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JAARVERSLAG 1919/1920
uitge b racht i n de Algemeene Vergad ering
29 O ctober 1 820 .

van

V r�i dag

Gedurende het maatschappelijk j aar 191 9/20 had de

:Maat

schappij 3 1 2 leden, van wie er in deil loo p van het j aar acht
overleden zijn.
B ij de
DE

periodieke aftreding

jhr.

ZWAAN,

,V.

der heeren bestuursleden dr. I-I.

\VrfSE,N ELIAS en dr. 'r. VVo BEUKElVIA

werden de eerste twee herkozen en in plaats van den heer
dr.

T. vVo BEUKEMA,

die zi ch

niet herkiesbaar gestelel

had , \Nerd

gekozen de heer jhr. O. J. A. REPELAER VAN DRIEL.
In de hestuursvacature,

ontstaan

door

het

bedanken als

bestuurslid door den heer dr. G. J. M. COOLHAAS, w erd voor
zien door de

-verkiezi ng

van

den heer ir.

A. VROESOlVI

DE

I-lAAN.

I-Iet B estuur benoelude dr. T. vVo BEUKEIVIA t ot eerclid der

Nlaatsch a p p jj .

D e door het

bestuur

b oofdzaak ten d oe l

hehbende

cursussen, zoo als in 1 9 1 8
leden,

eenige

uitgaan

gekeu rd.
In
:

dr. G

.

DE

De zi nt u i ge n

d ee l 44

p e I:,!:) o ne n ,

Tvveenlaal

van

J.

•

zijn

mogelijk te maken, dat voortaan

cn

1 9 1 9 gegeven zjjn op verzoek van
van de l\tfaatsc]l ap p jj , w er d go e d 

No vember en D e cember

dom:
ov e r

voorgestelde reglementswjj ziging, in

1 9 1 9 wenT

i n ]1 et D ierem:·jj k. i-\. an d ezen CU1 'SU�

onder wie

8

i n den loop van het

led en,

een cursus ge h ouden

Glworr, leeraar h jj h et IV1. O. te Den I-� aê1g,

ni et leden d el'

v e rl o o r het bestuur een
van d e II. 1--1 . m r . R. rrI1.

j aar

door h et overljj den

namen

M:ê1ats � h ap pjj .

Y.

BIJLEVELD

w'as

en jhr . O . J. A. R'EPEL AE R ,VAN D RIEL. De eerste

van af 1885 bestuurslid der

:M:aatschappij , de laatste had

eerst in 1919 zitting genOlnen in het bestuu r.

Ook dit j aar gaf , 1-I. lVI. , de I\.:oningin-Moeder ",reder blij k

van I-laar belangstelling i n d e lVIaatsch appij , door een drietal
'
l�eeren de lezingen lllet 1-Iare tegenwoordigheid te vereeren.
, De spreekbeurten werden in' het afgeloopen jaar vervuld door

de 11.1-I. prof. J. P . . I{UENEN, dr. G.

FES'l"

prof. dr.

A. II.

I-IoLsT,

prof. dr. P. EHREN 

B LAA UW , prof. dr . .L\.. A. NIJLAND, dr.

F. A . STEE�SMA, dr. A. SCHIERBEEK, prof. dr. G. v. I TE Rs o N,

prof. dr. L .
J OSSE LI N

DE

v.

ITALL IE, prof. dr. ,V. R EIND ERS , , dr. R. D E

J\ONG en prof J. I-I . ABER SO�.

De ontvangsten , bedroegen dit j aar f 23 . 9 38,235, de uit
gaven

f 23. 694.785, zoodat er een saldo in kas ,\Tas op 31

tus 19 20 van f 243,45.
Behalve het gewone onderhoud, ,verc1 de vloer
hersteld.

Augus 

op het tooneel
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I.

Dr. T. VAN LO HUIZEN:

Lee'i'aar #1. O . t e 's- Grav enhage.
PROTUBERANSEN.

Dr. T. v a n L 0 h u i z e h heeft in het Natuurkundig Genöot
scha p in een voordracht over Protuberansen, de gelegenheid
aangegrepen om op de beteekenis te wij zen van de zonne�
theorie van ' den verleden j aar hier ter stede overleden Neder
landschen geleerde dr. B r e s t e r . Zijn verhan dè Ürig óver de
'
protuberansen ,vas . als h(jt "T �re gehouden in het licht van
B r e s t e r 's theorie der kaitne zon.
Vooraf ging een historisch overzicht vdn de voortgaande
ontwikkeling van dit onderdèel der astro-physica, de natuur
kunde der sterrèn, die (jen zoo dankbare 'bron van studie heeft
in de betrekkelijk dicht bij zjjlIde ster, de Zon.
Protuberansen noemt tnetl het verschijnsel, ' dàt men aan de
zon waarneemt bij een totale zoneclips, als dat hemellichaam
geheel bedekt is door de maan. Zacht straalt ' "dan ' rondOln de
duistere schijf de corona met een ietwat roze ge kleurde sfeer,
de chromosfeer genoemd, waarin in 1733 V a s s e n i u s , bjj de
zonsverduistering van dat j aar, drie of vier roze wolkj es ont
dekte, die, zooals h�j meende, in ' de a tmosfeet van de maan
zweefden. Daarbij bleer het, want het zou ruim honderd jaar

2

duren voor de eerste zoneclips \vetenschappelijk werd onder
zocht. Het was in 1 842, toen onder bijzonder gunstige voor
waarden in het Zuiden van Frankrijk, in de Po-vlakte en
Oostenrijk, het totaliteitsgebied, het verschij nsel werd waar
gen�men. Tal van verklaringen - werden toen gegeven van die
roze vlekj es, die ook toen en sedert bij elke zoneclips aan ' den
raild van de zon, als uitloopers van de chromosfeer voor den
dag kWaInen.
In 1 8 5 1 bij de zoneclips - van dat jaar kwam J u l i u s
S c h m i d t al een eind verder. De protuberansen \varen geen
bergen, omdat zij telkens van gedaante veranderden en zij
kunnen ook niet tot de nlaan behooren, 0111dat zij bij het voort
gaan van de maan door - dat lichaanl worden bedekt.
S c h 111 i d t kwanl tot het vermoeden, dat het lichtgevende
gasnlassa 's zouden zijn, wolken in de atnlOsfeer van de zon.
Sedert zijn de protuberansen voortdurend een bron van
studie gebleven, \vaarbij tot hun \vaarnenlÏng allerlei hulp11liddelen te baat ,ver den genOlllen. Vooral de fotografie heeft
daarbij uitstekende diensten bewezen. Spreker wierp teeke
ningen van protuberansen op het schenn door S e e c h i ont
\;vorpen, die een indruk gaven van �un talrijkheid en afllletin
gen. En behalve de fotografie kwmn ook de spectraal-analyse
te hulp . Zij werd ter verdere ontsluiering van het probleenl
voor het eerst toegepast bij de zoneclips van 18 Augustus
1 86 8 . De verlnaarde sterrenkundigen J o h n 1-1 e r s c h e l,
R a y e t en J a n s s e n zijn toen bij hun waarnemingen in
Eng.-Indië te werk gegaan volgens N o r m a n L 0 e k y e r 's
methode van de korte en lange lijnen. Spr. verklaarde dit
aldus : ,vanneer nlen het beeld van een vlmnboog met behulp
van een lens laat vallen op de spleet van een spectroscoop,
verkrijgt i eder deel van die spleet slechts licht van een be
paald gedeelte van die lichtbron, zoodat daardoor van elk
,gedeelte slechts het spectrUlll wordt gevornld van de gassen
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q.ie zich op die p laats in de vlanlboog bevinden. Nu stelde lnen
den spectroscoop zoodanig op bjj gelegenheid van een zoneclips;
dat het beeld van een protuberans geworpen werd op de spleet
van den spe.ctroscoop. V\Tat zich dan vertoonde nanl men waar
door

den

aan

den spectroscoop verbonden astronOlnischen

kijker. vVil 111en de opnaJne door dezen telespectroscoop tevens
fotografisch doen, dan krijgt men een specto �P:'a�L
"tIet bleek toen dat · de protuberansen een lijnenspectrum
vertoonen, nchte lijnen op donkeren achtergrond, · derhalve dat
men hier \verkelijk t e doen heeft Inet lichtgevende gassen, en
wel voornmnelijk Inet waterstof en natrium. Eerst later is
gebleken dat niet natriunl, nlaar helium de gele lijn geeft. Dit
eerste resultaat Olntrent de chemische saJnenstelling moe st nu
,
nader bevestigd worden. Bedenkt Inen echter hoe weinig kost
bare nlinuten er In aar beschikbaar zijn voor dit onderzoek en
hoevele

kostbare

t elkens bij

exp edities

uitgerust Inoetén

worden

om

een zoneclips dergel�jke waarnemingen te doen

( wanneer ten minste wolken deze niet onluo gelijk Iuaken ) , dan
zien we in onze gedachten de kennis der protuberansen geen
snelle vorderingen Iuaken.
:Men stelle zich dan ook voor den geweldigen, indruk in de
wetenschappelijke , wereld,

toen

na de

zoneclips

van

18

Augustus 1868, waar voor de eerste maal de spectraalana lyse
werd toegepast: door twee geleerden tegeljjk, onafhankelijk
van elkaar, de mededeeling werd ged aan, dat zij de protube
ransen hadden gezien , bjj helder daglicht, zonder zoneclips.
B,ekend is geworden het klassieke woord van Ja 11 s s e n,
toen h�j , na op den 1 8en Augustus 1868 voor de eerste m aal
h. et spectrulu van de ,protub eransen te hebben aanschouwd en
getroffen 'was- ge\voTden

door

de helderheid van sommige

lij nen, uitriep : "Je reverrai ces lignes là en dehors des éclip
ses ! "

E n nadat h�j ,'s nachts daarop de methode had u Jt ge

werkt om dit te bereiken, gelukte het h em i nderdaad reeds

den volgenden morgen dé èerste te-' 'zijn die een protuberans
buiten een ' eclips \vaarnàm.
Op het ' �erste gezicht lijkt dat " ûnmogelijk. n1en zou zoo
zeggen, dat men evenmin direct · aan ' het zonnebeeld , hui ten
een eclips, lnet het bloote oog of met een kijker cel1 -protuberans
kan waarnemeil, als ' dat ' men over dag de ster�ien ' kaI�
zien. Spreker wees er . echter op, dat de verhouding tussch en
de · helderheid van een ster en die 'van den daghemel ' 'veel
kleiner is dan de heldè'théid van een ster en die van den
nachthemel, zoodat wanneer men slechts ' over een middel be
schikte om dë helderheid van den daghemel te verminderen,
lllen overdag in staat zou zijn de sterren en ook de protube
ranseI� te zien. Bij st'erren kan men dit"!! bereiken door kijkers
met sterke ' vergrootingen. Daardoor wordt het licht van de ·
ster veel minder verzwakt dan dat van den daghemel.Wie over
dag een sterrenwacht heeft bezocht of in 't bezit is van een
sterk vergrOoteüden ' kijker, zal zich de eigenaardig'e gewaar
wording herinneren midden op den dag in ' den kijker bijv. de
Poolster te zien.
Nu kan men bij spectraalonderzoekingen de verzwakking
aldus beteikeil. Het ' daglicht vertoont, als teruggekaatst wn
licht, afgezien van de Ftaunhofersche lijnen, in een spectros
coop een continu spectrum. \Va �neer we nu door een toe
nelnend aantal prisma )s de dispersie vergrooten, wotdt het
continue spectrum '. hoe langer hoe breedei',

maar ook hoe
langer hoe zwakker. Een lijnenspectrum daarentegen blij ft ila
genoeg zij n sterkte behouden. ,Vannee�' llleli dus het beeld Van
'
een protuberans ontwerpt op de spleet v'an een telespectroscoop
van eeIi groot dispersievermog en, kali nHm het continue spec
trum naar believen zwakker maken, terwij l de lij nen van het
protuberansen's pectruln eveli helder blijven en dus op den ver
zwakten achtergrond te voorschij n treden.
1\'[et deze methode is het J a n s s e n het eerst gelukt langs

SP � ct!.9scopischen weg" d,e :p.r o.�1.1h�r�n�en, w�ar te nemell in del1

morgen van 19 Augustqs 1868. Tot 4 September -heeft hij zij n

waarJ.?�mi�gen nog voortgezet en· kon Dp deze .wijze vers�hill��lde
:p':rotubel'�nsen teekenen en hun gedaanteveranderingen, vast:
leggen! · D aar hij te Gu.ntoor, een afgelegen plaats i,n Indië,

v��yrkte, . be.reikt�n zijn b erich.ten Europa �erst toen de uit:
kom�t�n van de andere "\vaarnemers reeds b ekend warell ge

worden. Daardoor was L 0 c � y � r, vooral door de mededee:

�inge� van ' � a y e t :wetende dat de protuberansen een bj nen�
..

sp��truln ge-y en, zijn lnethode met vrucht gaan toep assen en
w as er 20 O ytober . in geslaagd ook de protuberansen buiten
een ecUps wa�r te , ne111en.
'. Voor . de A�qdémie des S ciences te P ar�js werd het nu 26
O ct()b.�r d. a: v,. � :een J!lerkwaardige zitting. Tüe!). konden die.
b(ûde . ,w aarnelTÜp.g�11 qnnüddellij k na elka!ar wqrden J;lledeg�-:
deeld· en. werden. :zjj �� . ,a aIlleiding dat de À<;ad,emie ee�l goudel?
gedep.kpenning liet slaaJ;l, 1net aap de ee;ne zj,j de . gegraveerq.
de zonnegod

zij n. :w�gen,. aan 4e ' l�eerzij de ; Analyse d.e$

.op

protub erances so lctir0s

:l8

A.oût . 1f36{3.

, .'

. 1)e . typ��ch� : protuber�n�ep.-lij nen in he.t . spectrum zijn nu

vjj f lijnen van de waterstofseri�, drie bj nen van . het helium, 0lJ.
v:ergE?r nog twee �jj nen van het caJcium, die als H en

.K

l ijn in

het .?on � espectl;'um . voorkom�n en die vooral yoor qe fotogra'j
fische ,: op nanle der prQtuberansel1 van . belal).g . . f:ij n . . E indelijk.
ko.n�t , �teeds voor een Uj n in h�t groen, d�� . 1Y�en wel heeft toe:
g,e schr:eveI!- : a �n

,

een , ' bij

ons

op �arqe . onbekend .element

çoro:r:iluI)..
Spreker . verkl�arde

nu

aan een · , �erie .lichtbeelden hoe

J a n s, � e n �r iI� sla�gde .door het . snel heen. en weer bewegen

v�n , <l. e .. spleet van den spectroscoop vQor de protuberans te�

pl.Ç1aJ8�

van . de held ere . watersto�lijn, een beeld van de, protu

berans op het netvlies van zjjn oog te vormen. W anneer .m�n .
<;len �'pe ctro&;coop · p.u rqaar �nel laat draaien,

�s

dit �en , z.eer ge-

6

schikte rnethode om den geheelen zonnerand naar protuberan�
sen af te zoeken.
Er zjjn hier hvee methoden te onderscheiden, die van de
nauwe spleet en van de wjj de spleet, aan welke laatste de
naam verbonden is van den Engelschen amateur astrophysicus
sir 'lV i 1 1 i a m
dat het geheele
bleken nu, dank
afIlletingen van

H, u g g i n s, die de spleet zoo wij d maakt
beeld van de protuberans er op valt. Legio
zjj het gedetailleerde onderzoek, de vormen en
de protuberansen te ·zijn. Zij zijn terug te

brengen tot twee groepen : de rustende en de eruptieve, 'welke
laatsten zich, behalve in VOrIll, van de eersten onderscheiden
door lijnen in het spectrulll welke op llleta aldalnpen wijzen.
Spreker stond nu stil bij het lllachtige hulpnüddel dat
a l e in 1892 aan de hand deed door het construeeren van de
spectroheliograaf. De spectroheliogrammen daarInee van de

11

protuberansen verkregen, hebben in staat gesteld ook hun
kleuren te bestudeeren die bij een zelfde protuberans dikwijls
wisselen van rood tot blauw en violet. Enkele malen vindt Illen
er ook wit van kleur, waarvan de indruk op ons oog intusschen
ook kan ontstaan door lnenging van kleuren, en ook kan een
violette kleur den indruk van ,vit geven.
In 't algeIlleen kan lllen zeggeIi dat de spectroheliografen
een uitgebreid lnateriaal van protuberansen hebben geleverd,
zoodat men daardoor nu goed op de hoogte is gekOlnen van de
verdeeling der protuberansen over de zon, hun levensduur en
hun snelheid van vorlnverandering.

Op een groot aantal

sterrenwachten is Inen nlet dat inzmnelen van materiaal bezig
geviTeest, het ijverigst zeker wel te Catania, ,vaar de astrophy
sicus A n 11 i b a l e R i c c o, 38 jaar lang dag aan dag tot
een paal' dagen vóór zijn dood ( Sept. 1919 ) een zoo volledig
lllogelijke collectÏ{� protuberansell-'waarneIningen heeft aange
legd.
En zoo heeft lnen kunnen lUlgaan hoe de protuberansen

7
over het zonneoppervlak zij n verdeeld : de rustende komen
,
daar overal voor, de eruptieve zijn 'beperkt tot het gebied van
de zonnevlekken" met welke verschijnselen zij ook de periodi
citeit gemeen hebben. In levensduur zijn beide soorten zeer
verschillend ; slechts enkele ' minuten, hoogstens een paar uur
duurt een eruptieve protuberans ; van rustende neemt men een
levensduur waar van 25 en meer dagen. Aan lichtbeelden liet
spreker zien de st.erke vormverandering der eruptieve protube
ransen en de enorme snell�eid waarmee dat plaats heeft. Zoo
heeft nlen een protuberans waargenomen, die een hoogte be
reikt.e van 725;000 1C.1\1I., d.w.z. van 109 aardstralen, dus bijna
de straal van de zon. Niet slechts neemt men die snelle veran
'
deringen waar in de richting van de straal der zon, maar ook
evenwij dig aan haar oppervlak en ook in de richting van onze
gezichtslij n.
Aan de 'hand van het Doppler-effect. betoogde spreker hoe
men die enorrne snelheden kan aflezen uit de veranderingen in'
de lijnen van het spectrum der protuberansen ; hoe ook waar
schijnlijk het Zeeman-effect invloed heeft op hun verschuivin
gen en veranderingen ; hoe ook onze landgenoot prof. J u l i u s
met zijn anomale dispersie álle verschij nselen op de zon, ook
die der protuberansen tracht te verklaren.
Hier was 's preker gekomen tot die andere verklaring die wij
aan de veelj arige studie van den zOilllephysicus B r e s t e I'
te danken hebben. Tegelijk wierp spreker een sprekend portret
van ' den verleden jaar alhier overleden B I' e s t e I' op het
scherm. De ouderen onder het Diligentiagehoor zullen zich'
nog wel herinneren, dat in 1 8 8 8 dr. B r 'e s t e r voor het Ge
nootschap optrad om over "de zon " te: spreken. De voorbe
reiding voor die voordracht is voor ' hein' aanleiding geweest
zich te verdiepen in het zonneprobleem. Aan zi,j n zonnetheorie,
die steeds in het licht der nieuwe ontdekkingen en waar
genomen verschij nselen is ' gegroeid, heeft , B r e s t e I' zijn ge.:
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' \�
I

heel� verder lev�If, d�rtjg j aren lalIg, onverpoosd geÇl,rbeid�
Volgens B r e � t e r is de zon l1,Ïet voortd-qrend in heftige
beroering ; zij is veeleer het beeld van groote rust. De photo
,
sfeer, de Ol1l.keerende laag de chrOl!losfeer, al deze lagen, bbjven,.
in hoofdzaak ru,stig� D e photos�e�r is a. h. w. een glo�iend
wolkendak op de d�arond,er gelegen gasJIlassa 's. Dat '\volken
dak is gep�rforeerd door radiÇLle kanalen ? die wij kennen als
porieën, als zij ldein, en ZOlmevlekken, als z.ij groot zijn. Een van
de moeil\ikst op te lossen problemen bij die verschijnselen, i�
de enorme snelheid Waarmee de . protuberansen van vorln ver
a.nd.eren. vVanneer gass�n tot explosie kOlnen, gebeurt dat al
bij40nder snel als men kan: spreken van en,kele kilo,meters per
seconde. l\1aar ' 1000 K.;M. per seconde ! Evenmin is hier te
denken aan ' plotselinge uitzetting, want dan zou aan de lllole
kulen een snelheid gegeven moeten worden van 200 K.l\1. per
second�, waarvoor een temperatuur zou noodig wezen van.
4,800,000 0 C . , terwii l de zonne-temperatuur slechts op 6000 0
wordt geschat. Er zijn meer bezwaren ,.-,- o.Çl,. de snelle wisseling
'
yan snelheden bij de protuberansen
die een lnechanische
ver:klaring in den weg staan.
Eeeds in 1892 kwam dan oo:k B r e s t e r tot het besluit dat
de protuberansen onmogyl\ik kunnen zij n heftig bewogen gas
m?:ssa 's en u,itte hij het verlnoeden dat ûj v�roorzaakt l110eten
worden door de verplaatsing van den lichtgevender/' to esta1''-!d
in de rustig� stof. Aanvankelijk kon, hij dit nog 11,Ïet voldoende Q :p helderen, maar toe)). S t a I' k het Doppler-effect aan
kanaalstralen ontdekt . had, greep B r e s t er onmiddellijk die,
ontdekking aan onl daÇl,rmede een verklÇLrip.g van het wezen
der protuberansen te g �ven in overeenstelnming met zij n d�lik
be�lçlen omtrent d� rust�ge zon.
Alvorens hier nader ?'P in te. gaan, gaf spreker ons ' een kort
begrip van hetgeen rnen p edoelt met het Doppler-effect aan
kanaalstralen. Het wezen van de kanaalstralen als positiyf ge�

,

.

�

l�den deeltj es als bek�nd , onderstellend, gaf spre �r ��.ll , ee n,
,
lichtbveld een verldÇLring: hoq de lading van d� vers.çhiJlEmde

�anaalstralen ver-$chillend is en, in verband daarnled� o.qk . d�
.

-

.

-

. ' ,.�

snelheid die zij ye,� k.dj g�n, door het aal?-wezige potentiaal ver
.
schil. Ontwerpt TIle�'),, �1-� vap. deze- stl�al�n een spectrurn, �an
. !
zal een deel : � � � }i�N e;n . dlls ten opziclit� , vaI:t hun . eigenlijke
plÇ1ats veFsGho,�en z�j.n. H�t is aal� S t a r , k �11- andere�l gelukt
deze versch ovel� l�in �:r:t aan verschillend.' gelade�l kanaalstrale:n,
. ..

. .

1

_

•

•

,

"

<le�ltj:et'" to � tf schr.ijven en zij heb.b �n on�er Pleer gevonden1
dat IÜet . alle lijnen .v an eenz�lfde element . dit ff � ct ' in de�elf:

,

� • • J

•

• I

•

•

_

• •

de. mate ·yertoonen,
dat in 't algemeen
lijnen van yerschilleli.
.
,
de spectraalrceksep. een verschillend Doppler-effect v�rtoonen.
•

. �

,"_

.

•

I

'

.

•

Dit waren nu belangrijke uitkomsten voor de veridaring van
. de protuOeransen.
Voo�eerst zijn de potentiaalverschillen- benoodigd voo�' de
,
.
groot� snelhedel� in de protuberansen, betrek�elijk; klein. Zoo
is om, � en lichtgevend waterstofiol1 een snelheiq te geven yan.
bjjv� 500
, �en potentiaal
verschil van
1200 Voli{
.
' E;:.1Ljsec.
.
,
'
.
'('
.

voldoend�. Dergdijke pot.e ntiaal Yerschi�len kOnlel1. oQk in 0l1f�
atm?sfee,r v�or. en verand �ren , daar v aak van .riç4tin fi?,: el'),

grootte. E n dan in de t,w eede J? laa ts blee� . hier voor � r e s t. e r
.
niet onopge�erkt, dat , de kan,a alstralen h�bben g �leerd, dat
li chtgevende ionen door een gas �unnen vliegen

et groote
'
� '
snelh�d�n z? nde dat d� rll;S� �an het gas vy orclt ��rstoQ] cl. ,
.,
Men k9-n zich dus voorstellen l}oe dez� versch jj nselel�

�

In

B r e s � e �' de, zeer :,v elkome g�leg �nh�id gav�n 0lJ.l, de l?ezwa

.,
r�n die, men in verband m.e t de . grQote protub/e ranssnelhed�n
.
tegen z ij n theorie vap. · de rustige zon had geuit, geheel te,
.
,
..
weer leggen.
;,
IntQ.ssc� en, mQ est B r e "s t e r, Vu �lOg een verklaring gevel�
,
voor de aanwezigheid van een electrisch veld op de . zon en
van

ionen

in

de

protuberansen.

l\laar

ook

hier ' kwam ' de
nieuwere physica hem weer te hulp. Immers aan d� Ç1a l� wezj g ,
:,

10
heid van radio-actieve stoffen in de zonnekern kon hij het
electrisch veld in de zon toeschrjj-ven. Aan een schematische
figuur, ontleend aan B l' e s t e r 's laatste publicatie 1 ) , lichtte

spreker toe, hoe hier op de zon kanaal stralen bij hun sterke
be'Negingen het Doppler-effect �Tertoonen en, ondanks h un
snelheid, de gassen der chromosfeer zelf in rust la ten.
Volgens deze theorie zijn dus de protuberansen niet anders
dan plaatsen in de zon-atmosfeer, die door opsta peling van
lichtende llloleculen en ionen buitengeviToon lichtgevend zijn
geworden, zoodat zij spectroheliografisch kunnen vlorden on
derzocht. Ook wordt het verband duidelijk nIet de zonne
vlekken en hoe de eruptieve pl�otuberansen dezelfde periodici
teit lnet die vlekken vertoonen.
Spreker wees ook op de groote gelijk enis van de protuberan�
sen Illet ons noorderlicht vvaarin een groene lijn voorkonü, die

nloet worden toegeschreven aa"n stikstofionen. lVlerkwaardige
overeenstemlning alweer nIet de protuberansen. Ook andere
aardsche lichtverschijnselen, zooals die welke b ij aardbevingen
waargenomen worden, de z.g. seisnüsche, zou men aardprotube
ransen kunnen noenlen, die bij aardverschuivingen ontstaan
door het naar buiten treden van de emanatieproducten der
radio-actieve stoffen in het binnenste onzer aarde. Zij kOlTten
vrij als bundels bèta-stralel1� en veroorzaken in de hoogere lucht
lagen, op dezelfde vvij ze als voor de protuberansen van de zon is
verklaard, de bekeIide electro-Iunlinescentie-verschijnselen.
De theorie "welke

B

I'

e s t e I' van de protuberansen heeft ge

geven, wordt dus door tal van verschijnselen gesteund. Ter

zake van deze zonne-theorie beslóot spreker met den wensch,
dat de I-Iollandsche lVIaatschappij van \Vetenschappen, aan wie
het TYlanuscript van

B

I'

e s t e r 's theorie 2 ) is toevertrouwd,

1 ) D en Haag, bij Van Stockum.
2)
Een zeer lij vig rl os�ier, keurig

talrij ke figuren in den tekst.

'I

III

't Fransch geschreve1l, met
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een daad van piëteit jegens onzen grooten zonnephysicus moge
uitvoeren en het h andschrift in druk moge laten verschijnen,
opdat de theorie daardoor de bekendheid krij ge die zij ten volle
verdient.
Ten slotte resumeerde spreker nog even de omvangrijkheid
,
van dit protuberansenonderzoe�, waaraan mannen op elk ge
bied van de natuurwetenschap en de techniek h ebben moeten
samenwerken om de daàrlnede in verband staande problemen
te ontsluieTen. En toch is dit protuberansenprobleeln slechts
een klein onderdeel van het zonneprobleern. En' wat is de zon,
wat is onze zon ? Wat zjj n die millJOenen andere zonnen, die ons
hun licht van eeuwen geleden uit de diepten van het I{eelal
toezenden ? vVa t is de Kosmos ?
Het eene probleem houdt het andere probleem verborgen en
steeds staat de mensch yoor nieuwe raadselen.
Maar laat ons bjj dit alles S c h i l I e r 's woord indachtig
blijven :
O b alles in ewigen vVechsel k1'eis t,

Es b ehari·t irn 1Vechsel ein TuTtiger Geist.

,

1I.
Prof. Dr. Jr. R. ICRlJYT,
11o'o gZe eraar aan ' de B1"jksuniversiteit te Utrecht.
'
DE KO�LQÏOÇIiEMIE' IN HARE MODE R NE

'

ON TWI�KELING.

Prot dr,

�x. R. K I' u y �" . )109gleeraar aan d� RijksuIljver

sit�it te UtJ;'�cht" sPt' �k in IH�t . Natu�u�undig , Genootschap over
,
,
een onde�'werJ?, dat wij in d��l, vOQ,rtgé:lng yan , het weten
.
sch appelijk onderwei{ reeds nleermalen, o.a, door �r. E n k 1 élc a r

I n het Gen?otsch3:p behandeld zagen ell, waaromtrent wij th�ns
het j ongst e woord zo.:uden In9gen vernenlen, nJet , "wij " wordt
hier bedoeld een aandachtig elI zeep belangstelI�nd gehoor, dat,
' blijkbaar met groot e ingenomenheid, den Utrechtschen hoog-:

leeraar, die voor het eerst in "Diligentia " , optrad, volgde.
'
Kollo = lij m, zoo begon prof. IC r u y t. rr oel� omstreeks het
'
' '
lllidden van de 1ge eelnv de El� gelscl� e pl; ysicus T h 0 nl a s
G

I'

a h a 111 er

chelnische

op

had

gewezen, dat bepaalde soorten van

stoffen

zeer

bjj wndére

gedragingen

vertoonen�

heeft , men de eigens�happen van die lichaInen vastgekoppeld
aan de lijln en de vvetenschap, die zich daaruit ontwikkelde
de KolIoïd- of lijmchemie genoelnd. Intusschen Vlas wat de
Engelschman gevonden had 'ülët iëts" specifieks voor lijnl in het
biwnder, aangezien de verschijnselen ook bij andere stoffen

worden waargenOlnen. ,'I at de onderzoekingen -van G

I' a

ha

111

kenlnerkte stond vooral in verband met de diffusie, nlaar deed
het verschi l niet uitkomen tusschen het karakteristieke ' van
lijlnachtige stoffen en dat van b.v. een suikeroplossing. Eerst
aan het eind van de 1ge eeuw, toen de physische chemie tot
ontwikkeling begon te komen, is gebleken, dat om te weten

l� '

"
'
of lnèt : <1 è ahde t è c �t�gorie �tóff è � t� doe n
had, het niet noodig was tot de diifusié d8 ' t6 �vlu �ht te nemen.
�
'
Het �\Tas het � ei'sch ij nsei <v��rt' den Osrhotischell di'l�k" dat hier
'
' e
'
'
"
voorai naar vorell' : tra� èn hef v rsch�jiisel, dat ' bij toevoeging van ande're s't ofièll het vriespunt , daalt eli het kookpunt
stij gt in bepaalde vloeistoffen. De 'mate nu ' wa�rin dat geschied.t
is karaktetistièk voor war� 0I?lbSsiJ:rge�l van het type der
,
suikeroplossing. Lijmachtige stoff en vertoOl1 e n dat verschljn
'
sel i�l h e t geheel hiet; bf slechts ' In zoo 'geringe mate, dat het
aan onze waarneming Oritsllapt.
" -'y\T at kan hiervan nu we i' de o à (rzaak z1jn � Een vraag v� n be
teekenis, daar het hier niet è e nvoudig om de eigenschapp'en van
,
lij m en lijmachtige stoffen gaat, maar om het wezen der kól
loïdoplossingen, die het lichaam en de planten dü ó rstroomen;
G r a h a m getuigde er reeds van, dat de wel�eld eigenlijk ver
valt in twee deelen : in kristalioïden en kolloïden. ' Maai�' deze
'
jnèle'eli�g kan ! ioch' �h iet jui:sC zijil. Als 'voorb � eld wee� spteker
op zeep in alcohol opgelost, w�aarvan men uit een bepaalde
kookpuntverhooging kan bel'ekenen, hoe €?roou ' de molelnilen
zijn. Bij zeep in water opgelost bemerkt men dáatenteg:er'l dade
lijk, dat men met èen , ko1l6ïdoplossing t e doen , heeft. G l' a
'
h a m zou hier verlegen zijn geweest, of 11ij met e e n k1'istal
(lan met een ' kolloÏd te doen had.
D e lnoderne chemie nu heeft dit vraagpunt tot oplossing
gebracht. Zij heen bevonden, dat elke stof in kolloïde en in
kristalloïde oplossing kan voorkomen. E r bestaan eiwitten, die
' ln kristalvorm te bteng �n ' zij n ' en er zijn ee n aantal amorfe
'
stoffen, die in ware oplossing kunnen gaan. Men kan dus
spreken van twee toestanden, waarin de stof kan:, voorkomen.
'
Men' heeft zich den �enen toestand, dien van een ware op
lossing, zoo voorgesteld, dat b.V. in een oplossing van suiker in
water, de suikerdeeltj es oyer de gèheele vloeistof verdeeld zijn,
,
,clät daal' wat men noemt llloleculaire dispersie plaats heeft,
of l�� n

•

�èt : de ' eenè

.

.

I

,

,

'
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en dat die deeltj es daal' in voortdurende bew eging zijn. :Maar
nu de kolloïd-oplosbaarheid !
Is 111en daar sedert G l' a h a 111 wat verder 111ee gekOl11en ?
Spreker kon op de verdiensten wjjzen van onzen . landgenoot
V a n B e 111 111 e 1 e n, die aan het einde van de 1ge eeuw, toen
er ·weinig belangstelling voor was en de kolloïd-chel11ie als
,
een, eenigszins raadselachtig vak werd beschouwd, . zich juist
daarmee zeer speciaal bezig hield, nu het gebleken was dat
er in het laboratorimll stoffen gemaakt konden worden die in
typische eigenschappen 1net de rechtstreeks in de natuur voor-:
kOlnende kolloïden overeenko111en. Zulke kolloïdale stoffen zjjn
in grooten getale ge111aakt. Spreker had · er in flesschen
eenige voor zich staan : een kolloïd van goud bv., volkomen
gelijkend op een ware oplossing. Zij onderscheiden zich echter
van deze .laatsten, doordat er zich, zooals dat bij ware op
lossingen het geval is, geen vriespuntverlaging noch kookpunt
verhooging voordoet. Wat kan dan wel het onderscheid zijn,
het wezenlij k , verschil van den aard dezer kolloïden vergeleken
1net ware oplossingen ?
.. ' In 't eind Vq,n de 1ge eeuw kwa111 het vennoeden op, dat
l�ier geen nlolekulaire . dispersie, geen 11l0lekulaire verdeeling
van de deeltjes over het 'water plaats heeft, maar dat hier de
stof in aggregaten over de vloeistof is verspreid. IIier kOlnt 111en
op het moeilijk gebied van de vergelijkbare grootheden. Voor
den niet-natuuronderzoeker houdt het begrip van kleinheid
reeds bij een speldeknop op. Hij vernloedt niet dat een mole
cuul zich tot een speldeknop verhoudt als een kegelbal tot de '
111aan, dat een n10lecuul tot een bacterie in gelijke verhouding
staat als een dobbelsteen tot de Don1 van Utrecht. "'Velnu, als
n1en zoo een' denkbeeld heeft van kleine maten, moet n1en on
geveer aannenlen dat de stofdeeltj es in een kolloïdoplossing
zoo ongeveer het midden houden tusschen bovengenoenlde
uitersten en dat, naarnlate de stof fijner in de vloeistof ver_ _
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deeld is, zij ook langZaIller, zal bezinken. In de kolloïd-oplos
singen di e voor spreker op t afel stonden, )varen de deeltj es
zoo fij n dat zij in ' t geheel niet bezonken. Zij deden het wel
bij toevoeging van een zoutoplossing.
Er b ewegen zich dus deeltjes in dergelijke kolloïden die ni en
niet kan zien; zelfs niet met den l11icroscoo p . Hier stond spreker
stil bij de grenzen van het waarneelllb are, die alle verbete
.
ringen in het optisch vernl0gen van mikroskopen niet vernl0gen
te overschrij den. De grens wordt bepaald door den aar d van
het

licht,

door

mikron ( mikron

Ül de buurt ligt van het

de

golflengte,

=

een duizendste nlillÏlneter ) . Daar nu een

die

molecuul een do orsnee heeft van

1 / 0 nlillimicron, blij kt er
1

dus tusschen de zichtbaarheid van iets dat een lni cron lang is
( d e golflengte ) en de moleculaire dimensie nog een groote af�
stand te zij n . D ie ·kleine deeltj es in het licht te zien, is dus een
wanhopige . zaak. JVIàar langs een anderen weg is het gelukt,
n1. door . den lnicroscoop zoo te construeeren, dat Inen in de
richting van het te beschouwen voorwerp kijkende, het licht
van de lichtbron afsluit. Men ziet dan uitsluitend verlicht het
deeltj e

w aar

h et

o m gaat, uitkOlnende tegen een donkeren

fond, waarbij dan nog komt de interferentie, die een lichtver
schij nsel,

grooter

dan

het

deeltj e, te voorschij n roept. Zoo

h eeft men tal · van kolloïden kunnen bestudeeren en de dÎlnen
sies

hunner

vaste

deeltj es bepalen.

