i e ts algemeens . 

I n  de eenv oudigste oogsoorten ziet men n u  dat het  be

schuttende pigm ent vu orkom t in dezelfde cellen , di e ook de 

verdere gel
'
eiding van den l ichtprikkel bewerkst;ell igen : 

l ichtafschutten de  e n  prikkelgel eidende functi es zij n dan ver

eenigd in één en dezelfde cel . 

De zeester:ren b.v .  hebben lich t  waarn emende organen aan 

de oppervlakte van het lichaa m .  Bij on derzoek blij ken die 

organen te bestaan uit  groepen van cel len ,  die eenerzij d s  

veel pigmentkorrels bevatten,  anderzij d s  e e n  langen uitlooper 

bezitten die den prikkel dien het  l ich t u itoefen t op het lid,  

verder geleidt naar het zenuwstel sel ,  waar die  pri kkel zich 

met  andere prikkels vereenigt en to t de  regulatie van het 

dier en zij n bewegingen bij draagt. 
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Word t h e t  l icht t e  k rach ti g O ID  In overeens temmin g te 

zij n m et h et protoplasmati sche even wi ch t van het d i er, dan 

hoopt het aantal pi gm en tkorre l s in h et n aar b ui ten gekeerde 

gedeel te van de lichtcel z ich op e n  d aal' deze korrels het  

l i ch t  wel  opslor pen m fLfLt' n i et d oorla t en , krij gt men daar

door e�n afsch u t t i n g v an bet gele idende gedeel te van de c el . 

Ook bij en kel e andere d i eren vin d t  men d e  l i ch tafschu ttende 

en pri kkel ge l ei dende func ties ook nog in een cel vereenigd,  

b . v .  bij som m i ge week d ieren,  en eigenaardigerwijze nee m t  

m en het bij de ki kvorsch nog w aal' i n  een zeel' j on gen 

em bryonal en staat . 

Bij de m e este d i eren en -vo oral i n  al le  hooge r on tw i kke l de 

l i ch �in tuigen zij n d e  l ich tafschu ttende en prikkelgel eidende 

fu ncties gesch e id en . Reeds  T i n dt men dien toes tand b ij de 

wormen . De den l i chtpr ikkel vool'tgelei d ende cel is  bij dit  

dier  in  een za1.je van p i g m entce l len opg esl o ten zooal s  spreker 

ons l iet  z ien i n  het pl'epfLraat van een bloedzuj ger. Hier 

l ig t  dit zakj e m e t  l i ch t cellen nog zeel' d i ch t  bij  de opper

:vlak t e ,  bij ,tndere wo rmen vi n dt men ze m eel' in d e  diepte 

e�l omgev en ze  :l I s  een kapj e de eigen l ij ke zi ntu igc el l en . 

Het gesch ei d en zij n  van de b eschutte n d e  pigm en tcel len 

en ge l eide nd e zin tuigcel l en is  vo oral d u i delij k en opval l en d 

bij d e  zo ogd i eren en b ij d e n  mensch . Bij di t  hooger georgan i
seerde wezen i s ,  zooals w ij gezien h ebben , het op ti sche 

zi ntuig o n tstaan u i t  een orgaan dat bij de  l aagste d i er

vor m en al l een vital e leven sui tingen realiseer t .  

In den loop z ij n er r e d e  h a d  spreker gel egen hei d v a n  dat  

won derbaars te van al l e  zi n tu i g e n  nog velerl e i' b elan gwek ken d s 

m e e  te d eelen ; zoo van het onvermogen om meer kleu ren 

van het  zonl i ch t  te perc ip ieer en dan het beke n d e  kleuren

gamma,  terw ij l het ul tra violet b .  v voor ons zwart i s  en 

d e  k ip op h aar beurt de werel d ziet  zooals  d ie  zich aan ons 

oog vertoont  door  een rood-geel gl as .  Een waan d enkbeeld  
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i s  het dat e r  zoo veel b lauw- e n  violet  gekl e u r de v ogel s z U n  

opdaf zij elkaar daard o o r  zouden aan trekken ; even cmge 

grond is dat v erband m e t d e  vaak sch i tteren de kl euren 

pracht onder  de v isschen : zij zien e l' niets v an .  

Ook stond spreker s tD  bij h et fluoresceeren v a n  d e  h u i d  

h etwel k d e  d i e ren v a n  d e  di epzee,  waar geen li ch t , ma ar 
n og '_ ul tra- viol ett e  e th ertri l l i ngen van korte gol flengte do o r 

d ringen , i n  staat stelt d e  du istern is  i n l ich t (ethertril l i ngen 

van l angere golfl engte) om te zette n . Deze en n og vele  an d ere 

b ij zond erh eden werd en i n een serie fraai e l i ch tbe el den v an 

preparaten en schematische figuren ftan sch ouwelij k  gemaakt ; 

'het o n d erschei d v erklaard tussch en het h olle  en h et b olle .oog, 

de facettenrij kdom (niet  m i n d e r d an 13 0 00 bij een l i b el)  

bij de i nsecten b e w o nd erd en o p  l i e t fe i t  gewezen dat het 

gecom p l i ceerde vl i egen oog slech t s  die l ichtstral en op vangt 

d i e  langs de as van de face tte n d o orgaan, terwij l zij d eU ngs 

d aarvan l i cht geabso rbe erd w ord _t d o o r  de p igmen tce l l en . En 

dan niet te vergeten van deze belangwekkende v oord rach t 

de bij zo n d erh e den o ver h e t  w o n d erbaar i ngeri ch te me n schen

oog met z ij n  58  m ill i oen zin tu i gcel I en i n  i eder n e t v l i es ,  die  

d e  i n dr ukken via ru im 1 mil l i oen zen u w d eade:n naar de 

he rse n en o v erbreng en . . 

Zoowel in l e id i n g als ve rklaring van de  l i chtb ee lden m aakten 

een buitengewo n en in d ruk op de toehoorders.  



VIII. 

Prof. Dr. W. REINDERS, 

Hoog leeraar aan de Technische Hoogeschool. 

MODERNE PHYSISCHE SCHEIDINGSMETHODEN. 

Wetenschap en praktij k zou de  ondertitel kunnen zij n 

van deze voordracht van prof. dr .  W .  R e i  n d. e r s . De 

D elftsche hoogleeraar heeft er  zijn geb oor toch wel van 

doordrongen, dat het overwinnen van moei l ij kheden door 

de techniek niet louter goed geluk of toeval is ,  maar dat 

het wetenscbappelij k  onderzoek den weg moet w ij zen. 

Al dadel ij k  wees spreker op den practischen kant van 

zij n onderwerp , het zoodanig scheiden van door de natuur 

aan elkaar verb onden stoffen dat deze niet van aard ver

anderen . lVlen denke sl echts . aan de grondstoffen voor de 

m etaal-industrie .  vVat van de ertsen niet brüikbaar is,  moet  

eerst daaruit verwij derd worden.  De algemeene m ethode is  

dat het ruwe erts eerst fijn gemaakt en de mi neralen al dus 

los van elkaar worden . Als dat bereikt is ,  m oet men de 

korrels van de verschillende m ineralen van elkaar scheiden, 

wat gewoonl ij k geschiedt door het wasschen v an het  erts, 

waarbij de korrels va.n het grootste soortelij k  gewicht het 

eerst bezinken . Daar het wasschen met stroomend water 

geschiedt, heeft de scheiding in horizontale richting plaats : 

de z waardere korrels zinken vooraan, daarna komen de  

minder  zware en de lichtste mineralen het l aatst.  VV rijving 

over een ruwen bodem zal  d e  scheiding nog bevorderen . 

In vernuftig geconstru eerde zetm achines en w asch tafel s i s  
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de scl1ei ding van verschillende ertsen volgens d i t  principe 
tot grooten graad van volmaakthejd doorgevoerd. 

In 't algemeen kan men echter zeggen dat de scheiding 
te moeilijker is n aar gelang de korrels kleiner worden. Zijn 
in een erts de mineral en in kleine stukjes met elkaar ver
groeid , dan zijn deze moeilijk te scheiden , ja vaak word t 
het dan geheel onmogelijk of geschiedt het slechts met zeer 
groote verliezen . Van daar het zoeken naar andere scb eidings
methoden, waarvoor m·en de  verschillen en andere pbysische 
eigenschappen , zooals de magnetiseerbaarheid of de opper
vlaktespanning te hulp heeft geroepen . Over de op deze 
laatste eigenschap berustende metb odes, die in de laatste 
jar�n veel opgang hebben gemaakt, zal spreker iets mededeelen. 

Wat v ers taat men onder oppervlaktespanning ? Bij een 
zwevende vloeistof, b . v . droppelsgewij s  uitstroomend water, 
zien we dat water den bol vorm aannemen, doordat aan de 
oppervlakte van de drup een kracht  werkt die het water 
saI?entrekt , opdat de oppervlakte van het water zoo klein 
moge l ijk  worde. Die kracbt nu heet oppervlaktespanning. 
Ztj werkt alleen op bet vlak van scheiding van een vloei
s to f en de omringende 1 ucb t, maar ook op het scbeidings
vlak van twee vloe i stoffen en ook op .dat van een vaste 
stof en een vloeistof . In het algem een is er dus een grens
vlakspanning, waar twee verschillende toestanden der materie, 
twee " phasen" aan elkaar grenzen . 

Gesteld men brengt lucht, water en olie b ij elkaar, dan 
krij gt men 3 grensvl akken , dus ook 3 grensvlakspaIlningen . 
Deze dri e s panningen moeten in ieder punt van de l ij n, 
waar de  3 phasen samenkomen , evenwich t -met elkaar maken. 
Dit gescb iedt al s d e  eene kracht ge] �j k  i s  maar tegengesteld 
aan d e  som van de ontbondenen van bei de andere krachten 
in de rich ting van de eerste luacht ; is de eene krach t 
grdoter dan de som del' beide anderen, dan zul len de  d rie 
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geen even"wicht kunnen maken, en zal d e  eene vloeistof, 

b. v .  de ol ie, zich geheel tussch en h e t  w ater Cli de 1 ucht uit

sp miden, dus de geheel e opper v l akte van h et water bedek ken. 

lietzelfde nu geldt al s we te doen hebben lllet vaste 

stoffe n ,  di e met een v l oei s tof  eu met de l uch t in aanraki n g  

komen. Ook hiel' hebben w e  dan te doen met verschil l ende 

w aarden van de opper v l ak tespan nj ngen aa n de grensvlakken. 