Zoo

is nlen er . toe

ge

komen om de afmeting van de onzichtbare gouddeeltj es in een
goudoplossing te bepalen op
van een lnillinleter.

El' zijn

1

millinlicron, d.i. één lnillioenste

echt er nog veel kleinere deeltj es,

de moleculen van de waterstof b .v.
B ehalve de grootte kan men ook het aantal van de deeltj es
in zoo 'n goudoplossing meten.

B ij

1 mjcron kan ik nog spreken van susp ensie van dingen

meetbaar met den microscoop

en die uit z ichzel:t naar de�l

bodem zakken ; vervolgens kom ik in de sfeer van de dingen

lR

waar de nücroscoop 011S In den steek laat ( de suspensoïdeil ) "
waar de deeltjes niet meer naar den bodem zakken ell een
l'elatieve stabiliteit optl'eedt, dit is hét terrein 'TOOI' deil ultra
lnicroscoop ; nog verder komt 11len in het gebied der , anükronen,
waartoe behoor en de stabiele oplossingen, ' die \ran suiker b.v.
De verschillende graden van suspensie kan lnen dan beoordee
len uit de 11leel'dere of lnindere affiltreerbaarheid, tot einde
lijk alles tegengehouden wordt door dierlij ke membranen.
Men kan hier dus verschillende systemen onderscheiden, eel.1
geleidelijkè overgang van grove suspensie door de kolloïden
naar de wàre oplossing .
D at in die kolloïden de deeltj es in gestage be'weging zijn Z s i g m 0 n d y vergeleek het bij dansende muggeil in den
zonneschijn - als de llloleculen in een gas, is nog wel het
meest wonderbaarlijke. 'Vat is de reden dat' de zwaartekracht
er niet op werkt en '\vaarOlll vereenigen die deeltj es zich niet,

terwij l ze toch elk oogenblik met elkaar in botsing komen �

\Xl at is de reden dat zij niet gehoorzamen aan de capillaire

werking die wij b.v. den eenen waterdruppel met den andere,
terwjjl zij salllenvloeien, zien uitoefenen ?
D e 11loderne physische-chelllie nu is er in geslaagd dat raad
sel te ontsluieren. Zij heeft de deeltj es in een kolloïd elektrisch
onderzocht en allen gelijkzinnig geladen bevonden ; vandaar
dat zij elkaar afstooten. De kolloïden danken dus hun stabiliteit
aaIi hun elektrische lading ; heft llien die op door toevoeging
van een zoutoplossing, dan hebben de deeltjes ook 't vetmogen
verloren 0111 elkaar af te stooten ; zij vereenigen zich al botsen
de tegen elkaar, worden aldus grooter en bezinimn. Het is
slechts noodig dat de elektrische lading beneden de kritische
potentiaal daalt, Oln de stabiliteit te gTonde te zien gaan.
Na nog stil gestaan te hebben bij het reusachtige oppervlak
van de gouddeeltj es in zoo 'n kolloïd, ofschoon in een geheele
flesch niet meer dan voor enkele centen waarde aan goud zit,
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wees spreker op de enornle beteekenis , Y�n de kolloïd-chemi�
voor de biologie in 't algeIneen, omdat de kolloïden in de leven
�e natuur een zoo groote rol spelen. Dergelijke suspensies als
spr. in beschouwing had genolllen, kOlllen in de organismen en
in de huishouding der natuur algemeen voor. l-Ierinnerd werd
aan de bacterie-suspensies ; aan de kiezelzuur-kolloïden van de .
bergen afvloeiende, die aan de monden der rivieren de verzan
Jingen doen ontstaan ; aan de geheimen der keuken, die niet
anders zij n dan zeer salllengestelde kolloïdale verschij nselen,
de lllayonnaise b.v. , die in dit opzicht een lllirakel is.
"Vel hebben de kunstlnatige kolloïden veel geIneen lllet de
natuurlijke, 11laar de verschillen zij n ook zeer groot. Zoo kan
eel� eiwitoplossing haar elektrisch e lading ge111akkelijk ver
liezen, maar daarmee gaat ze niet te gronde, ze vediest haar
.s tabiliteit niet. Vo egt men er een zoutoplossing aan toe, dan
gebeurt er schijnbaar niets, geen uitvlokking of neerslag. De
:stabiliteit van een eivvitoplossing ligt dus nog aan iets anders,
verllloedde lnen. Hier wees spreker op het verbazingwekkende
feit, dat 111en een 2 % gelatine-oplossing ziet stollen, d.

w.

z.

niet minder ·dan 98 % water vasthouden. Nog veel sterker is
dat waterbindend venllogen bjj . agar agar. Deze deeltj es
h ebben dus waarschij nlijk hun stabiliteit te danken aan 't feit
·dat ze zeer veel water vasthouden. lntusschen lllen vermoedde
het alleen, kon het niet bewijzen. D u c I a u

x

noemde het zelfs

·onjuist. lVIaar dit laatste kon spl"eker tegenspreken en wjjzen
op een nieuw onderzoek 't welk de wetenschap van het ver
band tusschen kunstmatige en natuurlijke kolloïdale stoffen
weer een stap verder brengt. D at onderzoek heeft plaats gehad
ie Utrecht in spreker 's laboratoriulll door een leerling van

·den hoogleer,aar, den heer II . G. d e J o n g uit Den I-laag, die

als obj ect van zijn onderzoek bezigde agar agal' (,lat veel oP
.
·eiwit gelijkt, maar een volkomen neutraal koolhydraat is zonder

. stikstof. 'Nerd aan dit emulsoïd z jj n elektr- lading olltnOlnen,
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d an bleef het als kolloïd -oplossing . bestaan. Zoo dacht 111en.
Maar spreker en zijn leerling hebben bevonden dat dit slechts
betrekkelij k juist is.
Na eerst een juiste 111ethode van v löeibaarheidl11eten
cosimetrie ) gevonden te hebben"

(vis

waren de beide proefnemers

in staat om de viscositeit van hun kolloïd zeer nauwkeurig te
bepalen. Zij wilden zich nu vergewissen hoe het stond 111et den ·
invloed

dier

viscositeit,

geleid

door

het

werk

van

v0 n

S 111 0 1 u c h o w s k i uit Krakau, die er op gewezen had d at
·
· elektrische deeltj es op de viscositeit anders reageeren da n niet
geladen deeltj es. lIet b leek hun dat de agar agar-deeltjes "vel
degelijk geladen zijn en ze bij toevoeging van zoutoplossing
die lading verliezen ; dat daarbij

het kolloïd blij ft bestaan,

maar ook d-at er zich plotseling een val in de viscositeit open
b aarde. lIet onderzoek richtte zich nu van zelf tot het water
hulsel rond de deeltj es. D oor toevoegiüg van alcohol · ha(1" 1nen
kans het water te binden en aldus de agar-agar-deeltj es ( door
alcohol ) droog te leggen (gro o t e hilarite'it onder het publiek ! )
Inderdaad kon nu het kolloïd zij n deeltj es niet langer vast
houden en bleek na alcohol �behandeling aga.r-agar volk0111en
identiek zich te gedragen als goudoplossing.
Een vijftal j aren geleden is te Na.pels door een onderzoeker
op hetzelfde v erschij nsel gewezen, 111aa1' zonder te ,veten, dat
de elektrische lading in de agar-agar-oplossing reeds bestond,
zoodat deze onderzoeker de groote beteekeni's van het verschijn
sel toen aan zich voorbij lnoest laten gaan.
O p het gebied van het onderzoek der eiwitproblemen is hier

dus

een belangrijke stap verdel' geda an. Spreker ,;I,T ees er ten

slotte op, hoe onze kennis van de natuurl�jke kolloïden, zoo
veel waard voor Oli ze kennis van het leven, in het nauivste
verband staat met en geheel afhankelij k is van onze kennis der
kunstmatige kolloïden.

Hl.
Prof. Dr.

J. 1\1. BURGERS ,

IJoogZeel'aar aan de Technische IJoog,eschooZ ..

HET VERBAND T USSCHEN WERVELBEWEGIN G
EN VLOEISTOFWEERST·AND.

Prol. B u r g e r s sprak over een 0nderwerp dat zeker aan
wel drie kwart van zij n talrijke toehoorders totaal vreemd was.
"\yat h ij 11lededeelde over : "het verband tusschen wervell!>ewe
ging en vloeistofweerstan d ", was bljj kbaar een vluchtig over
zicht van een uitgebrei d college, waarbij de spreker zich in
sterke mate moest beperken en bij zij n gehoor een w ij d! p erspe c- .
tief opende van nog tal van beschouwingen die b ij het onder
werp beho'ol�den. Uiteraard kreeg men den indruk, dat 11len hier
was a3Jngeland te luidden van problemen die no g slechts ten
deele zij n opgelost . G aarne zouden wij hier wat m eer van ge
hoord hebben.
Toch, alh oewel het ondeiwerp aan velen vreeIud was, beg011
spreker met de 111.ededeelin g dat

hjj eigenlijk niets nieliws kwmll

vertellen. Reeds in de t achtiger j aren der vorige eeuw hebben
mannen als T h 0 111

S0

11

en

1-1 e

1 m h o l t z zich met het be

studeel'en der wervelbeweging beziggehouden.

Waarover

hjj

dus hier Jn,yam spreken, zou zjj n gehoor misschien wel wat
ouderwetsch in de ooren klinken. Intusschen waren er in de
laatste

j aren

nieuwe

onderzo ekingen op dit gebied gedaan,

w aarover spreker slechts weinig zou kunnen

m.ededeclen, waar

schijnljjk wegens den overheerschenden theoreti sch mathemati
schen aard van den gedachtengang en de vele formules die
d aar b jj te pas komen.
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Al dadelijk verzocht spreker zij n gehoor, waar hij het zou
hebben over vloeistofweerstand, niet te zeer te hechten aan
het denkbeeld vloeistof als vocht (,vater, alcohol enz. ) , lnaar
ook te denken aan de lucht en andere middenstoffen van gas
vorlnigen aard .
. Een bal dien lnen door de lucht be\veegt, zal van de lucht
weerstand ondervinden, d. w. z. een kracht die op den bal
werkt ; en omgekeerd zal de lucht van dat lichaam een kra cht
ondervinden.

,\Tat ziet lllefl nu gebeuren bij dat zich bewegen van een
lichaall1 door een vloeistof, of het stroomen van water of lucht
langs het in rust zij nde lichaarn ? Dat achter het lichaam een

wervelbeweging ontstaat. B eschou\ven w ij een lichaam dat
zich in een vloeistofstroOlll bevindt en \vaarachter zich wervels
vormen, dan is voor de vorming van elk van die \vervels nood
zakelijk, dat het lichaaln een zekeren stoot of impuls aan de
vloeistof llleedeelt. I-Iet totaal bedrag van de stooten per tij ds
eenheid aan de vloeistof gegeven, is dan gelijk aan de gemid
delde kracht door het lichaam op de vloeistof uitgeoefend, en
omgekeerd gelij k aan den genüddelden weerstand dien het
li chaam van de vloeistof ondervindt.
Oln deze stelling nader toe te lichten, lnoeten dus besproken
worden : de vvervelbeweging, haar kar·akter en haar aard en
vervolgens hoe de wervels ontstaan bij die bew'eging.
vVanneer een voor\verp door water wordt bewogen, kunnen
er draaibewegingen in de vloeistof ontstaan. Een dergelijke
roteerenc1e bevi;egillg ziet 111en optreden als een voorVi'erp de
lucht doorklieft. De technische terIll voor een dergelijke rotatie
is wervelbeweging.
Die roteerende of wervelbeweging treedt niet altij d op. De
deeltj es van een vloeistof, waar zich een lichaalll door beweegt,
wentelen niet altij d rond. In het algeIlleen Inoet Inen zich voor
st ellen, dat i n een c1ergelijken luch t- of vloeistofstrooIll de

deeltj es bij , het p asseel'en van een voorwerp vervormd worden,
gerekt en ook in elkaar gedrukt' en dat het ten slotte l110gelij k
is', dat e r deeltj es i n die . lucht o f vloeistof gaan ronddraaien.
, Maar juist O111dat die deeltj es bij het passeeren van een
. ilchaal11 :van vornl veranderen, is h et dikwijls moeilijk die
draaiïng te onderkennen.
D oor een teekening op het bord nlaakte spreker duidelijk,
hoe in bepaalde gevallen allèen vervorniing en g�en draaiïng
kan optreden. I-I et is dan alsof de deeltj es een glijdende be
weging ondergaan. Ook kan de rotatie zich beperken tot enkele
gebieden van den stroonl, waar0111 h een dan de stroonlÏng wel�
velvrij is. Al weder aan teekeningen maakte spreker die
speciale wervelbeweging duidelijk. Het gebied waar dan de
rotatie van de vloeistof- of luchtdeeltjes plaats heeft, kan o.a.
den .Vorm hebben van een cylinder, waarvan alle deeltj es de
zelfde weryelbeweging hebben. Zoo ontstaan draaikolken in
het water en ' ook in de lucht treden dergenjke wervelbewegin
gen op. Is de cylinder lang en dun, dan spr'e ekt l11en vail e en
werveldraad. Een werveldraad heeft steeds een bepaald stroom
stelsel om zich heen.
Bij zoo 'n draad, dool' spreker ter tegemoetkonüng aan de
voorstelling, van een ·looden buis vervaardigd en gebogen tot
een hoepel, kan l11en zich dan de wervelende beweging ' der
d eeltj es in cirkels rondom de as van den draad voorstelleIl. .

Maar een sprekende proef volgde. Spreker had in 't lnidden
der zaal een vierkante houten doos opgesteld , van achter l11et
linnen bespannen, terw\il van voren een deksel me t eell cirkel
vormige opening aangebracht was. Terwij l in deze doos rook

werd ontwikkeld en tegelijk aan den linnen achter"\vand stooten
worden gegev'e n, moest daardoor de rook aan den anderen kant
van de doos ' door de cirkelvormige opening uittreden. Daar
door ontstonden cÎl�kelvormi ge wervelringell van rook. E��
h adden hier krachten op de rook gewerkt, in d e eerste pl aats
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,Q·e i mpuIs van den stoot o p den lin1Jwn achterwand e n in ·de
!tweede plaat-s de wrij ving bjj ·den .rand vaH de opening waar
.

.

de .rook w.erd · dool'gecheven, vveJ:ke krachten ·een roteer ende be
weging teweeg brachten; die het 1ninlLlten lang -kan uithouden.
Ook ;zeeJ.' spr,ekend bij deze proef was de .a. h. w. materieele
voorstelling van den stoot die de wervel.ing 'veroorzaalct, het
zichtbare bewij s dat v
; oor het optreden van iedere wervel ·een
sto ot .gegeven ,luoe,t worden. D e rookcil�kels die uit de doos
kwamen, .:b ew Qgen .zich toch ,als ·de lHingen van een ,l�ooker, en
een 'weg van eenige rrneters . doorlooJ�en ·hebbende naar de expe
rimenteertafel, brachten ze daar ·een voorwerp in heftige be
roering ; ..zjj deelden er ·een .stoot ,aan mede, gebj k aan den stoot
d ien zij zelf ,ontva:ngen hadden.
:Met ·bovenbeschreven proef \va ren du s ·de '\VerveIs zelf aan
. getoond ·en tevens hoe zij den stoot die hen deed ontstaan
.o:p hun weg 1nedenemen en dien lnededeelen aan .a ndere 'Voor
werpen. rOndanks .den ,grooten afstand '\va arop ·die rook.kringen
waren gevorInd, hadden zjj hu n kra cht nog zoo zeer behouden,
dat zjj vlak bij den spreker een kaars uitbliezen. :Men ,zou de
sterkte van dien stoot kunnen lne·t en.
O pmerkeljjk is de groote bestendigheid dier wervelbeweging,
die ten slotte echter door de wrij ving wordt te niet gedaan.
Nog verder hierover uitweidende, l1alll spreker de wrjj ving
in beschouwing en betoogde dat deze '\verveh ng kan doen ·ont
.staan aan den wand van een lichaanl en ook in de vloeistof
reeds .aanwezige wervelingen 'k an 'verspreiden.
Thans stOlld spreker s til ,b ij het ontst aan v.an ·, de 'wervel
.b eweging als een üchaaIll ·zich door een vloeistof of gasvonllig.e
stof heenbeweegt.

Er ontstaat dan verstoring in .het -evenwicht

waarin de lucht o f vloeistofdeeltj es verkeerden. D e lucht l110et
uitwij ken doordat er drukkrachten o p uitgeoefend '\vorden. ·O p
zichzelf kunnen die krachten .nooit rotatie te weeg brengen.
D.enkt lnen zich een cylinder die de lucht ·o f de vloeistof klieft,
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,dan strOO1l1en d e luchtdeeltj es langs den cylinder heen. Ze
'.blijven echter aan den wa!ld kleven. Het uiterste laagj e van
den stroOlll wordt dan tegengehouden eIl 111aakt dat de lucht
deeltj es aan het draaien gaan. Maar alleen langs , den rand
draaien de deeltj es ; verder heeft geen wervelbeweging plaats.
De roteerende beweging wordt, weer verspreid door de wrijving,
maar er kOlllt weer ni euwe ,verveling voor in' de plaats., Zoo
.

ontstaat rotatie van de vloeistof of van de lucht achter het
lichaam. Tengevolge daarvan komt daar een stroOlll tegen
gesteld aan de oorspronkelijke richting van den stroom. Ter
illustreering werd door spreker hier een fraaie proef ingelascht
aan te toonen dat vlak achter een door een luchtstroom
getroffen voorwerp een naar dat voorwerp toe gerichte stroom

om

is. In een andere proef waarvoor spreker een glazen bakje met
water gebruikte, waarop licopodium werd gestrooid, teneinde
in het beeld dat hiervan op het scherm werd geworpen, duide
lijk de beweging van het water te kunnen onderscheiden, zag
men zeer duidebjk aan het poeder hoe het water zich gaat be
wegen. Er ontstonden namelij k wervels die met het voorwerp
meegaan. Herinnerd werd aan het beroemde kopj e thee van
Hel

m,

h o l t z, dat ieder tot het zijne kan lllaken door lllet

het lep eltj e roerende, kuiltj es te maken en aldus die wervel
beweging na te bootsen.
Volgde in de voordracht een serie lichtbeelden, waarbij o.a.
herinnerd werd aan de proeven die in 1910 Eifel, de bouwer '
van den naar hem genoemden toren, op het gebied van den
luchtweerstand deed. lIet bleek hem dat twee platen achter
elkaar in de lucht geplaatst, mindel� weerstand veroorzaken dan
één enkele plaat. Er ont':ltaat dan namelijk een tegengestelde
8trooming die de kracht van de oorspronkelijke verluindert.
Ook grafisch lichtte spreker die werking toe.
Onder de lichtbeelden , trok zeer de aandacht de door

E ngelsche onderzoekers kinematografi sch opgenomen wervel-
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? e vve gi ngen van zeel' gecOlllpliceerden aard, die waaiervornuge
en zonderling gekronkelde figuren vertoonden. En zoo ,vas
spi'eker gekOlnen tot de jongste onderzoekingen van een aantal
natuurkundigen : N a

y

l e l', A h l b 0 r n, M a l' e

y,

E i f e l,

waarbij een korte verklaring werd gegeven van het ontstaan
van 'wervels in de lucht en van de tonen die zich daarbij � oen
hooren ( zingende telegraafdraden) .
lIet zou ons niet verwonderen of spreker zal dit onderwerp
later nog · wel eens weel' beh andelen.

IV.
Dr. A. PANNEKO EK,

Lecto?' aan de Gemeentelijke Univ ersit Eit te ilmsterdant.
DE MELKWEG.
Dl'.

A. P a n n e k 0 e k, lector aan de gelneentelij ke unlver

siteit te AJllsterdarn, hield in het G enootschap Diligentia een
boeiende rede ,over dien grillig gevormden schemerenden licht
band langs den hemel, dien wij kennen als den Melkweg. In
de steden ,vaar het vele kunstlicht het verre hemellicht te veel
verzwakt, zal 1nen van den �felkweg slechts een flauw en indruk
krij gen. E erst bui ten, vooral in de nlaanden Augustus en Sep
tember, komt men pas goed onder den' indi'uk van de pracht
en de praal van die zonderling verspreide sterren111assa welke
w ij als �/relkweg kennen. Spreker zou niet stilstaan bij de fan
tastische

verklari ngen van de ouden omtrent dit . hemelver

schij nsel, n1aar liever dadelijk beginnen bij d� eerste weten
schappelijke verklaring van G a l i

1, e

Ï,

die de pas ontdekte

verr ekij kers op den henlel richtte en tot de ontdekking kwal11
van het bestaan der · z,g. teleskopi sche sterren. I-lij na111 dan
,
waar, dat de zv,Takke sterren, die 111et het bloote oog niet te
.zien zijn, in dien grilligen lichtband veel dichter bij elkaar staan
dan de sterren elders aan den hemel ; deze dicht opeengedrongen
verzameling zwakke sterren veroorzaken het zwakke Melkweg
sch ij ns e l . D a arbij b l eef het vo o r l o opig. In de volgende eell'Wen
h ad l11en alle aandacht voor de p laneten voor welken de wereld
der vaste sterren als achtergrond diende. Eer�t op het einde
,
der 18e eeuw l�wam el' veranderi ng n1et II e r s G h e l" die ll1et
zij n zelf geconstrueerde l'e uzen teleskoop alle voory�erpen van
den sterrenhemel in beschouw i ng nam en daaro nder

ook den
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Melk·weg. O ok hjj vroeg zich af, hoe het komt, dat i n dien gordel
van he111ellicht de sterren zoo opeengehoopt sta an. 1-1 e r s c h el
nall1 aa11, dat wjj op die plekken van den he111el door een veel
diepere 1nassa sterren 'h eenzien,: vVal1nee1' zij ' zich , in een be
paalde rich.ti:ng veel verder in het Heelal uitstrekken, moeten
wij op die plek ook veel meer sterren zien. Door de sterren
in zoo 'n plek te tellen, kon hij zich een denkbeeld vormen van
den omvang van den l\1eJ k\veg. Z ij n uitkomst was, dat in het
vlak van dit verschïj nsel de diepte ·620 11laal en loodrecht er
'op de diepte van den lVIelkweg 1.70 maal de afstand tot de
naaste vaste ster moet zij n. Uit 'clie beiéle getallen volgt dan,
dat het sterrenbee'l d ongeveer den vorm moet hebben va n een
' l ens. Een van de sterren van die uit g;estrekte sterrenwereld,
vermoedeliJk een van de 'kleinere, zou ·dan onze Zon ijj n.

Het spreekt van zelf, dat deze uitkomst van I1 e r s ·c h e 1
'
slechts een eerste z·wakke poging \vas 0111 zich te 01'ientee1'en

·i n een volkoll1en 'nieuw gehied, ·de eerste stoutllloedige ve1'ke11-

llÏngstocht in het onm.etelij ke i-Ieelal, waarbij a,l da delijk tot de
verste diepten werd doorgedrongen. De wetenschap moest

,daarna echter van voren af aan beginnen en langzaam gaan opbouwen 0111 zich die nieuwe \vereld ook \verke'lijlt te veroveren.
De 1ge eeuw heeft daarvoor h et 11lateriaal geleverd, 'en men
ll1ag z�ggen, dat in de laatste dertig j aar uit dat 111ateriaal
belangrijke uitk0111sten zij n afgeleid, een wed\:elijke eerste
kennis van de structuur van het Heelal.
Ieder weet, dat de sterren zeer ongelijk in helderheid zijn.
Van ouds z\in Sirius, Vega e.a. bekend als sterren van de
Ie grootte ; dan volgen in glans die van de 2e, 3e 811 4e grootte,
om af te dalen tot de teleskopische vanaf de 7 e tot de 10e,

] 5e

en nog verder. Hoe zwakker de st erren, hoe grooter hun

aantal. 'rerw'ijl w ij slechts 20 sterren kennen van de Ie grootte,
zij n er van de 6e grootte reeds 3000 bekend. Dit gaat liu bij de
teleskopische sterren crescendo op dezelfde manier door. Ook

hier hoe ZJ\vakker hun -licht, des te talrij ker hun aantal. Maar
·des te rn.oeilijker wordt 'odk het catalogiseeren. Sterren van · de
ge grootte z:ij n :n og betrekkelijk gemakke'lij k te zien, maar het
kostte een ontzaggeljjken arb eid ze in kaart te �brengen, waar
' v00r men zich ' 'eerst ln0est t0erusten door lIet l'litdenlren van
een zOTgvuldig overlegde methode .
. Voor nog zwakkere sterren dan ·die van de 'ge grootte moet
men de fotografie ter hulp roepen. In de salllenstelling van ·een
fotografische 11emelkaaTt is het 'gemeenschap·pel�jk werk ' ver
cl eèld ov;er een 20-tal sterren\.v achten, 11laar ·n a een reeks van

jaren voortgezetten arbeid is deze .atlas, waarop een 10 llüllioen
sterren zullen staan, nog niet geheel 'gereed ; zij r'e ikt · ook maar
·
'tot de 13e à 14e grootte . Nog verder kwam ·een Engelsch ama
teur, F r ·a 11 k 1 i n A d 'a in s, die doOl; den henl.el te fotogra
feeren, zjjn atlas van 200 groote bladen Illaakte, waarop het
aant al geTegistreerde sterren op 30 Inillioen geraamd wo rdt.
De . Ineesten ZÜn

'echter

s le ch ts lllet

,een

;vergro otg-las

te

o nder

öcheiden ; zij gaan tcrt de 1 5e-1 6e gTootte. Met TeuzeiJldj kers
và-n .de 17 e en 18e gr00tte zien. Ma' a r ·dit

:kan me.n nog steI'lr.en

is dan OGk de grens waartoe '1n en tot heden is kunnen kOlnen.
Dat vele sterren zoo zyvak zij n, staat onmiddellijk in ver

band met hun al"stand. lIet hangt slechts van de grootte van

den kjjker af om dieper in het 11eelal doo r te dringen ,en dan
voortdurend nlÎ, euwe sterren:la geli
ûngeveer heeft lnen zich met

te

zien.

Si·nds

een 40 jaar

helderheids1l1eting:en

bezig ge

houden . en het is ·daarb ij gebleken dat naarmate IneH afdaalt
van de Ie naar de 2e grootte en zoo vervolgens, de sterren

�

r00tte
telkens :21/2 m.aal zwakker worden. Een ster van de
bv. zal r.eeds 100 máal zwakke r zijn dan 'e en van de 1 e grootte,

dus gmniddeld 10 maail verder van ons a fstaan. Een ster van

de 10e .g�O(j)tte .:zál lC} maal zoo ver· va;n ons verwjjderd zjj n dan
een ster van de 5e g.r ootte enz. Dit is de reden waarom met
áfnemende helderheid het aantal zoo moet toenemen. Daarbjj
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is echter gebleken :dat d e to ename voor d e zwakkere klassen
geringer is, dan naar hun grootel'en afstand was te verwach
ten. Daaruit blijkt dat de sterren naar den buitenk ant van het
systeenl steeds dunner gezaaid zijn.
Dan is er ook, afgescheiden van den afstand, groot verschil
Ül lichtkracht tusschen de, eene en de andere ster. Er zij n
sterren die, ofschoon zij ver v an ons af staan, lnet buiten
gevwnen glans stralen, terwijl van andere sterren die tot onze
naaste buren behooren, ,veinig licht uit gaat. Uit de helder
heid kan dus de afstand nog niet verklaard of afgeleid worden.
In elke groote groep zitten alle mogelij ke graden van lichtkracht. I-Iet is nu de groote verdienste van onzen landgenoot
I( a p t e ij n te Groningen, dat h ij in 1 9 01 de bepaalde wet
heeft gevonden volgens welke die lichtkracht verdeeld is over
de sterren. Sed ert is die vvet gebleken de grondslag, het uit
gangspunt te zijn voor alle verdere onderzoek ingen over het
I-Ieelal. Zij stelt ons in staat om älle afstand en precies in. ge
t allenwaarde om te zetten . De ster-eenheid, die n).en daarb�j
als maatstaf aanneemt, is de' afstand waarbij de parallaxis
van een ster 1 secunde bedraagt en door het licht in drie j aren
dOOl'loopen wordt.
,�Tanneer men nu met deze hulplllÏd delen den :Melkweg gaat
bestudeeren, dan vinden .,ve ook daar, . naarmate we dieper
doordringen, wel een afneming in sterredichtheid, maar veel
minder dan in een ri chting loodrecht op het n1elkwegvlak. Tot
100 sterre-eenheden is de Inassa , nog even dicht gezaaid. Eerst
b ij 900 eenheden over het v lak van den .Melkweg en bij 250
eenheden in de richting loodrecht op het vlak wordt het �jler.
I{omt men op een afstançl van 600 eenheden loodrecht op het
melkwegvlak en 3500 in het 111elkwegvlak, dan is de sterre
dichtheid nog slechts · 6 op de 100. Ook hîer dus, in den vorn1
van een lens, eeu gelij kmatig uitloopen in de ruimte.
Spreker ging , nu wat nader in op de st ructuur van den
.

.
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' Nlelkvveg. Reeds met het bloote ' oog neemt m en waar, dat dit
hemellicht niet maar eenvoudig ' een schemerige lichtband is,
1naar een zeer ingewikkeld smnenstel van banden, strepen,
wolken en tal van gedifferentieerde obj ecten. Eerst in de 2ê
heift van de 1ge eeuw zij n er welgeslaagde pogingen gedaan
om den lVIelkweg af te b eelden en alhoe,iv el zij dikwijls in
details van elkaai' af,vijken, komen zij in hoo fdtrekken toch
overeen. Spreker ,projecteerde een aantal Melkweg-frag1nenten,
die tezamen de hier zichtbare Noordelijke helft van den JVlelk
,veg omvatten, naar eigen wa arnemingen ; op een daarvan
treedt een langwerpige lichtvlek in het sterrenbeeld de Zwaan
naar voren, een van de meest opvallende lichtvlekken aan den
sterrenhemel. Hier is de Melkweg in hvee takken gesplitst ;
de Zlvakke Oosteljjke tak heeft een zeer heldere vlek onder aan
in het schild, terwijl boven, dicht bij de ster Deneb, iets zeer
eigenaardigs, een lichte wolk, overgaande in een donkere
streep . D aarna wordt het licht zwakker en verdwijnt nagenoeg,
tot het naar Orion en verder naar het Zuideil toe weer ver
levendigt, 11laar niet meer zoo helder. Een volgende afbeelding
geno11len uit de kaart, vervaardigd door onzen landgenoot
E a s t 0 n, vertoonde ook de streken' in de Zwaan 1net afwis
selend meer of minder lichtgevende vlekken. 1-11s men h ier den
Melkweg verder naar het Zuiden vervolgt door den Arend
heen, ziet men een aantal vlekken zeer grillig van vor11l, de
helderste va� d en lVIellnveg, -in het sterrebeeld de Sch?dtel',
die het best uitkomen op een daarn � vertoonde teekening van
S "c h m i d t.
lIet bestudeeren van die vlekken, die blijkbaar dichte ster

renhoopen zijn, heeft E a s t 0 n tot zijn spiraaltheorie ge
bracht. B ij nevelvlekken komt de spiraalvorm dikwijls voor,

een dichte kern van waar twee armen spiraalsgewjj ze uitgaan.
Een zeer fraaie vlek van d i en vorm, in de Jach'i'honden ])1'0- ,
jecteerde spreker op ' het scherm. lIet , is deze vorm" die aan de

dool'

E a s t 0 n, ontworpen structuur van den. lVLelkweg� ten,

grondslag ligt. 1-1et meermalen voorkomen van. den, spira al:vorm,
als uiterlij k beeld van· de v.erre hemellichamen, lnet daarnaast

de bij zondere plaatê die' de eigenaardige lichtwolk in de Zwaan
�

,

inneeInt, bracht h eIn , op het denkb eeld, dat deze de centrale

kern van een groote spiraal is, van ",vaar twee ' armen uit
gaan. Zoo' is het hCJn gelukt de ei genaardigheden. ,r.an de struc- ·
tuur v: an den lVIellnVi eg te v.erklaJ.'eH. D aé1l1b ij , li gJ, de Zon niet
in het middelpunt, . In a a.r ergens, in een der spiraalarlnen. D e
locale stel'renlnassa,

cl ie onze Z o n Olnringt e n waarover w ij

straks spraken, 11wet dan
:luIk een spira alann zij n .

een

der gecondenseerde hoopen in .

Natuurlijk i s deze theorie geen vaststaande uitkOl11St

del

wetenschap, nlaar een hyp othese, die VOOT het eerst een b eeld
geeft, hoe de stru ctuur van het heelal kan zij n Oln i n, over
eenstemlning met den z ichtbaren bouw van den lVIelkweg te z ij n. ,
l\1aar - zal 111en vra gen - wat heeft de fotografie o mtr ent
den :Melkweg geleerd � Aanvankelij k niet veel, maar toen, l11en
ging foto grafeeren, nIet lenzen 111et gTooten brandpuntsafstand
en korte opening en de expo sitieduur lang voort zette, lnv amen
de verre zwakke sterren als continue lichtvlekken op de plaat
en

ontdekte

details.

nlell

daaraan

een

veel, grooteren r �jkdom aan

In het b ij zonder in Al11erika

lIeideiberg

(lVI a x ,V 0 1 f. f)

(B a l' n a I' d ) en te

heeft lnen l11et behulp van. zulke

foto 's een studie van den M'elkweg, gelllaakt. Z ij · geven een
denkbeeld. van de groote verscheidenheid van. donkere en lichte'
gebieden in den :Melkweg, hoe deze met elkaar afwisselen, de
l1 chte

in de donkere overgaan, SOl11S scherp als, door donkere

afgronden v.an elkaar gescheiden zij n ; hoe daar groote nevel
vlekken zich vertoonen, o . a . . de in vorm veel. op ons· wel�elddeel
Amerika gelij kende lichtnevel die a.h.W.. ingehuld, is, i n een
donkere l11assa. Zoo heeft de fotografie tal van eigenaardige
obj ecten i n den lVIelkweg. ontdekt. Heldere nevelm �ssa" s, b.V.
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in. de Scho1'lJio en" . lllet daal�llaast z)varte plekken, die zich. als
stre.pen en banden v;oortzetten, en, waar blijkbaar sterren ge
heel ontbreken. TO(Ûl ziet men in dien donkeren grond vaak
een zeer flauw vle.kj e. Het is alsof op: die· plekken de sterren. uit
gebluscllt zij�l. Hier lnoet lnen denken aan absorbeerende nevels,
die op allerlei plaatsen aan,. den, henlel voorkonlen. Aan een
beeld van. den Z. g. Coconnevel verklaarde spreker die donkere.
spleten ,die ' zich- naast heldere sterrenwolken uitspreiden. lIet
js alsof de nevel op zij n, w. eg de zich daar bevindende sterreJl.
opg. elost en een donkere lllassa achtergelaten heeft. Zoo kwanl
de Heidelberger astronOOlll \V 0 1 f f tot de uitspraak, dat de

l'vlelk\veg het overschot je is van de vroegere pracht en praal
van den sterrenhemel, en· dat deze · vro eger nog veel g.rootscher
en schitterender moet geweest zijn, toen de nevel nog , niet zoo
veel had 'weggevaagd en duister gelnaakt. Ook dit is natuur
lijk maar een gedachte, gewekt dool' het uiterbjk del' lVIelk
:
wegvormen. Dat donkere nevels ook een belangrjjke rol spelen,
is wel zeker ; lnaar deze kunnen ook zeel' dicb tbjj liggen.
De Melkweg heeft dus een eigen structuur lnet tallooze eigen
aardigheden. Wat zijn nu. de afmetingen, die wjj daarb�j nloeten
a annemen � 1VI a x vV 0 1 f f denkt zich die wolken van sterren

onmiddellijk buiten onze lokale sterrehoop, die de Zon Olllgeeft.
.
E a s t 0 n denkt er anders over, zooals wij gezien hebben. Een
paar ondel�zoekingen van de laatste jaren h�bben hier eenig
licht doen opgaan. Spreker. stond daarop stil bij de · van 19J. 7
dagteekenende bestudeering dool' den Amerikaan S h a p 1 e y
van de bolvorlnige sterrenh oopen, waarvan er ongeveer 80

bekend zijn en waartoe o.a. de beide sterrenhoopen in

IJe1'c1ûes

behooren. Door tal van zeer vernuftige gevolgtrekkingen wist
S h a p. l e y van al die sterI�enhoopen den afstand tot ons · zonne
stelsel te bepalen.' Deze afstanden, die tot 60,000 ster:-eenheden
gaan, lnaken ineens ons heelal veel grooter. lIet strekt zich

h 0t

verst naar de zj,i de van de Schtd ter uit, terwj.j l onze Zon naar

.
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de andere zij de vrijwel aah den rand ligt.