Is geen van de drie grooter d an de s o m  d er beide anderen , 

dan zullen de 3 ph asen twee aan t wee aan elkaar grenzen. 

De vaste stof zal z i c h  begeven op h e t  gren svlak van de 

lucht en de vloe i stof e n  zal daa l' b l ij ven zool ang de zwaarte

kracht n i et t usschenbeide k o m t .  lIet andere geval is ,  dat  

een van de dri e o pperv lak tespan n i n gen g ro oter i s  dan d e  

som van de beide a n deren . Dan zal de eene pluLse de beide 

anderen van elkaa.r sch ei d e n . " ,' a n n eer men b.v . een droppel 

water brengb  op een schoon stuk glas, dan ziet
, 

men het 

vvate r zich over het gl as uitspreüien ; het w ater beweegt 

zich dan tussch e n  het v aste lich aam en de l ucht. 

Bij bet samen bren gen van \vater, ol ie en een vaste stof 

k u n nen z ich drie geval len  v o ordoen : de vaste s tof komt op 

h et gl'cns v l ak van water e n  ol i e ;  of ve rzi nkt geh eel i n  het 
, . 

wate r ,  of geheel i n  d e  oli e. Spreker maakte d i e d rie gevallen 

aanschouwel:U k i n  proeven m et v ersch i ll ende vaste stoffen. 

Op die verschi l len nu i n  opper vlak tespan n i n g  heeft men een 

scheidingsmethode geb aseerd, \�Taar van spreker het resultaat 

l iet zich in een pro ef met kaolin of p U paal'de. IIij bracht een 

mengsel van deze beide v a s te stoffen in een ci l inderglas w aarin 

onder een l aag water en daarb oven een laag amylal cohol.  Men 
zag nu de witte ka.olien in de waterlaag verzinken , terwij l  

de z warte grafiet z i c h  in d e  bo ven ste al cohol l aa,g verzamelde. 

Bren gt men dus een fij ngemaakt erts ,  dat een mengsel 

is van verschillende mi neralen , i n  aan rakin g met water, 

dan zal een gedeelte dier m inernlen doo r  het water benat 
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worden e n  zi nken , een ander  ge�eel te 'echter e n  het meest 

waardevolle, wordt niet ' door het water benat en gaat 

drij ven. De scheiding volgens dit principe ,  ,, {tottation " 

genaamd ,  wordt dool' toevoeging van wat zuur en mineraal

olie bevorderd .  E l  p1 0 r e brengt het aldus voorbereide erts

poedel' met  de  noodi ge hoeveelheid water aangeroerd in 

een stg gbuis, waal' bovenin vacuum is .  De in het water 

opgeloste gassen komen vrij en hechten zich aan een deel 

der mineraalkoFreis ,  die daardoo l.' naar boyen worden geheven: 

en gaan drij ven . De minder waardevol le m ineralen blijven in 

het water gesuspendeerd.
' 

De machinale inrichting, d ie  men hierop gebouwd heeft, 

l iet spreker in l i chtbeelden z ien  en vertoonde het continu

proces van ' de zware . en de lichtere ertsbestanddeelen . 

De�e methode van scheiding heeft een buitengewone 

beteekenis gekregen , daar men er door geleerd heeft tal 

van mineralen ' die vroeger niet  los van elkaar te maken 

waren, gemakkelij k  te schei den . Sinds Elrnore in 1 R98  zij n  

eerste patent nam, i s  dan ook het aantal patenten . op  d e  

desbetreffende toestellen enorm to egenomen en bedroeg dit 

in 1 9 1 2  reeds meer dan 500 .  
Nauw verwant er  mee  is het proceB , waardoor men de  

d iamant van  de  a&rde weet los  t e  maken, wat vroeger, na  

verwering aan de  lucht, op het oog  en met de hand moest 

geschieden . Men b egrijpt dat daarmee de betrouwbaarheid 

en eerlij kheid v�n de arbeiders op een zware proef werden 

gesteld en dat de scherpste controle nog vaak ontdoken 

werd. Thans wordt de massa met water gemengd en laat 

men ze dan stroornen over een met vet besmeerde tafel . 

De diamantkorrels worden gegrepen dool' h et vet, en de  
waardelooze mineralen vl oeien weg . 

Een dergelij k proces wordt ook: toegepast bU de goud
wi n ning, waa l' k wik  het vet ve rvang t .  
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Eigenaardig was 'ook de proef die spreker nam met  het 
regenereeren van courantenpapier . Zooals men weet was tot 
vóór korten tij d dat papier niet meer te verwerken tot goed 
wit papier omdat er drukinkt (d "w .z . lij nolievernis met roet) 
op zat . Nu is men er echter achter gekomen door koken met 
wat loog : de koolstof laat dan l os van de papiervezel. Als 
men er wat petroleum aan toevoegt , vormt zich een tweede 
vl oeistoflaag en ziet men de koolstof en de w,i tté vezelstof 
van elkaar gescheiden, van boven de donkere roetlaag, van 
onderen de zuivere papierveze l .  

Aan deze methode i s  d e  naam verbonden van een N eder
landsch ingenieur VV e r s  t � wiens s tudiën aan de Technische 
I-Ioogeschool veel beloofden, maar die op j eugdigen leeftij d over
leed. De door hem voor zijn papier-procédé te Dordrecht opge
richte fabriek had, doordat 'de bálen oud-papier van den handel 
zoo ongelijk van samenstelling ztin ,  met zoovel e technische moei
lij kheden te kampen ) dat de zaak opgegeven moest worden. 

Dat vuile papier bracht spreker van zelf op het vui le 
l innen . Met water alleen zal men het niet schoon krijgen , 
wel met toevoeging van zeep. Er werken dan weer drie 
krachten . Doordat de zeep de oppervlaktespanning op de 
g"rens watei' -vuildeeltj e  en wàter- linnen vermindert, w int 
de oppervlaktespanning op de grens  l innen-vuil deeltj e het 
van de beide anderen en dri ngt zich het water tusschen het 
linnen en de vuildeeltj es ,  d .w.z .  het ,linnen "Y0rdt van het vuil 
bevrijd .  Er is dus b U  het wasschen niet eens wrij ving noodig, 
een uitkomst voor de " wolwasschertj en, waar vroeger door 
stampen en wrij ven de wold raden ernstig gehavend werden . 

Spreker reinigde in een fraaie proef door dom pelen in 
een zeepoplossing een met kool vuilgemaakte staaf en ging 
toen over tot een geheel ander principe , dat 011S naar Moscou 
verplaatste. [n 1 808 nam R e u  s s  de volgende proef. In 
twee buisjes ,  naast elkaar "in een stuk vochtige klei ge-
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stoken en· gedeeltel ijk ' gevuld met water, bracht hij de  
electroden van een batterij en den stroom door  latende 
gaan , zag hij dat in ·het eene buisje  het water daalde, in 
het 'andere rees , en dat }:let water in het eerste buisj e troebel 
werd en in  het tweede ?f rij zende buisj e helder bleef. 

Spreker liet die twee verschijnselen elk in een afzonder
lij ke proef zien . FIet eerste, het bewegen van een vloeistof 
door een poreusen scheidingswand ' onder invloed van een 
electrischen stroom, heet elec trosmose ; het tweede, de kata

phorese, bestaat in het bewegen van gesuspendeerde deeltj es 
door een electrischen stroom . I-Iet wordt veroorzaakt, doordat 
d e  deeltjes ten opzichte van de omringende vl oeistof een. 
lading hebben en het teeken van deze lading bepaalt de 
richting, waarin de deel tjes zich bewegen . 

Op het ongelijk geladen zijn van verschil lende va�te stoffen 
berust nu weer een scheidingsmethode. 1'len hee ft b . v .  
vochtige klei i n  een porseleinen trechter, laat een electrischen 
.stroom er op werken , en men ziet de ldeideelen zich bewegen 
naar de eene ' electrode, het water naar de andere. Daar men 
deze l aatste heeft aangebracht in  den vorm ven een geper
foreerde metaal plaat , k2\n het water tegelij k  wegloopen en 
blij ft de zuivere klei achter. 

Op deze en dergelijke scheidingsmethoden heeft men nu 
verschillende techni sche procédé's gebouwd, die in Duitschland 
tot de oprichting geleid hebben van' de Elçctrosmose- Gesell
schaft. Zij heeft . b .  v. ter haHd genomen de ontwatering van 
turf, die l angs den natuurlij ken weg door droging aan do 
lucht of kunstmatig door verhitting . te lang duurt of te 
kostbaar wordt. Practisch heeft het echter tot , heden nog 
niet veel ui tgehaald, daar men het niet verder kon brengen 
dan een vermindering "Van de hoeveelheid water van 85 à 90  
to t  60 pCt. e n  een nadroging dus toch nog noodig b10ef. 

Beter gelukt i s  de .?�t_����_�:�!lg en zui vering van kl e i ,  
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wat spreker i n  l ichtbeelden aanschóuwel ij k  m aakte . E n  van 

zeer groot sociaal b elan g is h et neerslaan van rook d oor 

middel van deo electrischen stroom , dat reeds in 1 82 4  

ontdekt werd in een toen genomen proef m e t  een flesch 

rook,  waarin de electrode van een electriseermachine,  bij 

het do orgaan van den stroo m ,  de rook d eed verdwij nen 

(neerslaan tegen den wand) . Eerst in de laatste j aren heeft 

m en de verre strekking van dat verschij nsel b egrepen . 

Spreker m aakte m e t  i n  teressan te Tookproeven aan schouwelij k 

een reeks van toepassingen i n  fabrieken die  tot schade en 

hind l · r  van d e  om geving veel rook en stof ontwikkelen en 

die  nu i n  staat zijn niet  alleen die schadelij ke producten 

op te vangen , maal' er ook weer n uttige en rendeerende 

ne,.enprod ucten uit af te zonderen. 

Als men b .v .  verne emt hoe bij  het win nen van ertsen 

aan de westkust van A m erika de vroeger tot schrik van 

den om trek ontwij kende zwaveligzure dampen thans worden 

neergeslagen en benut, hoe bij  het fabriceeren van portland

cement uit k lei en kalk,  vroeger circa 1 00 .000 kil ogram 

fij ne cementstof pel' dag uit d e  schoorsteenen ontweek en 

op mensch� dier en 
'
plant n eerstreek , tel'vi Tij l  thans uit  dien 

neerslag kostbare m eststof (kaliumzouten) als n evenproduct 

worden berei d - dan zal m en het  wel zeer opmerkelij k 

vin den dat proeven die al sinds lang bekend waren,  plotsel ing 

door een vernufteling die practi sche toepassing kregen die  

de techni ek een hooge vlucht  deed nemen .  

Aan den eenen kant - z o o  besloot spreker zij n i nteres

san te verha ndeling - vinden wij docenten hierin een aan

spori ng om de zuivere wetenschap bij de a.s. in genieurs 

bij te brengen en aan den anderen kant  blij kt e r  uit het 

innig verband en de noodzakelij khei d  v an sam enwerking 

tU8schen wetenschap en techniek. 



IX. 

Prof. Dr. P. EI-IRENFEST, 

Hoog leeraar aan de Univers1� teit te Leiden. 

DE THEOR�E DER ENERGIE-QUANTA. 

Prof. Dr. P.  E h  r e n  fe s t ,  hoogleeraar te Leiden, was 
ge.en v reem deling in » D il igen tia" , w e l  vermoedelij k v oor het 
m eerendeel zij ner toehoorders _van het Natuurkundig Genoot� 

schap ,
" 

In A p ri l  1 9 1 7  h iel d bij in deze zelfde zaal over het 

ze lfd e  onderwerp een voordracht voor de leden van het 

N atu u r- en Geneeskun dig Con gres. Ofschoon men nu niet 

bepaald achter het onderwerp, hierboven genoemd,  humor 

zou verm oeden, wist de spreker de  theorie der energie

quan ta toen zoo te behandelen en te  beh eerschen, dat er  

telkens uit  de
" 
vergadering een hom erisch lachen en schateren 

opgjng.  Dat dit in ons Genootsch ap in mindere mate - alh oe

wel toch nu en dan - gesch iedde,  zal wel hieraan gelegen 

hebben dat Prof. E h  r e n  f e s  t ditmaal geen publiek van 

collega's  m aal' van meerendeels  leeken voor zich had ,  dat 

éenige m oeite had , althans aanvankel li k om zich m et het 

onderwe�p vertrouwd te m aken .  M aar boeiend was de  spreker 

ook dezen avond in  h ooge mate. :Hij h ad het oor van d e  

v ergadering. 
Verbeel d u ook, een en al l e v end igh eid deze spreker, i n  
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woord en gebaar. Hij gebru ikt geen lichtbeelden ,  neemt 
geen proeven ,  maakt geen schematische figuren op het 
schrijfbord, hij werkt alleen met het beeldende woo L'd en 
de gebarende hand. Dit i s  het eigenaardige van dezen spreker, 
dat hij zijn tamelij k  droog en , laten wij het maar bekennen, 
voor een leekenpubliek waartoe ook wij ons rekenen, vrij 
lastig onderwerp , soms _ all ergemoedelijkst verklaart door een 
beeld uit het dagelijksch leven dat er bij ieder ingaat. Zoo 
luistert me� gespannen en volgt ook sprekers gebaren als 
hij b egint met uit te b eel den het gieten van vvater uit de 
eene l'uimte in de andere, dat water gaat ontl eden in 
druppels , moleculen ,  atomen , de millioenen en trill ioenen 
di�r deeltjes van de eene hand in de an dere werpt, straks 
van links naar rechts ) van boven naar beneden, draaiende 
en wentelende, in alle richtingen de diamantmoleculen of 
de waterstofatomen j ongleert en weer op vangt, of in een 
�toom de electronen laat wentelen rondom hun 'kernen als 
de planeten in ons zonnestelsel . JYIen ziet de druppels l oopen 
en klateren zooals JYIr. K a m  p u den wedloop der ratten 
laat zien in zijn Rattenvanger van I-Iamelen en al v ervliegen 
ook weer velen van die beelden, zooal s  bij een schitterend 
vuurwerk, den draad houdt men vast en met een in druk 
van de machtige theorie laat de spreker u los .  

Maar dan komt de taak van den versl aggever. Die is 
niet zoo gemakkelijk,  want de bekoring van het gesproken 
woord is weg. I-lij moet het nu in koud schrift brengen. 
Te moeilijker is de taak van een dragelijk  overzicht, omdat 
de spreker uit Leiden zelf begon van de quanta-theorie niet 
veel goeds te zeggen , de schaduwzij den ervan in 't " l icht" 
te - stellen ) kortom ze af te brek en .  

Waarom werd deze theorie gebouwd en  aanvaard ? De  
beantwoording van deze vraag was voor spreker hoofddoel, 
daar het hem vooral erom te doen was, duidelijk te doen 
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uitkomen hoe physici eigenl ijk  te werk gaan . Wij kregen 
van die werkwijze, die in 't wezen bestaat in opbouwen en 
weer afbreken van hypothesen en theorieën , den indruk 
dat dit de eenige betrouwbare weg is om schrede voor 
schrede verder te komen en eindelijk missch ien te mogen 
staan voor de oplossing van het raadsel der materie .  

Zooals de stof zelf door den physicus wordt ondersteld 
te zij n opgebouwd uit di screte deeltjes ,  de moleculen, zoo 
onderstelt men dit tegenwoordig ook van de energie. 

Gaan we uit van . een voorbeeld Denken we ons warm 
heliumgas met koud kwikgas gemengd , del'hal ve lichte zeer 
bewegelijke moleculen met zware moleculen . Vóór zij gemengd 
waren , hadden de l ichte helium-m.oleculen groote snelheden , 
de zware kwik-mole�mlen kleiDe .  Gemengd begi nnen zij te 
b otsen en hebben op ' t  eind gemiddeld dezelfde energi e .  
Ziedaar een bij zonder geval van het theorema der aequi-:
partit ie ,  onge v eer in 1 8 60-'65  dool' M a x w e l l ge l onden 
en àool' B o l  t z m a n n uitgebrei d .  Zoo wordt ook gemiddeld 
de , trillingsenergie , van een atoom in diamant en een in 
l ood (dus weer een zwaar en eon l ich t atoom) ook even 
groot, wanneer ze even warm zijn .  

Met  d i t  theorema van aequipartitie had men theoretisch 
gevonden wat men als wet van D u I o n  g en P e t  i t al 
lang kend'e .  lIet theorema kwam dan ook in vele geval len 
mooi uit, b . v .  ook voor de rotatietheori e, maar in andere 
geval len ging bet niet op. Vooral was het niet toepasselij k  
o p  bet evenwicht van materie e n  aether. 

I-Iier herinnerde spreker aan de proeven van K i r  c h h o  f f. 
Hij l eidde af, dat de hoeveelheid energi e in een led ige 
ruimte waarbinnen stral en loopen en waarvan de wanden 
op een vas te temperatuur worden gehouden, niet van de 
natuur van de wanden afhangt en ook n iet haar verdeeJ ing 
over bet spectrum. Alleen de temperatuur bepaal t dat 
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r 
quantum en die verdeeling. Dit werd door proeven be-
vestigd . De hoeveelhei d  energie per c .l\t[3. b. v .  is vol
komen bepaald als men slechts de temperatuur weet . 
Zij groei t dan proportioneel aan met de 4e machten van 
de absolute temperatuur. 

\Nij spraken daar over het spectrum, d. 'vV . z .  over de 
in büstanddee�en gesp l i ts te · en ergi e , welk e  zich aan ons oog 
voordoen als kleuren .  vVat leert ons het aequipal'ti tietheorema 
over de vèrdeeling van de energie over het spectrum bij 
een gegeven temperatuur ? vVe moeten daartoe weten 
dat de meest algemeene beweging is  op te vatten als 
de som van alle mogelij ke tri l lingen , van de langzaamste 
ul tra-roode tot de snelle ,  zeel' snelle uI tra-violette en de 
Röntgenstralen toe. 

Om ons die trilli ngen duidelij k te maken l i e t  spreker 
een viool snaar of een gespannen vlies tril len : d. 'IV . z .  hij 
nam daarmee geen proef, maar deed het met een s impel 
m an uaal , zoodat men snaar en vlies eenvoudige of meer 
gecompli ceerd e bewegingen meende te zien uitvoeren , waar
door de laagste toon trilde, vervolgens een octaaf, een quint , 
kortom allerlei toonhoogte!1 .  

lIet aeguiparti ti etheorema zegt nu ,  dat  de ruimte van 
b .  v. 1 C .l\t[3. voor elk van die primai re tri l l i ngsvvij zen 
evenveel energie krij gt ,  dus voor alle sam en oneindig veel ,  
omdat er oneindig veel tril l ingSWij zen mogelijk  zij n .  Men 
zou zoo zeggen , aether is onverzadelijk  i n  het opnemen 
van energie. Toch neem t zij niet al le energie van de materie 
over. Alleen voor de langzame golven (de roode) i s  de ver
deel ing de j uiste. 

:Men stond hiel' voor de zooveel ste maal op deR drem pel 
van den tempel en andermaal ' werd de deur als dich t
gesmeten . De wetenschap mocht el' nog niet in . 'Vederom 
moest e l'  een geniaal man komen die er wat an ders op 
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vond. Die man was P l a  n c k .  Hij vroeg �ich a f  welk 

sch roefj e  hij moest verzetten o m  d e  nog onzuivere theorie 

te verb eteren . ' Welnu,  hij onderstel d e  In 1 9 01  voor 

het eerst een atomistische structuur van de energie .  