Eerst da cht

S h a p 1 e y dat de platte steragglomeratie om de zon, het 
melkwegstelsel, ook slechts een klein eiland in dit universuln
zou zjjn. Maar door de ligging van al deze sterrenhoopen lood
rècht op het' nlellnv egvlak te proj ecteeren, bleek h eIn, dat dit
.
111 ellnvegvla k een ledige laag, d."w.z. zonder ronde sterren
hoopen, üi het heelal is. GIn die ledigheid te verld8:ren, lnoest

h ij aannemen, dat de sterwolken ,ran den l\1elkvv'e g zich door
h et ' geheele universunl heen uitstrekken, en door hun aan
wezigheid de . bolvormige sterrenhoopen verhinderen deze

lniddenlaag te vullen. Dus dat de 111elkwegvlekken de ruinlte
innelnen die de sterrenhoopen leeg laten. Z ij vullen elkaar a an,
zoodat ' we moeten aannemen dat zij gelijkwaardig zij n in
grootte eli in afstanden en de nlelkweg\volken zich op geljjk
soortige groote afstanden als de sterl'enhoopen uitstrekken.
Dit wordt bevestigd door een ander verschijnsel. Spr. trachtte
ons grafisch toe te lichten de toeneI11ing op een bepaald punt
van den hemel van het aantal zwakke sterren en hoe die toe
neming allengs, voor de zwakkere sterren, lninder wordt. Daar
entegen als 1nen in den :Melkweg gaat tellen, wordt de toe
neming van het aantal z\vakke sterren niet aldoor nünder nlaar
op een bepaald oogenblik gaat het aantal zwakke sterren reus
achtig toenemen. De krOlnme ljj n van toenel11ing, die in een
ander punt vail den 11eI11el regelmatig verloopt, krij gt in den
· :Melkweg plotseling een knik en loopt veel steiler naar Ol11hoog.
De normale toenel11ing van zwakke sterren viordt veroorzaakt
doordat 111en bij de sterren kOlllt aan den buitenkant van onze
eentrale sterrenhoop, maar dan begint pas de ljjn, die een
beeld geeft van de zwakke sterren in de verre sterrenwolk van
den Melk"weg. I-Iieruit was af te leiden, hoe ver die 'ivoIk, die
die kniklij n veroorzaakt, �v el van ons ver"wij derd is ; 111en kwam
tot 50 à 60,000 sterre-eenh eden. "
I-Iieruit bljjkt dus, dat de sterrenhoop waartoe onze Zon be-
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hoort, slechts . een uiterst gering deel i s van het �1:elkweg
stelsel.
\Vij staan nu voor de vraag, hoe de structuur is van dat
stelsel. Als m�en bedenkt, dat in de richting van de Sch1dter
.

•i

�

�

,

het centrum moet liggen, kunnen we de theorie van E a s t 0 n
niet meer volhouden. Een andere theorie heeft men echter nog
niet ; alleen de omvang' van het probleem is hier gegeven. Elke
voorstelling van grootte en - afstanden laat ons hier in den
steek. Wat is het vliegen van een kanonskogel gedurende 25
j aar alvorens de Zon te bereiken, vergeleken bij den afstand
van de naastbij zij nde ster (4' lichtj aren) ; wat is. die afstand
weer vergeleken bij de 100 à 200,000 lichtj aren van de zwakke

sterren Ül den lVIelkweg ! Voor die verste werelden zal onze Zon
zich vertoonen als een sterretj e van de 20ste grootte. En niet
alleen de Z on, lllaar , al die millioenen sterren er om heen, die
tot onze centrale sterrenhoop behooren . Z�j zijn slechts een zeer
klein deel van het Melkwegstelsel, waarvan de verste deelen
zoo ver verwjj derd zijn, dat .wjj er met onze kjjkers, de ,aller
grootste uitgezonderd, de afzonderlij ke sterren niet van. kunnen
waarnemen. Slechts hun gezaluenUj k licht zien wij in het
schemerige licht van den Melkweg.

.}
.}

v.

Dr. M: J.

· SIRKS,

. Plantkundige aan het · ,Institt/'ut :vQór v�1·ed'el�ng va1� landbOt/'wgewass�n te W�genringe?t·
.. . , ·

.

ERFELIJKHEID . EN . GESLACH T

•.

Ondèl' de. gebied€n van wetenschap :waarop belangTjJke onder..;
zoekingen zijn gedaan, - zoo Oligeveer . begon dr. M:. J ;
S i r k s, plantkündige aan' .het� Im;tituut::. .v091� veredeling van

landbouwgewassen te V\T ageningen, ;üi het Natuurkundig Ge

nootschap zijn voordracht
heéft de erfelijkheidsleer ee :1
buitengewone rol :gespeeld. : l\1en kan · wel zeggen in de laatste
twintig j aren, want vóór 1900 ,varen de methoden van onder
�

zoek heel anders. liet is vooral , aan een bepaald onderzoek
van lVI e n d e 1 te danken, . dat die methodeli zoo st�rk ver.':
r

anderd zijn. Voornamelijk langs . twee, .. elk' op zi�hzelf staand�
wegen, heeft men het onderzoek van het erfelijkheidsvraagstuk

geleid, waarbij 111en intusschen g�bouwd heeft op denzelfdel1
grondslag, op de onderstelling, ·dat in ; de: voo]]tplantingscellel�
op de een of andere m anier aanwezig zij n de erfelijkheids
eigenschappen, de aanleg voor alle eigenschappen die later het
vohvassen individu van dier of plant zullen kenmerken. lVlet
andere woorden, in de ei-cellen en in de spermacellen is de
aanleg aanwezig voor de ke�lll�e��l� e_l?:_ die in het volwassen orga
nis111e te voorschijn zullen komen.
Die twee manieren van onderzoek zijn de cytologische of
directe, onmiddellijk gericht op de cellen lnet de vraag, welk
deel van den inhoud voor de erfelijke eigenschappen aanspra
kel�jk gesteld moet worden, en de experiInenteele · of indirecte
manier, door uit de cellen voortgekomen volwassen organis111en

te bestudeeren. Nu i s het voo�'al de t,veede, experi111enteele

lllethoQ-e, die · opzettel \j k ' organismen k,weekte qln . de erfelijk- :
heids�igenschappen te on�erzoeken, \,:elke aan de oplossing
,
van h et probleem een groote11 stoot heeft gegeven. D e grond
slag er voor , is reeds in, 1865 . gelegd door M e n d e l, die er ;
echter gewag van maakte in een tij dschrift dat weinig ge:-;
lezen werd, zooçlat het no� gerui�llen tijd · . duurÇLe vóór de be�
langrjjke proeven el). de daarop door :NI e 11 d e l gebouwde wet
.
tot de . geleerde \vereld doordrong. Dat geschiedde eerst na

1900 d90r een drietal on,d erzoekers : T s c h e r In ÇL k i C 0 1'''.
r . � n S ' en onzen 11 n . g 0 d e V I' i e s, die. ieder op zichzeU
.

ontdekkingen hebben gedaan, welke paraHel liep en lnet , die
van M e n d e L
. '.Vat hier door .l\1 e n d e 1 gevonden werd, noemt men gewoon

ljj k de wet of den regel van lVI e 11 d e L Zjj heeft ook hoogst be
,
l.angrijke gevolgen gehad voor. de oplossing van een probleem ,
waarmee de physiologen zich al eeuwen hebben bezig gehou- ;
den, namelijk het probleenl van de geslachtsbepaling, de 001'- .
zaken die b epalen dat het eene organisnle een lnan, het andere .
een vrouw zal wezen. D e �xperimenteele methode waarvoor .
M e n d e l den grondslag h eeft gelegd, heeft tengevolge ge
h�d dat het geheele erfelij kheidsvraag� tuk op het oogenblik
be.h eerscht worqt door de wet vÇ1n M e n d e · 1.

' . Zij� uitgangspunt was het juiste begrip, dat de �anleg gezocht
.
moest worden in de voortplantingscellen, Olndat die de schakels
,
vormen tussc,hen ' de ouders en de kinderen lVI e n d e 1 be
.

.

g�e� p daarbij " dqt . hjj . bu!tengew,90n J?-au�keurig moest werken
�rp. . de verklaring y an het probleelll te vinden en de regels in

�e�) e.rfelijkheidsproc�s te. ontd�kk.en. Alle feiten, alle lnoc1i
,

fi cati es moeste� �i�geschakeld worden. 1-Ijj begon dus rnet
.
.
t � ee . . rassen di�' .oP zIch,zeH . zuiver . zijn, Jnet elkaar te kruise�l,.
,
d.w.z, het stuifmeel van p.et eene op den stmnper v a n het
aI?-.c1- ere ras te brengen en dan t� zien hoe de nakO llleli ngl:-Jch ap

zich zou voordoen.

I-lij bracht ronde

en h oekige,

gele en gro e n e

zaden, gekleurd en wit bloeiende planten bij elkaar. In · die be
paalde eigenschappen b.v. van gele en groene zaden ,varen de
varieteiten volkOlnen fokzuiver, zoodat geelzadige nooit iets
anders dan gele zaden, groenzadige nooit andere zaden dan
groene voortbrachten.
,Vat nu 1\1 e n d e 1 bij de kruising van beide zuivere varie
teiten voild, is door latere proeven bevestigd. C O l' I' e n s b.v.

nam. proeven lnet MirabiZ1:s jaZapa, die eigenaardige plant die
als de zon laag begint te staan plotseling haar bloeln opent.
Hij kruiste een ras lnet zuiver roode nlet een dat zuiver en
constant witte bloenlen voortbrengt. Hij kreeg nu planten die
de rosekleur hadden, dus het nlidden tusschen vadel�- en
lnoederkleur. M e n d e l had die kinderen ( Filii) F 1 genoemd,
de kinderen van dezen weer F 2, de achterkleinkinderen F 3
enz. Het bleek een vaste uitkonlst, dat al de F 1 individuen
altjj d onderling geljjk zij n, daarentegen dat als we de F 1
. uitzaai en en de kinderen van dezen ( de F 2) opkweeken, het
onmiddellijk opvalt dat deze onderling ongelijk zijn. De rose
bloemige planten zijn niet constant, 111aar vallen in de F 2
generatie allen in roode, rose en ,vit-blo eiende individuen,
en wel altij d in deze typische verhouding : 1 rood, 2 rose, en
1 wit, er zijn altij d 25 % witte, 50 % rose en 25 % roode
planten. Deze witte en deze roode planten blijken in hun na
komelingen weer fokzuiver ;

de rose echter niet, want die

splitsen altijd weer in vvitte, rose en roode in de verhouding
1 : 2 : 1. Verder blijken ook deze witte en roode weer fokzuiver,
terwij l de rose planten altij d ,veer splitsen in wit, rose en rood.
Men heeft zich het proces nu zoo voor te stellen dat als een
kunstmatig gemaakte bastaard overgaat tot het maken van
voortplantingscellen, hij geen stuifmeelkorrels en eicellen
lnaakt die de eigenschap hebben van rose bloeulen voort It e
brengen, lllaar de eigenscha p tot het maken van roode of die
voor ,vitte bloemen. Spreker gaf hi ervan een ( sehenlatlsche

37

voorstelling, die volko111en · verklaarde hoe d e witgekleurde
planten nooit anders dan witkleurige nakOlnelingen, de roode
geen andere dan roode en de rose witte en roode naast elkaar
moeten hebben.
Diezelfde regel is ook na te gaan bij terugkruising. Als men
de rose plant terugkruist met de witte, krijgt lnen voortdurend
in alle generatiën weer gelijke aantallen rose en \vitte bloe111en.
Nfen zal inzien dat dit lnet het · oog op de geslachtsbepaling
van groote beteekenis is. D aarbij geldt ook de regel, dat het
onverschillig is, welke van de beide lVIirabilis j alapa-rassen als
vaderplant en welke als moederplant gebruikt wordt. De beide
reciproke kruisingen zullen steeds hetzelfde resultaat geven.
De tweede of directe lnethode, waartoe spreker thans over
ging, tracht door te dringen tot den bouw van de cel, d.i. tot
het begin van het organiS111e. De cytologi e poogt uit te vinden
welk deel van de cel aansprakel�jk gesteld lnoet worden voor
het in zich besloten houden van de erfelijke eigenschappen. Oln

daar een begrip van te geven zou spreker zich alleen bepalen
tot dat gedeelte van den ingewikkelden celbouw dat betrek

king heeft op de erfelijkheid. Een planten- of dierencel bestaat
uit een zekere hoeveelheid protoplasma, waarbinnen een kern
een bepaalde rol speelt, een rol die het protoplaslna schj,j nt te
heheerschen. 1\1eer in het b�jzonder een plantencel beschou
wende, wees spr. op de 8 paarsgew�j ze liggende kernlich aam
pjes ( chromosomen) . B�j het zich deel en van de cel blijken ook
de chromosomen zeer nauwkeurig overlangs verdeeld te worden
en het resultaat is dat bij het zich in tweeën deelen v a n de

cel, elk van die 2 cellen precies o ok 8 van die paarsgewi.j� lig
gende chromosOlnen heeft. Zoo gaat die cel- en die kerndeeling
voort tot het individu volwassen is. Ieder organisme nu is ge

karakteriseerd door een eigen aantal chromosomen, d� lucnseh

bjjv. heeft 48 (de man 47 ) van die staafj es in elk van zjjn cellen.
Als nu het individu voortplantirrgscellen gaat m akelJ� \H lrden
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;de p aren chro11'1.oso111en uit elkaar gerukt zoodanig, dat b jj v. bjj
�den mensch de ' vrouw één soort vüortplantillgs cel l el l

'24

chromosOlnen, de 111an twee soorten,

spe1'matozoën

nu een ei '111et
to:-:oon van

7i,::1

24

'

V::L"!1

heeft · niet

heide nrenvcel,

n.l .

nwt 24 e11 111et 23 chrmnosome11. Vereenigt zich
'
24 kernstá,afj es ( dn�omosomei1 ) 'jr,et C811 s t.)errüa
chromosomen} dan ontstaat een lll.e is.i e ; ' vereenigt

een ei vaü �4 chr01110S()!lWll met ec u spermatozoOll van

:23 Chr011l0S0i1len, dan : .ontstaat éen j ongen .

...'-\.. l vorens het vei�band tussdlen· de erfelij ke ' eigenschappen
en het geslacht verder 11a te gaan, stond spi'eker nog stil bij de
uitzonderingen

OP ' dën

regel

Va11 ' gelijkheid der recip1�oke

kruisingen. Zoo spelen hier de voeding en de ilifectie door de
-m oeder tij dens het embryonale leven een rol.
Aan voorb eelden van 'kruising van verschillende variëteiten
van hoenders en schapen ( lnannetj es gehoornd en wij fj es on
gehoornd ) kon spreker er

o.m. op wij zen dat eigens chappen als

gehoorndheid b estuurd wordeü door het geslacht van het indi�
vidu en . l1leU hier te doen h�eft lllet een geslachtsbeperkte
erfelijkheid.
opmerken

B � katten b.v. zal 111en vaak een kleurwisseling

( lapj eskatten en gele . katers ) , die verband houdt

lnet . het geslacht. Ook b ij kippen is gebleken dat de reciproke
kruisin g vaak verschillende typen geeft.

Een zwarte heil en

een koekoekveerige haan- geeft b .v. een generatie van kippen en
hanen beide lIlet koekoekveeren. De omgekeerde kruising : zw arte
haan 111et koekoekveerige hen daarentegen levert alleen z\varté
hennetj es en koekoekveerige haantj es. Dergelij ke voorbeelden
werden aangehaald bij vliilders, o � a. b ij een lacticolor-varië1.
teit, die als lIlannetj e zeer zeldza anl voorkomt. De iildividuéü
van de reciproke kruisingen h ebben een geheel verschillend
u iterlijk. Ook onder de mensehen kOlnen preeies dezelfde ver
s'chjj nselen voor. �'Ien heeft dat statistisch onderzocht,

dOOl�

b ij een aantal families de erfcHj k e , ,eig:enschappen na te gaan.
Zoo komt een eigenaardige ziekte . V001' bij mensehen, de haemo-

philie; vooral in streken of plaàtsen waar.: ' de huwelijken onder
�lkaar g �slot'eri worden' ( Z á : h n. De vrouwen ' van ' Tännö) en
�reeds ' de geringste wondjes voor het individu gevaarlijk kunnen
worden. Het statfstisëh 'o"n derzoek nu ' heeft- uitgelnaakt dat
alleen manneIi aan die zIekte oTiderhevig zijn. Wel kunnen ge
zonde vrouweri. die - 'eigenschap " op de mannelijke nakomeling-;
schap doen overgaán,
tot uiting.
,

111

aa i" zij , komt
,

: �' "

h�i de vrouwen zelve niet

Ten aanzie n van ' kleurenblindheid is gebleken dat" de vrouw

aIieen ' dan' "kleurenblind is, als ':zij den aanleg van de beide
o�lders erft, ter'w'ijl 'de ', maIl re eds ,klellrenblind is als hij deri.
aanleg van een van beide :oudel�s 'k rij gt.
Uit deze voorbeelden blijkt dtis 'dat door samenvoeging van

ge"g evens uit expe-rÏlnent -en cytologie een 'goede verklaring van
zeer bij zondere aîw�ikingei1 ' als boven geschetst is te " geven,
waaraan spreker nog toevoegde - het verschijnsel van roode en
witte oogen bij de Drosophila en hoe dat rood en \vit bjj krui.::
singen over- de verschillende seksen optreedt.

En dan tot de geslachtsbepaliilgen terugkeerende, stond spr.

nader stil bij de verklaring die aan de aan 't geslacht gebonden
erf�lijkheid kan gegeven worden, waarvan hi erboven verschil�
lende voorbeelden zijn, gegeven.. Ten slott e kwam hij tot een
bespreking van de drie theoriën omtrent de geslachtsbepaling. �
de progaam-theori e, volgens -welke de aanleg voor het geslacht
reeds aanwezig zou zijn : in ; de voortplantingscellen ; de syn:..
gaamt�orie, dat het gesl�1Cht " zou bepaald :w orden , op het
oogenblik der bevruéhting, en eindelijk de epigaatn-theorie, dat
eerst na de bevruchting het ' geslacht' zou vastgelegd worden�
' O p het oogenblik hebben alleen de be-ide ee:i'ste groepen recht
van ' bestaan en het meeste is nog wel te' zeggen voor de theori�
dat in de voortplar�tiIlgsc'e (]let ,gèslacht , al vooruit vastgelegd is:;

Men heeft hiervoor een bewij s meenen te zien ' in de bijê�

wereld, in het verschijnsel dat .( wanneer daar de koningin op
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éen bepaalden dag uitvliegt, dool' de darren gevolgd, en een
deel van die dieren er in slaagt haar te bevruchten) een deel
van de eieren, nl. de onbevruchte eicellen dan darren, de be
vruchte eicellen werkster en koningin worden.
Als voorbeeld bij den 1nensch haalde spreker aan de door
splitsing van de bevruchte eicel in twee cellen ontstaande
identieke tweelingen, die altij d' van , hetzelfde geslacht zij n ;
uitzonderingen zijn er nooit. Bij gordeldieren treft men zelfs
het verschijnsel aan van , vier individuen uit éénzelfde be
vruchte eicel. Ook deze zijn; altij d van ,hetzelfde geslacht. Zelfs
heeft men het verschij nsel van 8 identieke jongen uit één
eicel waargenOlnen, j a bij sluipwespen kan dat aantal tot de
1 000 klimmen en steeds van het zelfde , geslacht.
Deze onderzoekingen hebben dus wel aangetoond dat er alle

reden is onl aan de chrOlnosOlnen beteekenis toe te kennen voor
de bepaling van het geslach t. In

't algenleen kan gezegd

worden dat het 1na1lllelijk individu 2 soorten van sper1nacellen
vormt, en dat uit de eene soort mannelijke, uit de andere vrou..,
welijke organislnen voortkOlllen.
Intusschen zijn er ' verschijnselen , die met deze progaaU1:
opvatting in strij d zijn. De proeven van G
hebben weer

0

I d s c h U1 i d t

eigenaardige moeiljjkheden , opgeworpen. Diens

kruisingen van 'twee vlindersool'ten van LY1nantria gaven
hermaphl'odieten, d.w.z. individuen die 1nannetjes , en wij fjes
tegelijk zijn, · tot product, of SOlns geen van beiden.
Waar in de dierenwereld veel scherper onderscheidingen tall

geslacht naar voren treden, heeft 1nen in de plante�lwereld

te doen met veel grooter geslachtsdifferentiatie, zoo buiten

gewoon zelfs dat de oplossing van het verband tusschen erfelijk
heid en geslacht die de cytologie ons heeft gegeven, ten slotte

toch niet ten volle bevredi gt. Ook hier zijn de finesses nog vrij
wel onbekend.

VI.

Prof. Dl'. D. VAN GULIK,
H oogZee1'aar

aan de Landbo1lwschooZ te Wageningen.

DE BETEEKENIS VAN DE ZONNESTRALING
VOOR DEN MENSCH.

In een kort bestek wist prof. dr. v a n G u I i 1;\:, hoogleeraar

aan de Landbouwhoogeschool te vVageningen, den leden van
h et Natuurkundig Genootschap een helder begrip te geven
van de beteekenis van de zonnestraling voor den lnensch. Hij
moest hier teruggaan tot de oude wet van het � ehoud van

arbeidsvermogen, dat groote natuurkundige beginsel . dat veel
tot klaarheid "en eenheid heeft gebracht in tal van schijnbaar

uiteenloopende verschijnselen. Die wet heeft een nauw verband
gelegd tusschen de verschillende takken der natuurwetenschap
onderling, "omdat zij alle gebeuren zoowel in de levende als in
de levenlooze natuur als het ware uit één gezichtspunt leerde
beschouwen. Niet langer dan voor zijn onderwerp noodig was;
zou spr. intusschen bj,j die wet stilstaan. Alleen wilde hij voorop
stellen dat volgens het beginsel dier wet yoor het duurzaam
verrichten van arbeid door een levend wezen of door een
machine noodig is, dat hieraan even geregeld een equivalent be
drag aan arbeidsverlnogen (of energie ) wordt ter beschikking
gesteld. Dit geschiedt door het toedienen van voedsel, resp.
brandstof, waarin scheikundig arbeidsvermogen. is opgehqopt.
Van de andere vormen van arbeidsvermogen werden nog die
van den electrischen stroom genoemd,. alsook die van strali n g,
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welke laatste hoogst belangrijk is, omdat wij i n de zon een zoo
bjj uitstek krachtige stralingsbron bezitten. Eenige voorbeelden
lichtten dit toe.
De wind, de natuurkracht, die de 1nolen8 doet draaien en in
de zeilen der schepen blaast, ontstaat door ongelijke verwar
nling van den da�npkring en deze vindt haar oorzaak in de
zonnestraling. Zoo ontleenen windmolen en zeilschip hun
arbeidsvennog en aan de zon.
De turbine en het vvaterrad" zij word � l� gedreveil dooi, de

kracht van het lieerstorieüde - vnitèr, ten koste van diens
arbeidsvermogen van plaaü:. I-Iet water zal dit later herwinnen
bij het weder omhoog stijgen, als het verdalnpt, ter\vij l dan
de zon het hiervoor bcnoodigde arbeidsvenllogen levert. De
zon ónderhoudt dus ook de beweging van watennolen en
turbine.
; De stoonlmachine \verkt ten koste van warmte, die verkregen
wordt door het verbranden \fan steenkool, in welke stof .ee11
groote voorraad scheikundig arbeidsvermogen zetelt. Dit heeft
zich daarin opgehoopt in lang vervlogen eeuwen, toen de steen
k ool van thans liog levend hout was, door de straling der zon.
:Nlensch en dier; wier denken en doeli 111et - verbruik van
energie gepaard gaat, nloeten O1n te leven dit onderhouden
door het opnem,en van voedsel, waarvan, zoo het plantaardig
is, het arbeidsvermogen rechtstreeks door de zon is opgebouwd
bi, vborzoovcr van dierlijken oorsprong, nliddellijk - ·Îlnnlers
óok dieren nemen plantaardig �Toedsel tot 'zich
àan haar te danken is.

�

toch 'evenzeer

-" Uit deze voorbeelden kan blij ken, dat - elke verandering in
t·ns zelve en om ' ons heen steunt op omzetting Vall arbeidsver
mogel: 'van den cenen vornl in een anderen vorm ; en wanneer
wij deze transformaties" in chronologisch omgekeerden zin ver
volgen, voert dit ten slotte steeds terug tot denzelfden ge111een
schappelij ken oorsprong, tot de groote centrale bron van licht

en wal�mte; van ' groei en bloei, en van alle beweging en or�
g�ilisch le"\�én) op' 'aarde :· 'de ZOi1.
In de eerste plaats "\vaarborgt zij ons bij voortdureli een rijk
inkom wn., en ,Toorts stelt zij daarenboven een l�eusachtig kapitaal
' yan arbeidsverrnogeIi' ; tot 'onze beschikking. Dit laatste ligt
voornameljjk ' opgehoopt ' in: de' steenkolenvelden , der aarde�
vVanneer wij ' ons w'�nnell aan kolenvuur, doen wij feitelijk:
niets anders dan mis verkwikken aan de zonnestraling va11 den
oertij cl die Îll' de v,;arinte" van de steenkolen weer' te voorschijn
treedt. lIet is een deel der zonne-energie, die , onze planeet in'
zuinig er eeuwen heeft overgespaard.
.
:
liet tegenv{oordig levende geslacht gedraagt zich daaren
tegen 'als slechte economen en teert het geël�fde kapitaal op
onvei·antwoordelijke "\v ijze in.
Als voorbeeld demonstreerde spreker aan lichtbeelden het
nieuwe Duitsche ki�achtwerk Golpa, tusschen Berlijn en
J�ei pzig, " raar een door steenkolen vel'riehte arbeid (watIIl te )"
van bijna 1;4 111111iöen paardekr"acht, geheel in electriciteit wordt
omgezet. Ongeveer de helft vàn dit verm,ogen wordt in d<:m
omtrek 'gedistribueerd, de rest gaat naar Berlijn.'
vVat de daar geproduceerde hoeveelheid electriciteit betee2
kent ( 800 millioen I{ . \V. U. per jaar) lichtte spreker toe door
als voorbeeld te nemen Nederland. Als ons land eenmaal geëlec�
triseerd zal zij'n, zou.' het krachtwerk GolPa �ns land van stroOln
kunnen voorzien. '
, Spreker karakteriseerde die verkwisting van brandstof in
dit oneconomisch bedrijf terecht als wanbeheer. Ter vèront�
schuldiging zou gewezen kunnen worden op andere energie�
bronnen, die' niet aan de zon zijn ontleend, maar deze hebben
nog maar weinig df geen - practische beteekenis.
, Een andere verontschuldigÎllg is gelegen in ' de verwachting,'
dat het nageslacht,' "eel beter dan wjj, het inkomen
de
zonné-energie zal leeren gebruiken. Want de onafgebrokerl
..

-

I

van
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stroOlll van zonnestraling zou voor onze behoeften aan energie
inderdaad toereikend zijn, als wij diE\n stroom lna,ar voor een
grooter deel wisten te vatten.
Hoeveel toch blijft niet ongebruikt van wind- en zeestroo
lnen, van golfslag en rivieren, en '\·v at gaat voor den lnensch
niet te

1001',

waar de zon hare gaven verspilt aan de onnl-e te

lijke woestenij en der aarde. Het is volkoillen waar wat een
Fransch ingenieur er over schreef : de zon blaakt van ijver
Oln den lnensch van energie te voorzien en wij weten van dien
gratis aangeboden dienst slechts een zeer spaarzaam gebruik te
maken.
Intusschen is het den lnensch toch gelukt van het inkomen
del' zonne-energie gebruik te lnaken, zij het dan ook op on
handige en onvolkoillen wijze. Spreker stond in de eerste plaats
stil bjj de Zonnentachine, in wezen een stoommachine \vaarbij
het kolenvuur vervangen is dool' zonnevuur. De zonnestralen
worden hier namelijk op den stomnketel geconcentreerd. Een
_iUnerikaansche ingenieur liet den brandspiegel tel' concen
treering van de zonnestralen weg en ving de stralen op in
broeikassen met driedubbele glasbedekking. Hij bereikte aldus

een temperatuur die belangrijk hooger dan 100 0 C. opliep,

dus wel in staat Oln het water in den onder da t glas geplaatsten
ketel aan 't koken te brengen.

:'Men zal echter inzien dat de bedrij fszekerheid van derge

lijke zonnemachines van allerlei factorel� afhankelijk is, natuur�
bj k in de eerste plaats van zonnige dagen, zoodat bv. in ons
land een dergelijke lnachine heel ,vat dagen in het j aar stil zou
staan.
Vervolgens kOlnt ook de windkracht in aanmerking. I-Iet
valt niet te ontkennen dat de wind aan onze voorvaderen o n
schatbare diensten heeft bewezen in den strij d tegen het water.
Niettemin weten we ook dat de windlllOlens van lieverlede ver
dwijnen en daarmede iets heel eigenaardigs dat aan bepaalde
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streken van ons land een ongemeene bekoorlijkheid gaf. Spr.
gewaagde hier in woord en beeld van de zeer ernstige en nlet
véel talent doorgevoerde pogingen Vall den Deenschen natuur
kundige L a 0 0 u r, onl den windlnolen in eere te herstellen
en heIn als drijfkracht te gebruiken voor kleine electrische
installaties ten plattelande. Ofschoon die pogingen ' als niet
gelukt zijn te beschouwen en tot Dene1narken bepaald zijn ge
bleven, ligt er toch een buitengewoon practisch beginsel aan
ten grondslag, wat' spreker duidelijk wist te 1naken door een
b eeld. op het seherm te 'werpen van ' z'üo 'n L a 0 0 u 'schen
molen. Eigenaardig, dat de ontwerper teruggekeerd is tot het
1nodel van den oud-Hollandschèn windmolen met zijn practi
schen vorm en bouw van de wieken. De inrichting is overigens
eenvoudig. Onder in den nl01en staat een dynamo die, door de
windkracht in beweging gezet, de electriciteit opwekt, welke
naar de naburige hofsteden werd geleid.
}\'fen ziet dadelijk in, dat windstilte en min of meer langdurige
perioden van zwakken wind het bedrijf van die L a 0 0
sche molens buitengewoon onzeker maken. De uitvinder heeft
zich trachten te behelpen met accuInulatoren. Men zal echter
inzien, dat ook voor een toepassing' op eenigszins groote schaal
batterijen zouden noodig zijn van onmogelijke afmetingen. Spr.
herinnerde nog aan een door de Maatschappij van Nijverheid
uitgeschreven prjjsvraag over hetzelfde onderwerp, die wel op
een ingenieuse wijze beantwoord werd, m aar bij de toepassing
het aanbevolen ontwerp op te groote kosten liet schipbreuk
lijden. Voor de pogingen van den Deen L a .0 0
moet 1nen
overigens eerbied hebben. Hij gebruikt voor hulpkracht een
tweedehands petroleummotortje en heeft zijn constructie zóó
ingericht, dat het electrisch gedeelte van zijn 1nolen volkomen
automatisch werkt. Er is haast geen oppa,"ssen bij noodig.
Bleef de wind weg, dan werd de batterij of de motor inge
schakeld en werd deze weer stop gezet als de wind opstak.
r

ti 1'

u l'
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Niettegenst aande

al

dat

a angew ende

vernuft,

is de moeite

toch op niets uitgeloopen.
In tegenstelling van i n decentraliseerende .richt�ng, w a a rin

La
op

C 0u

l'

zich bewoog, wil onze tij d j uist centrrJiseering

electrisch gebied. �{en wil één groot samenhangend net,

gevoed door enkele vo edingscentrales en over h et geh eele net

gesttnvd en gedistribueerd door d e overige centrales. Vl aarom
,
zou' echter de ,vind hiel' niet kunnen helpen, dool' ook electri
sch en SÜ'OOlll aan te vo eren als er wind is ? lI et voordeel zou

�

wezen dat dan lllisschien enkele ,machines zouden stil l ggen,
zn olang de windmolens werken.

" T el staat men over het algemeen nog zeer sceptisch t egen

over h et vraagstuk van het nuttig aanwend en van de \�Tind
kracht, maal' aan den anderen kant zal �at vra�gstuk t o ch
opgelost moet en \vorden,

daar

de lnenschheid

op den duur

lllOeilijk lij d za alll zal kunnen toezien dat de reuzenarbeid v an

den \vind zoo maar ·wegwaait.
Met de

waterkra cht is het geheel anders gesteld. ,lIet gebruik

maken daarvan neemt in sterke lnate to e. In plaats van aan
str90m.end� lucht onttrekt lnen hier het arbeidsvermogen a a n
stroomend water, d a t niet d e l uimen v a n d e n wind vertoont
en bovendien de energie in veel . comp acteren VOrIn bergt. I n
vele lalldel� ( Zwitserland, Noorwegen b.v. ) heeft deze toepas
sing reeds een zoodanige beteekenis gekregen, dat de "witte
steenkool "

( zoo genoellld naar de kleur van het schuÎlnende

bruisende wate r )

er voor een goed deel de , zwarte steenkool

heeft verdrongen. In enkele landen i s het gebruik van

�e

w itte

energie overheerschend . In Noorwegen overtreft het de zwarte,
r eeds eenige lnalen.

,
lIet verloop is hier weel' eenvoudig gen,o eg : het aanstroo

mende en vallende water drij ft een turbine en dez.e e�n dynamo,:
die den stroom opwekt. M:en krij gt hier den arbeid ,dus direct

als electl'ische n stroom en weet dien te vervoeren tot op groote.
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afstanden!, zelfs van '400 kilorneter. l n ons, vlakke land is de,

beteekenis van de waterkracht als bron van energie niet heel
groot. · Als voorbeeld wees spreker op een krachtwerk bij Roer
mond, waar , men aan het riviertj e eenige honderden paarde-:
�

krachten weet te onttrekken bij een valhoogte van

nleter.

, ' De "lichtbeelden welke spreker van de waterkrachtwerken in
,
Zwiü;; e rland liet zien, spraken sterk tot de' verbeelding. Van,
,

•

.J

honderden meters hoogte stOl,;t daar het water op reeksen van
turbines' elk van lOOO-tal plu. �1en kan zich dus . voorstellen
onder welken druk hier het" wat er in de persleiding moet staan.
Spreker liet ·niet na te wij zen' op den cOlupacten vorm waarin
h ier die energie van het water geborgen wordt : i�l een hui�j �
nauwelijks zoo groot als een tramhalte wentelen die gewel
,
dige turb.i nes en dynarllo 's. Ontbreekt het aan �e noodige- ,� al;
hoogte, dan legt men een stuwdam aan, zoo als bij de Aar
w erken en comp enseert hier de valhoogte door een groote hoe
veelheid water over een breed oppervlak te laten toestroomen.'
,
. Zeer zeker, door al die waterkracht- en electrisc1!e i�stal-:,
laties wordt de streek niet mooier. Maar wat beteeke:q.t in het
Zwitschersch gebergte zoo 'n nietig turbinehuisje, men merkt
het schier niet op, en komt men aan den Trolhattan waterval,
dan ziet men immers het water, na zijn dienst aan d,e , indu.strie
:
bewezen te hebben, weer spoedig zij n, geweldige� , loop her �
vatten. Misschien zijn de pijpen' en draden nog . wel het erg�te� .
. De oudste methode van oplegging der zonne�en��gie: . is. zekel�
wel de p lantengro ei, .d e photosynthese van de p lanten�ereld.
Het is tevens de mees t belangrjjke, immers de ,mee�t intense :
,
In de groene plantendeelen worden nanleljjk onder den i�v 10e4
der lichtstralen stoffen v,an geringer en energie-inhoud ( kool.,.
zuur en water } omgezet in andere stofEen .( koolhydraten ) Yal}
g�ooteren energie-inho:u d. De onmisbare rol · van ' de , zonne�
is, dat . zjj ' het .- tot . stq,nd brengen . ' .dezel�

straling hierbij

yerbindi�gen mogelijk maakt door bjj te passen wat er - aan
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arbeidsverluogen ontbreekt. De zonnestraling maakt het moge
lijk dat een voldoende mate van energie zich in de plant kan
vormen. ,Vij denken hier aan de reuzenvarens en -boOluen in
de voorwereld, waaruit de steenkool is geformeerd. D ie wereld
van planteli is gegroeid door de zon. De zon heeft er indertij d
d e energie in gestalupt, en daarvan profiteert thans het leven
de luenschengeslacht en profiteerden wie voor ons wal�en. ,Vij
verbranden die geaccumuleerde e nergie en door dat te d oen

krijgt de dan1pkring weer het koolzuur ' terug dat de tegen
woordige planten ' w eer noodig hebben voor hun levensonder
houd. Deze halen hun energie dus ,veer uit de zonnewarnlte
van vroeger.
Passen we dat nu toe op den landbouw, dan zien we hoe
ook hier door de hulp van de zon, die bron van levensonder
houd en welvaart in staat is haar buitengewoon belangrijke
rol te vervullen. Zoo is in beginsel het korenveld, de weide,
de boomgaard, niet anders dan een accunnlla tor voor zonne
energie, of ook een zonnemachine, door welker beIniddeling de
mensch zij n arbeidsvernlOgen aan de zon ontleent. Vraagt 111en
nu naar het nuttig effect van deze machine, d.w.z. naar het
percentage van de energie der op een akker vallende zonne
straling, dat werkel�jk door de daarop groeiende planten ge
bonden wordt, dan is dat bedroevend klein en tot een enkel
percent beperkt. De korenoogst van een heel jaar is de zonne
oogst van een enkelen zonnedag.

In eenheden uitgedrukt bedraagt de zOill1estraling van het
aardoppervlak 7,000,000,000 ; de photosynthese in de planten
vastgelegd 160,000 ; het verbruik van steenkolen 70,000 ; de
reèds geëxploiteerde
waterkracht 3 ,000 ;

waterkracht
het

8,000 ;

arbeidsvermogen

de
der

exporteerbare
gezamenlij ke

menschheid niet meer dan 70 eenheden ; en wat van de zonne
energie benut kan worden 7 eenheden.
Dit behoeft ons echter niet te verontrusten, daar imnlers
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een fractie der beschikbare zonne-energie reeds i n staat i s de
gewone oogsten op te leveren, opbrengsten die - zeide spreker
- zoo lang niet de volken zelve belelnlnerend ingrijpen, voor
het onderhoud van het lnenschelijk bestaan steeds ruÎln toe
Teikend zijn gebleken en die bovendiell langs de wegen die
de landbouwwetenschap aanwij st, nog voor groote verbetering
vatbaar zijn.

Het zou er ongelukkig · met de toekom s t van het menschdom

uitzien, wanneer het alleen op zij n spierkracht ware aange
wezen om zich het noodige levensonderhoud te verzekeren. D e
spierkracht van alle menschen t e zamen vertegenwoordigt toch
Blechts een tienlnillioenste deel van de energie die in de zonne
straling is opge hoopt. Een hoogere waarde dan de lichaams
kracht heeft echter 's menschen intellect, dat er steeds op uit is
om nieuwe bronnen van - energie en arbeidsvermogen te ver
{)veren.

• I

�

4

VII.

Prof. dr. A. J. P. V Al� DEN BROEK.
HÇJogZeel'aal' aan de Rijks1lniv e1"siteit te Utrecht.

BIOLOGISCHE PROEFNEMINGEN, O.A. DIE
VAN STEINACH.

Prof. dr. A. J. P. v a n d e n B l' o e k, hoogleeraar aan de
RijksunhTersiteit te Utrecht, heeft in het Natuurkundig Ge
nootschap de in den laatsten tij d veel besproken zoogen. ver
jongingsproeven van dr. S t e i n a c h hesproken. Er was
groote belangstelling, ook voor de zeer boeiende en in sier
Hjken vorm opgebouwde inleiding van den hoogleeraar.
vVanneer de onderzoeker de vonnen en verschijnselen in de
levende natuur bestudeert, dan neemt hij in het eerste stadiulll
van ontwikkeling waar, hoe uit de cel een groep van cellen
ontstaat, hoe uit die groepen zich ràngschikken kiemlagen en
uit die kiemlagen de verschillende organen groeien, kortonl
hoe uit die sÎlnpele cel een buitengewoon ingewikkeld orga
nisme wordt opgebouwd. De waarnemer zal nu aan het rang
schikken en beschrijven van die ontlvikkeling gaan, 1naar
wanneer hij zich afvraagt, of hij na die beschrijving de ont
wikkeling ook doorgrond heeft, zal hij het antwoord schuldig
llloeten bljjven. Wat b�j zijn onderzoek aan zijn geest ontgaat,
o
is het antwoord op de vragen : waardoor wordt het ontstaan
van den eenen vorln uit den anderen beheerscht ? 'Velke wetten
beheerschen de ontwikkeling ? De oorzaak waarOln die regel11latige opeenvolging van vormen geschiedt, ontgaat heIn. In
het oorzakelijk weten ziet de lnensch zich nog zeer beperkt.
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Toch .heeft 1ne11 , onl die wetten te leer en kennen, reeds val,l
oudsher ziGh veel 1I1Oeite gegeven en daartoe het experiment
te baat genoInen. Allereerst heeft 111en zijn aandacht gewij d
.
aan de verrichtingen der organen waaruit het lichaanl is op
gebou\vd, en zoo heeft zich langzamerhand de physiologie
ontwikkeld, die voornaJlle tak van wetenschap, die van de vor111enleer is afgeleid. fIet experiment is daarbij allengs tot een
zeer . 111achtig hulplniddel geworden.
Alvorens tot de beschrijving van een reeks proefnemingen
over te gaan, stond spreker stil bij de vraag, van welke fac
toren het tot stand komen van vorIllen of reeksen van vormen
afhankel\jk is. Deze factoren zij n van tweeërlei aard, de inwen
dige en de uitwendige. De inwendige zijn die, welke aan het
organisme eigen zij n. lIet zijn de erfelijke eigenschappen, die
. uit een kikvorsch een jong individu van dezelfde soort, uit
een salamander een jongen salamander en niets anders doen
ontstaan. Op deze inwendige factoren kan men geen invloed
uitoefenen. 'Vel daarentegen op de uitwendige, zooals· daar zijn
het licht, de temperatuur, . de scheikundige samenstelling der
oTIlgeving waarin zich het 9 ntwikkelend organisme bevindt, al
te maal factoren, die bij het eene dier een belangrijker rol
spelen dan bij het andere. Om een voorbeeld te noemen, zullen
licht en telllperatuur op de zelfstandig levende larve een
belangrijker invloed kunnen oefenen dan op het embryo van
de ·h oogere dieren en den mensch. Dit héeft er als vanzelve toe
geleid dat de meeste proeven, die gedaan zij n om de wetten der
ontwikkeling op te sporen, op lagere organismen zijn uitge
voerd. fIoe belangrijk de resultaten ook zijn, moet 111en zich
toch wacht en deze zonder meer ook op hoogere dieren en den
111ensch over ,te dragen . Zoo zijn door allerlei proeven, bijv.
h et brengen van scheikundige stoffen in het water ; door be
straling ; door operatief wegnemen van kleine deelen der
larven, éénoogige kikvorschlarven verkregen. Men mag nu a11 er-

lninst generaliseeren
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de oorzaak der cyclopie t e weten te

kOlnen. Alleen heeft 111en door de resultaten, die de proeven
op lagere d ieren hebben opgeleverd, zich denkbeelden kunnen
vorlnen Olntrent de

oorzaken,

die

b\i

de

ontwikkeling

der

hoogere dieren in het spel kunnen z ijn.
Alleen dus dool' de uit\vendige factoren, die , een rol b ij de
ontwikkeling spelen,

zal de

p roefIiemer zich

een denkb eeld

kunnen vorlnen van de wetten, die de ontwikkeling beheer
schell. Voor den 111ensch is zulks in zoover van groot b elang,
dat ook de natuur proeven neelllt . Z ij doet dat zelfs veel beter
dan de mensch ooit zal kunnen bereiken.
B ij

vierderlei proefnemingen

zou

spreker

stil

staan :

b ij

proeven op cellen, op celgroepen, op weefsels en op organen.
Spreker zou een keus doen uit enkele karakt eristieke proeven
welke ook voor de pathologie van den lnensch van belang
kunnen zijn. I-Ijj b eschreef in de eerste plaats de proeven van
I-I e d w i g 111et bestraling door R. -stralen va n kikvorscheieren
vóór de bevruchting. �(lreedt dan de b evruehting in, dan ont
staan er allerlei monstra, die hem aan de aldus bewerkte cellen
den na3111 deed geven van ra êÎ.iu1l1zieke rellen. ,Yelnu, deze
proef heeft \vel degelijk beteekenis voor den lllensch, d aar lnen
weet dat de radilll11-bestraling ,pij de therapie een groote rol
speelt en naar gelang de str alen dieper doordringen, de ge
varen des te grooter worden.
Spreker ging nu het proces na

bij de deeling van de be

vruchte eicel allengs tot een celklomp, om daarna stil t e staan
bij een eigenaa rdige proef van 'Xl. R o u :x, die wilde onder

zoeken of in het stadiunl dat uit de eene cel twee cellen z ij n
ont staan� die tw ee eellen n u reeds

aan

bepaalde deelen van

het toekomstige organisme bea ntwoorden. I-Ijj versT.oorde het
leven van een der beide cellèn door el' een prik nIet een naald

in te geven. lIet resultaat was dat er zieh slechts een half
dier ontwikkeld e . De a ndere helft bestond eenvoud i g niet lueer.
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H\j leidde e r uit a f dat ' zoodra d e bevruchte eicel zich i n
tweeën had gesplitst, d e eene cel voor haar rekening nan1 de
linker, de andere de rechterhelft van het lichaam. Latere proef
nemers kWalnen echter tot eeli ander , resultaat. Zij hebben die
twee cellen van elkaar gescheiden en nu vvaargenomen dat uit
elk van die cellen een compleet organisme te voorschijn ln;v am,
zij het ook een kleiner individu dan het normale. In elk van
die twee deelcellen huist dus het vermogen onl een geheel
organisnle te vormen. "Veel' later is zelfs gebleken dat wanneer
men in het stadiuln van de deeling in 4- en 8 cellen, de cellen
van elkaar verwijdert, el' dan ook cOlnplete organislnen uit
elk dier cellen ontstaan.
Ook dit experiment is er ' een, dat licht werpt op een ver
schijnsel dat bjj �hoogere organislnen voorkomt, ook al kan lnen
dan nog niet spreken van volkOlnen anal ogie. Spreker wees
op het geboren worden b�j den nlensch uit één enkele bevruchte
ei cel van twee organisll1en die lnen dan identieke tweelingen
noemt.
Zoo hebben dus ,de eerste deelcellen een groot toekomstig
vermogen of potentie, aangezien zjj elk tot de vorlning van
een geheel ol'ganislne in staat zijn. Dit venllogen neemt af
naarmate , de ontwikkeling van het organisme voortsclu'jjdt en
de differentiatie toeneemt. Zoo dra b et organisme zi ch ontplooid
heeft en de kiembladen gevormd z�jn, hebben de cellen nog
slechts t e zorgen voor de organen die tot dat kiemblad be-:
hooren en is hun VerJllogen ook daartoe beperkt. Daarop verder
ingaande, wees spreker op de ontwikkeling van een kikvorsch
larve, op de vorJning van de huid, daarbjnnen h et d armkanaal
en het zenuwstelsel, waarvan het voorste d eel , blaasvormi g is,
met twee kleine bolvormi ge

blaasj es,

de oogbla asj es die m.et een

kleine steel aan de hel'senblaas verbon d en zij n . Zoodra

nu

bjj

h et uitgroei en van zulk een oogblaasj e dit tegen de h uid o an

komt te liggen, ver:dicht zich d e huid daar i ',er vormt zich in de
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huid een inzinking, een klein blaasj e snoert
'
af en ·wordt t.ot lens. 'Vat is nu de oOl�zaak
.
ling van de lens � Is de oogblaas de oorzaak,
uit op de huid, of i s j uist dat plekj e van de

zich van d e huid
van de ontwikke':
oefent zij invloed
huid voorbeschikt

Oln zich tot lens te voi'men � De eérste van die twee lllogelijk.:.
heden nloest als de ware ",vorden aangenomen. Inllners als men
voorzichtig zoo ' n oogblaasj e van de hersenbläas afschuift en
naar de rugzijdê "an het dier verplaatst, ziet 111en ook daar
een lens ontstaan. De lensvornlÏng is dus . afhankelijk van den
invloed dien de oogb}aas op de huid uitoefent .
.
:Men noemt dit afhank:elij ke ontwikkeling. I-Iet eene orgaan
is voor· zijn ontwikk?ling afhankelijk van het andere, waarbij
het eene de prinlaire, het andere de secundaire rol vervult.
Dan mag nog aangenOlnen ""v orden dat hier niet de eenvoudige
aanraking de werkende prikkel uitoefent, maar waarschij nlij k
ook scheikundige invloed i n h et spel zal zijn. lIet i s trouwens
die scheilnuldige invloed van het eene orgaan op het a nder
die gedurende de ve Î'dere ontwikkeling, ook na de geboorte, een
buItengewoon belangrijke rol gaat spelen. Deze invlo ed viTercl nu
uitvoerig nagegaan. Spreker wees er eerst op hoe een klier,
die een uitvoerbui s heeft, haar produkt in een bepaalde holte
van het lichaam brengt en daar eene plaatselijke werking ont
vouwt. Naast deze klieren lnet een uitvoerbuis komen een aan
tal, als klieren gebouwde organen voor, die geen uitvoerbuis
bezitten. Deze organen zullen dus hunne producten onnliddel
lijk aan het bloed afstaan ; waardoor dit door het geheel è
lichaanl wordt gevoerd en eene algemeelle werking ontvouwt.
b aarmede oefenen zij een zeer belangrijken invloed op het
organisme, ook op de ontwikkeling daarvan, uit. Zulke
klieren zij n b.v. de schildklier, de zwezerik, . de bijnier, het
z.g. interstitieele deel van de geslachtsklier . Voor het onder
werp van spreker was die laatste klier van buitengewoon be�
lang. Aan sterk vergroote afbeeldinge n wees spreker op de
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eigenaardige ' samenstelling van d e geslachtsklieren. Het zou
henl te ver voeren ook aandacht te vragen voor de daarin be
sloten geslachtscellen düi voor de instandhouding van de soort
noodzakelijk zijn. lVIaar behalve die cell en zijn er zoo wel in de
.
mannelijke als in de vrouwelijke geslachtsklier Z.g. interstitieele
of tusschencellen, . die door S t e i n a c h onder een enkelen
naam samengevat en puberteitsklieren genoemd zijn. De vraag
doet zich nu voor welke invl o ed er van .die puberteitsklieren
uitgaat in drie bepaalde p erioden van 's menschen leven : tij dens
de embryonale ontwikkeling, in de p eriode van de puberteits�
j aren en later als de ouderdom intreedt.
- In de eerste periode is er van een herkennen van 'n manne
lijke of vrouwelijke geslachtsklier nog geen sprake, wel va4
een orgaan, de oernier, met een uitvoerbuis, de naar den eerste :q
waarnemer genoemde' buis · van W o l f f, uitmondende in de
blaas ; en naa'st die VV 0 1 f f 's c h e buis ontwikkelt zich een
tweede buis, de buis van M u 1 1 e 1', die ook naar beneden
groeit · e� de blaas bereikt. Tegen de. oernier aan ligt de ge
slachtsklier. Aanvankelijk kan men hierin geen differentiatie
aantoonen. Spoedig verandert dit. Differentieert de geslachts
klier zich tot een mannelijk orgaan, dan z,i en we dat de gang
'
van vV ó 1 f f blij ft be staan, maar die van . 11 u 1 1 e I' wordt
rudimentair. De buis van M u I l e I' wordt onderdrukt, g�at
ten slotte zoo goed als geheel te 1001'.
. Ontwikkelt zich echter een vrouweljjke geslaéhtsklier, dan
verdwijnt juis �.: . de buis van W Q 1 f f, de gang . van M u I l e r
·daarentegen ontwikkelt zich st'erk en het geheele complex van
het vrouwelijk geslachtsorgaan ontwikkelt zich uit 'die gang.
Ook bij de uit wendige organen is het beginstadium volkornen
gelijk, terwjjl eerst allengs de differentiatie optreedt. v\Tat zijn
hiervan de oorzaken � Men kan hierop geen ander antwoord
geven dan dat de geslachtsklier in ' de embryonale ontwikkeling
bepaalde orga n en prikkelt of aanzet al naarmate men met een
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individu van het eene of van het andere geslacht te doen heeft.
Zoo kan m. en zich nu denken dat van den eersten oorsprong af
alle deelen van een bepaald organisme in een of andere richting
zijn ' gedifferentieerd en dat het karakter eerst langzamn tot
uiting komt. "Yij kunnen dat 1net het 1nikroskoop niet waar
nenlen, 1naar daarInee is volstrekt niet gezegd dat het niet zoo
in zijn werk gaat en het geslacht niet reeds in het e1nbryonale
leven is voorbeschikt. NiettenlÏn ' kunnen wij aannemen dat de
ontwikkeling van de in- en uitwendige geslachtsorganen 1nede
beheerscht wordt door de stoffen - hormonen noe1nen wij ze uit het interstitieele gedeelte van de geslachtsklieren. D it
wordt waarschijnlijk gelnaakt door de zoo nu en dan voor
k01nende afwijking in die ontwikkeling, die 1nen als herIna
phroditisme aanduidt. lIierbij kunnen wij 1net goeden grond
veronderstellen, dat de hormonen, die de ontwikkeling . van de
bij het nlannelij ke individu op den voorgrond tredende deelen
beheerschen, in onvoldoende 11late aanwezig waren. De groote
1neerderheid der Z.g. hermaphrodieten zij n 1nannelijke indi
viduen.
Zoo hebben we ook hier een groep van proefnemingen die
de natuur voor ons gen01nen heeft.
In de tweede periode, die spreker in het oog vatte, . de puber
teitsj aren, k01nen de Z.g. secundaire geslachtskennlerken
(borstklier, baard enz. ) sterk op den voorgrond. D at ook
hierbij de puberteitsklier een belangrijke rol speelt, wordt door
de van oudsher toegepaste proef der castratie bewezen. Na
castratie in de jeugd treedt een indifferente lichamnsvornl op,
die tusschen dien van lnanneli,j ken en vrouweli,j ken vorm in
staat.
Dit verschijnsel nu heeft S t e i n a c h tot het uitgangspunt
genomen voor een groot aantal proeven, waarbij hi,j uitging
van de vraag of het wel de eigenlijke geslachtscellen zijn die
invloed uitoefenen. S t e i n a c h nam de geslaclïtsklier '\veg en
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implanteerde haar o p een andere plek van het licha a111 b.v.
tusschen de spieren van den buikwand. Al vrij spoedig zag
men daar het bloed toetreden, maar van een nOrI11ale werking
der klier, d.w.z. afscheiding van rijpe geslachtscellen, kon op
deze plaats geen sprake zijn. Alleen de secundaire kenteekenen
die aan het geslacht eigen z�jn, kWaIllen te voorschijn. Een
tweede proef van S t e i n a c h was, dat hij bij een dier weg·
naI11 de geslachtsklier en in den buikwand Ïlnplanteerde een
klier van een ander geslacht, b.v. een vrouwelijke klier bij een
mannelijk dier. I-lij nall). nu waar dat in 't lichaam zich ont
wikkelden de secundaire eigenschappen die eigen zijn aan 't
vrouwel�jk geslacht, niet alleen die van licha111el�jken, maar ook
die van psychischen aard_ I-Iet dier, oorspronkelijk een manne
tj e, ging zich gedragen als een vrouwelijk individu, in betoon
van moederzorg voor de jongen enz. 8 t e i n a c h noemde een
dergelijk dier een gefeminiseerd dier. Zoo kan 111en . ook ge
m asculineerde dieren zien ontstaan.
HierInede is ong.etw�j feld het bewijs geleverd dat de ont
wikkeling der secundaire geslachtskenmerken afhankelijk is ·
van de hormonen der geslachtsklier. Ook zal het geen betoog
behoeven, dat deze proeven van 8 t e i n a c h voor de patholo
gie van den lnensch van beteekenis zijn.
vVat nu de derde periode, die van het ouder worden betreft,
is in den laatsten t�id door de dagbladlitteratuur 't woord ver
jongingskuur als een tooverwoord gegaan. 8pr. moest ver
klaren, dat dit een volk0111en foutief begrip is. l-Iet is nu een
maal niet m ogelijk den bj d terug te zetten, de vers11j ting van
h et organisme tot sti lstand te dwingen. Ten hoogste kan 111en
van verj eugdiging spreken, waar het 8 t e i n a c h inderdaad
gelukt is Oln voor de periode in het leven als de functie van
bepaalde organen minder krachtig wordt, die functie door
andere middelen te vervangen of te versterk en. Als de kwanti- '
teit van de afschei ding der hormonen geringer werd , h eeft
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S t e i n a c h 't zij door inplanteering van klieren van jeugdige
individuen, 't zij door nlet bepaalde stoffen de klieren aan te
zetten, van de organen een krachtiger stuwkracht doen uit
gaan.
Van verj onging van het aldus be"werkte individu is echter
nimnler sprake.
Hiermede had spreker het karakteristieke van S t e i n a c h 's
werk toegelicht en tevens hoe wij ons den invloed van het eene
orgaan op het andere hebben voor te stellen. Zijn betoog had
alleen betrekking op de geslachtsklier en op haar specifieke
functie en den invloed van de door haar afgescheiden stoffen.
Welnu, als men dan weet dat tal V:;Ul andere klieren in het
dierlijk lichaam een niet minder ingewikkelde functie hebben
en dat de een al onmisbaarder voor het leven is dan de ander,
dan wordt de mensch stil van bewondering voor een organisme,
dat aan zoo groote ingewikkeldheid zooveel eenheid paart.

VIIl. · ·

Prof. dr.

F. NI. JAE GER,

. FJoogle eraar aan de Univ ersi te i t te G?"oni ngen'.

DE BETEEKENIS VAN CHEMIE EN PHYSICA
VOOR HET ONDERZOEK
DER VULKANIS CHE VERSCHIJNSELEN.

Prof. dr. F. lVr. Jaeger, hoogleer�ar te Groningen, bracht zijn
talrijk gehoor wel zeer sterk onder den indruk van de verras
sende vorderingen der laatste ' jareü in de kennis ·van de
planeet die wij bewonen, welke. ,vjj aan de chemie en de physica
te danken hebben. Iri een vlot voorgedragen . betoog behandel
de spreker het onderzoek van den allerlaatsten tijd van de
vulkanische verschijnselen. · Zeer fraaie lichtbeelden waren nu
en dan welkome rustpunten in de voor de vuist voorgedragen
rede.
Spreker zou in den loop zijner verhandeling n1et tal van bij
zonderhed�n aantoonen, dat wanneer vele hypothesen en gis
singen van vroeger 'omtrent aard en we·zen vali de · geologische
processen en vulkanische verschijnselen in zekerheid veranderd
zijn, zulks in hoofdzaak aan het physisch-che'm isch onderzoek is
te danken.
Op de� voorgrond plaatste spreker dat de kràchten, die de
geweldige gebeurtenissen veroorzaakten welke samenwerkten
tot de vOrIning en verandering van het oppervlak onzer pla
neet, geen andere waren dan de tegenwoordige en hun ve1'
bouding tot de te weeg· gebrachte effécten toen ·en:nll vólkorl1erl.
dezelfde is . . ' lIet geweldige van het vulkanisch effect is maar
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schijnbaar plotseling, 't wordt voorbereid dilnvijls gedurende
lange, soms enorme reeksen van jaren. Van den tijdsduur,
noodig voor het tot stand kon1en der geologische verschijnselen,
kan men zich op allerlei wijzen globaal een e voorstelling 1nak en.
'
Hoe uiterst gering is bijv. het oplosba.arheidsverschil van
kiezelzuul' en andere zouten in heet en koud 'water, hoe ont
zaggelijk 11l0et daarOlll de tij dsduur zijn geweest noodig voor
de vorming. van de, helaas in 1886 door een eruptie verwoeste
kiezelzuur-terrassen van het kratermeer van Rotomahana op
Nieuw-Zeeland, of voor de formatie van de beroe1nde kalk
cascades v�n1 het Yellowstone-park en van de versteende kata
rakten van I-Iarnn1am l\1eskhoutin in Algiers, '\vaarvan prach
tige lichtbeelden op het do ek vverden geworpen. Zoo is n1en er
toe gekomen om schattingen te 1naken onltrent den ouderdom
der A.arde, evenals men dat gedaan heeft op grond van de
'
jaarlijksche afslijting en daarmee verband houdende regressie
van den Niagara-waterval, welke sinds het afsmelten van het
landijs aan het einde van het ijstij dperk , zich reeds een dal
van 11 I{M. lengte heeft uitgeslepen.
Geldt het vragen aan een darne naar haar leeftij d als een
bewijs van slechten smaak� de geoloog 1naakt zich tegenover
zijn "moeder aard e " voortdurend aan deze onwellevendheid
schuldig, zelfs haar ldeedingstukken kan hij niet lllet rust
laten. 110e lang is het al geleden, dat gij het hebt aangeschaJt,
ligt in z�in mond bestorven. :l\1oeder Aarde houdt zich echter
van den domn1e. I-I alsstarrig bbj ft de oude darlle zwijgen, en
het is, behou dens enkele gevallen, 1net die geologische tjjds�
bepaling tot heden treurig gesteld geweest.
Behoudens enkele gevallen. Immers lan gs verlluftigen weg
is de Zweedsche geoloog D e G· e e r el' in geslaagd zich bij na
volledige zekerheid te verschaffen Ollltrent den duur van den
laatsten, praehistorischen ijstij d. I-lij heeft een nall\vkeurige
studie gemaakt van de dunne lagen leem en zand, die het ij s

bij het zich terugtrekken achterliet en daaruit evenals bij een
bOO1n door middel van de j aarringen, den ouderd01n bepaald.
De duur van die afslnelting is 12000 jaren, zoodat sinds die ij s
periode, waarvan de primitieve palaeolithische 111ensch getnige
is geweest, een 20,000 jaren verloopen zijn. Als 1nen de O1unid
dellijk daaraan voorafgaande ij speriode op ongeveer even langen
duur schat, kan voor de ontwikkelingsg eschiedenis van d en pri
mitiev en ?nensch w ellicht een 50,000 jaren met niet al te groote
onzekerheid geschat worden. D.w.z" dit is dan zoo ongeveer
de tij d, dien de menschheid noodig heeft gehad om zich uit
haar to ennwlige barbaarschheid tot de tegenwoordige te kunnen
,;opheffen ". 11en kan niet zeggen, dat dit resultaat voor even
tueele wereld-verbeteraars zeer troostvol is.
Bleven de schattingen omtrent den duur van bepaalde ge
ologische perioden altij d onzeker, O1ndat 1nen niet kon weten
of de processen van afzetting van sedi111enten, van afslijping
or van erosie altij d even regelmatig en ononderbroken hebben
plaats gehad, een veel nauwkeuriger graad van zekerheid
brachten de physische en chemische onderzoekingen. Zij hebben
geleid tot de · ontdekking --.' een ontdekking van zeer recenten
aard - van 't bestaan van een aan�al geologische uurwerken,
die gedurende die haast onmeetbaar i ange perioden zij n blijven
doorloop en met een regehnaat, grooter dan die van de beste
astronomische klokken. In schier elke geologische fonna tie
liggen zij zorgvuldig opgeborgen als in een bescher1nend étui.
Mineralen welke verbindingen zijn van de Z.g. langlevende
radio-actieve elementen uranium en thorium, houden die uiterst
fijne uurwerken verborgen in den vorm van radio-actieve
atomen. Zij zijn de producten, waarin het uraniuln en thorium
uiteenvallen ; daartoe behoort ook het helium, dat, - en nog
meer volledig is dat het geval voor het inactieve eindproduct
-van de uiteenvalling ( desintegratie ) , - in het mineraal wordt
vastgehouden . .Als men nu weet dat de verhoudingen van de
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gevol'Inde hoeveelheden heliuln, enz. tot d e oorspronkelijke
hoeveelheden ,uraniu111 of thoriu111 constant zijn en de snelheid
van de desintegratie $teeds dezelfde is, onafhankelijk van te111peratuur of , druk die er op wordt uitgeoefend, dan kan ll1en
zich een denkbeeld vormen van de betrouwbaarheid en nauw
keurigheid dier uurwerken en van de zekerheid waarmee , zij
den duur der formatie, waarin zij besloten liggen, aangeven.
1-I et zijn ideale chronOl11etel'S, die geologische klokken, en
bovendien loopen ze zeer langzaa111 : één gral11 uraniu111 bijv.
produceert één C.C.Ill. heliun1gas eerst , in 9 millioen jaren, en
één gram thoriul11 diezelfde hoeveelheid in 32 nlillioen j aren ;
evenzoo brengt één gram uranium pas in 7500 ll1illioen jaren
é.én gral11 van het inactieve eindproduct voort, enz.
Verrassend is gebleken dat de aldus bepaalde ouderdOlll der
geologische lagen toeneemt op dezelfde '\vij ze als de volgorde
is waarin de geologen ze reeds voor lang rangschikten. Van de
resultaten alleen deze" 0111 niet te veel duizelingwekkende
eij fers te noel11en : sinds de praecal11brische formatie, d.i. de
vorming der oudste lagen waarin nog fossielen van eenn1aal
levende wezens zijn aangetroffen, zijn 1400 à 1 600 nlillioen
j aren verloop en ; sinds het silurische en devonische tijdvak
350 tot 400 lnillioen j aren ; sinds het steenkolentij dvak een
330 millioen jaren ; sinds het door zijn heftige vulkanische
activiteit gekenn1erkte tertiaire tij dvak een , 80 à 90 nlillioen
j�ren. Bij zulke tij çl.sduren vergeleken is de bovengenoel11de
periode van de ontwikkeling der menschheid slechts een on
beteekenende - episode.
De ouderdo111 van onze planeet is 111et een 3000 millioen jaren
lnisschien nog te kort gedaan.
Spreker kwan1 nu ' tot een ander onderzoek dat voor de
studie der vulkanische verschijnselen van niet nlÏll9-er groote
beteek�mis is geweest : , nI. de metingen v:an telllpera�uren e�l
drukkingen. Ontstaat bij verdan1ping bij een tel11peratuur be-
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neden 32,4 0 C . uit een verzadigde oplossing van zwavelzuren
natron glauberzout, en ontstaan als lnen boven die te111peratuur
gaat, de kristallen van gewoon zwavelzuurnatron, dan doet zich
,
b et verschij nsel voor dat beide zouten naast elkaar ontstaan als
111en dezelfde vloeistof juist bij 32,4 0 C. verdalnpt. \Velnu,
wanneer het onderzoek van vulkanische lnineralen leert dat
zich tegelijkertij d beide zouten afgezet hebben, 111 .a.-vv. dat een
paragenese van glauberzout en anhydrisch zout ( zout zonder
water ) aanwezig is, dan kan het niet anders of de oplossing
11loet een te111peratuur van juist 32,4 0 C. gehad hebben toen
. die p aragenese ontstond.
1-1ier kon spioeker met voldoening wijzen op het onderzoek

van onzen beroemden landgenoot, wijlen V a n 't 1-1 0 f

de

vormingsvoorwaarden

f,

naar

der Duitsche kali-afzettingen bjj

Stassfurt en elders. D aar '.vaar deze voor den landbouw en de
industrie

zoo

belangrijke

zoutafzettingen thans gevonden

,vorden, bevond- zich eenmaal een uitgestrekte binnenzee, die
in het toenmaals veel \Varnler klimaat aan een langzalne ver
damping en indroging onderhevig was, waardoor haar zout

gehalte vqprtdurend toenaln. V a n 't 1-1 0 f f vond nu geduren

de zijn 10- j arig onderwek voor de paragenesen die hij in die

zoutlagen aantrof, bepaalde vormingstemperaturen en geheel
begrensde bestaansgebieden, en was op die wijze in staat Oln
besluiten te trekken omtrent de temperaturen en concentraties
van het zeewater zoo als die in elk stadium van het indrogings
proces maatgevend geweest moeten zjjn. Stap voor stap ont
raadselde hjj . dus langs zuiver physisch- chemischen weg de
langzame . vorming van het Stassfurtel' zoutgesteente. Ook h ier
li epen de resultaten weer parallel met de hypothesen door de
geologen op . andere gronden gesteld. De klimatologisch e ge
steldheid van Duitschland djdens deze periode der aardgeschie

denis moet aan die van een tusschen 15 0 en 40 0 C. afwisse

lend woestjjpklimaat beantwoord hebben. Enkele m.ineralen
_
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wjj zen echter o p veel hoogere locaal-telnperaturen, van bijv.
73 °,

j a tot zelfs van 265° C ; Zij lnoeten - naar de onder

zoekingen van A l' l' h e n i u s e . a. - het gevolg geweest zijn

v an locale katastrofen, ,vaarbij geheele gedeelten dier zoutbed
dingen door bodeIllverschuivingen en inzinkingen ilaar grootere
diepten en düs naar gebieden van hoogere temperatuur ver
plaatst werden, andere lagen daarentegen opgeperst ,verden.
Hieruit blijkt dus weer · dat het nauwkeurig laboratoriulll
onderzoek steeds gepaard 1110et gaan 1net waarnenlÎng in de
vdje natuur.
De 1noderne gesteenteï'vorsching en de experÏInenteele vul
kanologie zijn nu gegrond op het inzicht, dat de vulkanische
lllagma 's en vloeibare lava 's niets anders zijn dan zeer Salnen
gestelde oplossingen, die in wezen niet verschillen van die van
een aantal zouten in "water. JYIen leert dan een oplossing kennen
in den I11eer algemeenen en breederen zin als een homogeen
mengsel van diverse bestanddeelen. lIet chemisch onderzoek
van de laatste . j aren heeft de overtuiging gegeven van het
parallelis111e van de vulkanische versehijnselen der 111aglna
stolling I11et de kristallisatie van gewone oplossingen, zooals
wij die kennen.
Spreker liet in lichtbeelden van zeer dunne doorsneden van
mineralen zien hoe het eruptief gesteente bestaat uit een
conglonleraat vaIi allerlei mineralen, echte paragenesen, uit
vloeibare oplossingen van verschillende stoffen ontstaan. Ter
bepaling nu van de teInperatuur ·waarbij die mineralen kunnen
zij n ontstaan, kon Inen uiteraard niet volstaan met de labora
torium-111ethoden. 1\1en 1l10est de moeilijkheid te boven komen
O1n de hooge te111peratuur van het vloeibare Inagma te bepalen.
D it heeft Inen nu in de laatste 12 j aren weten te bereiken.
Spreker verklaarde die methode, ·waarbij de hoofdrol spelen
twee draden van platina 1net verschillend smeltpunt en daar
aan verbonden batterij . Langs dezen weg kan n1en tempera-
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turen tot 1650° C . met een nauwkeurigheid van 1 /10 graad
meten. E en voor dergelijk onderzoek. geconstrueerde oven kan
zoodanig nauwkeurig gereguleerd worden, dat men vulkanische
-t emperaturen lnet een nauwkeurigheid van 1/2 graad kan con
stant houden.