Tril lende elektronen met  trillingsgetal (v )  zullen ' slechts 

hoeveel h eden 
. 
energie kunnen opnemen, di e veelvouden 

zij n van h v, waarin h een em piris c h bepaal de constante 

is�  De violette tril lin gen hebben nu zoo groote porties 

noodig, dat ze el' haast geen krij gen.  Daard oor · krij gt 

P I a n c  Ic nu een goede verdeel i ng van de  energie over 

het spectrum . 
In 1 905  deed E i  n s t e i n weer een de:ul' open die een 

stap n ader b rach t tot de toeko mstige theorie .  lIij l iet zien 

dat de hypothese van P I a n c  k ook m ooie uit lcom sten geeft 

voor d e  soo rtelij ke warm te van àiam ant ,  bori u m ,  sil ici u m ,  

die uitzonde ringen Y Ol'mden op  d e n  regel v a n  D u l o n g en 

P e t i t .  lIet waren j ui st de s toffen me t  l ichte, stevig ge

bonden atomen die du s snel ,konden trillen en groote en ergie

porties noodig hadden . Die groo te quante n  krij gen ze bij 

gewone temperatuur n i et genoeg, en E i  n s t e  i n v oorspelt  

dat ook langzam er tri l lende atomen btj lage re tem peratu u r' 

niet  genoeg meer zullelli krij gen en dat al le  stoffen bij 

h ooge tem p eratuu r  zich vol gens den regel van D u I o n  g 

en P e  t i  t zullen gedragen. 

Ziedaar d u s  weer plotselin g iets uni verseels, dat in de 

theorie opflikkert als een welkom schij nsel voor de experi 

mentatoren bij h u n  werk . On derzoek naar verschij nselen 

waarbij h ooge trillingsgetallen voorkom en en die bij lage 

temp eratu r en zich afspel en , treed t nu op den voorgron d .  

Tot  besluit vermeldde prof. E h  r e n  f e s t de mooie  uit

komsten door toepassin g  van de quanta-theorie op  de be

wegingen in  het atoom en mol ecuul verkregen. B 0 h r 

onderstelde in 1 9 1 3 , dat de elektronen in het waterstofatoom 
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alleen rondloopen zóó, · dat tusschen hun energie e n  tri ll ings
getal de betrekking van P 1 a n c  Ir bestaat : E == n h. v 
(n == geheel getal ) . ' Verder kan een elektron van één der 
discrete hànen , daardoor bepaald, · op een an dere overspringen 
en straal t daarbij licht 'uit met een frequentie gelijk  aan 
het h-de deel  van het en8rgi evel'schil . Daarmee werd precies 
de plaats der waterstoflijnen verkregen, die zoo nauwkeurig 
bekend waren , en opgehelderd waarom juist waterstof zulke 
bepaalde kleuren uitzendt . 

. Ook voor de chemie is de  th eorie interessant, o mdat 
er b. v .  de con stitutie van het waters tofmolecuul mee 
voorspeld wordt. 

Er was iets spottends in de  stem van spreker, waar hij 
e
'
r terloops aan herin nerde dat er zoo ongeveer om de 

tien jaar een andere beschrij v ing van het atoom ons ko mt  
verrassen. En  tegel ijk  iets fa�cineerends, waar hij met een 
paar een y oudige krij tkrabbels op 't bord een w aterstofatoom 
ontleedde in twee dingen, een , uiterst klein positief geladen 
i ets of  kern , niet grooter van volume dan 1 0- 1 8  c . :N13 . ,  een 
nietigheid die wij ons bezwaarlij k  kunnen voorstel lèn en 
dat dan de eigenlij ke drager van de waterstof zou zij n ,  en 
als onafscheidelijke metgezel een om die kern wentel end 
elektron, ter kleinte van 1 0- 1 3  c .JYI 3. In verhouding tot 
den uiterst kl einen omvaug dier samenstellende w aterstof
deelen, is de afstand waarop zij rondom elkaar wentelen 
zoo groot, dat ecn atooUl systeem vergeleken kan worden 
met ons zpnnestelsel . Elk atoom een pl anetensysteem ! 

Spreker ' had gelegenheid te wij zen op de onschatbare 
diensten die Prof. IC a m  e r  1 i n  g h 0 n n e s  te Leiden in zij n 
Cryogeen-laboratorium tot onderzoek van la ge temperaturen 
aan de wetenschap bewij st bij haar streven om hd wezen 
der materie te doorgronden . 

"Vie van het belangwekkende onderwerp meer wil weten , 
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verwees spreker naar de  opstel len van Dl' .  C I a  y (van 

Delft) in het Chemisch }TTeek blacl (30 Sept. 1 9 1 6 ) *) ,  naar 

de drie voordrachten verleden jaar dool' Prof. L o r  e n t  z 
te  I-Iaarlem gehouden en in druk vel:schenen , en naar het 

verslag van het N atuur- en . :Geneeskundig  Congres 1 9 1 7 ,  

w aar spreker over het onderwerp een ve rhandel ing ten 

beste gaf. 

':':) Dl' , J. C l  a·y b ef:lloot zij n artikel " de bouw van h�t atoom" 

met de volgen d e  woorden : 

" Het atoommodel is dus in korten tij d ,  naar ' "\vij gezien h e b b en ,  

aan tal v a n  geh eel versch ill ende versch ijnseJ en aan gepast e n  d e  

natuurkundige kan zich h e t  atoom voorsteUèn a l s  e e n  systeem,  

analoog aan h et plan etensys teem , een sys1 eem dat n u  reeds aan 
rijkd om van versch ij nsel en het groote plan eten sys teem even aart. 

T usschen di e direct te aanSCh01l\Ven wereld i n  het groot en de 

0 11  ein di g kleine wereld v an het atoom st aat de rnen8ch met zijn 
dorst naar b.egl'ijpen. Hij kall en zal ll iet 1' U:-iten voor hij beül e 

in e e n  systeem van wetten to t eelJ hei d heeft gebrach t" . Ref. 
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Dr. J. H. ABERSON ,  
Leerctar aan d e  Landbouwschool te Wageningen . 

DE BETEEKENIS VAN DE ENZYMEN 
IN DE LEVENDE NA TUUR. 

Dr. J. II. A b  e r s  0 n ,  lee l'aar aan de Landbouwschool te 

"Tageningen , sprak i n  het Natuurkundig Genootschap zeer 

onderhoudend over fe l'llleiJ ten of enzymen, stoffen waarvan 

we eigenlij k  nog bitter weinig weten wat hun sam enstel l ing 

be treft. Onze kennis ervan bepaal t ûch hoofdzakelijk tot 

de 'Iverking die zij uitoefenen . 

Alle indivi duen � van de meest eenvoudige tot de uiterst 

gecompliceerde, hebben voedsel noodig dat dool' hun orga

nismen op verschillende wij zen wordt omgezet. Zoo schetste 

spreker hoe die voedselopneming in haal' 'Iverk gaat bij de  

eencellige wezens, i n  hoofdzaak bestaande u i t  een kl ein 

klompje protoplasma, zooals men "yeet de levende stof van 

al le indivi duen . Nauwelijks is dat levende kl ompje  in aan

raking met een brokje voedsel of het pak t het (hoe ,  is  

yoorhands onbekend) en sluit el' zich om heen , waarna' dan 

de vertering, d .W.z . de omzetti ng van dat voedsel in het  

l ichaam geschiedt. De  vertering, dat  wi l  ook weer zeggen 

dat er in het lichaam stoft'en worden voortgebrach t die uit 

het voedsel weten te halen wat voor het onderhoud van 

het individu noodzakel ij k  is . De rest wordt dan ui tgestooten . 

Die zelfde stoffen en die zelfde functie treft men nu ook 
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aan bij . de  meer gecompli ceerde i nd ividuen , b U  de gewer

velde dieren . bij v . ,  ook bij den mensch .  
l-1oe werken nu die fermenten of enzymen ? Spreker 

l ichtte het toe met een proef met coll oïdaal platina. Wanneer 
men daaraan toevoegt waterstofsupel'oxyd, een nog al labiele 
verbinding, ziet men dra de  werking  van het platina. 1-Iet 
maakt uit de toegevoegde verbinding de zuurstof vrij , die 
brui sende te voorschij n komt .  _Met dat p latina gebeurt niets . 
:Men kan er groote hoeveelheden watel'stofsuperoxyd mee 
ontleden, zonder dat het  eenige verandering ondergaat. 
Een . stof die aldus andere stoffen ontl eedt eenvoudig door 
aanraking, noemt men een katal ysator .  

Een dergelijke kataly�eerende werking oefent b .v .  ook 

zoutzuur uit , dat rietsuiker spl itst in zij n samenstellende 

twee enkel voudige suikers : de vruchtensuiker en de druiven

suiker, en  verandert zel f niet .  Eigenaardig dat die fermenten 

alleen geschikt zij n om bepaalde stoffen om te zetten ,  wat 

zel fs zoo nauw luistert dat zoutzuur b.v. wel een bepaalde 

soort van suiker om,zet, maar een andere soort d ie  el" overi

gens zoo goed als precies op lij kt, weer ni et. 

Het zij n l ichamen, die fermenten, van zeer gecompliceerde 

samenstell ing. Eerltj k  gezegd (en duidelij k, zooal s spreker 

het zei ) ,  we weten e l' geen . lor van . De samenstelling is 

nog vrijwel onbekend.  Wel zou het aan prof. P e k  e l 

h a I' i n g te Utrecht � lalt ij d volgens zij n beweren - gelukt 

zij n om een enzym, en wel het zeer voorname maagsap of 

pepsine, in  zuiveren toestand af te scheiden . Maar daar

over schij nt b et laatste woord nog n iet gesproken. 

Algemeen is  men het er vrtj wel over eens dat de  samen

stel lende s toffen zij n  s tikstof, kool stof, waterstof en zuurstof. 

Er  zij n ook en zy men die zwavel en phosphol' bevatten . Een 

en ander wekt wel het vermoeden, ' dat het eiwitachtige 

lichamen zijn,  ihtusscben in hun  eigenschappen daarvan zoo 
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typisch onderscheiden, dat men juist dool' dat onderscheid 

el' toe gel\:omen is de enzymen te beschouwen als deel en�  

als splinters van het protoplasma, de levende stof. 