Nog tal van andere methode� zij n gevonden, o.a. zulke, om
het soortelij k gewicht en de temperaturen van dergelijke ge
smolten zoutmassa 's te lneten, zoo dat lnen ze nu kon gaan
toepassen voor het lneten van de geologische verschijnselen.
l\len had daarbij rekening te houden met de eigenaardigheid
·d at mineralen bij verhooging van de telnp�ratuur in een
.anderen staat kunnen overgaan. E en bekend voorbeeld is de
koolstof, die in diamant overgaat. Zoo ook kwarts dat naar
rriate van de tenlperatuur Ül een aantal modificaties voorkomt.

En ook omgekeerd gaat het vloeibare kiezelzuur bij afkoeling
in andere modificatie 's over. Men kan dan uit den aard van
-de modificatie van een kwartsmineraal nagaan, of de tempera
tuur indertij d boven 0:[ beneden een bepaald aantal graden is
geweest. Zoo is beneden de 575 ° C. een ander kwarts gevormd
dan boven die tenlperatuur. Men heeft kwarts dan ook ge
bezigd als zoogenaamden geologischen thermometer.
Nu de quaestie van den druk. Hier heeft een belangrijke
.aanwij zing gegeven de koolzure kalk, die bij verhitting zich
. niet dadelij k geheel in haar bestanddeelen splitst. Zoodra het
zout onder een bepaalden druk komt, gaat de ontleding niet
verder door. D aar nu het vulkanische magma dikwijls koolzure
kalk bevat, kan de mineraloog nagaan of zij ontleed is, ja dan
neen, en derhalve den druk lneten waaronder het zout heeft
gestaan, welke druk overeenkomt met een bepaalde tempera. tuur. Als men koolzure kalk vindt op 80 meter diepte, is zij ge
-smolten geweest bij 1 100 ° C .

Bij een van z ij n fraaie lichtbeelden van doorsneden van ge-
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ste enten stond sl)'reker stil bij ' d e vraag, hoe het kornt dat -in
magina 's kristalle'n eerst - kUill1'e n wOl'den afgezet en la tel' ,veer
opgelost. De óudêi"'è ge'o logen riepen tot verldai'ing vaTi derge
lijke tei�uglo'o p'e nde Verschijnselen genl'eenlijk een catastrofe te
hulp. Eenvoudig genoeg. D e nloderne chemie echter is in -staat
een volkOlnen logische verklaring van dat verschijnsel te geven.
Bij stee' ds 'voo e� t'g:aal1'de verÎ a-ging van teinperatuur kunnen
'
l1�llnel iJ k stciffeil 'di'é Ïii lret magma zijn afgezet, Weer worden
opgelost·.
irt e en reeks lichthe'e lden van, werk'eüde vulkanen, o . a� v a n de
StrOlnboli, v'ei'toolidè spr'. welk eeü rol ook de ' vhlchtige stoffen
bij vulkanische el'upties spelen. Geheele stukken v'an d'e n berg
worde'n olJ.1'der 'd e w�irking dier gassen weggeslingerd. :1\1en her
innert Ztdl de l:'ani.p van Kr 'akatau in 188-3 én de üog geweldi
ger C'átastr'o f è in 1902 vah de ver\voesting van een geheele stad
nl'et 30,000 in\voners; St. Pierre o.p hét eiland lVlartinique. lil
'enke1' e minuten Was ' d ie stad van 'den aa'l;dbo-Gèn weggev'a agd,
dooi" dè ':Z' g. "nué'e's ardentes " ' o f , gloedwolken, -e en soort van

' émülsi'és v.an 'op cÜ"ca 1000 0 verhitte, zeer sterk g-ecOlnpl"Ïlneer
de glo'e iencl.e -asch 'e n. lneegesleurde lavablokken. ' Als een SOlllS
oüaanzienlijk \volkj'e uit een $llJ l eet in -d en vulkaan ( de )\i[ont
Pelée ) met 'el1fO :l'lne ln'acht uitgestoote'll', rolden z�j 11let razend:e
' s helheid ( som�s 150 lVI. per seconde ) onder donderend ge'weld
de ber'gh'elling aÎ, aHes verzengen'cl. 'e h wegscherend en 'in ' o m
vang strel toe'neurend tot hoogten van soms '4000 nIeter e11 m,eer.
De glo'edgoH, die St. P�'e:[Te verdelgde, dooi'liep del1 8 I{,.lVL
latrgell afsta:nd Vali ' den ber;g tot de stad Ü1 -2 nüliuteh 'en
stortte zich dá: arop Ül zee, na ulet ha:ar iglüeienden 'aderÏ1 ,alles
verteetd te ll'ebhèll wat zich 'o p haar weg bevolld..

Spreker 'stolrrd hier stil bij 'een der VOOl']:}anre pu�1t€n vau . zjjn
' betoog, dat de explo'sies vall vu.:lkanen l11aJar niet zl!l:ive�r ll1'G'cha- '
nisch in het werk gaan, doch het !ge\�0tg zijn v.an teInperatuuT
" en dl'ukvei'anderingen in hun bill11ertlste. I-iet 'vu1kaaninge�r;
a:nd,

de gloeiende magma 's zij n namelijk als het ware doortrokken
van gassen.
NeeIllt 111en nu het geval dat zoo 'n vulkaan geruiI�len tijd
onwerkza-aln is geweest, ,zij n krater zal dan door gestolde, v:an

vroegere erupties afkomstige lava'-massa,'s afgesloten zijn. Als
nu " tengevolge van den warInte-afvoet' naar de Olngevi11g, de
temperatuur van het ingesloten magma, na eeuwen wellicht,
zoo ver gedaald is, dat het, , hetzij lo caal, hetzij door de gansche
massa heen, vaste stoffen ka+l gaan afzetten, dan ontstaat de
noodzakel�jkheid dat , zich onder hepaalde voorwaarden enonue
hoeve'elheden gas uit het gloeiend-vloeibare magma Uloeten be
ginnen vrij te " Inaken, terwijl daardoor de gasspanning in het
afgesloten bassin geweldig 1110et stij gen. Ten slotte kunnen de
wanden geen weerstand Ineer bieden, aardbevingen kondigen
aan "vat gebeuren gaat en plotseling banen zich de gassen een
weg naar buiten : de eruptie is daar. Tot de druk weer tot
normale hoo gte gezakt is, de krater weer verstopt raakt en de
.rust intreedt, misschien voor een lange, Inisschien ook voor een
betrekkelijk korte periode.
Ten slotte nog een paar grepen uit sprekers boeiende rede.
:
B1j al die ' ond�rzo�kl:il gen z�j n de geologen gaan twijfelen, of de
waterdamp bij de erupties wel een " oorspronkelijk bestanddeel
van het magma is, o f wel, of niet veeleer de uitgeslingerde
waterdamp ,

in

het maglna als waterstof voorkomt, die aan de

oppervlakte gekomen onmiddellijk in aanraking met de atInos
feer, zich oogenblikkelijk met de zuurstof uit den dampkring
tot waterdamp verbindt.
lIieraan knoopte spreker vast een interessant relaas van het
onderzoek in loco in 1911-'13 door chemici van het Geophy
sisch laboratoriuln van het Carnegie-instituut te vVashington
.
op een der grootste vulkanen der aarde, de Mauna Loa o p
Hawaii verricht. De gloeiende kraterzee ligt daar bloot aan de

oppervlakte en d e koene onderzoekers hebben die m et hun
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instrulnenten gepeild door zich gewapend 111et gasmaskers

111

een trolley langs een gespannen kabel boven die vuurzeE' te
begeven.
Zij vonden

111

alle opzichten bevestigd dat de vulkanische

verschijnselen geheel beheerscht worden door tenlperatuur en
druk en door de chemische processen die daardoor geregeld
worden.

De periodieke

erupties zijn sleehts

de ph ysisch

ûhemische gevolgen van het gestadig verloop end afkoelings
proces dat onze planeet doorIllaakt'. lIet vulkanisme kan men
nOeIllen een afstervend verschijnsel. Nog vóór onze planeet den
laatsten adeIn heeft " uitgeblazen, zal

met

de laatste gloedwolk,

alle uiting van het vulkanisme op aarde voor goed verdvvenen
zijn.

IX.
. Dr. J. SPIJKERBOER,
Rectór

van

het LycetMn

voor

m,eisjes te Bussunt.

DE INVLOED VAN DE AARDSCHE ATMOSFEER
BIJ ZONNEWAARNEMINGEN.

Het is niet te verwonderen - z o o ongeveer begon Dr. J.
S p ij k e r b

0

e r, rector van het Lyceum voor lneisj es te

Bussum, zijn ondenverp in "Diligentia "

- dat er voor de

wet enschap der Zon, ook buiten den kring van natuurkun
digen en sterrenkundigen, belangstelling bestaat. Immers ons
leven han gt er van af, alle arb eidsvermo gen waarover wij
.op aarde b eschikken, wordt aan de Zon ontleend ; zoo goed
als alle geordende b e"vve ging aan de opp ervlakte van onze
planeet

2) O U

ophouden, als ' ons niet voortdurend door de Zon

energie werd toe gevo erd. En gebruikt de nlenschheid te gen
woordig niet zoo nutti g lno ge]jj k de energie die in vroegere
eeuwen door de Zon aan de Aarde is toeb edeeld �

Onder de leeken b estaat zeker een voorkeur, bij de bestu

deerin g van de dingen in h et heelal, voor niet in te denkel?
getallen en duizelingw ekkende afmetingen, maar toch ook
naar d e ei genl ij k e w etenschap van de zon gaat de belang
stelling uit.
Van den I-Iaagschen zonnephysicus zouden zij n toehoorders
z eker w el geho ord hebb en, maar spreker hoopte dat zij h et

hem niet ten kwade z ouden duiden, dat hij . ditmaal ni et. zou
spreken over de , th eorie van B r e s t e r. Als l eerl in g van
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J u l i u s i s hij een andere richting t o e gedaan. Hij zou ons
duidelij k tracht en te m aken dat er o o k bij de Zon met h et
effect van de straalbr eking rek ening mo et worden gehouden
en de invloed van de aarde ' en haar atmosfeer dàarbij e en
belangrijke

rol

sp eelt.

Een

rol

zoO\vel

ten

goede

als

ten

k\\rade.

·
In de b estudeering van d e aar dat,u1osféer, '\ vaar men 11l et

zoo veel gr ootere afm etingen heeft t e do en dan in het labo
·
ratol�iu:m, heeft men een gès chikt en overgang van dat - lab ora
toriu111 naar d·c ' Z o n. B�j ·de '\vaarneming van ' in�ensiteit en
intensit eitsverde eling van

't - li cht van hemellichan1 en, licht

dat dus een w e g he eft afgelegd d o or de aardsche atmosfeer,
is zeer duidelijk a an den dag gekon1en, dat b ew e ging van
'
luchtmassa 's, dat absorpti e, breking en verstrooiÏlig een di k
wij ls

zeer

belangrijke

rol

kunnen

spelen.

D aa i'door kOlnt

n1 en tot de overtui ging dat op de zon b ij zo oveel grootere en
80111S 1nisschien veel
vloe den

van

no g

dichtere gasmassa 's bovengenoelnde in

1l10 eten

veel gro ot er b et e ekenis

zijn v o or

o ok voor gezichtsb edro g
·
en voOr de onzuiverheid van e en v oorst elling, die gebaseer d

lichtverdeeling en lichtintensiteit,

i s op waarnemen 11l et h e t o o g e n z i e n v a n ,vat m e n denkt
dat intensiteit en i iltensiteitsverdeeling zijn.
En door het w erk van Professor J u

Iiu

s is wel z eer over

belangtijk onze voorstellingen en
hoe
gebleken,
.
theorieën van zonneveischij nselen zich onder den invl o e d

tuigend

daarvan kunnen wij zigen.
Maar diezelfde aarda tInosfe er m et haar ste�ds wisselende .
.
·
gest eldheid, haar stofmassa 's, haar z o o sterk wisselende h o e
v e elheid vvaterdamp, 11laakt het ons o ok

geducht n10 eiljj k,

soms s chier onnlo gelij k on1 te b eslissen, wat zonder haar aan
wezi gheid de intensiteit van het licht en de o ns toebedeelde
energie z ouden zij n . Bij de b estudeering is een n1a chtig hulp
middel gebleken - vaak meer dan de instrum ent en, daar

h et obj è ct, de zon, t o ch huiten o ns b ereik l�gt - de wiskunde,
die als h et vvare d e taal is van d e natuu,.rkundigen .. vVat dik
wij ls

m et

w oorden

slechts

O.p zeer 0111slçwhtige wij z e kan

vvorden aangegevei1, is langs wiskul1,digen weg, v�ÇLk heel een
'
voudig aan t e duiden. lVIaar de ·wis.kunde is vo. o,r qen 11,atuur
kundige'

vaak

nl eer

dan

l1üddel tot u�t<1rl,.i.klÜng en vo or�

stelling. :Nlen lnag ook zeggen, dat dikwij ls �angs wiskundigen
w·e g

gevonden

is,

,vat niet langs, e�pje1'i111 ent eelen w e g· te

vind en ,vas. Het experÏln e nt he eft later

die uitl):qlnst dan

b enutti gd en tot zeker,heiçl. geb.ra cht. Sprel\er meende dan
o ok w el te 1110 gen verklaren, dat , de t e genwo ordige stro oming
onder de gymilasium- en lniddelhaar onderwjj sm:an�lèn om de
-Vviskunde uit de natuurkunde te weren z o o �liet o nverant-:
'
\vo o rdelijk dan t o ch z ek er b edenkeljjk 111 a g ,worden, geno en1C l .
Z ij n géh o Qr b eh o. efde o veri gens niet b e ducht te zjj n dat hij
het m et te v e el formules aan h o o.rd zou k0111en. o.p een enkele
üitzondering na zou hjj zich hiervan onthouden.
Na deze inleiding werden wij m idden in het O. nderwerp
van de zonne,vaarnenlingen v erpl aatst door lichtb. eelden van
de zo nneobservat oria in Alnerik a. Het eerste va n c11en aaTd
\verd door L a n g

-1 e

y o p gerieht · te \Vashingi on, waar men

€ chter bjj het onderzo,ek van d e z O. nnestraling veel last h,a d
van de aardatm osfeer en daarom dankhaar geb ruik lnaal�te
van h et aanb o d d er directie van het �onl1, eobseryatorium . o p
Mount 'Wilson tusschen L o s . Angeles en PasadenÇL in Cali
fo rnië, dat voor die ,vaarnenl ingen z Q oveel gunstiger. gele gen,
is. De b er g waarop het geb ouvvd werd, is nar.p,elij l<

1800 M.

ho o g en b edekt m et b o sch, waardo.or b escherming te gen de
zo nnewarmte wordt verkre gen. Bo vendien is het groo te vo o r
deel van die ho o ge , ligging, dat d e nevels die uit zee opkomen
en zich t o t w o lken vergar en, me estal b e n eden het obs,erva
torium drij ven, zoodat men op.

M.

vVilson de stralen der

\va arneelnt v ó ó r zjj de w o l k enzee hebb en b e reil\t.

Z011
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D e geh ouw en hebben een eigenaardigen vorm, dien n1e11
van een ldj k er in het "\vereldruiln niet z ou v erwacht en. Z ij
m ak en in hun lage uit gestrekth eid e er den indruk van e e n

g

k e 'elbaan. I-I ier spel en nam eljj k spie gels e e n rol, b ew e g elij k e
spie gels, die b e"\v e gen lll et de "\v ent eling van de aarde m e e,
zoodat e en bundel daarop vallende lichtstralen in h O l'izontale
richtin g ,v ordt teruggekaat st. Later is de directeur van M:.

'.V i 1

s. o n,

de b ek ende astrono o m I-I a l e, weer teruggeko

m en :Jl�'" dien h orizontalen licht gang en h e eft v ertik ale kjj k er s

op gericht, zoodani g vo orzien van . ventilatie-inrichtingen, dat

daarbinnen een const ant e t emperatuur "\v erd verkre gen.
Zoo lno et m en dus z o o veel 111 0 g elij k elke tro eb eling van de
atmosfeer

neutralis eer en,

daar

ondoorzichtigheid van den

dampkring oorzaak van groot e b ele11llll ering is bij h et doen
van astronomisch e waarnemingen. E en rustige, gelij kmatige,
droge en vooral stofvrij e atJnosfeer . is voorwaarde voor het
Allerlei

hemelonderzo elL

invloeden

m o et lnen trachten te

n eutralis eeren of althans daarm ee r ek ening houden. Op den
invl o e d der "\varmt e "the boiling " had spreker al gewez en.
E en t"\v e ede invlo e d is de absorptie. Spreker m o est nu eerst
stilstaan bij de brekingsvers chij nselen, het zich v erspreiden
van

h et

licht

vol gens gebro ken en geb o gen lij nen binnen

stoffen van "\vissel ende dichtheid. Dat die br eking v an het
licht o ok op de zon b elangrij k nlo et zijn, is duidelij k als 11len
b edenkt dat de zon een lichaalll is van gassen van o nd er
scheidene dichtheid, "'.vaar het licht zich door voortplant niet
r e chtlij nig, m aar langs min o f 11l eer gekr0111de b anen. Z e er
duid el ij k

m aakt e

spreker

dat onr e gelmatige straJingsveld

door in een vat, ten deele l11et water ten deele lllet een zout
oplo ssin g gevuld e en lichtblDldel te l eiden. De stralen bleven
re cht

zo o lan g

maal'

werden

h et

licht door h et homo gene water sche en,

gekr01nd ' zoo dra

het

licht stralen zond door

de niet-h omo gene laag op de grens tuss ch en zoutoplossin g en
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water. Dit was een fraaie proef die door de t o ehoorders zeer
scherp werd waargenolllen.
Op eens ,vordt het nu duidelijk hoe verschijnselen die
vro eger duister bleven, verklaard kunnen worden . door . de
ruimte onl de zon te b eschouwen als een opvolging van onge
lijkso ortige stralings- en brekingsvelden, en hoe viTij hier op
aarde het z onlicht o ntvangen uit richtingen zeer verschillend
van die, w aarin dat licht werd uitg'ezonden.
Niet alleen de dichtheid van de stoffen ·waardoor het licht
gaat o efent invloed uit, lnaar de .breking die 't licht onder
gaat is o o k anders b ij
m. a.

w.

de verschillende soorten zonlicht,

de biekingsexponent van verschillende lichtso orten

is verschillend. Spreker no elllde hier den naam R

0 vV

I a n d,

die op het gebied van de Ctechniek wonderljjke dingen heeft
gewrocht. Hij heeft een atlas sam engesteld van het zonne
sp ectr{lln, waarvan spreker een klein stukj e uit h et groen
proj ect eerde,
R

0 ':v

vel'toonende 4 donkere

absorptielijnen.

Van

1 a n d 's prestatie kan nl en zich m isschien een denk

b eeld maken,. wetende dat hij een zóó fijn traliewerk of roos
ter wist

te

lnaken,

dat daarop per millinleter 1700 lijnen

voorkomen, allen evenwij dig en op een afstand van elkaal�
van de helft van een duizendste lnillimeter. l\1Ien stelle zich
voor het sp ectrulll dat lllen door m iddel vaIi dat rooster van
het zonlicht krij gt .
lIet is wel zeer t e b etreur en dat R

0

w I a n d j ong gestor

ven is. Nlen had van dezen technicus voor het physisch onder- .
zoek no g veel m o gen verwachten.
Na uiteen gez et te hebben wat onder ab sorptie w ordt v er
staan, ging spreker over tot het behandel en van de vraag
of de lij nen in het zonnespectrulll ( Fraunhofer) veroorzaakt
worden door ab sorptie in de aardsche atrnosfeer dan wel o.f
die lij nen zich reeds in h et sp ectrum buiten de aard-atmosfeer

zull en verto onen. I{ i r c h h o f f

h ad

uit zjj n proeven afge-
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leid, dat o p d e Zon ij zer voorkwam, vvant daar ij zer . eerst
dampvornlÏg vyordt bjj zeer hooge telnperatuur, kunnen de
absorptielijnen van het ij zer in h,e t zonnespectrunl niet te
'
danken zjjn aan absorptie in de aardsche atInosfeer. :l\1aar de
'\Traag of zuurstof op de Zon voorkOlnt, is lang een strjj dvl�a ag
geweest. De zuurstoflijnen zouden ook door absorptie in de

àardatlnosfeer kunen worden veroorzaakt ( tellui'ische ljj nen ) .

Om nu te ontdekken of h ier aan absorptie in' de aardatniosfeer
gedacht

D10est

worden,

heeft

. de

Frailsche

astronOO1n

�T a n s s e n op den :lVIont Blanc een observatorÏlul1 opgericht,

da t echter reeds na een kort ' bestaan door • een l1 evigen

sneeuwstorm vernield ,verd. J a n s s e n, ofschoon reeds hoog
bej aard, liet zich daardoor niet ontmoedigen. In eèn draag
stoel liet hij zich naar den bergtop vervoeren en heeft toen
inderdaad waargen0111en, dat er lijnen in het zonnesp � ctnull
zijn, die zeer ,�raarschjjnlijk aan de aardatnlosfeer toegeschre

ven moeten ·,vorden.
- Dit onderzoek nu is sedert volgens een tweede lllethode
,roortgezet. Stelde 111e11 het onderzoek in, volgens de lllethode
van J a ' n s s e n, op een hoogen berg, dan bleken de ljjnen die
aan de absorptie door de aardatInosfeer te dank en zjjn, het
zwakst. De tViTeede lllethode, die van C O l' n u berust op het
ingewikkelde principe van D o p p I e r. Spreker zou trachten
een verklaring van dat verschijnsel te geven door de voor
ste1.ling tegemoet te komen lllet het beeld van een ballen
gooienden j ongen en een ander die de ballen opvangt. Gesteld
dat A. er 100 per secunde wegvi'erpt, dan zal B er ook 100 per
secunde opvangen, nlaar de ballen die B p er secunde opvangt
zij n niet dezelfcle die ,1\ i n diezelfde secunde ,\Tegwerpt. l\11e n
kan zich zelfs voorstellen, dat de ballen, die A in een bepaalde
secunde wegwerpt, door B juist in de volgende secunde worden
opg'evangen ; dit za l geschieden indien de ballen j uist een
secunde onderweg zijn.
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Gaat B n u A o f A, B o f gaan A eR B elkaar tegmnoet, dan

zal B per secunde 1nee1' banen opvangen dan eerst. Verwij deFen
A en B zich vàn elkaar, dan wordt 't aantal dat B per secunde

opvarigt, minder dan eerst."

Legt B per secunde j uist denzelfden weg af als die ballen, dan
zou hij bij tegemoet gaan van A per secunde 2-1naal zooveel bal
len op�:,angen als eerst. I-Ioe dit nt1 toegepast op de trillingsleer
�
van he,t licht en het geluid ? Het is duidelijk dat wal1neer 1nen
een ' bron van licht of van , gelui ? , d. "\v. z. c1 e trillingen die er

van üitgaan, tegenloet gaat, men 111eer trillingen 1net het oog

of oor opvangt, dan 'w anneer men stil staat. I-Ioeveel meer
hangt af van de snelheid van beweging. lIet licht heeft een
snelheid van 300.000 kilOlneters in de secunde. Gesteld dat ik
ook zoo hard kon loop en, dàn zou ik, dat licht tegelnoet
ij lende, een dubbel aantal trillingen in het oog kr�i gen, evenals
de jongen van daareven het dubbel aantal ballen zou opvangen.
VolkOlnen h etzelfde zal lnen waarnmllen bij het geluid. Onze

landgenoot B u y s B a I l o t heeft in die richting lnerkwaar
dige proeven ' genornen op de spoorlij n van Utrecht naar 1\..111isterdam. Hij bevond dat 111en van een zelfde geluidsbron 111eer
trillingen vvaarneeJnt, wanneer 1nen die tege1110et gaat en wel

zoo veel té m'e er naarlnate de relatieve snelheid grooter wordt.
Hoe 111eer i111pulsen per secunde, hoe hooger toon.
B ij het licht krij gen w ij hetzelfde als bij het geluicl. Daar

zien wij met de snel heid waarInede het licht tot ons kOJut, zij n
kleursehakeeringen veranderen. lIet violette licht is licht van

dubbel zoöveel trillingen per secunde als het roo de licht. Als
ik dus zie ' een VooY'vverp dat zuiver rood is en ik zou Jllet de
snelheid van het lieht dat voorwerp tegemoet kunnen ij len,
d an zou het op mij den indruk maken van violet.
B �i de wenteling van de Zon om de zonneas ( in

-1-

4 weken)

waai-bij de oostrand naar ons toe en de westrand van ons af

beweegt, is d e snelheid wel niet zoo gr o o t d at van duidelij ke
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kleurverandering i s te spreken, maar toch zóó, dat lllet zeer
gevoelige hulpllliddelen een uiterst kleine verplaatsing van
de lij nen in het spectruul is te constateeren.
Aan den westrand die van ons afgaat ( dus vernündering
van aantal trillingen per sec. ) lnoet dus een kleine verplaat
sIng naar rood, aan den oostrand, die naar ons toekOlllt ( dus
vernleerdering van aantal trillingen per sec. ) Uloet een kleine
verplaatsing naar 't violet \vorden opgelnerkt .
. O p die vV1jze zou 111en dus in 't spectrum, door naast
elkaar te bekijken het spectrum van 't centrum (waar de
zon noch van ons af, noch naar ons toe gaat ) en het spectrulll
van een der randen van de zon, moeten kunnen zien welke
lijnen wel en welke niet van tellurischen oorsprong zijn. D e
.

laatste zoud·en Wi3Z, d e eerste l1/l�et een verplaatsing vertoonen.

Er is een bezwaar aan deze lnethode van C O l' n u verbonden
en ze is niet zoo eenvoudig als hier werd beschreven en dikwij ls

wordt gedacht. Er zij n nl. nog Uleer invlo eden, di e lij nvet
plaatsingen in het spectrulll veroorzaken.
In den loop zijner rede, bij de proeven lllet de straalbuiging
door water en door de dichtere zoutoplossing, had spreker er
op ge\vezen dat volkOlllen analoge verschijnselen zich nu ook
voordoen bij het geleidelijk overgaan van de zonnestralen in
en door den aardschen dmnpkring. Die straalbreking verklaart
ook, hoe het kOlnt dat zon en sterren nog zichtbaar zijn als
ze werkelijk reeds onder den horizon zij n verdwenen. O ok \vordt
het nu duidelijk dat als wij de zon niet als een bol llleenen
waar te nemen, dit slechts schijnbaar is, een optisch bedrog
door de straalbreking. D oor straalbreking heeft S c h 111 i d t
de scherpe begrenzing van het zonnelichaam willen verklaren,
ofschoon een gasbol toch wezenlijk geen scherpe contouren
kan hebben.
Tegen deze verklaring is heel wat in t e brengen, want
S c h Ul i d t · moet zich de · zonneatlllosfeer als volkomen door-
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zichtig denken ; hij kan met absorptie en, wat waarsch\i nlij k
veel ernstiger is, met verstrooiïng geen rekening houden.
'l'en slotte staat spreker nog uitvoerig stil bij de verstrooiïng.

Het was lord R a y 1 e i g h die 't eerst er op gewezen heeft,

dat het licht in de ruimte door kleine deeltj es verstrooid
wordt en dat in de richtirig van en in die tegengesteld aan het
invallend liGht de verstrooiïng twee maal zoo sterk is als in de
richting loodrecht er op. Het verstrooide licht is ook gepolari
seerd, d. \Y. · z. het is licht waarvan de trillingen plaats hebben
in één bepaald vlak. Ook verandert die verstrooiïng als de golf
lengte verandert· ; bij het roode licht is zij veel minder sterk
dan bjj het blauwe ; van daar de blauwe kleur van den hemel
en de roode kleur van het licht van de ondergaande zon.
Het gelukte spreker in een fraaie proef de lichtverstrooiïng
aan te toonen door in het water van een reservoir · een enlulsie
te brengen door er een oplossing van lnastix in alcohol aan
I

toe te voegen. De verstrooiïng trad nu dadelij k in.
Het behoeft geen betoog dat men die lichtverstrooiïng, die
een zoo grooten invloed heeft op de intensiteit en op de kleur
van het zonlicht heeft trachten te lneten. In Amerika heeft
men in die richting proeven genomen en trachten na te gaan
in welke mate de intensiteit van het licht verandert als het
door een verstrooiende laag gaat. Intusschen h eeft m.en bjj die
proeven te Washington er niet altijd rekening mee gehouden,
dat er door verstrooiïpg ook weer aan intensiteit gewonnen
wordt.
S c h u s t e r heeft benaderd hoeveel het licht door de ver
strooiïng aan intensiteit verliest. Als ruwe benadering vond
hjj dat als een laag in loodrechte richting 1 % doorliet, e en
dubbel zoo dikke . laag in loodrechte richting 1/2 % zou door
laten, dus een uitkomst geheel verschillend van die welke door
absorptie zou worden verkrefSen. Liet een absorbeerende laag

1 % door, dan zou een dubbel zoo dikke laag 0.01 % doorlaten.
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De waarde van deze onderzoekingen voor het gebeuren op
aarde, voor onzeil landbouw en andere belangen zijn onlllis
kenbaar..

Vandaar

ook,

dat

Lan

g

1 e y de zonn�constante

precies wilde weten en hij heeft daarvoor gebruik genlaakt
van de pyrheliOlneter te zmnen lllet den spectrobolOllleter,
�va:al aan · zijn Haalll verbonden is, oni de sterkte van de zonne
straling nau\vkeurig te lneten. Spreker gaf b ij licl-:tbeelden een
verklaring van deze instrulnenten, maar ,lllo est er tevens op
w:ij.zen, dat n1:en b ij de proeven te ,Vashington, .1l Oe vernuftig
ook ingericht, geen rekening had gehouden lllet de absorptie
in

de

aardatInosfeer,

zooc1at

een correctie llloet toegepast

worden..
Spreker had zijn gehoor in een kort tij dsbestek een duidelijk
inzicht gegeven in ·de vorderingen van het Ivetenschapp elijk
onderzoek op astro-physisch gebied.

x.

'

Prof. Dl'. E . VAN ÈVERDINGEN,
IJ oogZeer(tw" aan de Univ ersiteit te Ut1"echt.

NIEUWE HULPMiDDELEN VOOR DE'
WEERVOORSPELLING.

H'et publiek d'ctt , de geh'o orzaai van het N:atuurkundig 0'0' 
llo' o tschap binllenstr'0'Gihde, was gewäp'end met e'en weerbiartj e,
3,-arn de I/eden en hun dames bij 'den ingang -aitgereikt. Prof. Dr.
E. v ·a h E v B 1' ' d i 11. g ' e n, buit'ehgevv'Oon h'O 'O gleer aar aan de
R�jksuniversiteit te Utrecht, d'e spr'eker 'van den avond over
bovengenoemd onderwerp, had die kaartj '8s nrèegebra'cht vap.
1t>'e Bilt, waar zij dien morgen a'ctn 't Koni:tiklijk N0'd'erlandsch
Meteorologisch Instituut (waarvan hij HDofddirecteur is. ,
warert rutgegeven als overzicht van de weersgestehih'eid van
dat O'ogènblik, tevens :aangevende de verwachting omtrent ' den
a:an'staand'en weerstoestand van den · avond v-an den 18den tot
-'den av0rtd van dien 19den Februari :: rna tige t0t ZWakke 11'001"
, dehj kB tot n.oordwestelijke wind, zwaarbew0ikt met tij delijke
opklaring, weinig of geen neerslag, a:anvankeUjk iets kouder.
Tot 'eer vaAn het Instituut ztj ., g&h'egd , dat de verwachting
'precies is uitgekGmen.
.
'
J\!Ien is dan 'Ook sinds in .D iligenti:à het laatst · 'over 'de ·· V(0);·
hlet wa-s nu wij len
spelling van het weer gespr0k�IiJ. werd
Dr. J,. L. H o b r w e , g , die in N'0vemher 189,2 ine"t -dit ondèl�
'werp ' het spr i eksei zo en operrde ' � "een belangrijk 'e ind in de
'�

'
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'wetenschap van het onderscheiden der invloeden die het,,\veêr "
Inal\'en gevorderd� 'l'och moest Prof. V a n E v e r d i n g e n
waarschuvven dat al is Inen 111et de nieuwe lllethoden nieuwe
richtingen in de 111eteorologie ingeslagen, die Inethoden voor
een goed deel nog op het papier staan en Inen zich nog veel
tij ds on1 tot resultaten te komen, Inet de oude Inethoden moet
behelpen.
E en overzicht van die oudere hulpmiddelen zou spreker dus
laten voorafgaan. In de eerste plaats een verklaring van het
weerkaartje. �/len ziet daarop een groot aantal wel grillige, '
111aar toch met zekere regelnlaat loop'ende krolnlne lij nen, waar
van

de voornaanlste

westelijk

deel van

aangeven de barOlneterstanden in het
Europa .

Voorts de aanduiding van de

richting en de kracht van den wind, de ternperatuursverdee
ling, bewolking of weerstoestand en enkele gegevens over den
regenval. In den rechterhoek van het kaartj e, dat naar waar
nemingen van 's lllOrgens 7.20 opg01naakt, reeds even na 1 1
uur o p het Instituut afgedrukt e n voor 1 2 aan het spoorweg
postkantoor te Utrecht bezorgd \vordt, vindt 111en dan den
weerstoestand op dat bepaalde oogenblik en het daaruit afge
leide weer voor de volgende periode.
Na aldus de grondslagen voor weersverwachtingen te hebben
aangeduid, waarschuwde spr�ker zij n wetenschap niet te ver
warren lllet de sterrenkunde, die 111en ook dicht bij hem in
de buurt met eere beoefent. De Zon is het eenige helnellichaaln
waarvoor de meteoroloog zich interesseert ; de overige heluel
lichaInen laten he111 koud.
Daarop teruggaande tot den tij d van B

u

y

s B a l l o t, wees

spreker erop, dat deze berOe111de landgenoot de eerste is ge
weest die het ',verband l�eeft aangetoond tusschen het \veer
van een bepaald oogenblik in min of meer verwij derde ge
bieden en het toek0111ende weêr ter plaatse. En wanneer de
meteorologen van een vorig tjj dperk zij n gaan inzien, dat niet
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ae drukkiilg ,�an d e lucht o p zich zelf, maar d é luchtdrukver�
schillen en de daardoor veroorzaakte winden de oorzaken zij n
van het mooie o f minder mooie weêr, dan komt d e eer van zich
het eerst op de studie van de oorzaken van den wind te hebben
toegelegd, toe aan B u y s B a l l o t, die dan ook , terecht ge�

noemd is de grondlegger van de nieuwere weerkuilde.
Op de eerste weerkaart j es uit den t ij d van B u y s B a l I 0, t
-vindt nlen merkwaardigenvij ze niet den barometerstand ; er
wordt b ijna uitsluitend de nadruk gelegd op de temperatuuraf.
,vijkingen. :Men ziet daar de plaatsen waar , de telnperatuur

b oven norlnaal is aangeduid door staande, beneden nonnaaI
�loor liggende arceering. Op een kaartje van 1894 wees spreker

'a an, ,hoe daar gebogen lij nen aanduiden 'de plaatsen waar de
baronleter ongeveer even hoog ' wij st. Die lijnen noemt men
isobaren.
Met behulp van . deze lijnen toonde B u y s B a l l o t aan,
-dat de lucht n i e t rechtstreeks stroomt van de plaatsen,
waar d.e barometer het hoogst staat ( dus de lucht onder de
grootste drukking is ) naar de plaatsen waar de barometer het
laagst staat. "V as dit het geval, dan zou de ,vind overal lood
-recht waaien op de isobaren. Daarentegen ziet men op elk
weerkaart j e, dat de windpij len de isobaren scheef snij den
'en wel zoo, dat men met den wind meegaande op het noordelij k
halfrond d e laagste drukking 1 i n k s v o o l' zich heeft - de
wind wijkt dus naar rechts af.
De oorzaak van die afwijking is de draaiïng der aarde, zoo
als men het gemakkelijkst inziet bij de passaatwinden, waar de
luchtdeeltj es, naar den evenaar stroomende, kom.en in streken
'waar lucht en aard'e een grootere' snelheid naar het Oosten
hebbÉm,

en daardoor achterblijven, dat is naar het vVesten

'afwijken (\V. passaat) . Een volledige wiskundige beschouwing
leert dat dezelfde afwijking bjj elke willekeurige bewegings
richting moet optreden.
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Het gelijktij,dig, beschouwen van barometerstanden in een
geheel wel'eldd�el voerde er vanzelf toe,. zich die standen als
bo:v.en een plat v.lak door verschillende hoogten uitgezet te
del11k en" en zich e.en oppelivlak

v: 0.01'

t e stenen gaaRde door . de

eindpunten. De plaats van laagstell bal'Olneterstand ligt dan
in . een in-zink:Ï!ng, een depressie,. \v,aal?heen de lucht stroOlnt
als het vV31ter na31l" een vallei - vandaa1' het woord, waanlaar
111en gew,00IJ.rlijk een gebied va1i lage. drukking aanduidt.
Z,o o heeft dius: B, u Yr

s

B a11

Q

t door zij n wet het verband

le. eren kennen tusschen de richting van de]1 wind en de ligging
del? depressie. In den loop. van spFekers rede bIeek" dat de
moge1ijkheid

om

het weeF te voorspellen voor een goed deel

afhangt van de· j:uiste schatting. van de toekonlstige ligging'
en steJ!kte deiJi' depress]es eli} dat daarbij ook gelet dient te wor
den op de richting of trekweg der depressie. Een eerste st30P
in deze' l'ichting was het statistisch onderzoek dezer trekwegen,
waa'l'yan ' de uitkennste:n in een bekende figuur van V a n
B e h h e r werden get@ond. De beteeke:Q.is van deze uitkomst

is. in populaire v,el!'haHdeliHgel'l overschat : immers slechts 25 %
vaR de dep!ressies v.olgen- deze vaste- hanen, de overige 75, gaalll

op. "wilde ," banen. Van iets nleer beteekellis is, de ol1dersche�
ding van weertypen. Een groot aaNtal weerkaartj,es vifierp
spreke1' op het schernJ!, die duidelijk deden .z;ien dat nlet de
ontwikke1ing del' meteorologie het "\vaarnemi;ngsnet al dichter
werd. Verschillende weertypen werde·1J.. aldus geconstrueerd,
hijv. een kaal?tj e dat a.angeeft den overgangstij d tussc1-1en vorst
en doo.], een typisch beeld van een wil!1terlp�;q,rtj e· 111et v:uiezeI�d
.
weer, een kaartj:e IDet oveFa.l de bar011:1.Je.ters, abn0r:nlaa� hoo@,
enz.. Tegel10iVer de· schij nbare· grilligheicil van het weer kan.
men wjjzen op e�n be·trekkelijke bestendighei<} van deze· \veer

ty.pen, met ieder' va]! welke ook bep-aa,lde d.epressiebaneFl
salnenhangel'l:.
Een verdere stap was de ondel'scheiding� ( At b e l' C T 0 : lTIJ ho y )

S3
van tussehe]}vonnen, uitloop end van hooge
enz.·, die, ' ieder hun eig.e't'l weer me'eb)o· engen.