Als voorbèelden van enzymen noem de spreker de bekende 

diastase, 'pepsine en trypsine,  die men al s poeder dool' fijn wrij 

ven van de organen, waarin zij v oorkomen , weet te verkrij gen.  -

Elk individu nu beschikt over massa's van dergelij ke 

enzymen, die allen gelij ksoortigen dienst van omzetting op 

velerlei soorten bestanddeelen doen. Om een 'denkbeeld te 

geven van de 'processen die daarvoor noodig zijn ,  gaf spreker 

als voorbeeld een k iemende boon, die wel in de cellen van 

haar zaadlobben eiwitl, zetmeel en zouten besloten vindt, maal' 
hoe komt dat voedsel b ij de betrekke l ijk  ver af gelegen kiem ? 

De cellen der kiem beginnen enzymen te produceeren , 

die de zetmeelkorrels oplossen en veranderen in suiker, die 

in staat is te diffund eeren, d w.z .  van de eene cel in  de 

andere over te gaan en de  kiem te bereiken. 

Andere cellen geven intusschen weer een ferment af, dat 

eitwit weet te splitsen en daardoor verplaatsbaar te maken . 

Aldus kan de kiem zich van verschillende stoffen, die anders 

voor haar onbereikbaar zouden zij n ,  voorzien. 

Zoo ontwikkelen zich o.ok bij gunstige temperatuur in 

den kelder aan de aardappelen de spruiten, die worden 

opgebouw d  uit de ontl edingsproducten , wier ontstaan weer 
te danken is aan het enzym ( diastase) dat door de  kiem 
wordt afgescheiden . lIet proces van het bevriezen der aard
appelen verklaarde spreker door het zich dan omzetten van 
het zetmeel in suiker. lmmersr, ten gevolge van het bevriel'Jen 
zijn de  cellen in de kiem gedood en wat nog van diastase 
aanwezig was, is door de cel len .heengegaan , is allengs In 
den aardappel gediffundeerd en heeft daar de omzetting in 
suiker tot stand gebracht. 

N u kan het zijn dat een aardappel b ij 3° onder nul b .v .  
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nog niet b evrÎlest. Z ij  wordt d'an echter wel zoet. Dan i s  

het echter niet ·de druivensuiker die haar zoet maakt, maar 

d� i'ietsuiker . En laat men de knol dan weer komen op 

normale temperatuur, dan wordt de rietsuiker weer omgezet 

in zetmeel door tusschenkomst van weel' een ander enzym . 

Gelij ksoortige enzymen als de diastase treft men nu ook 

in  andere organismen aan . Zoo b , v . de ptyal ine in het speeksel 
van de hoogere di eren , al s middel bij het kauwen om het 

zetmeel van de spijzen om te zetten in oplosbare, ' diffun

deerbare suiker. En hoe men van de eigenschap van diastase 

op groote schaal in de i ndustrie gebruik maakt, demon

streerde spreker aan de bereiding van mout in de brouwe 

rij en . . Hier is bij de omzetting van zetmeel i n  suiker een 

diastase werkzaam die - naar gebleken is in het labora

torium van prof. B e  ij e I' i n  c k  te Delft - ui t twee stoft'en 

. 
naast elkaar bestaat, één enzym dat de mout maakt en één 

da:t er dextri�e van maakt. Die twee stoffen zij n de maltase 

en de dextrinase . l\'Ien heeft ze toevallig ontdekt door een 

diastase-oplossing in water te doen druppelen in een op

lossing van gelatine  met wat zetmeel . Nu zag men de 

dextrinase in de gelatine doordringen veel sneller dan de  

mal tase . De maltase nu zet he t  zetmeel om in  maltose ; de  

dextrin�se verandert ' t  zetm eel in  dextri ne . Beide proeven 

worden door toevoeging van een bepaalde stof, iodium, ver

schil lend gekleurd, waarqoor men ze onderkent. 

Sp reker verhaalde nu, van de omzetting der zeer ge

·compliceerde eiwits toffen door twee bepaalde typen van 

enzymen : de pepsine en de tryp�ine. Wat er eigenlij k  in  

de maag gebeurt, weet men nog lang niet precies. Wel i s  

men er zeker v an dat he t  opgenomen voedsel , alvorens naar 

de darmen door te gaan , daar in de maag een zeer eigen

aardige bewerking ondergaat en ' wel door tUBBchenkomst 

van den maagwand., die · /';00 gauw stoffen el' mee in aan -
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ri:tldng komen , een pepsine-verwekken de zel fstand ighe id  

afscheidt, het pepsinogeen . TIet eiwit wordt  door d ie  pepsine ,  

geholpen door het zoutzuur dat de maagklieren afsch eiden , 

in stukken gebroken , en die nog al tij d zeer samengestelde 

stukken vinden dan I i n  den darm weer andere enzymen, o .a. 

die waarmede de. pankreasklier gereed staat , een aanvankelij k 

vrij onsc'huldige stof, die haar werking eerst erl angt door 

een tweede stof die afgeschei den wordt door de dar
>
mvlokken . 

Te zamen vormen ztj de trypsine,  di e dan het laatste werk 

verricht aan het afbrokkelende eiwit en het omzet tot de 

z.g. amido-zuren : . stoffen van zeel' eenvoudige samenstelling 

die gemakkelijk  in de  bloedbaan kunnen worden opgenomen . 
En door tusschenkomst van het bloed worden dan de organen 

en de cellen van het individu van voedsel voorzien en houdt 

elke cel er een gansch arsenaal op na, dat de ingredi ënten tot 

stand brengt die v oor de opbouwing van het ind ividu noodig zij n. 

Laat ons niet vergeten dat er binnen 
-
in de darmvlokken 

nog een enzym functionneert als politieagent, speciaal om 

te  zorgen dat wat nog niet volledig afgebroken mocht zijn ,  

nog  verder afgewerkt wordt. 

I-Iet behoeft wel geen betoog dat men bij de studie van 

deze ingewikkelde processen al spoedig voor de  vraag stond : 

hoe komt ' t ,  dat waar die enzymen van de maag het eiwit 

zoo gretig aantasten ,  zij maag en darm zelf ongemoeid laten ? 

Er zijn twee hypothetische antwoorden op deze vraag be

proefd : vooreerst dit, dat de maagwand uit l evend proto

plasma zou bestaan , waarop de enzymen geen vat hebben ; 

en dan de verklaring naar . aan lei ding van de proef met een 

konijn ,  ' t  welk men pepsin e  i ngespoten, eenig b l oed afge

tapt en aan het bloed serum eiwit toegevoegd had . Het eiwit 

was dan onaangetast gebleven . Er was - zoo meende men 

een anti-pepsine gevormd.  En zoo zou er ook tegenover het 

trypsine een anti-trypsine gevormd worden . 
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Of dat nu werkelij k zoo met  den rnaag- en darm wan d 

gebeurt, of daar voortduren d die an ti ' s  aanwezig zij n ,  de 

onderstelling vindt wel eenigen steun in wat men ontdek t 

heeft bij spoel- en l i ntwormen, die " op  bun  dooie gemak" in ' t  

menschelij k ingewand leven en aan de pepsine , maling hebben" . 

Op het sap van ui tgeperste spoelwormen bleek namelij k  die 

pepsine en trypsine niet te werken . Zij m oesten dus, d ie wormen, 

in hun lichaam an ti 's ronddragen,  die hen veroorl oofden 

rustig in dat gevaarl ij k milieu van verterende enzymen te leven. 

Spreker wees nog op 'een aEder maagenzym , de leb ,  met 

haar stollen d  vermogen, waarvan P e k  e l  h a I' i n g en V a n  

D a m hebben aangetoond dat leb en pepsine precies dezelfde 

stoffen zij n , wat in dezen crisist!j d voor de kaasmakerij 

ui tmuntend te pas komt, omdat men nu geleerd heeft de 

kal vermagen te  vervangen dool' val'kensmageIL 

Ten slotte behandelde spreker nog een aantal enzymen, 
waarmee men in het  dagelij ksch l e ven herhaaldel ij k  in 

aanraking komt.  lIet  verkl euren , e indel !j k  zwart worden 

van tuinboontj es ,  van doorgesneden appel en of  aardappel en, 

wordt veroorzaakt door een enzym dat de zuurstof uit de 

lucht verbruik� om daarmee versch i l lende splitsingsproducten 

van eiwit om te zetten in melanine .  Zoo spel en een groote 

rol in het' gansche prantenr-1j k de oxydasen en de peroxy

dasen van de actief werkende cel len, door zuurstof af te 

geven en de verbranding te bevorderen. Zij worden in hun 

al te ver brandende werking weer in evenwicht gehouden 

door een schildwach t in iedere cel, een enzym of katalase 

die de  verbrandende werking weet te remmen.  

Spreker had nog wel · wi ll en voortgaan i n  het wondere 

samenstel van het le vende schepsel . Maal' de tij d preste. 

Dr. A b  e l' s 0 n '  s . voordracht was zeel' boeiend ook door de 

vaak humoristische uitvallen ; ze werd toegelich t door een 

reeks belangwekkende proeven . 
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Dr. JOHANNA WESTERDIJK, 

Hooglferaar aan de Universiteit te Utrecht.  

PLANTENZIEKTEN EN MISOOGSTEN. 

Twee vrouwen gaven ditmaal bekoring aan de natuur

kundige voord rach t in het Genootscb ap " Diligentia" , Ir. :Th1 . 

de K o n  i n g i n - m  0 e d e  1', wier tegen vvoordigheid altij d 

feestel ijke wij ding geeft aan een samenzijn ,  en mejuffrouw 

Dr. J o h  a n n a We s t  e l' d !j k ,  hoogleeraar aan de  univer

siteit te Utrecht. De eerste vrouwelij ke professor , tevens de  

eerste vrou w d i e  voor het Genootschap optrad - moge zij  

vele navolgsters hebben, zij  zullen e r  welkom zij n - werd 

naar den katheder geleid dool' K o n  i n  g i n  E m m a .  

Prof. We  s t e r  d ij k  nam onmiddellijk voor zich i n  door 

den een voud in haar optreden en , dank z1j haar muzikal e 

stem, door een buitengewoon heldere en krachtige voordracht. 

Zij sprak voor een zaal , nog voller dan anders , over planten

Ziekten, haar studieterrein bij uitnemendheid .  :Th1:et geen 

enkele aanteekening voor zich, sprak zij voor de vuist en 

in logische . volgorde baar mooie zinnen en bouwde aldus 

baar reden op tot een schoon geheel. 

Over plantenziekten ! Wat hebben zij een invloed gehad 

op den men sch en wat doen zij het nog altij d ,  en zullen 

het wel altij d blij ven doen, op de menschelij ke cul tuur. Het 

heeft' wel lang geduurd vóór de  mensch wist waaraan zij 

waren toe te schrij ven . Nog n iet zoo heel lang geleden , 
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waren er nog streken waal' m en d i e  ziekten ,  eVfmals in de 

:Middeleeuwen, � toes'chreef áan de  wéel'sgesteldheid ,  of  a an 

bovenaardsche krachten, al naar de  geestesstemming der 

bewoners of hun graad van ontwikkeling. Eerst tegen 't  

midden der 1 9de eeuw is men ee� inzicht gaan krij gen in  

de  oorzaak van de epidemieën d ie  zulke misoogsten ten 

gevolge hadder: , dat er tij den waren dat de  bevolking uit 

het westen van Europa moest wegtrekken . 

De oorzaak is te zoeken in zeer kleine organismen uit 

het plantenrijk, schimmels of z wammen, terwijl een klein 

gedeelte van de plantenziekten aan bacterieën te wij ten i s .  

M en kent de  schimmels ,  d i e  draderige organen van rottende 

bestanddeelen, d ie ,  als de omstandigheden gunstig zij n ,  een 

p lant binnendringen door de openingen van het blad en het 

weefsel er binnen aant�Bten en verwoesten . Zij zuigen de 

plant llit door middel van talrij ke 7,uigorgaantj es aan de  

lange schimmeldraden . Aldus leeft de schimmelparasiet ten 

koste van de plant en zorgt tegeltj k  dat zij sporen nalaat, 

kleine kiempj es eener nieuwe schimmelgeneratie, die zij 

afsnoert  en door al le rlei agen tia, door den wind, door het 

water of door in secten, op atldere planten , dikwij ls heel ver 

verwij derd, worden overgebracht .  

Bij de  talrij ke wonderlijke vormen dier parasieten zou 

spreekster niet stilstaan . Wel wees zij op de zeer eigen

aardige voortplanti ngsorganen , microscopisch kleine vruch tjes 

die openspringen en waaruit dan het sporenstof al s een fijne 

wolk naar bu i ten stuift . . 'vVeer andere zwam vruchtj es h ebben 

aanhangsel s ,  waarmede zij zich gemakkelij I c  vasthechten aan 

insecten die de plan t waarop de
-

schi m mel  huist ,  bezoeken.' 

De inse cten dienen aldus als intermed i ai r  v o o r  de over

brenging van de  ziekte van plant op plant .  

Een b U zondel' ge vaal'Uj ke  ziekte is die van den aard
appel . Eenmaal dool' de · Phy tophtho1'a 'in('estans aangetast ,  
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beginnen de bladeren van de aardappelplant b ruin te worden 

en gaan verschrompelen . En dat gaat zóó vlug, dat al s b.v. 

de ziekte in Juni plotseling uitbreekt, reeds na verl oop van 

enkele dagen alle l oof is afgestorven. De knol wQrdt dan 

niet meer vanuit de bladeren gevoed en de groei is tot 

ophouden gedoemd. Maar ook de knol wordt door de Ph. 
intes tans aangetast, vooral wanneer in Augustus het weer 

vochtig broeierig is. De sporen die de schi mmel aan den  

onrlerkant der  b laderen te  voorschij n doet treden , worden 

dan gemakkeltjk afgeregend en komen zoo op de knol . De 

zwam stUvvt er haar draden door de kurkhuid heen en het 

zetmeel weefsel wordt vernietigd .  

Spreek�ter beschreef de j aren 1 845 /46 ,  gedenkwaardig 

in de geschiedenis van 'VV est-Europa, toen de ziekte onder 

de aardappels vreeselij k woedde ,en te ernstiger in  haal' 

gevolgen was, omdat er toen nog zoo veel aan de verkeers

middelen on tbrak en men het tekort aan voeding niet of  

zeer onvoldoende kon aanvullen door  aanvoel' van graan 

of ander voedsel van el ders. De bevolking leed toen ver
schrikkelij k  onder de plaag . De regeering mobiliseerde de 

toenmalige groote mannen van de wetenschap, o.a .  G e  r a r d 

V I' 0 I i k ,  secretaris van de Kon . Acad . v. vVetenschappen, 

die in den Academie-tuin een proefvel d met �ardappelen 

bestudeerde, maar niet tot een opl ossing kon geraken . Ook 

de toenmalige bekende zoöloog, prof. P. 1-1 a I' t i n  k te 

U trecht, zette zich aan het onderzoek. lIet gelukte hem 

inderdaad de oorzaak te  vinden en- de zwam Ph.  infestans 

op heete l'daa1d te betrappen. All een kon hij de oorzaak van 

het bederf in de knol nog niet vinden en wist ook niet 

goed wat el' tegen te doen . Eerst eenige jaren later, in 1 85 7 ,  

i s  het aan den Dui tsc ber S p e e r s c h n e i d e r  gelukt vast 

te stellen dat dezelfde schimmel van het loof op de knol 

overgaat. lEer dienen vooral de zwemsporen ,  orgaantjes 
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met bewegel ij ke draden, d i e  het water a l s  agens gebruiken 

om in natte zomers van het loof naar de knol over te gaan . 

De  '�)Oeren ruiken in die natte zomers dan de gevr:esde 

ziekte in  de  lucht. 

Aan de bladeren en de knollen liet spreekster nu in  

lichtbeel den de  ziekteverschijnselen zien , de bruine vlekken 

en de aan de oppervlakte aangetaste knol ,  die dan verder 

aangevallen en verwoest wordt door naar bin nen dringende 

bacterieën , voor wie de  z wam a. h. w .  den weg bereidt. 

In een aantal tabellen demonstreerde spreekster de hevig

heid der epidemie  van 1 8 4 5 / 4 6 .  In Friesland b .v .  waren 

van de 1 0 000 beteelde bunders 830 0 b zIek  en zoo on ge

veer was ook de verhouding in Zeeland , Braban t, Zuid

J-Iolland  (in de  laatste provincie . van de 1 2  000 bunders 

bij na 1 1  000 ziek) . Alleen Limburg, waal' het in  �ugustus 

-veel minder nat weer is, kwam el' tamelijk goed af. 

Noodlo ttig waren de ge volgen voor de bevolking. De 

.ondervoeding was de oorzaak dat in 1 8 47 het geboortecij fer 

daalde  van 34 per mil le  op 24, dat van d e  huwelijken van 

1 5  op 1 0 .  In Ierland was de toestand nog veel erger. Van 

dien tij d dagteekent de groote exodus naar Amerika. De 

Staat Ohio is bijna uitsluitend gekol oniseerd door Ieren 

uit de hon gerj aren '45 en ' 4 6 .  
Zoo zien wij o ok  hier t e  lan de weer o�der an gsten en 

beven het n ieuwe oogstjaar tegemoet .  Zal het weer nat zij n1 

evenals i n  1 9 1 6 ? Intusschen we staan er thans anders tegen

over. We bezitten thans in  de  Bordeaux'sche pap, de  be

kende blauwe  v loeistof (opl ossing van kopervi triool )  een 

voortreffel ij k middel tegen de  ziekte. Als men de . aard

appelplan t met die vloe i stof goed en grond ig  bespuit, worden 

alle schi m mels  en hun sporen vern i eti gd en werkt het v ocht 

zelf stimuleere nd  op het aal'dappelb lad .  

In lichtbeelden liet spreekster dat besproeien v an onze 
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velden in den  zomer zien . Helaas, de belli gerenten hebben 

zich van alle koper meester gemaakt voor die andere zwam, 

den alles vernielenden krijg .  De bereiding van Bordeaux'sche 

pap s taat stil . Maal' daar is nog een ander middel ,  ditmaal 

een preventief middel Men heeft aal'dappelsoorten leeren 

kennen, die bestand z ijn  tegen de zwam en men zal nu 

wel, noodgedwongen , hoe de boeren ook pruttelen dat 

zij geen markt maken, die soorten moeten gaan telen. 

Intusschen is het ook al gebleken dat de soorten d ie nu nog 
weerstand bieden aan de  zi ekte, op den duur ook aan de 

Ph. infestans ten offer val len.  Zoo b . v .  de bekende Eigen

heimers, vroeger immuun, thans ook al niet meer. _Men zal 

dus voortdurend moeten blij ven zorgen om steeds nieuwe, 

resi stente soorten achter de hand te hebben, vooral in ons 

land met zij n vochtig en voor de ziekte gunstig klimaat. 

Spreekster ging thans over tot een bespreking  van schurft

ziekten van het ooft, van peren en appelen ,  d ie ook weel' 

dool' een draadschimmel werden veroorzaakt (Fusicladium) .  

De vruchten krijgen bars ten en scheuren en vallen vroeg

tij dig af. Verraf?8end was het l i chtbeeld yan een J avaansch 

l andschap, waal' een hadji en zij n  volgelingen bezig zij n  de  

sinaasappelboomen , d ie  men in  O .-Java veel aantreft ,  met 
een koperzoutvl oeistof te bespui ten tegen zwamziekten . 

Eenmaal op Java zij nde, besprak prof. ,V e s t  e r  d ij k  de 
kotJl ebl adziekte. �t[en zal zich herinneren hoe tu sschen de 

jaren 1 8 60  en 1 8 70  de 'cul tu ur van koffie op Java en in 
andere koffielanden sterk ach teruit ging. I-Iet blad \verd 

aangetast, de bessen w�rden vlekkig, verschrompelden en 

. vielen af, de  boom was niet in  staat ni euw hout te maken. 