0,1 la;ge d1mkking

, . ' Tot zoover' . de · klassiel\îe 111et11'ode die bestaat in het · zoeken
van het ·ve110'and tusseh.en hoo·geli.l! en lagen druk, waaruit men
tot de:

}·j, � l1ting van den trekv;reg en de voorspelling van het

weer tra�hitte te kOlRen. 0 10' den duu-r b1:eek die· metNode niet
voldoende'

om

verklaring te geven vaH de sonIS zeer willekeu

rige gedragillillg en der depressies e1:1 van hun SOlUS plotselinge
en zeel' snene veranderingen. :Men begon 1nee1' te letten op
de veranderingen van den bar01neter, op de plaatsen waar het
instrl!l<rnent steeg. en waar het da al<!:l e en trok lijnen van 'gelij ke
,
verallQerÏ:ngen ( E k h 0 1 1n ) - . sinds 1914 seiI>1d.e nlen de ver
anderi:ngeTh . in den IDaronleterstànd. in de laatste

3

uren en de

manier w aarop zii to't sta.nd w aren gekomen,. en wist er zich
zoo rekenschap varn te geven hoe <>le luehtdrukverandet'ingen
zich ha<>l c1 en voortbewogen van p eriode tot periode en in welke
banen.,

V olgens weer een andere 111'ethode ( S· h a w en L e In

]î) I e r t } ,

heeft · men de strooli11snelheid van de lucht n3Jgegaan en die
snelheden vereenigd in. aangesloten1 03Jnen,. w2l!ar1il.tÏ.'t <>lan weer
d e regenverwachting viel af te lei den. O f m eru let op de wind
!lichting en d e, windln:ael1 t . en hliefLgt de ' zwarkt e

''Val:}' den

w i nd!

0'1 de ste1'kte

in ve-llban;@ met de .gebieden vam den hoogen

emi . G'el'l lagen. druk, waaruit

l1i1ellli

dan weer het weêr afleidt

( G. H Ït l b e r t ) .

\Veer iets 3.rlIlders is· de r.n ethode· die· in den: loop van d'e n
.

ood.(i)g

ifL F r ail1),k ll ij k gevolg.cl: is, om een studie· te maken van

de' w01ke�.
ge�ei'li' h0e
riehting.
hee:f-t

S1\>rekell' trachtte"

Z�jJil

gehoor eeR vo o r s·t e ll i n g te
.

de F'ralll s ehe k0JoNel . 1) e JJ c ' a 111. h r e,. die in deze

W4eêllsinl0riJes heeft geliflaakt, de depr essies· in verband

gehraeht

plaatsingen

in;.

llle'tl

lt)(�Ji)aalde'

het luchtlluim.

wolkel\l.figua?ati es· en, hUIl! ver

Ind erclwa<1 meent ook sp rek!er

clwt de verdere stud i e v a l het w eêr en d e w eêrsverwach tin g
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1110et gezocht worden in de bestudeering vall de hoogere lucht.
lagen. Men zal voorloopig al zeer tevreden zijn waIll1.eer men
met behulp daarvan met zekerheid het weer VaIl den volgenden
dag kan voorspellen en dit tij dig wereldkundig weet te 111aken .
Daaraan ontbreekt thans nog heel ",vat, al is men verder dan
een dertig j aar geleden,

toen de weervoorspellingen op de

kaartj es van het toenl11aals te LJtrecht gevestigde lilstituut nog
slechts voor 55 p Ct uitkwaIllen. Sedèrt 111en echter de waar
.

nemingen heeft uitgebreid en regels heeft gevonden ook daar
waar 111en dacht dat geen regel was, kom en nu reeds 70 à
80 pCt. van de weêrsvervvac!ltingen uit,. zooals blijkt uit de

kritiekcij fers, betrekking hebbende op de windkracht, de be
wolking, de neerslag enz. die j aarlijks in het jaarverslag wor
den bekend ge111aakt, en een geleidelijke stij gili.g vertoonen .
'Villen

wij nog zekerder gaan, dan zijn wij aangewezen o p

het 11lachtige hulplniddel van den vliegdienst, die veel beter
dan eenig ander middel den 11lensch in contact kan brengeü
111et de hoogere luchtlagen, waar het ei genlij ke studieveld ligt,

. dat ons kan leeren waarmn de dep re ssi es van dag tot dag
zulke veranderlijke vor111en aannelnen. Dit, onderzoek, dag

teekenend ,van de laatste

25

j aren, eerst in Anlerika, Duitsch

land en Frankrijk, later ook in .Engeland en in ons land,
heeft pas goed aan het licht gebracht wat een depressie eigen-'
lij k is. Spreker li et op het scherm de revue passeeren de lnilp 111iddelen en zelfregistreerende instrlll11enten, die de vveten

schaP ' ten dienste staan 0111 op bergstations 111et vliegers en

111et ballons ( captif of vrij ) , de hoogere luchtlagen te bestu
deeren. I-leeft m en langs die verschillende wegen al veel be

reikt, . de toekomst ligt bij de vliegtechniek, bij het onderzoek
van de hoogere lagen in den dampkring door aviateurs 111et
vliegtuigen. lIet 1110et t ot eer van Nederland gezegd worden,
dat hier de eerste lneteorologische vliegdienst is ingericht, die
geregelde

opstij gingen

o

nd e rn e em t voor het onderzoek der
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hoogere luch tlagen. D e ondervinding heeft geleerd dat o p die
. manier niet alleen waarnemingen worden gedaan die even be
trouwbaar zijn, · maar dat zij , waal' het vooral · bij weervoor
spellingen op aankomt, veel vlugger geschieden.
Spreker vertoonde h ier weer een geheele serie lichtbeel
den, ons verplaatsende op het Instituut aan De Bilt, hoe daar
de instrumenten zijn opgesteld en werken,. o.a. de seismografen,
opteekenende de zeegang, de nlinder of sterker bewogen golven,
en de aardbevingen, die den naald veel heviger doen schOln
melen en een gansch andere lijn trekken op het beroete papier ;
hoe de b allons worden uitgerust, hoe de vliegers werken en
met �velke diagramnlen onltrent . den winddruk, den vochtig
heidstoestand enz: enz. zij uit den hooge terugkeeren.
Als voorbeeld van de uitkOlnsten van dit onderzoek, ver
toonde · spreker een plaat van de opstij gingen van registreer
.
ballons . te Pawlowsk gedurende een zgn. internationale week,
waarin dergelijke waarnemingen gelijktijdig op vele stations
over de geheele aarde geschiedden. D uidelijk blijkt uit die
plaat, dat op de hoogte van ongeveer 10 lCM. waar de ternpera
tuur ophoudt met dalen, boven depressies veel hoogere tempe
raturen \vorden aangetroffen dan boven hoogedrukgebieden, en
men kan aantoonen, dat deze telnperatuurverschillen de ware
oorzaken van lagen en hoogen druk zijn.
I{wamen

de

v liegerwaarnenlÏngen

vroeger .Jneestal en de

regi streerballOlHvaarnenün gen alt�j d te l aat om nog voor de
weersverwachtingen een nuttig effect te hebhen, th ans opent
de vliegdienst, die hoogstens een uur voor de uit- en thuisreis
neemt, nieuwe hori zonten. Het zal dus zaak zijn dat het voor
beeld van Nederland wor de nagevolgd en ook in andere landen
dergelijke diensten worden ingericht. JVlaar d aarmede bereikt
men nog niet de hooge lagen, waarin de beslissende telnpera
tuurverschillen voorkomen. Kent men echter alle temperaturen
tot 5 ,à 6 KJV!. en de wolken- of luchtsnelh <?ül �n alle n i veau ' s
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dan zójn . d ie hoogste tenlperaturen t e berekenen. Voor het yer
keer in de lucht, dat zich thans aUerwegen aan 't ontwikkelen
is, l1l
: oet die studie Vian de beweging ,der wolken .en van al wat
daarmede verband houdt, ·eveneens van de grootste beteekenis
zijn en behoort ,dus .op samenwerking tussch.en meteorologen
en vlieg;ers te worciLen aang.estuurd.
Langs ,dien v/eg he.eft nlen reeds zekerheid gekregen van de
r.eden waarom de .depressies zich in den regel van zuidwest
naar noordoost b.e·weg,en. Van dei door buitenlandsche en
N,ederJandscrre. meteoil.'01ogen

vervaardigde wolkenfoto 's, liet

sprek.er proj ecties zien, .die een duidelijke voorstelling gaven
van ,Gle eig.enaar.dig,e st'l'uctuur en vorm van cirrus, . cumulus
( stapel-) .en .e.chte regenwolken, van ·zomersche wolkenluchten
en

onheilspellend.e

stornny.oiken.

Ook

v.an \volkenzeeën uit

hlchtbaHons en van vliegtuigen hekeken. Het instrument 'werd
v.erklaard '\vaarmee de richting der 'Wolken ' en met behulp van
op ander,e w�i ze gevonden ei · aangenomen hoogte, tevens hun
snelheid w:oa.'dt ge1ueten.

, Z oo had spreker een kijkj e gegeven in de verschillende
hulprniddelen van de laatste jar.en, die .de wetenschap del!
111eteorologie ten dieriste staan. De toekomst zal · echter niet
slechts de samenwerking van : a lle landen moeten brengen, 111aar
o ok van de oceanen. Immers ook boven de zeeën werken de
factoren die het weer nUliken ; ook daar zij n de trekwegen van
de depressies; die stor111en kunnen veroorzaken of windstilten.
Va:Q. hoe groot belang voor de luchtscheepvaart een geregelde
vaste dienst zon zjjn, niet maar op goed avm.ltuur, maar zeker
van deil goede�l dag van afvaart en van den koers waarin ge
vlogen moet. worden, behoeft waarlij k geen betoog. Daarom

zijn luchtschipper en meteoi'oloog geheel op elkaar aangewezen.
Z ij . behooren . sanlen te werken ,Onl tot stand te brengen een
waarn.emingsdienst op zee, waarbjj van de . vaste stoomboot
lijnen vliegtuigen 9Pstij gen, üm vochtigheid, wolkenhoogte en
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temperaturen i n de hoogere luchtlagen t e onderzoeken. D an
zal men het weer met nog veel meer zekerheid kunnen voor
spellen en met veel grDoter veiligheid de höoge luchtlagen
bevaren dan per schip, dat w' el de wateren klieft, maar ook
gekluisterd is aan die wateren, terwijl het luchtschip de
veiligste en gunstigste laag kan opzoeken.

i .

XI .
. Prof. Dr. JOHANNA ,VE STERD lJK,

If ooglee1'a1�es aan de Univ ersiteit te Utrecht.

DE ROL VAN DE SCHIMMELS IN OE
HUISHOUDING DER NAT UUR.
lIet schimmelrijk was het onderwerp waarvoor Prof. Dr.
J o h a n n a ,V e s t e l' d ij k, hoogleerares aan de Universiteit
te Utrecht,

in het Natuurkundig Genootschap de aandacht

vroeg van haar talrijke toehoorders, onder wie H. nL de

Koningin-Nloeder, die voor het eerst na Haar herstel weder
een natuurkundige voordracht bijwoonde.
Het schÏlnmelrijk ! Het is niet moeilijk om in de natuur een

zetel van dat rij k te vinden. Het openbaart en vertoont zich
overal in de levende en vooral in de doode natuur, in koude en
warme luchtstreken, in alle seizoenen en naast en te n1Ïdden
van alle andere dierlijke en plantaardige wezens.
Ze stellen zeer weinig eischen aan het leven en groeien zelfs
op substraten die voor de llleeste andere planten totaal onge
schikt zijn.
Schimnlels onderhouden en voeden andere organislllen, nlaar
zij zijn ook echte parasiten, komen overal voor of, \vaar zij niet
zijn, komen zij lnet hun door den wind llleeg€woerde sporen
op rottende stoffen en afval en vervullen de weldadige rol
van de groote opruÏlners in de natuur.

Zoo ongeveer leidde l\1ej . VV e s t e r d ij k haar onderwerp

in, liet de zaal donker lllaken en .b egon haar verklaring aan
een schier eindelooze reeks lichtbeelden.
Voor die schimnlelvegetatie behoeft men den zomer niet af
te wachten. vVanneer in de sombere winterInaanden de natuur
als gestorven schijnt, biedt zij den plantenliefhebber nog een
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rijkdom val). bloeiend leven. D e groote opruimers, de schün
mels zij n dan juist bezig aan het omzetten van al wat over
bleef van planten en dieren. Men kan ze vinden op en in ' de
·
aarde, aan boomen en aan struiken, ja: zelfs de levende lnensch
is, zooals in den loop dei� rede zou blijken, niet tegen den
greep

der

schimlnels

en

de woekering hunner draden be

veiligd.
Zoo groeit en bloeit in dezen tij d op de buitenste laag van
het opp ervlak der bOOlnen een gansche flora in het klein,
groenachtige, meestal echter grijsachtige massa 's, korstnlossen
genaanld. Onderzoekt men die lnassa 's korst, dan onderscheidt
men een loofachtige structuur lnet gekartelde . randen, verder
een grij ze poederachtige massa en kleine grijze schijfj es lnet
een zwart centrum waar de sporen ;zetelen. Zij bestaan uit
. een samenleying van schinlmels en wieren.
Op voedingsstoffen en ook op rottende bladeren vertoonen
zi ch de schi!llmels als draadvornlige weefsels, en een der
meest voorkomende soorten, die gewoonlijk optreedt als lnen
een . voor rotting vatbare stof aan zich zelf overlaat, is de

penseelschimmel (P enicill�1.itn 9 ZaliC1.i?n) ) zoogenoemd naar de
penseelvormige vertakking van die schimmel, die aan den top
harer draden in kwastj esvorm haar sporen draagt.
Dat die sc.himnlel ook in staat is ons kostelijke lekkernij en te
vel�schaffen, .kunnen de liefhebbers van Rockefort-kaas getui
gen. Haar aroma is te danken aan de penseelschimmel, die
'
men er ziet huizen als lnen de kaas microscopisch onderzoekt.
Weer andere soorten \veven op andere wij ze hun draden, vaak
in fraaie, sYlnmetrische figuren. Naast de penseelschünmel liet
spreekster ons zi�n de woekering van de soort, die een weligen
voedingsbodem vindt in h et roggebrood (AspergiZZlis gZaucus) .
Schimmels onderschei den zich van elkaar door den vorm der
sporen. Deze ontstaan

àf

door afsnoering, àf n a bevruchting

(wintervruchtj es ) . Zoo kan dus de vermenigvuldigin g geRch ie-
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den langs den ongeslachtelijken weg door sporen è n door
bevruchting.
Dè

meeste sporen wOl'den door de 'lucht verspreid ; zoodra

zij ergens op een gunstigen voeding�bodein zijn neergestreken,
zenden zij weer uitloop ers uit en ontwikkelen zich op de ge
'None ongeslachtelijke luanier.
In de tropen "weet 111en van schimmels gebruik te lnaken
voor allerlei fabrikaten. _A an de eigenschap van de scllinllnel
on1 zetm eel in suiker oni te 'zetten dankt de Javaan een lek
kernij , de Z.g. "raggi " , balletj es van een opgedroogde hrij van
rij st, die op de passars verkocht wordt. , Tal vall O ostersche
lekkernij en zij n - aan die Olnzetting van rijst 'en lneel in suiker
te danken en de Jneeste - al coholische dranken van den Ooster
ling ( rijstwij n en arak ) aan de Olnzetting van suikers in alco
hol. I-Iet zijn weer schin1niels, die bij al die preparaten de
hoofdfunctie uitoefenen.
Spreekster verplaatste ons lllet haar lichtbeelden nu weer in
dompige vochtige kelders en op 111esthoopen, wa ar ten spijt van
het groote verschil in tenlperatuur en levensomstandigheden
de schi1111uels een groote rol spelen. ' Grillig zij n de vonnen, die
de uitloopers dier schÏInlnels aan de woekering geven� S Oll1S
'worden de draden uitgetrokken tot lange punten, -weer elders
vormen zij dichte netwerken, vaak sYlumetrisch gespreid. Af
'\visselend ,\\Terden schÏIulnels vertoond, die leven ten koste van
andere organisnlen en schimn1els, die andere orgalwn in den
strijd OUl het bestaan steunen.
Verwant luet de gewone of rottingsschÏI1llrnel is de soort, die
uit druiven den w ij n maakt, de wijngist waarvan 111en den
wilden vornl overal in de wij nbergen vindt. Zij zijn al zeer

eenvoudig gebouwd, die gistcelleli, eigenlij k sporenkettingen,
die op Z\j afsnoel�en kleine halletj es in spruitvonn, zooals lnen
in de mycologie zegt. I-I et zij n deze orgaantj es, die in witte
slij merige massa ' 8 leven in het sap van de wijndruif teil koste

9.1

van " de druivensuiker en ;ze yormen er uit de alcohol. Naast
deze groepen k0111e11 ook voor een groot aantal zg. wilde gisten,
die allerlei �kleuren Kunnen hebben.
' Spreekster liet zien hoe deze gisten beginnen zich te v
' oeden op
rottende bladeren, hoe zij daar een groote 11lassa j onge cellen
maken, beladen met sporen, die straks opgenomen door den

wind, hun eigenljjke fune:t ie elders gaan verrichten. Na deze
familie van bier- en wjjngisten zocht spr. l11 et haar gehoor

de rottende plaatsen Ül sloot en op, waar doode larven, en
andere resten van dierbjk leven de substraten worden voor
zeer bij zondere schimrnelsoorten, 'waterachtig en doorzichtig,
SOl1lS buitengewoon sierbjk van vorm in de vertakkingen waar
mede zij de plantaardige en dierlijke overblij fselen O1nwoeke
ren. Al · :zeer eigenaardig is de., slootschimmel in den vorm van
een verzameling wandelstokken, uit wier gekromde knoppen

or handvatten de sporen treden, die van tril- or zwemharen

voorzien, zich voortbewegen door het 'W ater en zich vast zetten
aan restes van doode dieren of planten. In een reeks beelden
ging dat w,aterleven ·der schimmels ons voorbjj, de ZWenllllende
sporen, het zich voortwoekeren van een schimmel, die leeft
ten koste van een dier, en ' als ze den geheelen inhoud van hun
prooi hebben uitgezogen, hoe zij , dan hun sporen gaan m aken,
waarmee een volgend seizoen dan weer afgewacht kan worden.
En zoo gaat dat ad infinitum voort.
Die waterschimmels ru.aken zich ook ,m eester van zwemmende
kleine die;rtj es ( de flagellaten ) , waarvan er millioenen in 'onze
slooten leven. In de beelden zagen wij de schimmeldraden zich
vasthechten 'aan de diertj·es ·en ze omspinnen als zekere prooi ;
ook de j '0E'tw-ikkeling van · , de 11lassa sporen voor de nieuwe
schîmmelgeneratie'.
Nu van het ,'water - weer naar het -land, waar men , In den
herfst vaak ' 'dikke· " lobben · van een geelachtige m,assa aantreft
op afstervende Ibladeren, ook wel in ' broeibakken� lIet is een
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eenvoudige

schilll1nelvorlll,

die

geen

wegvliegende

sporen

lnaakt, lllaar een klebberige stof die uitloopers vormt en later
uitdroogt tot een harde �orst. Bacteriën en schilnlnels her
bergt de aarde bij ontelbare lllÏlliarden en het zijn deze aard
schilllllle�s die aan onze teel- ,e n akkeraarde de typische lucht
geven.

Ze herinneren aan bacteriën, zien ' er uit als kleine,

kettingvor1nige lichaa1upjes en vallen als ze rij p worden, in
kleine stukj es uite�n. Zij lijken niet op de gist, ook niet op de
gewone draden van de rottende schilnlnel, want hun draden
vorllling is die van dikke koeken die een eigenaardige typische
aardlucht verspreiden.
lIet zijn nu deze schilmnels die leven ten koste , van de rot
tende stof. Eilkele soorten die onzen aardappel aantasteIi, ont
,vikkelen , zich ten koste van di� knol. In het bosch de lnassa
dorre

b laren onnvoelende, kan 1nen' ze vinden die dikke inassa '8

schimllleldraden, vvaaruit straks de paddestoel zich gaat ont
wikkelen. lIet zijn de schilnlllels die de groote opruimers zij n
van een afgestorven vegetatie in onze bosschen, die tegelijk
het

aallz�jn " geven aan , het groote rij k der chanlpignons.
Spreekster kon ook hier haar voordracht l11et een rij van zeer

fraaie lichtbeelden illustreeren, kijkjes in het bosch waar in
den vochtigen bodenl de fraaist e chaInpignons stoelen ; o. a.
de Z. g. heksenkring, een ringvormige groei van kleine fraaie
paddestoelen die, naar de volksoverlevering wil, daar gewassen
zijn omdat er een heks rondwaarde en overal waar zij den
grond raakte, dergelijke "gemeene dingen "

uit den bodeIn

schoten.
In onze huizen z�jn die schinnnels vaak een gevreesde vijand.
Zij zijn daar met de planken van de aangetaste bOO1nen uit het
bosch overgebracht. Aanvankelijk 1nerkt 1nen die schinllnel
niet, maar lnettertij d gaat 1nen klagen over de vocht en over
het doorzakken van de vloeren, en b�j onderzoek bl�jkt dan het
hout van binnen overdekt met geheele koeken van witte zwmll-

93

draden. Geheele buurten i n Amsterdam, ' o p die wijze door de
schimmel aangetast, moesten onbewoonbaar worden verklaard.
Tegenwoordi. g behoeft men geen last meer van die plaag te
hebben, als men de planken van te voren maar drenkt met een
bepaalde chemische oplossing die de schimmel doodt.
1-lier was het de plaats voor spr; om te vertellen van ' de
lnierentuinen in Z. -Amerika, waar een mier die verzot is Sp
champignons haar nest behangt met myceliumweefsel dat tegen
het rijp worden ,rall de vruchten den bewoner tot voedsel dient.
1-lier heeft men dus niet. te doen met parasitair schimlnelleven.
Integendeel, hier zij n 'h et deze lagere organismen in het plan
tenrijk, die anderen aan voedsel helpeil. Zoo kunnen tal van
planten in llloerassige gronden zonder hulp van de schimmels
niet bèstaan. D aar is b.v. de aardorchidee, die in veenachtigen
grond tiert. Ook de schitterend mooie orchidee, oorspronkelij k
uit Zuid-Afrika, die niet i n den grond leeft maar zijn voedsel
vindt in het tropische woud, uit de bladeren boven in de boo
men. Van het samenleven' dief orchideeën met de schimmel,

gaf spreekster ; een levendige voorstelling door op het scherm

te werpen de microscopische doorsnede . van een der wortels
van een orchidee. Men zag dien wortel aangetast door de
schimmel, de draden woekeren in dè cellen, maar tegelijk die
cellen de · draden verterende, wat lnen zag aan het bruiner
'worden der draden meer naar hèt midden toe.
lEer ligt tevens de verklaring, dat men er geruimen tij d
maar niet a chter kwam waarom het kweeken van orchideeën
toch zoo grillig en moeilij k is. Tot men ontdekt had dat de
afwezig�eid van die bepaalde schim.m elsoort de oorzaak is. In
beelden toonde spreekster de eigenaardige samenleving aan
den voet van de wortels ,der orchideeën. en hoe die typisch
witte struisachtige schimlnelvormen (Myk01"rhiza genaamd) er
uit zien. "\Vaarom die schimmels' samenleving lnet de orchis
zoeken is tot heden niet bekend. '
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Het leven· van sehinllnels 'op app el- en pererl:plä1iten- en de
verw oestingen daar aaligericht op letterlijk alle plantendeelen
werd verto ond .

.

O. a. een strujl( bedekt 1net een donkere massa

zvvalnc1raden omgeven door

een vliesj e' O1n de schimI1:lel be

stand te doelt zij"!\); tegel'l de ilndoeclen van vo cht en tempera
tuur gedurende den wiRter.
Na de app el- en lüere11Schinllllels kWalne11' de Z\Va1nlUen die
de koolphvnt · aantasten en de zeer primitieve schimlnel die de
z.g.

aardapp elkanker

veroorzaakt,

een

giftige

stof die de

schiInmel a]scheidt. Niet minder sterk is de invretende invloed
van een schinjHnel op het hout onze:!!' beuken- eH dennebosschen.

Z00 'n nietig scfuimrrieltj e is €loor zijn massaal optreden in staat

geheele bosschen t e vellen . B eelden van dergeLijke door chaln

pignons· aangetaste

1000111en gingen voorbij , gevolgd do·o r een

bosch waar' de toppen der lDoomen t el' plaatse waar de schÏIn111e1 gewoekeTd had, afgel9roken waren.
D an liet s])reekster nog volgen in beeld en woord de schÏIn
TIlels die p arasiteeren op
haan

trad

ten

1ne I� chen en dieren.

E en trotsche

tooneele,. wiens kaJn el'l lellen onbarmhartig

overdekt W arel!l nlet ko 'r sten te:ngevolge van de woekering van
schimmeldL'aden" waarvan de· sp oren van het eene kippenhok
naar

het

alili€lere

ove:rsvaaien.

E en

dergelijk vern1Ïnkt kalf

1naakte zijn opwachting'- op het scherm, een :waard droeg zeel'
sterk de sp oren van sehiJ.lline1woekering en ook de menschen
huid blij ft niet onaangetast.
Tenslotte gaf spreekster ons een kijkj e in haar schimnleltuin,
die er geheel anders uátziet dan eeliF gewone botanische tuil;):.
Hier weer e'en g.elileel andere rijkdol1il "Van kleu10en en geuren.

In. buisj,e s' worden al die, soorten afzo:tl.c1erltij k op· gelatine be
waard, c1il.'1tUJJeJll vaT� hiel'- en wijngeest ;, getoond hoe' de be'
paaTde schimn!1els, die op! lilleH'8chen en dieren :wär3Jsi:t ee-ren, zich
in cultuur voordo en ;, ho e kieskeurig ze zij n e·n licht vatbaar
voor overvo eding, maar overig.elils{ in staat invJoeden van het
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weer t e doorstaan als maar gewrgd wordt voor afwisseling

van temperatuur en VOC�lt ; hoe zich op een broodlnassa in het
laboratorium een ontwikkeling van zeer fraaie paddestoelen

laat demonstreeren, en wat dies van het schimnlelrijk lneer zij .
Prof. {J 0 h a n n

8;

v"y

e'

s· t e l' d i�, k had wel zeer duidelijk

gemaakt, h<D.e' veelzij;dig: en fl!'aai vam

v,0rmen

het s�hilnmelrijk

is en hoe de schiinnlel ook in de rottende overblijfselen der
stervende natuur de' sehoonhei€l' der schepping doet uitkOlnen.

XII . .
Prof . . Dr. J . . BOEKE,

HoogZeeraar aan de Universiteit t e Uk echt.

ONSTERFELIJKHEID EN DOOD IN DE
LEVENDE NATUUR.

Prof. Dr. J. B o e k e, Hoogleeraar aan de Universiteit te
Utrecht, sprak in het Natuurkundig Genootschap - het was
de laatste spreekbeurt in het seizoen - over bovengenoemd
onderwerp.

-:Vat

is leven, wat is dood ? lIet nlysterie van het een is al

even gToot als dat van het ander. "Velhaast de eenige zekerheid
in dat geheimzinnige is, dat al wat leeft onafwij sbaar tot ster
ven gedoenld is, het afstervensproces ondergaat. Ook weet men
wa t het beteekent en hoe sterk het - den lnensch aangrijpt als
hij den dood ziet binnensluipen, de oogen van den geliefde
ziet breken, de doodsvlekken op het aangezicht ziet kOlllen, dat is de onafwij sbare dood. :l\1aar wie geeft een definitie van
den dood ? Het is gemakkelijk gezegd, de dood is het ophouden
van het leven. Maar daarmee zijn wij er niet af. - Het probleem
begint dan pas. '?\Tij hebben in de natuur imnlers vele voor
beelden van schijnbaar ophouden van het leven, zonder dat
het toch de dood is. JVlen kent het verhaal van de zaden in het
graf van den Pharao, die, 4000 j aren later bij de nlummie ge
vonden en weer in de aarde geplant, daar ontkiemd zouden zij n.
D at is pure legende, er is nooit iets van gebleken. Daarentegen
heeft men wel zaden, die een honderd j aar ongeveer in een ver
zaIneling hadden gelegen, tot ontkieming kunnen prengen.

"9 7
' Zoo kent men ook dieren, die schij nbaar aHe ievensuitingen
', kunnen verliezen zonder daarom do'Od te zijn. Spreker wees op
': de raderdiertj es 'en beerdiertjBs ttardigraden ) die lll'èn wel in
. dakgoten aantreft. Als deze zeer kleine -organismen die onder
'
' normale omstandigheden maar 'e en korten levensduur hebben,
.uitgedr�oga , en verschrompeld zijn tot 'stofjes, kan men ze
' j aren, wel tot

1-5 à 20

j aar bewaren zonder dat er eenige ver 

:andering intreedt ; zjj ' blijven dezelfde uitgedroogde stoÎmassa ;
maar zoodra komt er vo'c ht bij en ' zij n de stofj es in 'een warme
'-omgeving, of zij zwellen 'op, er worden pootj es uitgestoken, en
'na 'e'enigen tij d ziet men de diertjes onder het gezichtsveld van
'
'het , microscóop wegkruip-en, even levend als te voren. Ook bij
' h oogere dieren wordt dat verschij nsel waargenomen, b ij tuin
'slakken

bijv.

lIet is

voorgekomen; dat een natuurliefhebber

:slakken 'in een do osj e had bewaard tot Zlj totaal uitge&eoogd
' waren. Toen na j aren to evallig het doosj e luet water in aan
raking kwam, 'zwollen de slakken op en werden weer levend.
Dit zijn verschjjrrselen, die ons telkens weet doen vragen,
wat is toch eigenlij k het leven 'e n 'Ons ook voor het nog veel
' móeilJj lnir p'robleenl stellen van de onsterfelijkheid in de levende
natllur. Men heeft zich den dood gedacht als een volkomen
afwezigheid van alle levensverschijnselen met daarbij een afge�
, storven licha:am. Men zal echter moeten bekennen, da:t daarmee
in strjj d z\i n de hier boven genoemde versch\jnselen bij

de

raderdiertj es 'en de slakken. Veeleer krjjgt men hier den indruk
van een buitengewone taaiheid van het leven, althans bjj vele
dier- en plantensoorten. Wij zullen nu zien, dat hier het vraag
stuk van den dood samenhangt lllet dat van den levensduur.
, Waarom leeft h'et eene dier 'Zooveel langer dan het ander ?
Niets loopt zoo uiteen 'als de levensduur ,:an de organislnen. Men
moet hier w'el ondersIcheiden tusschen den gewelddadigen dood
-en den natuurlij ken dood door het ouder worden. Speelt in het
- dieren- en plantenrijk de eerst e dood een groote rol, m en zal
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inzien, dat die dood lne4 het eigenlijke vraagstuk, dat hier be
doeld 'wordt, niets te maken heeft. vVanneer 111en alleen let op
den dood door . het ouder worden, ziet men den levensduur
voor bepaalde soorten ongeveer gelijk. D aar is bijv . . de mensch,
die 70 tot 80 j aar kan worden, soms langer, tot zelfs 110 à 120
J aar, maar onafwij sbaar voor allen is de dood. Daar zij n be
paalde vischsoorten, de karper b.v., die tot 1 60 j aar kan wor
den ; daar is het betrouwbare verhaal van een snoek die den
leeftij d van 267 j aar bereikte ; terwij l andere vischsoorten het
niet verder brengen dan één enkel j aar. Ofschoon de levens
duur niet altij d verband houdt l11et grootte of Ol11vang van het
dier, weet l11en toch dat de olifant 150 à 160 jaar kan worden,
dat roofvogels het nog verder kunnen brengen en dat kleine
vogels over het algel11een niet oud worden.
Spreker verhaalde van Oostenrijksche vorsten, die de ge
woonte hadden om groote roofvogels in kooien te bewaren, van
wier levensduur l11en dus nauwkeurig aanteekening kon houden.
E en dezer vogels bleef in leven van 1615-1719, een andere
vogel hield het in z�jn kooi uit van 1706-1824. En wat planten
betreft, behoeft l11en slechts te herinneren aan den lnoerbeziën
boom van J a c 0 b a v a n B e i e r e n, aan de reuzenboOlnen
'
in Californië met hun 150 111eter hooge stammen, die hun leef
bj d bij duizenden j aren tellen. Spreker verhaalde van een
boom, vvaarvan een gepolitoel'de dwarsschij f -wordt be"\:v aard in
een llluseunl te

\,y ashington.

Uit de jaarringen valt op te

maken dat in 1492, toen C o l u 111 b u s Al11erika ontdekte, die

boom reeds een respectabelen dim11eter had bereikt. Een andere
dergelijke boom door D u d l e

y

onderzocht, ontkiemde in 't

j aar 271 voor Chr. , kreeg in 245 na Chr. een brandwond, die
na 105 j a a r genezen was, in de nliddeleeuwen ( 1441 ) en in
1580 nog eens, doch al die wonden genazen weer en in 1900
stond de boom nog onverlet, 2171 j aren oud. D ie boom heeft

de geheele cultuurgeschiedenis aan zich laten voorbij gaan.