Kortom ' t  was een bee!d van al geheele verwoesting . Op 
Ceylon was het nog erger dan op Java.. Daar heeft men de 

geheel e cultuur el' aan moeten geven en de velden omge

bouwd tot theeplantages .  
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B ij  ons i s  het gelukt andere soorten t e  telen, beter be

stand tegen de  zj ekte. De verschij nselen v'an de  ziekte zij n 

weer analoog aan het - optreden van andere zwammen : 

draden die met hun zuigorgaantjes de weefsels aantasten, 

sporenvorming in den vorm van oranj ekleurig stof aan den 

onderkant der blaren, gemakkelij k  haken van die stofjes  aan 

een insect ,  daardoor versprei ding van de zi ekte en bevor

dering van de verspreiding door de natte mousson . 

Van d e  verwoestingen kan men zich een denkbeeld  maken,  

wetende dat  waar in 1 8 60-'65 Java produceerde 2 mill ioen 

pikols koffie, in de j aren 1 9 00-'05 de opbrengst gedaald 

was tot 785  000 picols .  Gelukkig dat tenminste in Brazilië 

de k offiebladzi ekte niet voorkomt.  Zij is dan ook waarschij nlij k 

naar Oost-Azië overgebracht uit Afrika. 

'N el kan men z eggen dat de fij ne, aromatische Javako ffie 

of Coffea Arabica tot het verleden behoort. :Men heeft uit 

Afrika n ieuwe soorten weten over te brengen , waarvan wel 

de meest bekende de  Liberia-k:o ffi e , die tenslotte ook al niet 

bestand bleek tegen de ziekte en vervangen i s  door de 

Robuf3ta met haar vluggen gl!oei en ruim product, dat echter 

lang niet zoo fij n van aroma, is al s o de  vroegere Javakoffie. 

I-Ioofdzaak voor den Javaplan ter is ,  dat hij een groote 

productie voor weinig geld op
, 

de 0 wereldmarkt weet 0 te 

brengen . Alleen op die voorwaarden zal hij op den duur 

tegen de  Brazil i aansche koffie kunnen concurreel'en . Men 

moet el' ook steeds op bedach t blij ven om weer and ere 

soorten achter de  han d  te hebben , die  onmiddellij k  kunnen 

inval len zoodra de  0 ziekte de in cultuur zijnde  koffie heeft 

aangetast. In 's Lands Plantentuin is men dan ook voort

durend aan 't  proeven nemen met weer andere variëtei t(en . 

Er volgde nu een korte beschrij ving van de cacao-mot 

en hoe van dat insect de  nakomelingschap, d e  larf j es zich 

een weg boren en het vruchtzaad, de bessen wegvreten. 
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Dat n estige motje heeft groote el lende in  de cacao-cultuur 

doen ontstaan . Ook hier heeft . men met s ucces ,  door kruising 

met . andere soorten , hibriden verkregen die minder vatbaar 

zijn voor de ziekte. 

In Amerika, waal' alles steeds veel erger is dan in Europa 

en altij d the big,c;est things in de wereld gebeuren, woeden 

na tuurlij k  ook de plantenziekten op groote schaal . En dat 

is waar ook. I-Ioezeer ook de Amerikanen soms kunnen 

.opsnijden, het is zeker dat de ziekten onder de planten daar 

hevig kunnen huishouden , Spl'. heeft er zeI "e  de  gevolgen 

van gezien . En zij liet het haal' gehoor aanschouwen dool' 

de  schimmen van tam m e  kastanj eboomen op het scherm . 

In het Oosten van de Vereenigde Staten tast een bepaalde 

schimmel (Eudothia) stam en takken van den boom aan . 

Tevergeefs heeft de Ameri kaan dool' het plan ten / van 

gordels van onvatbare boornen tusschen de zieke streken , 

den voortgang trach ten te keerel1 .  Van de staat N . -Yersey b eeft 

de plaag zich naar het Zuiden toe uitgebreid en i s  reeds 

in Vil'ginia beland.  De kastanj eboom i s  in  de Vereenigde 

Staten ten ondergang gedoem d .  Geheele bosschen zij n ver

woest, a .  b.  w .  verbrarid dool' die kleine, nietige zwam . 

En dan de hardnekkige aanval len van h et z .g. ·Middel 

landsche Zee-vliegj e op het fruit van Hawaï en Australi ë . 

Van ui t lIawaï kwam het insect naar Californië en bedreigde 

daal' de  fruitcul tuur met al gebeel e vervvoesti ng, Bier hebben 

de A merikanen met een gansch leger van gedresseerd e 

" officieren " dien kleinen indringer uit de boomgaarden weten 

te houden, door allen in voer van planten en vruchten van 

lIawaï naar het vasteland onder scherpe controle te houden . 

1\1:et een kort woord wat deze geschiedenis on s l eert en een 

dankzegging tot Hare Maj esteit en haar aandachtig publ iek, 

eindigde J o h a 11 11 a W e s t  e l' d ij k haal' boeiend verhaal . 
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Dr.  A. 11 . BORGES I US,  

LeeraCt')' b ij het 111. O.  te  's-GI'cr:uenha,fje. 

BUIGING EN INTERFERENTIE VAN LICHT , 

Dr. A .  H .  B 0 l' g e s  i u s � d ie  voor de l eden van het  

Nat u u rk u n d i g  Genoo tschap op trad - he t w as de laa tste 
voord l'acht i n  dit se izo e n  - herin nerde in den  loop zijner 

rede aan een tweetal zeel' belangrij ke ph ysisch e ve rhan

de l i ngen d ie wU in  den  verl oopen w inter moch ten h ooren : 

over de qua n ten - e n  de rel at i  vi tei ts theori eën . 1-Ioe inter

ressan t die voordrach ten ook waren , wij kunnen niet o n t

kennen dat wij ons bij B 0 r g e s  i u s op vaster bodem voel den , 

n u hij ons midden i n  de physische praktij k b rach t, een 

onderwerp behandelde waarover wij reeds in  onze j eugd 

belangrijk e  dingen hoorden en waarmee reeds voorgangers 

in 't wetenschappelij k  onderzoek uit het  grij s verleden, 

N e w t o n, 1-1 u ij g h e n  s en zoo vele  anderen vertrouwd waren . 

Aan den anderen kant is het voor den versl aggever 

tamel�j k  lastig een geregeld overzicht te geven van een 

verhandeling over buiging en interferentie v an lich t, een 

der mooiste voorbeelden van de toepassing der mathesis op 

de natuurkunde. vVij wil len het intusschen beproeven en 
moeten erkennen dat de geachte spreker er naar streefde 

het zij n gehoor niet al te moeilij k te maken. Zooveel is 

zeker dat hij het onder de bekoring wist te brengen van 

zijn  mooi onderwerp . 
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"'\iV at buiging e n  interferen ti e van licht i s ,  ieder kan 

het waarnemen, als hij eenvoudig een gaatje  in een b lad  

papier prikt en daardoor naar een l icht  ziet ; hij a an

schouwt 
. 

het  verschijnsel al s hij  op  een  vochtignevel 

achtigen avond de kringen ziet  rondom de straatlantaarns ; 

wanneer hij van een dun schi lfertj e  mica, in het li ch t 

gehouden , de fraaie kleul'nuanceeringen bewondert.  En zoo 

meer,  wan t in al lerl ei vormen en openbaringen ontmoet men 

die buiging en die interferentie van het l ich t  in bet leven van 

den dag. 

Dezen winter op deze zelfde plaats werd nog herinnerd 

.aan de beroemde proef van lVI i c h e l s 0 n - M  0 l' 1 e y en aan 

de bui gin g van Röntgen-stralen . Spr. zou er straks op teru g

komen. Nu eerst iets over het eigenlij ke wezen van l icht

stral en . Van oudsher heeft men aa n die stralen een rech t

l ij nige beweging toegeschreven , afgaande op het woord straal . 

Maal' li chtstraat is een zuivere ficti e .  lIet licht is een golf

beweging evenal s het gel uid en de electrische golven in den 

aethe l' .  Even al s dezen buigen ook de l ichtgolven zich 

gemakkel ij k  om hindernissen heen. Van proj ectiel en die 

het licht in  de rnimte zou afzenden, linea recta, i s  dus geen 

sprake . In 1 660 heeft G r i  m a l d i reeds buigingsvel'schij n

selen beschreven en N e w t o n  onderzoch t ze nauwkeurig 

blijkens het 3e (ni et vol tooide) boek van zij n Optiek. En 

wij in het dagel ij ksch leven ? Wij zien ook het l i cht ,  een 

hindernis ontmoetende, achter die hind ernis weer te voor

schij n komen , evenals wij in den gang het geluid hooren 

dat uit de openstaande deur uit  de  kamer komt.  

Een van spreker's  eerste proeven - zij n  voordracht was 

a. h. w. één demonstratie - liet den in vloed zien van een 

gel uidsbron op een vlam, ten nau \vste sa,menhangen de met 

de hoogte van den toon . 

Dat het l icht met zij n wel  20 000 maal kortere golven 
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dan die van het gelu id ,  zi ch buigt bij het ontmoeten van 
hindernissen op zijn weg, kan men, behalve telkens in het 
dagel gksch leven , in proeven waarnemen ,  wanneer ' men 
het - zooals spreker herhaaldelij k deed - door een nauwe 
spleet le idt  en het beeld van het l icht op het scherm zich 
ziet verbreeden. lIetzelfde ziet m en als men het l icht laat 
gaan langs dunne draden of langs de fijne stofj es van 

lycopod iumpoeder. fIet l i ch t bui gt  en spli tst zich dan zoo
danig dat de kle

'
uren te voorschijn  komen en de schitte

rendste spec tra en kleurringen de werking del' buigi ng 
d oen zien . 

Waarom gie l i chtbu iging ju ist merkbaar wordt als men 

het l i c h t  dool' een kleine of smalle open i ng laat vallen ,  zal 

duidelij k  wO l'den a l s men weet wat men ondel' in terfereeren 

van het l ich t verstaat .  