· D 9,

Altij d is die b00111 er ge\veest als getuige, van de Pharao 's af
tot op . heden.
Zie daar leeftijden die ons gerust van practische onsterfe�
lijkheid kunnen doen spreken.
,Vaar0111 · nu groote c1iere� en planten over 't algeIneen zoo
veel langer . levensduur hebben, staat in on111� ddellijk verband
met de instandhouding van' de soort. Uiteraard is het aantal

hunner nako111elingen veel minder talrij k dan bij kleine en
zeer kleine dieren en planten. ,Vil dus de soort blijven voort
bestaan in verban d ook met de vernietiging waaraan de jonge
organislnen zij n bloot gesteld, dan moet aan het individu wel
een langer leven verzekerd zijn. Dat vernietigingsc�j fer speelt
een groote rol in de natuur . B ij visschen die millioenen eieren
leggen, is het buiteng'ewoon groot. Slechts een klein deel komt
tot ontwikkeling, zooveel als noodig is Oln de soort te onder
ho�den. De overgroÇ>te lnassa wordt door de vijanden in zee
·,erzwolgen of wordt geYangen.
Zoo zullen ook de vogels over het algemeen een langen levens
duur

hebben,

omdat

hier

het vernietigingsci.j fer onder de

j ongen, die hulpeloos z�jn en aan allerlei gevaren blootgesteld,
dikwij ls zeer groot is en derhalve de levensduur, wil de soort
in stand blijven, groot moet zijn. Maar eindelijk kOlnt toch bij
allen de dood, die reeds van het begin van 't leven wordt voor
bereid door het oud worden. En niet slechts ' bij den mensch
doet zich dat eigenaardige verschijnsel van� het oud worden
voor, maal,' bij de dieren evenzeer. Zelfs bij de lagere dieren
treden volkOlnen dezelfde ouderdOlnsverschijnselen op, die ook
zonder dat er van eigenlijk ziek worden sprake is, tot den dood
voeren. Als we ons tot het mcnschenras bepalen, zien we, dat
de oOl'zaak

in ·

het lich aam zelf is gelegen, . i n allerlei verande

ringen van de 'weefsels en de cell en , di0 111et elkaar het ou d

worden en den dood veroorzaken . · :Men denke echter n i et, d at
het oud worden een verschij nsel i s van de grijsh eid ; h et begi n t
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reeds in de jeugd en nwn kan zelfs ze ggen, dat de ouderdom
,
gekenmerkt wordt door een tegenhouden van het oud worden
tot eind elijk alle weerstand faalt en de dood zijn slag slaat.
Maar al komen de verschijnselen van het oud worden reeds
in de jeugd te voorschijn, de j onge j aren hebben ook een enOrll1
herstelverlnogen., De veranderin� en, die bij oude menschen
in de w � nden der lJloedvaten optreden, zoodat die lninder
elastisch ,vorden, eindelijk breken en dan vaak bloeduitstorting
in de hersenen tengevolge hebben, gebeuren ook reeds bij kin
deren ; ook dan veroorzaken de voortdurende polsslagen en het
stuwen van het bloed door de aderen, veranderingen in de
wanden dier aderen, ]11aar hier is nog in volle kracht het
herstelvennogen, dat ons bij de oude weefsels in den steek
laat.
Volk01l1en hetzelfde weefselverbruik geschiedt bij de adell1haling als door de beweging van het middenrif d e longen , zich
uitzetten en door hun elasticiteit ,veer hU�l vohnne terug
.
l).Tijgen. B ij elke adenlhaling gelJeürt dat, en telkens slijten de
wanden en het herstelverInogen wat af. Ook bij het jonge
individu gebeurt dat, ]naar hier vornlt zich nieu"y veerkrachtig
weefsel, tot zoo lang dat veTlnogen afneemt en eindelijk geheel
stil staat.
Er is echter meer. 'V�j zien in het lichaaul voortdurend de
I

saDlenstellenc1e elenlenten door nieuwe vervangen worden. J\1:aar
er is één elenlent, dat niet vervangen wordt, dat zij n de zenuw
cellen, die gedurende · het geheele leven hun werking Dloeten
uitoefenen. De verklaring daarvan zal 'wel deze zijn, dat die
zenuwcellen zooveel fij ner bevverktuigd zijn en zoo velerlei
hoogst ingewikkelde functies nlOeten helpen verrichten. I-I oe
zouden ,vij hier een verandering en vernieuwing der weefsels
ons kunnen denken, als wij b.V. letteil op het geheugen, dat
door nlidc1el van zenuwcellen werkt �

Onder de versch ij nselen van het ouder worden is dus zeker
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wel het belangr�ikst, dat die zenuwcellen hun weerstandsver
mogen gaan verliezen.
Dit pl'oces is nu wel a10111 gelijk, ook bij ééncellige diertjes.
Ook ,daar zien we den dood .optreden, 1naar het deelingsproces
gaat hier steeds door van nak01nelingschap tot nakOlneling
schap, wodat we wel kunnen zeggen, dat wo 'n diertj e .onsterfe11j k is. Van dood ' kunnen wij hier althans niet spreken. Tegen
die onsterfelijkheid van de eencellige wezens door VV e i s s
m a n n reeds eenige jaren geleden in het licht gesteld, zij n
echter bedenkingen geopperd. I n theorie lijkt het wel z.o.o,
maar feiteli.t k �reedt o ok hier ten slotte een periode van oud
.
worden op en heeft men ook b\j de eencelligen een verj onging
van de. levende ,�tot nooclig om het leven in ' stand te houden.
:
" '�![en : heeft , die ' 'eelieelligen . zeer nauwkeurig onderzocht, ze
goed gevoed en onder zeer gunstige Oll1standigheden laten leven.
T oen zag men, dat die diertj es .die zich al maar voortplantend
d.oor deeling . tot in het 3000e en 4000e geslacht, even levens
krachtig waren gebleven als t.oen zij begonnen waren .. Natuur
lijk waren er in den, loop van het onderzoek massa diertj es '
gestorven. En dat was gelukkig ook, want waren allen in leven
gebleven, dan had men een hoeveelheid lev�nde s�of gek1'egen
van den .omvang van 10 tot de duizendste macht de gr.o.otte
van .onze Aarde !
In de levende natuur. gaat het nu met die kleine diertj es
zóó, dat waar zjj. koloniën v.ormen, slechts enkelen met de
v.o.ortplanting belast zij n en de .overgr.o.ote nleerderheid v.o.or.
de v.oeding en het .onderh.oud der k.olonie heeft te z.orgen ..
Maar h et leven bl\jft v.o.ortbestaan d.o.or de eicel, die bij de
h.o.ogere dieren g,el�jke. 1'.01 v.o.or de v.o.ortplanting vervult als de
deeling b1i de eencelligen .. Elk lichaam heen zij n geslachts
cellen, die zorgen v o o r het vo.orthestaan van de s.o.ort. De
.overige cellen zij n gedifferentiee:rd en z.orgen v.o.or de arbeids
verdeeli n gr de voeding, en de zo.o menigvuld ige andere functies,

102
'én zijn ten slOtte door hun ' slijtage en vermindering vän her
stelvermogen de 'oorzaak, dat de dood intreedt. lVIaar te midden
van

dat

afsterven blijven de eicellen bestaan, maken weer
nieuwe ' licharnen die weer sterven, zorgen dat 'de ' 1 sóort in
stand blijft in onafgebroken ' voortgang. '
, , D oor de differentiatie der cellen is de dood dus een natuur
lij k verschijnsel. Hoe TIleer zij optreedt, die differentiatie, hoe
sterker de cellen onderling verschillen; des te veelvuldiger zal
het contact zij n ,fan het individu Inet de buitenwereld, des te
rijker zijn leven. En zoo kan men zeggeil, dat de Inensch aan
(le' differenti�tie zijner cellen te danken heeft zijn ' levensvreug
de, maat de prijs dien hij er voor betaalt, zal z�i n de dood.
Hier was voor spreker het rno'nlent gekomen voor ' een -reeks
van lichtbeelden, waardoor hij zijn gedacht eilgang nog eens
aanschouwelijk kon makel}. Hij had hier gelegenheid er op te
wijzen ho e het groeiproces het allersterkst is in de prille jeugd
en reeds bij den , overgang tot den volwassen leeft ijd Ininder
gaat worden. Ieder die weet hoe nloeilijk het is op 30- of 35j arigen leeftij d nog een ander vak te leeren, nloet bij eenig
nadenken wel vei'baasd staan over de leerkracht van het kind.
De jeugd is de leeftij d van de grootste geestelijke ontwikkeling.

,Vat ziet men het kind eigenlij k al niet doen in die eerste j aren !

Vergeleken Inet wat de geest later uitvoert, is het e8Il reus
achtige prestatie. I-Iet leert 'zich orienteeren in zijn nieuwe
wereld, de menschen en voorwerpen

O1n

heIn heen herkennen,

zich een begrip maken van de ruinlte, vaü' den grooter of kleiner
afstand , der voorwerpen ; het krij gt langzamerhand ' een begrip
van tij d, van wat op bepaalde tij dstippen gebeurt ; zóo 'n kirid
leert uit zich zelf spreken, leert ook zonder dat ieniand heIn
helpt zijn gedachten rangschikken, en wanneer hij opgroeit in
een gezin waar meer talen worden gesproken, zal hij die even
gemakkelijk leeren als de taal zijner moeder.
Dan liet spreker ons curven zien, die aantoonden, dat de
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gewichtstoeneming het sterkst is in de prille jeugd, maar ook
dat reeds bij het begin . van het leven het oud worden begint ;
aanschouwelijk werden gemaakt de veranderingen welke

de

zenuwcellen bij het oud worden doormaken, als er een strij d
ontstaat tussehen d e cellen en d e hen omringende elementen,
die al verder en verder in de cel voortwoekeren tot zij die ein
delijk tot vernietiging hebben gebracht.
Ten slotte stond spreker in zij n b eeldenreeks stil bij d e ge
slachtscellen, die van het begin der ontwikkeling af apart gezet
worden, derhalve niet, zooals men vroeger meende, eerst tegen
het volwassen worden van het individu gevormd werden. Die
kiemcellen ontwikkelen zich niet verder, blijven ongedifferen
tieerd en zetten het leven voort, zij n feitelijk onsterfelij k .
Hier deed spreker n o g een vluchtig uitstapj e o p het gebied
van de erfelijkheid en wees er op, hoe zeer b epaalde stoffen
regelmatig over de cellen zij n verdeeld en bij de celdeeling die
stoffen zich rangschikken tot draden

(kernlissen) , die weer

breken in stukken; waarvan het aantal afwisselt bij de ver
schillende soorten ; hoe die stukken, de dragers van de eigen
schappen, die het latere individu zullen kenmerken, verdeeld
worden over de b eide dochtercellen en daar b ep alen of het
h aar blond, d e oogen bruin, de neus lang, de mond klein zal
zij n, en wat dies meer zij , honderden differentiaties. Al de
eigenschap p en van h et lichaam huizen in die kleine korreltjes
in de eicellen.
Spreker was hier aan het einde van zij n boeiende rede ge
komen. Met levendig applaus dankte het" talrijke auditorium.

DR.

J.

H . VAN BU RKOM,
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In den aanvang van het spreekseizoen hield Dr J. "I-I. v a n
..
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schap

,

voor

de

ledell

van het Natuurkundig' Genoot-
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' Zaterdag'namiddagen
een reeks voordrachten over Erfelijkheidsleer. Er was' voor
dezen

"Diligentia "

b elangstelling. Spreker begon met te

wij zen op het groote, practische belang voor landbouw en vee 
teelt .v an kennis dezer leer. Ook de kweekerjj ' zal zich hierbij
\�rel bevinden. Er wordt' dan ook llleer en meer aandacht aah
die . leer

gewijd. Prof. B o e k e en Dr. R e i n d e r s hebb en
dit onderwerp voor de Volksuniversiteit ' behandeld, terwijl ook ·
tot het ' programma van ' spreekbeul�ten van Diligentia van dit
seizoen behoorde een voordracht over " erfel�jkheid en geslacht "
van Dr. M. J. S i r k

s.

Ook de regeering heeft het belang er

van ingezien door aan een van de universiteiten een leerstoel
voor oe E rfelj,jB:heidsleer in te stellen.

Erfelijkheid is een verschjjnsel, waarbj,j de 'eigensch ap'pen

van de voorou ders in 'nleerdere of mindere mate wor'den over
gedr�gen op de nakomelingen. Intusschen is er bij die over
dracht naast veel gelj,jkheid ook veel verschil . Een witte koe

b ijv. zal een bont kalf ter wereld brengen ; uit zaad van roode

bloemen zien we vaak planten met ' witte bloemen voortkomen.
'
Tot verklaring van dat verschijnsel kunnen wij · komen door.
proeven te nemen met planten en dieren, m.aar wjj kunnen
ook waarnemen wat er in de moedercellen voorvalt als er be

vruchting geschiedt. Men ' ziet dan hoe b jj dat overdragen van
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eigenschappen ook bepaalde kenmerken t e voorschij n komen,
die . vornl en kleur bepalen van · de uitwendige · organen. Niet
in het ei van een vogel zij n die kenmerken, de veeren en
kleuren reeds aanwezig ; daar zetelen alleen de eigenschappen
van het latere dier ; de kenlllerken ontstaan onder den invloed
van uitwendige omstandigheden, van telnperatuur, van kli
maat, boderrlgesteldheid en andere gunstige of ongunstige
levensonlStandigheden.
Spreker haalde verschillende voorbeelden aan, van dezelfde
plant 01 hetzelfde dier, di e onder den invloed van uitwendige.
omstandigheden hun bladeren of hun kleur wij zigen, vvaarbij

de eigenschappen constant blijven, maar zich in verschillende
richti�lg ontwikkelen. Zoo ontwikkelen zich bij de "\vaterboter
bloem onder water slipvornlÏge lange · bladeren, op den drogen
grond daarentegen platte - en korte bladeren. Dat daarbij b.v.
de temperatuur een rol speelt, bewijzen de konijnen, die naar
gelang . zij 's winters of zonlers geboren ,vorden, · de ooren kort
of lang hebben ; de kikvorschen, die als larve zich voeden lllet
algen, in lateren leeftij d lnet llluggen e. d. en wier darnlkanaal
bjj. voeding lllet dierlijk voedsel, in verhouding tot de lengte
van hun lichaam, korter is dan in den larve-toestand, wanneer
zij plantaardig voedsel tot zich nelllen. En Olll als voorbeeld
ook een plant te noemen, de Primula sinensis rubra, die bij
de gewone kaInert�mperatuur roode bloemen heeft, in een
kas gekweekt bij 30° witte bloemen. Deze invloed van de
uitwendige omstandigheden blijkt ook bij het zich onafhankelijk ·
van elkaar ontwikkelen van de verschillende deelen eener plant.
D·e voeding' van den eenen tak van een boom zal sterker zijn
dan die van een anderen tak. Zoo zal ook de voeding van een
peul met een groot aantal boonen anders zij n dan die van een
peul waarin slechts weinig boonen tot ontwikkeling komen.
Ook heeft de 1l1eerdere of mindere belichting op de ontwikke
ling van · de deelen der plant een grooten invloed. Vereenigen

1 09
zich alle gunstige factoren bij den groei, dan krijgt dat dool
van de plant zij n maximale voeding. :Mist het een gunstige be
lichting, dan wordt de voeding minder en ontbreken alle gun
stige factoren, dan treedt , de minimale voeding in.
De verhouding tusschen die gunstige en ongunstige factoren
geeft aanleiding' tot velerlei variaties die - on1 bij 't voorbeeld
van de boontj es t e bbjven - wat hun vorm en hun grootte
betreft, uitgebeeld kunnen worden in een st.ij gende en een neer
dalende kromme lijn. H u g o d e V r i e s h eeft met het sor
teeren van boontj es eigenaardige proeven genomen, waaruit
bleek,

dat

van

eIken oogst de boonen van een gemiddelde

grootte verreweg het meest in aantal zij n en dat daaromheen
zij n gegroepeerd de b oontj es van kleinere en grootere afme
tingen, in afwij kingen die zeer symmetrisch blijken te zijn.
;
De lijn die de toppen van de boongroépj es vereenigt, de
b ovengenoen1de k romme, de z . g. lij n van

Q u e t e l e t, treft

men overal in de natuur aan. Trekt men haar over de hoofden
van een a antal lotelingen, dan zal men zien dat die van ge
middelde lengte verreweg het grootst in aantal zij n en daar
omheen, aan de einden, symmetriscll de kleine en de groote
menschen zij n gegroepeerd.

Spreker herinnerde aan de voordracht verleden j aar in het

Genootschap gehouden door D r . S t e e n

Quete

s

m a, di e de lij n van

l e t toepaste op allerlei maatschapp elijke verschijn

selen, zelfs op het verloop en het einde van den grooten oorlog
. en op de verdceling van de b elastingen onder de ingezetenen
van 's-Gravenhage en elders.,
Den invloed van de uitwendige omstandigheden ging spre

ker vervolgens na bij b epaalde planteil en stond meer in 't

bizonder stil bij het oogenblik van inwerking, b.v. van d en
vochtigheidstoestand.

'rreedt die vochtigheid niet in op het

moment van de z.g. critische periode van haar groei, dan heeft
zij geen invloed meer op de plant. Voor de eene plant zal dat
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JnoJ l1ent b.v. zij n dri_e wekeil VÓÓ1' de bloem op engaat (Pap aver
somniferul11 ) , bjj de , andere plant weer op een ander t jj dstip

van hare ontwikkeling. Gelijken invloed op de modific atie van
de vonnen der plant heeft ook de beli chting.
D e eigenBchap pen nu worden overgeërfd en de soort wordt
bepaald niet dool' de ke11111erken, JIwar dool' de eigenschappen.
Een

ei genschap

is

een b epaalde manier om op uitwendige

prikkels te reageeren. De kenmerken onhvikkelen zich. onder
i nvloed van uitwendige omstandi gh eden. I-Iet zjjn de in,vendige
eigensch appen die de ontwikkeling in eeni ge richtingen Dloge
lijk maken ; de uitwendige ol11st andi gheden b epalen in welke
richting.
Spreker was hiel' gek01nen bjj de bep erkte opvattingep van
L i n n a e u s,

Ij a 111 a

I' c k en D a l' w i n, en ·wees el' op, h o e

deze drie voor hun tij d geniale onderzoekers hoogst belangrijke
onderzoekingen hebben verricht, nochtans fouten 1110esten be
gaan, O1ndat zij de variëteiten wel hebben gezien, 111aar ze niet
hebben b eschouwd als innerhjke veranderlijkhei d en i n ver
band Jllet hun beteekenis voor de erfelijkheid.
L i n n a e u s heeft ongetwij feld een verdienstelijken arbeid
verricht dool' zij n syst e111atische indeeling van het planten- en
dierenrijk. lVIaar die arbeid 1110est onvolk01nen zij n, viTij l hij
slechts op de uiterlijke kenteekenen lette, rIet ging he111 zo oals
111en ook thans nog zou doen als l11en aan de dingen 0111 O1lB
heen

namen nwest geven.

De 111ensch

ziet gemakkelij ker de

overeenkomst dan het verschil tusschen de individuen. De ver
schillen ' leert 111en eerst kennen dool' langdurige \Vaarne11lÏng
en O111gang. Zoo de herder zij n schapen en de stahneester zij n
paarden in

de cavalleriek azerne. L i n n a e u s . nu heeft bij

zij n rangschikken van het planten- en dierenrij k, afgaande op
de gelijkheid, soort b ij soort gevoegd. Hij heeft ,vel variëteiten
op ge111erkt , l11a<1r daaraan niet veel b eteekenis gehecht, evenl11in
aan de erfelijke als aan de niet-erfelijke variëteiten. Latere

111
onderzoekers hebben . dat ook niet gedaan. L a m a r c k kende
de veranderingen van éénzelfde plantensoort bij verandering
van uitwendige omstandigheden,

maar

meende

dat onder

invloed van gewij zigde uitwendige omstandigheden een eigen
schap gefixeerd werd en aldus erfelijk werd.
L a m a r c k ging dus uit van het · aanpassingsvermogen in
één richting. Daartegenover kwam D a r w i n met zijn theorie,
dat overal, in alle richtingen veranderlijkheid plaats grijpt,
waartegen sommige djeren niet bestand zijn. In de struggZe for
Zife gaan zij te gronde, terwij l anderen, beter bestand tegen

de gewij zigde omstandigheden, blijven leven.
D a r w i n heeft . echter drie fouten begaan. vVaar hij uit
ging van het begrip dat de variabiliteit veelzijdig is, hee·ft het
latere onderzoek de onjuistheid hiervan aangetoond. Bij de
ontwikkeling komen het dier en de plant op een scheidingspunt
en kunnen in een bepaalde richting verandering ( modificatie)
ondergaan. Zoo kan b.v. een primula àf rood àf wit worden ;
veelzij dige variabiliteit bestaat niet. In de tweede plaats zijn
ook de tijdens het leven verkregen eigenschappen niet erfelijk
gebleken. Wel behoudt de plant het vermogen om te veran
deren, maar de modificaties zelven zjj n niet erfebjk. Eindeljjk
heeft D a r w i n ook .niet gelet op de erfelijke variëteiten.
Hier stond spreker, ten besluite van zijn eerste voordracht
stil bij de proeven van J

0

r d a n met het HongerbloeIllpje,

waarbjj hjj een 200-tal elementaire soorten vond die volkomen
standvastig bleven . .
In het vervolg van den cursus zou het nog duidelijker wor
den, dat een scherp onderscheid gelllaakt moet worden tus
- schen kenmerk en eigenschap bij plant en dier.
*

*

*

Zijn verhandeling vervolgende, kwalll spreker terug op het
modificeeren en de -vraag of de moÇlificaties die een plant of
dier vertoont, erfelijk zjjn.
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Het pantoffeldiertj e - (Paramaeciuln) plant zich door over
langsche

deeling

.ongeslachtelijk

voort.

Daarnlee' proeven

nemende, is het aan J e n n i n g s gelukt, in een aquarilim
bakj e

uit

één

zoo 'n

diertj e - een

groote·

hoeveelheid,

een kloon van grootere en kieinere diertjes te voorschijn te
zien komen. Isoleerde hij nu een grooter of kLeiner diertj e en
liet hij

dit door deeling zich weer vermenigvuldigen; dan

kreeg hij altij d dezelfde kloon terug. D ie Paramaecia hebben
dus het vermogen om te ,modificeeren en dragen dat over op
hun nakomeliIigen.
Een ander geval vertoont Draba verna (Vroegeling) . D eze
plant levert door zelfbestuiving zaad. J O l' d a n verzamelde
bij Ly�n

-!- '

50 elenlentaire soorten, welke volkomen constant

in eigenschappen bleken te zij n.
D a r w i n had werkelijk door selectie een nieuwe soort ver
kregen. Het bleek dat hij van vele elenlentaire soorten uitging
waaruit één overbleef. door aanpassing. D it is ook de ervaring
geweest bij het onderzoek van tarwesoortell. Proeven werden
door S c h ü b e l e l' genonlen Dlet tarwe uit Duitschland, die
na 100 dagen ' rijp was, en met tarwe uit Christialiia, die 75
dagen voor rijp·wording noodig had� Zaaide hij deze laatste in
· Duitschland, dan bleken er ook 75 dagen voor het rij pen noodig
te zijn, en in Noorwegen kwam geen 100-dagige tarwe voor den
dag. Ten slotte hield hij een elementaire soort over, die niet ont

staan was daar waar de oorspronkelijke reeds aanwezi g was .

Die elenlentaire soorten nu hebben zich in al hun kenmerken

-volkomen standvastig betoond. Intusschen kan men hier niet
spreken van een nieuwe soort, alleen van het afzonderen van
een bepaald - individu.

Zoo bepaalt het zich deelen van de

Paramaecia in individuen met of zonder horen tot 4 of 5 gene
ratiën, maar dan is die afwijking ook verdwenen. Bij het door
zetten van de proef blijkt dus, dat de modificatie verdwij nt.
Men spreekt hier van "nawerking " .

1 :1 3:
. . Spreker bespi·ak . eenige gevallen van : schijnbare verervIng.
Zoo o.a. ' bij -de groene - zoetwatei'polyp, die door groene algen
celle:ri: .g eïnfecteerd, js, waaruit te concludeeren valt dat daarbij
geen sprake ,kan zijn van erfelij kheid ..
lVlen kah deze proeven ook met andere ' dieren nemen. Spre- ,
ker haaldw - nog voorbeelden aan van pro"efriemingen Inet een
kleinen vlinder en met daphnia )s -, het blijven altij d slechts
:s chij nbare _overervingsverschij nselen.
. ' E en andere . s0:0rt van _ schijnbare erfelijkheid zien we bij de
klimop, . waarbij aan de bloemdragende takken bladeren van
. anderen vorm tot ontwikkeling kOlnen. Plant men zoo 'n tak in
den grond, dan krijgt 'hij nooit de oorspronkelijke ing-esneden
- bladeren. Nu meende· mén dat 111en hier ' te , doen had met een

modificatie die gefixeerd wordt, I)1aar het bleek dat die soort
'van bladeren , verband hield met een voedingsquaestie. D e
Paramaecium

kan men

langzamerhand wennen aan sterke

J

giften . b.v. 5 % arseenzuur ; tot 8 maanden . behield het dit
vyeerstandsv.ermogen,· · maar zoodra er eieren ontstonden, waren
,de jongen weer niet bestand 'tegen dat zware · vergift.
Had ' tót heden spreker allee}l gevallen van zelfbestuiving of
ongeslachtèlijke ' voortplanting besproken, waarbjj de soorten
ongemengd naast elkaar blijven voortbestaan, de vraag moet
nu onderzocht worden, wat er gebeurt bij kruising van twee
ongeljj ke individuen .
.
Spreker bracht hier · hulde aan de nagedachtenis van een '
lang onbekend gebleven en onberoelnd gestorven man, den
Johann
Greg0r
na tuurollderzoeker
Oostenrijkschen
M e n d e' F ) , in 1822 geboren t� Brünn. Alhoewel van huis
1 )'

J o h a' n n

zendorf bij

G r e g o r' M e n d e l werd . 22 Juli 1822

O drau

( 0.

- Silezië )

te l-Iein

geboren. I-lij trad in 1843 in

het

Augus't�jner klooster t e ' Brürin: Van 1851 tot 1853· ' studeerde hij te
We'enen in de wiskunde,' 'physica en biologie ; in 1854

we rd

hij l eeraar

aan de Realschule te Briinn, in 1868 prelaat en daarna abt van het
v
u
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uit niet voor wetenschappelijken arbeid opgeleid

-

lVI e n d e l

was abt van het Augustijner klooster in zijn geboortestad wist hij met zij n scherpen blik zoozeer tot de kern der dingen
door te dringen, dat hij in zijn geschriften een verrassend
licht over de ' erfelijkheidsleer liet opgaan. J\1:et zijn onder
zoekingen was hij zijn tij d ver vooruit. Zoo als gezegd, ·werd
er aanvankelijk geen notitie van gen01nen, tot ze eindelijk o.a.

door onzen H: u g o d e V I' i e s naar voren zijn gebracht als het
eigenlijke brandpunt wa ar de geheele erfelijkheid om draait .
1\1:

e n d e l koos voor zijn proefobj ecten de er"\v tén, de 111eest

volmaakte zelfbestuivers die .nlen kent en beperkte zij n proeven
tot slechts weinige kenmerken die scherp te herkennen zijn
en zeer weinig gevoelig voor · den invloed van uihvendige om
standigheden. Zoo zaaid e hij uit el'wtenzaden van ronden en
van hoekigen vorm, van gele en van groene kleur der zaad
lobben en dergelijke varieteiten welke onderling zekere punten
van overeenkomst en zekere punten van verschil toonden. I-lij,
kruiste nu tvvee van die planten 11let die overeenkOlnsten en
verschillen en verkreeg aldus bastaarden of hybriden. Hij
noemde die eerste generatie F I -generatie ( F .

=

Filius

=

kind ) . Van deze F I-planten werd door zelfbestuiving zaad

gewonnen, waaruit weer een F 2 -generatie opgekweekt "\v erc1 ;
de kinderen daarvan, ook weer door zelfbestuiving ge"\vonnen,
heeten F 3-generatie, enz.

Als resultaten verkreeg J\rI e n d e 1, dat alle F I -planten ( de
.

Augustijner klooster aldaar, ",vaar hij den 6en J anual'i 1884 overleed.

In 1910 werd voor hem een gedenkteeken opgericht. Zij n wetenschap

pelij k werk heeft hij verricht tusschen de jaren 1858-1868. Behalve

met de bastaardeering, heeft hij zich bezi g gehouden met meteorologie

en was hij een ijverig bij enkweeker. Zij n beide verhandelingen : Vel'
"
snche ucbcr Pflanzenhybl'iden" ( 1865 ) en "Uebel' einige aus künst
Echel' Befl'üchtung gewonnene Hieraciumbast,al'de" ( 1869 ) zijn door
"
T s e h e r m a k in 0 s t w a l cl s "Klassikern no. 121 ( Leipzig 1901 )
:u itgegeven.
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dochtergeneratie ) volkoTIlell gelijk waren aan een der ouders ;
van de F z-generatie ,varen van de erwten 3 gele tegen 1 groene.
Aangezien in het' geval van kruising van gele en groene zaden
de dochtergel1eratie (de F 1) steeds gele zaden opleverde, werd
door :1\1 e n d e 1 de eigenschap van "geelzadig " domineerend

genoemd, terwijl de eigenschap "groenzadig " , welke in de F1-

generatie onzichtbaar en in de Fz-generatie slechts voor een
vierde naar voren kwam, recessief (terugtredend ) genoemd
·werd.

"Vol erd nu de gele generatie voortgeteeld, dan ontstond er een

splitsing telkens weer in 3).1 geel en 1;4 groen, zoodat hieruit
de volgende stamboom kon worden afgeleid :

P I d e oors p ron kelij ke
generatie geel

�
. F2 1 g e el

Fl

groen

geel

/
1 groen

2 geel

3 ge e l

1 groen

D e groenzadi ge planten zjjn constant. Bjj zelfbestuiving
geven zjj steeds weer groene envten.
B jj dat "mendelen " zjj n nu ook proeven genOlnen TIlet an
dere planten met verschil in kenmerken - spreker haalde o. a.
als voorbeeld aan brandnetels met normale gezaagde bladeren
en brandnetels met een weinig gezaagd blad - en steeds waren
d e resultaten overeenkomstig met die bjj de erwten verkregen.
:1\1et een merkwaardige regelm.aat herh aalde zich b jj de F 2 generatie bjjv. de verh ouding van 3 : 1 .

11 6
Spreker kwa1u nu tot de bespreking van de geslachtscellen
of , gameten, waarvan elke plant ' of elk dier er ,2 , heeft, een
vrouwelijke en een ' mannelijke gameet. :\Vanneer deze volkomen
aan elkáar gelijk zij n, spreekt nlen ' van een homozygoot die er
uit ontstaat ; zij 11 de gm11eten ongelijk, dan ontstaat er Uit een

heterozygoot. , D e verönderstelling is, ,dat bij de voortplantings- '
cellen een splitsing plaats heeft en

50 % -m oederlij ke eil 50 ,%

vaderlijke eigenschappen te voorschij n konlen; zoodat planten
die zuivel' roode bloemen voortbrengen die eigenschap 0111 rood
te VOT111en in gelijke ll1ate ontleenel1 aan den vader als aan
de moedet.- B�j kruising nu van planten ll1Bt roode bloemen
ll1et planten die O1l\'ernlogend , zijn 0111 kleurstof te vornlen ' en
dus witte bloemen dragen, zullen de jonge planten de eige11schappen van beide ouders hebben gekregen. De planten van
het zuivér toode ras kr�j gen die kleurstof van
( door he

t

"twee kanten

stuifmeel en door de eicel ) , die van het witte ras

van geen ; van beide kanten, en de sanlelHverking van een stuif
meelkorrel met de roode kleurstof en een eicel zonder die st of
( of omgekeerd) geeft dan een plant, die over de halve hoe
veelheid kleurstof beschikt, en 'dus rose bloeluen heeft. Voor
deze rose bastaardplanten worden nu twee soorten stuifmeel
korrels gevorlud, nl. ll1et en zonder de kleurstof, en eveneens
twee soorten eicellen. Bij de zelfbestuiving van zoo 'n 1'08e
plant zijn dan vier : gevallen nlogelijk die allen gelijke kans
van verwezenl�jking hebben : 1�. een witte stuifmeelkorrel be
vrucht een roode eicel ; 2°. een roode korrel bevrucht een roode
eic�l ; 3 0. een \:vi tte korrel bevrucht een witte eicel ; 4° . een
roode korrel bevrucht een witte eicel.
D e eerste nlogeljj kheid geeft natuurlij k een rose plant, de
tweede een roode, de derde , eel1 \;v itte eil , de vierde weer ,een
rose. De nakonlelingen van de witte . F z-planten zij n dus altij d
wit, die van de roode F 2-planten altij d rood en die van d e rose

F 2-planten verschillend.
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Op dergelij ke wijze kunnen we ook 'Leeuwenbekken met gele
bladeren, met gl'oenbladerige kruisen en krij gen dan de Aurea
bast aard. En als we die weer l11et zich zelf kruisen, krij gen
we weer dè Leeuwenbek 111et gele blade'ren . .
B ij ' kruising van de · ,vitbloemige 2-lippige Ijeeuwenbek m: e t
de roodbloemige, zgn. , pelorische, zal de daaruit voortk01llende
F1-geileratie rose en 2-lippig zijn. Uit deze generatie k0111en 1 6
mogelij kheden voort : 3 roode 2-lippige, 7 rose 2-lippige, 1 roode
pelorische, 2 rose pelorische, 3 ivoorkleurige 2-lippige en 1
ivoorpelorisch:

'

Dus uit een roode pelorische en een witte 2-lippige Leeuwen...
bek is ontstaan een h011l0zygoot, terwijl ' de generaties uit wit
kleurigen het vermogen blijven nlÎssen onl roode kleurstof te
vormen.

Er

k0111en

1 · zonder

domineerende ' eigenschap,
2 X 3 l11et één domineerende eigenschap , en 9 11let twee domi
neerende eigenschappen, uit gedrukt iil de reeks : 1.3.3.9.
Hier hebben we dus te doen met twee mendelende eigen
schapp en. Zoodra de roode plant gekruist wordt met de gele,
konlt de eigenschap om ivoorkleurigen te 111aken, te voor
schijn. Zoo komen ' door kruising eigenschappen te voorschijn,
die anders sluimerende bl�jven.
Nog ingewikkelder wordt het kruisingsproces als wij te doen
hebben met overigens dezelfde planten, die in drie eigen
sch appen verschillen, b�jv. een roode 2-lippige kortstengelige
plant en een iv oorkleurIge, pelorische hoogstengelige. De 64
mogelijkheden kunnen we dan verdeelen in 1 · zonder domi

.neerende eigenscha ppen, ' 9 met één domineerende eigenschap,
27 111et twee domineerende eigenschappen en 27 met drie domi
rt e erende eigenschappen. ( 1 , 9, 27, 27 ) .
. Wij zagen dat b�j kru ising van planten, die in eigenschappen
van elkaar verschillen, ni <:,uwe vormen te krijgen zijn waarin
eigenschappen der ouderplanten vereeni gd zijn 'e n welke in die
eigensch appen fokzuiver kunnen z�jn. Nieuwe eigensch appen
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treden hierbij niet op, wèl een nieuwe cOlllbinatie van bestaande
eigenschappen.
Dezelfde regels zijn nu · ook bij het kruisen van dieren geldig
gebleken. \Vanneer b.v. twee guineesche biggetj es, het een
zwart en kortharig, het ander wit en langharig lllet elkaar ge
paard worden, zullen alle F l-dieren zwart kortharig zij n zon
der uitzondering, indien de ouders ten minste fokzuiver in die
eigenschappen ,varen. Indien vervolgens die Fl-dieren onder
ling gepaard worde�l, zal de F 2-generatie uit 4 verschillende
diersoorten bestaan : uit zwarte kortharige, z,,,Tarte langharige,
witte kortharige en witte langharige. -VV eer treffen we hier de
zelfde getallenverhouding aan als hierboven bij de planten.
Voor ditmaal wees spl'eker ten slotte op de groote beteekenis
van deze verseheidenheid van eigenschappen voor den land- en
tuinbouw. Zoo zal bij" . de aanleg van een lnaïskorrel O1n groote
en rijke aren voort te brengen, niet slechts afhangen van de
wij ze van benlesting en behandeling, maar ook van de zichtbare
en onzichtbare eigenschappen van het zaad.
*

Kan lnen bij de F l-generatie van planten nagaan wat er bij
zelfbestuiving gebeurt, bij dieren, waar geen zelfbevruchting
kan plaats hebben, nlOet de voortteelillg bestudeerd vvorden.
Van de ]j"\-generatie van bvee dieren krijgt elk dier zijn num
lller en van elk numlller "vorden de kenmerken opgeteekend,
evenals die van de verdere kruisingsproducten. ·Z oo llloet voort
durend worden aangeteekend hoe de dieren lllet elkaar ge
kruisd zij n. Paren wij b.v. twee guineesche biggetj es, het eene
z,vart . en gladharig, het andere wit en ruigharig, dan zullen
alle F l-dieren zwart ruigharig zij n, indien althans de ouders
in die eigenschappen fokzuiver waren. D at de raszuiverheid
van de wij fj es aldus verloren zou gaan, wat de kweekers be
weren, is beslist niet "vaar.
B \j de voortgezette kruisingsproeven is gebleken, dat zwart
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donlÏneert over wit en ruigharig over gladharig en dat ook
hier, door kruising van twee dieren, die in twee eigenschap
pen van elkaar verschillen , nieuwe vormen verkregen worden,
waarin eigenschappen van beide ouderdieren vereenigd zij n
en welke in deze eigenschappen fokzuiver zijn.
Intusschen - on1 weer tot de planten terug te keeren gebeurt het ook, dat wanneer de eigenschappen niet lneer vol
ledig domineerend of recessief zijn, de ontstane bastaard in
uiterlijk het m.idden houdt tusschen de beide ouders. Als voor
beeld wees spreker op de kruising van twee planten van
Anthirrhinum majus (Leeuwenbek) , nI. van een witbloemige
m et

een roodbloemige

(pelorische ) plant. In deze kruising

is de tweelippige vonn van de witbloemige plant dominee
rend over den pelorischen bloen1vorm, terwijl in bloemkleur de
bastaard het midden houdt tusschen de beide ouders, derhalve
rose is. In de volgende generatie krij gen we dan veel kleuren
variaties.
Gaan we kruisen met planten die in meer eigenschappen
verschillen, dan wordt het bjj het mendelen moeilijk te bepalen
welke planten dan bij elkaar behooren. Zoo ontstaan bjj een ,
kruising van twee Leeuwenbekken, diè in 5 factoren ten op
zichte van bloemkleur en bloemvorm van elkaar verschillen,
in de F 2-generatie reeds 20 gemakkelijk te onderscheiden kate
gori�n. In de volgende generatiën gaat dat zoo voört. En zoo
komen we, uitgaande van 5 bepaalde kenmerken, tot .1024

( 25 X 25 ) mogelijkheden van combinatie van voortplantings
cellen. Die 1024 variaties kunnen dan g,esplits t worden in 256
,
die wit en 7.68 die rood zjj n. Van de bastaarden zullen er zijn,
die het geel in de plant omzetten in ivoorkleur. Van de even
genoemde 768 zullen er 576 zijn met een ivoorkleur, en van 2/3
van het geheel is tweelippig het domineetend kenmerk, terwij l

1/3 pelorisch zjjn.