Bij elke tril lende bewegj ng  krijgt men e e n  golflij n .  Zij 

kan .. samengesteld zij n ui t v l ugge o f l angzame tr i l l in gen ; de 
trill ingen k un nen zij n zwak of s terk, het l i cht kan tri l len 

met enkelvoudige of  samengestel de gol v e n ; ein del ij k  in de 

v ierde plaats, Ol' kan ook versch il zij l?- in de fasen del' gol ven . 
Een golf kan gel U k  op eu neer gaan , of haar fase kan 

tegengesteld zij n  aan die v a n  de vo lgende . Zoo ontstaat 

he tz ij versterking of opheffing van het lich t  - d. vv . z .  het 

l i cht interferee rt .  

Een l ich tgol f kan zich spl i tsen i n  twee wegen ; zij n die 

e ven lang en komen zij weer sam en , dan z�l er aan het 

punt van samenkomst v ersterking van l i cht zUn ; i s  de 

eene weg · daarentegen een halve golflengte lengte langer, 

dan zullen ge lich tgolven langs die twee wegen weer sam en

treffend ,  e lkaar verni etigen , d. w. z .  op dat punt van samen 

komst zal d uisternis intreden ,; is de een e weg een heele 

golf langer, dan zul len zij weel' met  gel ij ke fasen b U  elkaar 

komen en elkaar versterken . En zoo kan het gebeuren dat 
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het  lich t in z Un  gol fbaan zich In  dr ie  en meel' kanalen 

spli tst en worden de in terferen t ie verschij nsel en dus ge

compliceerder. 

Door een demonstratie met geluidsgol ven maakte spreker 

dat interfereeren zeel' duidel ij k . I-lij l iet  de 3 c .J\ L  lange 

gol ven eerst gaan langs twee afgebakende p recies evenlange 

wegen . Bij het punt van samenko mst b leek het geluid ver

s terk t .  Toen w erd de  eene weg een halve golflengte inge

kort, de gel uidsbron weel' aangezet en het  geluid bleek 

opgehe ven .  vVaarom ? Omdat de twee gol ven in tegengestelde 

fasen bij elkaar waren gekomen . 

Zoo waren wij ontvan kelij k  geworden v�or het  fraaie 

beeld dat spreker op het scherm wierp tel' verklaring van 

het inte rfereeren van watergol ven . 

Het 'was ons nu d uidelij ker dan ooi t geworden d at een 

l ichts traal een on ding is. Het licht moet men zich altij d 

voorstellen als een beweging van gol ven , niet  al s  een straal . 

Van de man nen die dat  yoorgevoeld en in hun theorieën 

vastgelegd hebben,  C h r. 11 u ij g h e n  s ,  rr h o m  a s  Y 0 u TI g en 

F r  e s n e  1 l iet  spreker de portretten zien en karakteriseerde 

kortelij k hun ve rdiensten. Dan volgden een geheele reeks 

l i chtbeelden en demonstraties tel' verklarj ng van de theorie 

der buigi ng  en interferentie .  In schematische figuren trachtte 

spreker aanschouwelij k  te maken hoedanig het resu ltaat 

moet zij n van door een open ing  vallend interfereerend l i ch t  

bij d e  ach ter a i e  opening weel' samentreffende l ichtgolven ; 

hij maak te het d uidelij k hoe bij het doorlaten b . v .  van 

samenwerkende gol ven bij het  samentreffen het  resul taat 

gel ij k  moet zij n aan de h el ft van de eerste inv� l Iende zone .  

Is de  mid denstof waardoor het l icht  gaat een lens ,  dan 

is mathemcttisch u i t  te rekenen (spreker verklaarde het 

weer aan een schemati sche figuur op het scherm ) ,  hoe 

de golven zullen gebroken worden dool' een bol le lens .  
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Z1j 7,ul1en bol vormig m oe ten u i ttreden tot 7, e  ei ndelij k  sam en
treffen. Val l en 7,ij op een holle l ens ,  dan moet de breking 
aan de  gol ven een beweging ge ven langs bolle opperv la.lcken 
die s teeds zich uitbreiden alsof ze van één punt uitgingen . 

Al die buigingsverschijselen z ij n  door F r  e s  n e l  bewezen 

en mathem atiscb verklaard en de resultaten van da t onder

zoek kon spreker laten zi en aan een reeks fraaie foto's ,  d ie  

nu 5 j aar geleden , door een 3-tal Russische ,studenten te  

Moskou, van de Fresnelsche b uigingsverschij nselen zij n ver

vaardigd .  Er blij kt uit al die b uigingsresultaten,  hoe hier 

mathemati scbe verschij nselen ten nauwste samenhangen met 

den aard van het l icht .  

Onder h'et tal van proeven was een van de fraaisten het 

beademen d oor spreker van de  lens waar de gol�en gebogen 

werden .  Er ontston den in het beeld (het punt van samen · 

tJ.·e.ffen) tal van gekleurde ri ngen, een kleurnuanceering van 

zeldzame sch o onhei d .  Men Zeil beseffen wat er gebeurd was. 

De l ichtgolven waren vaI,l hun weg geleid door de milli

oenen waterdl'o'ppels en veroorzaak ten zoo het schitte
,
rend 

kl eureffect. 

Spreker k wam nu tot de buigingsverschij nselen van 

F r  a u n b o f  e r . lIet licht val t zóó in,  ·dat zijn golven precies 

gelij ke s trepen maken op precies gelij ken afstand van elkaar. 

R 0 w 1 a n d construeerde daarvoor zeer fijne strepen op glas, 

door een verdeelmacbine op gelij ken afstand van elkaar 

getrokken , . wel 1 5 , 000 strepen op 1 inch.  Men krij gt op 

d i e  manier ,  bij in y al lend  licbt, niet  meer donkere banden 

uitvloei ende naar lichte, m�ar scherpe li chtmaxima. Prachtige 

spectra on tstonden op die manier. A ld us <;>ntstaat een enorme 

kleursch i fting. wIe t  de  spectra van h et pri sma wordt tegen

woordig dan ook niet meer ui tslui tend gewerkt, vaak m et 

het traliescherm. 

Zoo is  men e l' toe gékomen om de Rön tgen-stralen met 
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hun gol flengte, n og 1 0,000 maal korter dan d e  al buiten

gewoon korte van het viölette li cht, te zien buigen door 

de regelmatig gegroepeerde kristalmoleculen . Hier stond 

de spreker ook stil bij de  interferentie zonder buiging, bij 

de fraaie kleuren op d unno plaatjes mica of in op water 

drij vende petroleum en bij de  onderzoekingen naar die 

verschij nselen doel' F r  e s  n e l  e. a .  :M:en heeft langs dien 

weg de golflengten van verschillende l ichtbronnen en ook 

omgekeerd de dikte van die · teere v liesjes berekend. Men 

heeft ook (J a m i n , lYI i c h e l s o n) interf81'om eters gecon

strueerd en daarmee allerlei metingen verricht, o .  a.  ter 

bepaling van de brekingsi ndices van zoutopl ossingen en de 

allerm erkwaardigste meting van den standaardmeter te Parij s 

door :M: i c h e l s 0 n .  JY1et  een daarvoor expres geconstrueerde 

machine heeft hij de lengte van den standaardmeter vast

gelegd als zijnde één millioen 553 duizend 1 6 3i  golflengten 

van rood cadmiumlicht. vVij kennen de oude maten , bij v . 

die van de Grieken niet meer, maal' het verre nageslacht 

zal met behulp van het onv eranderlij ke cadmiumlicht preeies 

kunnen uitmaken hoe l ang onze meter i s  geweest. 

Spreker l iet ook een afbeel ding van de beroemde proef 

van M i  c h e l s 0 n zien, die den doo dsteek heeft gegeven 

aan de aethertheorie - de proef om te onderzoeken of i nder

daad het licht in  de richting waarin d e  aarde om de zon 

draait, sneller gaat dan in de omgekeerde richting .
, 

Zij 

leverde een absoluut negatief resultaat. - behalve  dan de 

relati viteitstheorie .  

Evenals R 0 w I a n d e n  onze Z e e  m a n (het Zeeman-effect ) 

heeft lY1 i c h e l  s 0 n .uitgem unt door nauwkeurigheidsmetingen , 

maar hij heeft de beteekenis er van niet weinig overschat : 

:t al het fundamenteele is nu  bekend" - meend e  hij -

" alleen zeer nau wkeul'ige waarneming van b ij zonderheden 

kunnen ons nog verder brengen" . In een voordracht in  1 899 
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gehouden , v erklaarde hij ,  d a t  al le toekom stige ontdekkingen 

voor 't grootste deel in de richting van een u iterste ver

fijning der m eetkunst moeten liggen . En verder : " de 

belan grij kste hoofdwetten en fundamenteele feiten van de 

physica zijn alle  ontdekt en than s zoo gegrondvest, dat  de 

m ogelij kheid dat ze ooi t  tengevol ge van nieuwe ontdekkingen 

door andere vervangen worden , in e�n uiterst ver ver

schiet l igt . "  

D i t  werd "in 1 899  gezegd . En eenige jaren vroeger ( 1 895 )  
ontdekte R ö n t g e n  zij n stral en ; i n  1 89 6  B e c q u e r e l 

de uraanstral en e n  was als gevolg hiervan de beweging  

a l  aangezet, die  t o t  de totale " U  m wertung aller vVerte",  

die we thans beleven;  zou leid en ; tot  een omverwerpi ng 

van haast alle gronddaadzaken en wetten, een bew eging 

waarvan nog niemand weet waarheen ze ons zal voeren. 

Het radium en de ontled ing en  vormi ng van nieu we 

elemen ten , het niet constant ztj n van het atoomgewich t 

werden ontdek t, de relativi teits- en quanten theoriëen kwamen 

op ; een theoretische chaos om ringt ons, waaruit wij slechts 

kunnen hopen � zeide spreker - dat een nieuwe orde 

zal worden geschapen.  

Alleen twee hoofd wetten van de warmtel eer zijn blij ven 

bestaan ,  maar overigens zij n alle physici  het hjero ver eens, 

dat on ze on weten dhei d even eindel oos i s  al s de ru i m te c n  

de tij d .  