Nog andere con1binaties kunnen worden gemaakt : een deel
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1net roodkleurige buis, een deel met een buis waarin geen rood
is ; de bloemkroon gestreept en niet gestreept, - kortom op die
mailier kan 1nen een bed lllet , , eenige hoilderden verschillende
planten sorteeren. Uiteraard een werkj e van geduld, waarbij
het er op aan komt de kleurnuanceeringen te onderkenllen.
·Een andere moeilijkheid , is, als er nieuwe kleuren ' optreden,
b.v. bij een Vlasbek. Uit een l'ose Vlasbek gekruist met een witte,
kreeg 1nen 12 paarse, 3 roode, 3 rose en 1 witte ' ( 12.3.3.1. ) Het
blijkt dat de rose plant ,de eigenschappen rood en zu�r bevat,
de , witte , mist het rood en heeft de eigenschap alkalisch. D'e
voortplantingscellen , zijn rood-zuur, rood-alkalisch, wit-zuur en
wit-alkalisch.
Hoe de paarse , kleur hier ontstaat, is duidelijk, als 'we aan�
nemen dat dë cellen van de rose planten: een zure oplossing
bevatten en die van de gebruikte witte' plant een alkalische�
I(01nen deze oplossingen bij elkaar, dan wordt de werking van
het zuur opgeheven door het alkalische vocht en krij gt de
bastaard een paarse kleur. En bij de vorming van de voort
plantingscellen van dezen bastaard ontstaan er 4 verschillende
n1. lnet de eigenschappen rood en zuur, rood en alkalisch, wit
en zuur en wit-alkalisch.
De 1nogeljjkheid ontstaat hier om een zaadvast paars ras te
lDveeken. Bij het verslllelten namelijk van twee rood en alka
lische cellen, zal de daaruit opgroeiende plant in deze beide
eigenschappen fokzuiver zijn. De nakomelingen dragen geen
andere dan paarse bloemen. Een nieu:\v constant kenlllerk . is
te voorschijn getreden.
Een andere moeilij kheid I S als een eigenschap ' door een
andere verborgen is en bij splitsing te voo�schijn treedt.
N i I s s 0 n-E h l e ktuiste een constante h aversoort Inet
zwarte kafnaald met één met witte ' kafnaald. 'F 1 ; , itétd geheel
zwart, lllaar F 2 : 12 zwart 3 grauw 1 wit. De �yarte haver be�
,
vat behalve .de eigenschap "zwart '
ook een eigenschap
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".graU\Vi' ', die dOOl" . de ' zWarte kleur geheel onzichtbaar blij ft.
We hebben ' . hier dus : niet . de splitsing met één eigenschap
zwart (wit ) , maar· !Jllet twee eigenschappen, zw-art (wit ) en
grauw (wit)
. Zooals ' wij bij . de planten zagen, dat wanneer twee verschil
.

lende eigenschappen sanlenwerken, een geheel nieuw kenlllerk
te voorschij n kan kOlllen, zoo tr � edt ook hetzelfde verschijnsel
in de dierenwereld op. Spreker verhaalde van de proeven van
H a g e ' d 0 0 l' n, die een staInboek van hoel�ders heeft aange

legd . Onder de verschillende rassen zijn er nlet gewone enkel
voudige kammen, l11et rozenkalnlnen ( Hollandsche hoenders ) ,
met

erwtenkaInmen

(B ralnna 's )

en met

walnotenkanlmen

(lVlaleieis ) . "\iV anneer nu H· a g e d o o r n kruiste de erwten
kalll met de normale enkelvoudige kam, bleef de . erwtenkalll
donlÏneeren over

de

eigenschap. enkelvoudige kam ; evenzoo
kwamen bij het kruisen van een rozenkau1dier nlet een normale
regetnlatig 3 rozenkamInen en 1 normale te voorschijn. J\1aar
als hij de rozenkam met de erwtenkarIll kruiste, kreeg hij een
geheel hieuw ' type, de walnotenkam. De conclusie - ligt ook
weer voor de hand. J\1en had. hiel' weer met twee eigenschappen
te doen, die beurtelings domineeren. De combinatie van de
twee die in twee kenmerken verschillen, geeft de nieln\�e soort :
walnotenk-anl. Ook hier weer d� verhouding van · 9 walnoten
kalnmen 3 rozen-, 3 erwten-: en 1 ·enkelvoudige kam.
Zoo ook ziet men bij het kruisen van een onbehaarde paarse
violier en een onbehaarde witte ·v iolier, de domineerende be
haarde paarse te voorschijn kOlllen, maar als lnen die weer
met zichzelf kruist, mendelen zich weer twee eigenschappen
en doen zich weer de 1 6 nlOgelijkheden vOOr.
Dit te . voorschijn komen van nieuwe ei genschappen na k11ui
sjng van twee dieren of planten die geen van beide die eigen
sch appen h ebben, geldt nu ofDk voor kleuren. Een bepaald ken
merk is nOQdig voor de kleur ; ontbreekt dat kenmerk, dan
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11loet de plant · ongekleurd blij ven. Een bepaald ken111erk zal
b.v. de plant rood lnaken ; een ander zal paarskleuring ten ge
volge hebben ; zijn beide eigenschappen aanwezig, dan treedt
beharing op, die bjj de beide ouders dus niet voorkwaIn.
Daarbjj komt ook nog het versterken van eigenschappen. Er
kunnen eenige eigensehappen aanwezig zijn die alle nakomelin
gen rood 111aken, een sUIl1lnatie derhalve van kenlnerken.
B ij het lnendelen lllOet 111en er vooral voor zorgen niet met
een te klein aantal te werken, anders mendelt een bepaald
kemnerk niet uit, wat allicht tot de gevolgtrekking leidt, dat
het ken111erk er niet is, wat een verkeerd denkbeeld is dat licht
b ij kweekers post vat.
Spreker maakte hier gewag van proeven lnet haver en van
het ontstaan, bij kruising van bepaalde soorten, van een
nieuvven vorln, de vaanhaver.
Keeren wjj nog even terug tot de hoenderproeven van I-I a g e·
d 0 0 l' n. Kruiste hij twee soorten, het gouc1ras en het zilver
ras, . derhalve een koppeling van eigenschappen, en wel zoo dat
een zilverhen paarde lnet een gouden haan, dan zag hij het
zilver domineeren boven het goud. lIet ,vij fje is heterozygoot,
de haan hOlllozygOOt. B ij deze kruising kwalnen 4 geslachts
cOlnbinaties voor en het bleek dat de zilveren eigenschap af
stootend werkt op de vrouweljjke eigenschap. 1\1en krij gt dan
een zilverhaan en een gouden hen.
D eze kruising is van veel belang Olndat j onge hennen en
jonge hanen llloeilijk van elkaar te onderscheiden zjjn. Nu
weet 111en 't wel : de gouden zijn de hennen en de zilveren
de hanen.
Ook b jj kruising van andere diergroepen, bij v. Koninginne
pages, bleek dat het lllannetj e altij d constant blij ft en het
vrolnvelijk dier of het eene of het andere kenlnerk heeft. Ge
slachts-polYlnorphie komt hierbij �lleen in het vrouwelijk ge
slacht voor.
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.H oe gaat het n u als men soorten met elkaar kruist, die i n een
groot aantal kennlerken met elkaar verschillen � B ijv. de groote
en de kleine Leeuwenbek. :Qe F I -generatie blijkt dan ook wel
intermediair te zijn, maar reeds bij de F 2-generatie is er haast
geen orde . in te krij gen. Er komen dan vormen voor den dag
zeer verschillend van habitus, die onder de leeuwenbekken
absoluut onbekend z�jn, bijv. de behaarde vorm, een eigenschap
die door de kruising is opgewekt.
B ij dieren ziet luen hetzelfde, nl. in de F I -generatie het op
treden van de intermediaire so ort, maar reeds in de volgende
generatie optreden van absoluut afwijkende typen. Spreker
liet een kweekbed van anj ers zien met de zeer uiteenloop ende
'
typen van kiemplanten in de F 2-generatîe.
*

*

*

Tot recht begrip van hetgeen nu volgen zou, stond spreker
even stil bij den bouvv van de cellen en van de daarin aan
wezige bestanddeelen. vVanneer men onder het microscoop een
stukj e kurk, dat zooals men weet een afgestorven plantendeel
is, in doorsnede beschouwt, zi.et men als een honigraat aan
elkaar sluitende hokj es. D eze microscopisch kleine ruimten
werden van oudsher cellen genoemd ( lIooke 16 67 ) . E erst
veel later is gebleken d at die ruirnten . gevuld zijn met een
vocht, waaraan nlen den naam van protoplasma heeft ge
geven. Nu werd de naam van de ruÏlnte overgedragen op den
inhoud en werd dit laatste cel genoemd. I.Jater is weer gebleken
dat er ook cellen zijn zonder wand en heeft luen, onafhankelijk
van een wand of geen wand, . het protoplasma cel genoemd.
Er zij n dan ook planten en dieren die uit cellen zonder wand
zijn opgebouwd.
lIet celvocht of protoplasma nu is niet" hOluogeen ; er is een
lichaam in aanwezig, ' een kern wat donkerder gekleurd, die
gebleken is het voorname deel van de cel te zijn. Zoo zal men
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uit slijmzwaIll de kernen verwijderende, deze, onder gunstige
omstandigheden, nieuw protoplasma zien vormen, terwijl het
protoplasma zonder kern te gronde gaat.
Die kernen zijn Illeestal eivormig of rond, soms spoelvormig,
ook wel bOOlllvormig vertakt. Behalve de kern en de kernwand
en de cel gevuld met vocht, is er nog een ander bestanddeel,
de chrOlnatine, die kleurstof tot zich neelllt, in t egenstelling
met de achromatine, de niet-kleuropneIllende stof. vVij zullen
zien dat die chrOlllatine voor de plant of het dier vail 't
grootste belang is.
Bij deeling nu van een diertj e, bijv. van de ParaInaecÎlun,
gaat aan de celdeeling altijd vooraf een kerndeeling. De kern
vland gaat zi ch dan iTisnoeren en de beide kernen hebben dan
elk een wand. Dit is de directe kerndeeling, die men soms ook
aantreft . bij · de hoogere dieren o.a. bij de vliezen die het
elllbryo omsluiten en die · snel gevorInd llloeten worden. D e
meest voorkomende deeling i s echter d e indirecte kerndeeling,
de karyokinese, tevens de Illeest inge\vikkelde. Het centrulll
lichaaIllpje in de dierlijke cellen begint zich t e deelen ; de in het
nehverk van de kern aanwezige chrOlnatine contraheert zich
tot een draad, die in kernlichaanlipjes of chrOlllosomen uit een
valt, d. z� d e lichaampjes die gemakkelijk de kleurstof op
nemen'. . D eze chrolllOsOlnen liggen nu in het llüddenvlak van
een spoel gevorIîld door draden, die van de beide centrulll
lichaaIllpjes \velke aan de polen van de spoel liggen, uitstralen.
D e chrolllosOlhen deelen zich overlangs. Naar elk van de polen
gaat één halve chrOlnosoom. De chrOlnosomBn aan , elke pool
vereenigen . zich weer tot een kerndraacl, die zich . tot een net
werk oplost; aldus ' bvee nieuwe kernen vormend.
\�Vat is nu de groote beteekenis van di e verdeeling in 2 cellen
ieder met een kern � Dat de chromösOlnen zich precies in gelij k
aailtal over d e beide dochterkernen verdeelen e n dat we . in
die chromosomen hebben te zien de dragers van de erfelijke
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eigenschappen. Die chromosomen behouden hün individualiteit,
hoewel we ze in het netwerk niet 1neer kunnen , terugzien.
Eén der aangevoerde bewij zen was, dat de ' chromosomen
telkens- opnieuw in hun bepaalden vorm uit het netwerk te
voorschijn: treden.
Het aantal chrOlnosOlnen waarin het netwerk zich verdeelt,
is voor elke , soort constant) maar loopt voor verschillende
dieren zeer uiteen. De vraag is echter, of de eigenschappen die
het netwerk overdraagt, verdeeld zijn over de chromosomen
of d at zij allen in elke chl'om,O SOOll1 aallviTezig zijn. Hier deed
spreker op1nerken, dat "'\v at t ot heden van de cellen van een
plant of dier gezien werd, niet betreft de voortplantingscellen.
Hier blijkt nog weer een andere , celdeeling te bestaan, die ge
kennlerkt wordt door een andere verdeelirig der chrOlnoscnnen
over de beide cellen. Zij deelen zich hier niet alleen in twee
gelijke stukken, maar ze "'\vorden bovendien in twee groepen
verdeeld� en wel zoo, dat ieder van die cellen de helft van het
oorspronkel�ik aantal krij gt. BI' heeft een vierdeeling (tetrade

deeling) plaats n1!et het gevolg dat de eene cel geheel andere
chromosomén zal ontvangen d �n :de andere. AannemeIide dat
de chromosomen verschÜlend �ijn, zal ' dus ook " de eenë kern
andere eigenschappen nlet zich nleedragen dan de andere kern.
1

Spreker

herinnerde

hier

aan

de

onderzoekingen van

B o v e r i op eieren van ' zee-egels. Na uit de eicel de kern ver
wij derd te hebben, bleek na het binnendringen van een sper
matozoïd de ontwikkeling toch een normaal verloop· te hebben ..
Ook kon ,bij de eicel door chemjsche middelen tot celdeeling
\

prikkelen zonder dat bevruchting had plaats gehad., Ook hier
kwam het tot normale ontwikkelin g.
Of met een minder aantal chrolnosomen. volstaan kan wor
den, , heeft B o v e r i aan zee-egeleieren, onderzocht. I-l ij ver-.
kreeg 3 kernen met 4 chromosomen, derhalve 3 splitsingen
van 4. lIet dier dat er uit voortkwam, kWaln echter l).iet tot
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volledige ontwikkeling. Het aantal chrolllOsOlnen was niet
no l'lllaal, het dier had niet in zij n cellen het norlllale aantal
chromosOlnen. I-lij naIll vervolgens een proef nlet een zee
egelei , dat zich tw eellmal gesplitst had. Toen bleek dat elk
van de cellen zich no g norlllaal kon ontwikkelen. Het aantal
chrOlllosOlllen nooc1ig voor een ontwikkeling llloet dus zij n X
of 2 X. I-Iet verdubbelen van het aantal chrOlllosomen heeft
geen storend en invloed.
Van de reductiedeeling bij . de voortplanting is dus het
groote voordeel, dat vóór de bevruchting ,veer het normale
X-aantal ontstaat.
bij 2 ch romoso m en

bij 4 ch rom osomen
.A
a

en B

en

s te

AIA
a I
AB I Ab
a B l ab
a

l l e n v o or de moed erlij ke clll'om o c o m en

b de vad e d ij ke c h r o m osomen.

De kern is · de drager van de erfelijkheidseigenschappen.
Hoe lnoeten ,ve ons dat voorstellen ? Hier herinnerde spreker
aan de idioplasnlatheorie van N ä g e l i. I-Iij stelde zich voor
een denkbeeldige stof in de kern als de drager van die eigen
schappen en noenlde die stof het idioplasllla. Naast die theorie
van N ä g e l i staat de trallsporthypothese van D a l' w i n.
I-I eel kleine korreltj es, door hem pangenen genoelnd, zouden
elk voor zich de dragers zijn van één enkele eigenschap . Z ij
zouden zich verplaatsen van de lichaanlScellen naar de ge
slachtsklieren en op die lluLnier de tij dens het leven verkregen
eigensch appen, waarvan zij de dra. gers zijn, overbrengen.
H u g o d e V r i e s nam de pangenesis van D a I' w i n, ont-
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staan van de transpol'tgedachte, over. O o k hij neenlt aan dat
de kern bestaat uit kleilie stoffelijke deeltj es en dat elk zoo 'n
deeltj e de drager is van één eigenschap. En 'wat de activiteit
naar buiten betreft, zouden b.v. in het spierweefsel alleen die
pangenen aanvvezig zijn die noodig zijn voor de contractie.
Naarmate lnen in het dierenrijk tot hooger ontwikkeling op
klimt, neenlt de differentiatie van de pangenen toe. lIet ge
volg hiervan is, en het behoeft wel geen betoog - voegde
spreker hieraan toe - dat b.v. uit den poot van een hond
geen hond te voorschijn kOlnt, althans geen voorbeeld is hier
van bekend.
De theorie van D e V

I'

i e s, die intusschen een prachtige

w erktheorie is, wordt niet algeIneen aangenOlnen.
L o t s y plaatst op den voorgrond een chelnische werking
van het protoplasma. IIij beschouwt de werkingen van de kern
als gevolg van de chelnische structuur en neenlt aail dat bij de
vereeniging van eenige kernen een andere structuur en daar
mee andere eigenschappen te voorschijn komen.

Derhalve

zouden het structuureigenschappen zij n.
Sp rekel; bespreekt terloops de theorie van vV e i s s m a n n
die gegrond is op de onsterfelijkheid van het kielnplaslna. vVe
moeten ons . - volgens die theorie - de kiembaan voorstellen
als een boom, waarvan de bladeren (in casu de individuen) .
afsterven, terwij l de boonl blij ft voortleven.
Toen . spreker in den aanvang zij ner rede over het mendelen
sprak, zagen wij dat na samensmelting van twee kernen een
splitsing plaats had in 4 groepen : 2 waren gelijk aan de F 1-

generatie (intennediair ) , 1 geleek op de llloeder, 1 op den
vader. Toch waren er nog altij d afwijkingen. Een verklaring
hiervan is gegeven door NI 0 I' g a n na zijn onderzoekingen
met Drosophyla ( Bananenvlieg) . De eigenschappen der orga
nismen zouden niet onderling geheel onafhankelijk zijn, nlaar
correlatief met elkaar verbonden, d.w.z. dat de chromosomen
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onderling van elkaar verschillen en dat ieder chronlosoom'
Trieer dan één eigenschap vel�oorzaakt. B ij de Drosoi)hyla nu
heeft men kunnen aantoonen dat er evenveel groepeli va:n
eigenschappen zijn als er chromosonlen aanwezig zij n en dat
dus, als een orgal'ÜSIne ' één door een bepaalde chromosoom ver
oorzaakte eigenschap bezit, het ook alle andere door dat chro
mosoom veroorzaakte hebben nloet.
Aangezien dus het Inendelen feitelij k een gevolg is van- de
verdeeling der chronlosonlen over de voortplantingscellen, gaat
toch bij vele kruisingen het :nlendelen niet op. lIet mendelen
kOlnt alleen uit als Inen let op eigenschappen, die in verschil
lende chrOlnosOlnen ' liggen.
In verband nlet deze groepkoppeling van factoren Inet veel
eigenschappen, ,kwaln spreker tot de ondetzoekingeü van
S t e i n a c h op eetl nlannelij k individu van een cavia, "'\v a:arop
hij , na het dier gecastreerd te hebben, een vrouwelij k voort..:
plantingsorgaan bracht onder' de huid van den buikwand. Hij
naln toen waar dat het dier vrouwelijke ' eigenschappen' kreeg.
De verklaring kan wel geen andere zijn dan dat door de ' ge
slachtsk1ieren bepaalde stoffen gev:orInd woi�den, die door het
lichaanl circuleeren en op een bepaald onderdeel een prikkel
uitoefenen waardoor eigenschappeIl te voorschij n kOlnen. Door
die bepaalde stoffen die in de ' geslachtsklieren aanwezig zij n,.
kOlnen de latente eigenschappen tot ontwikkelil1g�
Aan tal van lantaarnplaatj es liet spreker nu het gesprokene
nog eens de' revue passeeren, waarbij o.a., zé er de aandacht
trokken de vOrIning van kernlissen, ' d é kerninsnoering, de con
tracti0 van het chromatine ' t6t den , kerndraad, de redüctie
deeling van de ' eikern, hoe ook de spenilacel zich verdeelt, enz�

Is het mogelijk gebleken te bepalen, dat b.v. in de' kleinste
kernlissen of chronlosqmen maaT twee eigenschappen aan�
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wezig ZIJn, in andere chromosomen een groot aantal, ook . de
ligging van de chr0111osomen is bepaald kunnen worden. Zjj
liggen zoo dat zij elkaar 111et de toppen raken en bij het uit
elkaar gaan stukken van elkaar meenelnen. Kruisen zij elkaar,
dan gebeurt het bij de verplaatsing van het kruisingspunt dat
de eigenschappen uit elkaar gaan. Zoo · zal het mogelijk zij n,
om een voorbeeld te no 81nen, dat de drie eigenschappen welke
het dier de zwarte kleur verschaffen, na elk afzonderlijk ge
mendeld te hebben, door bestuiving b�j elkaar k01nen of uit
elkaar geraken.
liet ideaal zal wezen onl langs dien weg der bestuiving de
structuur der chr0111os0111en te bepalen voor alle planten en
dieren.
Zoo was spreker . geleidelijk gekomen tot de ll1utatie-theorie,
waarmee in 1886 1-1 u g o d e V I' i e s de wetenschappelijke

wereld. verrastte. Tot vóór dien tij d had als vaststaande gegolden
de leer van D a

I'

w i n, dat de evolutie heeft plaats gehad en

plaats heeft door verkrij ging van erfelijke eigenschappen ge
durende het leven.
Oenothera

Onder de vele so orten van het geslacht

(' reunisbloem )

deed D e V I' i e s de ervaring 011

dat één bepaalde soort, de Oenothera Lamarekiana bij zelfbe

stuiving in hooge TIlate zaadvast bleek, met uitzondering even
wel van een aantal in sonlmige lmnmerken afwijkende vormen.
In 1900 verscheen van D e V I' i e s het sedert wereldberoelnd
geworden werk in twee deelen, waarin hij zijn ervaringen
meedeelde van dat plotseling optreden van afwjjkende nako
lllelingen uit een oogenschjjnlijk zuivGren vornl. D a

I'

win

had dergeljjke sprongen in de natuur wel waargenomen, Inaar
wilde er niet van weten en beschouwde ze als de wonderen
waarvan de Bjjbel verhaalt. De proeven van D e V r i e s had
den daarentegen aangeto ond dat elke plant in zekere periode
van haar bestaan zich in een toestand van mutatie gaat bevi n
den. Nu kan d aarop van toepassing z�jn de strjjd om het be-
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staan. Er �ul1en guns ti g e

ol11st?-nçligheden nOÇ>��g #Jn

om

be

nlutati�11 daa�'�nw
teg�n zplle11 yerlo.re�1 gaa:q. Nu is echte� lat er gebleken dat b,ij
lIestuiving van de O . �al1).arckiana met eigen stuifIneel, v�n
paalde vo..l��nen te do�n �Jij'yen bestaal11. andere

alle b�\:ru,çhte e�cellen, slechts de 4e'ft to.t o.ntwi"kkeling ko.mt
en kielnb�ÇlT zaad geeft, de o.verîgen op zeer jo.ngen leeftij d
afster,ve:t;1;. Il�t blij kt dat de ho.mo.zygo.te vo.o.rtplantiI�gscellen
niet �n staat zijn zich te o.ntwikkelen, daarentegen wel de
het�ro.zygate cellen� waardoov een o.f twee eigenschappen be
waard bl�jven en aanleiding geven to.t het o.ptreden van e��
nieuwe v4ria tie.

Het is de grpo.te verdie�lste van fI u g 0. d e V r i e s dat h,ij ,

ho.ezeer o.ok aangevallen i n d e tegenwoo.rdige litteratuur, !la
J o. r d a n e�l · M e n d � 1, OP 't gebied van de eVo.lutie een

nieuw werk in 't licht heeft gegeven dat een standaardwerk
zal blijven en qen sto.o.t heeft gegeven to.t het do.e�l van kweek
pro.even.
lVI 0. l' g a �l heeft na heul wel een honderdtal mutaties waar

geno.rnen. fIet blijft echter de vraag, o.f die eigenschappen niet
reeds bij de vo.o.ro.l�ders aanwezig waren. To.t heden is dat
intusschen niet gebleken.
In een serie lichtbeelqen liet spreker nu no.g eens duidelijk
zien waar het o,p aan kamt in de erfelijkheidsleer. Aan twee
lllo.dificaties van dezelfde plan.t : de p�ardeblo.em, in het ho.o.g
gebergte en in het laaglanq, "\verd, dçü ÇLaJ;Igeto..o.nd ; o.o.k ho.e de
nlo.dificeerpÇ1arheid bij de klemdya�dplant niet verandert ; ho.e

die zich uit bij de papaver, bij de bo.o.nen van D e V r i e s,. bij
de pro.even van J e n n i �l g, el��. Zo.,o. o.o.k in het dierenrijk. D e
co.1o.rado.��ever blij �t �jjn m,odificaties do..o. r 12 geslachten heen
bewaren. So.ms verandert de lllo.dificatie wel, a,� de habitus·
is veranqerd. I�ltussche�� bewezen is het dan niet, dat h et daar
o.o.rspro.nkelijk dezelfde so.o.rt is. geweest. I-I�t kunnen o.ok twee
elementqir e so.o.rten zij n geweest.vVe "\veten niet o.f er o.p den
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duur . g'eeh modIficaties komen, omdat we niet kunnen bewij zen
dat het hiet zoo is. 01n zekerheid te hebben, zouden we ' de

proeven duizenden j aren 1l10eteli voortzetteil. Zooveel is zeker
dat b.v. in de tatwe sedert 40 j aren van onderzoek geen ver

andering is opgetreden.
Spreker bracht hier hulde aan lVI e n d e l, die den grondslag
heeft gelegd voor de erfelijkheidsleer ; aan de proeven van
S i r k s lnet het lnendelen van de Leeuwenbek ; h�j herinnerde
Iiog ee1'ls , aai1 de dra gers vaIr de erfelijke eigenschappen, de
chtomosOlnen en a an de reduc.b edeeling b ij de v o o rtp la ntin g ,

de �igenlijke zetel van de erfelijkheid , als de vadcrlJjke en
1l10ederlijke èigenschappen . "vorden gesplitst en ook weei' ge ..
cOll1bineerd.
De portretten van ' D a r w i n
verschenen

en van I-I u g o d e V r i e s,
het doek. D a r w i n die de evolutietheorie op

op

den voorgrond bracht langs den weg' van de
HÜgo de V

l'

v ari ab ilite i t,

i e s langs dien van de mutaties, beide anders,

. geen van beiden zeker.
Van mutanten proj ecteerde spreker verschiilende voorbeel
deil, ook bij dieren, afwijkingen die fokzuiver zij ü gebleken,
zoodat hier wel aan 11l;utaties gedacht

lnoet

worden.

Ten · slotte stond spreker stil bij de erfelijkheid zooals die
zich bij den mensch

voordoet. I-I et

die erfelij kheid bij het
het

bevrucht e ei zich

duidelijkst opehbaárt zich

geb oren vv o rden van

twe eling en , als

sp lit s t in tweeën en elk van die twee

ontwikkelt tot een individu. Zi,j n eJ� dan
s che n die tw eelingen, dan hebben wij te doen
zich

leven verkregen eigen schappen,
zijn. Dan leert de ervarirtg dat

die

tus
t ij d e ns het

verschillen
lnet

no o it volkOlnen identiek

het geslacht gebOl1Clen
ei genschappen z�j n. D ergel�j ke ei gen s chapp en b ij het 1nanne
lijk geslacht dotnineerend, worden niet overgedragen op de
ki nderen.

In

eigerischappen

er aan

h et vrouwelijk geslacht daareiltegen zij n Cle
'rec,essi ef en wordeil z�j

wel overged rageil op
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het

de kinderen. Aan

stmllbo0111
zouden

aan

nageslacht

bbjve , het overgelaten om een

l eg g en, waaruit dan bepaalde conclusiën

te

kunnen getrokken worden.

I-Iet is

derhalve niet zoo

conclusiën te k0111en,

eenvoudig

0111 bij den l11ensch

daar hier de generaties

tot

wat lang duren.

rrot heden hebben de lll C di ci zich nog veel t e '\veinig aan het
van de erfeljjkheid gelegen laten liggen.

belangrjjke vraagstuk

"\Vanneer zij bjj het
letten

o p l11aken

van

d e diagnose ,vat l11eer wilde n

op of onclcrzoek deden naar

voorouders aanwezi g
blijken. I-Iet

is

-

de eigenschappen

een

bij

de

e e n belangrijk hulpnüddel

w aren, zou dat

0111

die

v oor beeld te noell1en

-

geen zeld

zam11he i d , dat uit het lnnve l ijk van twee blanken, afkol11stig
uit een lllulat, ook zwarte kinderen te

voorschijn k0111en.

is

ki�lderen saal11gek0111en.

namelijk de eigenschap zwart i n
lIet

ligt

die

IIier

voor de hand, dat een nauwkeurige bestuc1eering van

de cl'felij kheidswetten van groot b elang

is

voor

de

volkenrassen.

Langs dien vveg kan men komen tot de wetenschap der oor
zaken van

het

verdwij nen

bijv. van het ROll1einsch e volk en

waarschij n]jj k het
zelfde lot beschoren doen \;v o r d e ll . l\'I i� s

vail de processen die

Europeesche ras

het

lnen el' nauwletti:md

zorg voor drage, dat de 'wetenschappelij k aangelegde geesten
die de dnl:gers zij n van de intellectueele o nt vv i kke li n �',

allengs uitsterven�
sel geeft

aan

de

D a ar voo r bestaat

leus

1)
in

het nu

niet
voed

die lnen in onze dagen "vel hoort, dat de

i llt elleçtueelen d e tering
daal'

groot gevaar als men

e enmaal de

11laar

naar d e nering moeten zetten,

eeuw van

den

wer]ul1all is 1 ) . llet

Het mag voor de gesch iedenis wel eens vastgel egl1 worden, dat

de dagen toen Dl'. v a n B u l' k o m

deze voordradüen «vel'

de

erfelij kheid h i el d, de dagbladen dagelijks \'01 stonden met bj din gen

over de bittere ellen de, vooral on der de intellectueelen in het buiten

lan d. Van dien nood kan men zich een denkbeeld m aken, ab men bij v.

leest in

een bericht

ovcr

den

verborgen,

d.

w. z.

niet

aan

de

openbare
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noodlottig gevolg hiervan zou onvermij delijk zjjn, dat de lneer
begaafden l1iet huwen of kleine gezinnen vorlnen, dus �n aantal
sterk zullen verminderen.
Ook hoort luen wel de redeneering dat een rechter niet het
recht heeft te oordeelen over zijn 111edeInensch, dat hij in een
dronkaard 1110et zien ieruand die erfelijk belast is, die in zijn
pal1genen iets bezit dat heIn den aanleg tot 111'00rd geeft. Zoo
ieIuand lnoet gebracht worden in een Olugeving, waar hjj aan
die eigenschap niet kan , toegeven ; aan een 11loordenaar 1110et
de gelegenheid om een . llloord te begaan ontnOlnen worden.
Eerst dan wordt het l110gebjk dat in heIn andere, vaak zeer
goede, eigenschappen aan het daglicht kunnen k0111en, waarvan
ook de luaatschappij haar nut kan hebben !
L o t s y heeft dan ook een klemluend pleidooi geleverd voor
een afzonderlijke opsluiting voor mannen en voor vrouwen,
opdat zjj niet kunnen voortplanten. In Amerika is lnen nog
verder gegaan ·en heeft lnen voorgesteld de mannen lnet criIni
neelen aanleg te castreeren. Spreker wees dit besluit af als
iets verschrikkelijks. Ons mensch-zjjn k0111t daar niet alleen

tegen op, luaar het zou ook niet wetenschappelijk zijn. llnnlers
de recessieve eigenschappen zjjn .b ij een heterozygoot niet te
onderkennen. Derhalve het uitmoorden zou niet leiden tot het
doel, daar in het kind de heterozygoot albjd over blij ft. Zwak
zinnigheid b�j v. is een recessieve eigenschap die niet uitge
moord kan worden. Bovendien zouden ·we met het kwaad dat
niet gedood kan vVOI'den, wel andere eigenschapp en kunnen
uitroeien. Spreker wees als voorbeeld op

kl ok gehan gen

nood

te

vVeenen ,

dat

"een

B

e e t h 0 v e n 's

a m bten aar

lIuu:1n dcljj k s

even veel verdient als ecn metanl arh ei der per Î�·cck ; dat de in komsten

van een leeraar aan . het Gymna�illm ongeveer de ]lClft

van

een straatveger ! "

�jj n

van die
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vader, die een dronkaard was 1 ) . Als nien diens voottplanting
onlnogelijk had gemaakt, zou de wereld de onsterfelij ke muziek
van den zoon hebben nlOeten derven. Neen, we lnogeh der
I'naatschappij de waardevolle elenlentèn niet oiltnemen.
Dan is er in de derde plaats nog een quaestie van lnetaphysi
schen aard. De J11ensch heeft ook een wil en ·wilskracht onl be
paalde neigingen te onderdrukken. Het onderwijs in dit verbaIid
beschouwd, toont ons dat de nlensch een niengsel is van verschil
lende individuen uit het ras ontstaan, een lnengsel van alle
lllogelijke heterogene eigenschappen. Dat het onderwij s hierop
invloed kan uitoefenen, behoeft geen betoog, evennlÎIi dat hier
geen vaste voorschriften zijn te geven. Als vOGtbeeld wees spre
ker op het lVlannheinler stelsel van scholen voor begaafden, nleer
en lninder begaafden. Aanvankelijk lnvanl daàrtegen protest
van de oud ers, doch later is gebleken dat de minder begaafden
zich daar zeer goed thuis voelen.
Op de practische beteekenis van de erfelijkheidsleer voor de
dierell- en plantenteelt zou spreker \vel niet behoeven te wijzen.
Men kweekt alleen die platlten die op bepaalden grond en in
bepaalde omgeving de 111eeste en beste producten leveren. 1\l[en
kiest de rijkste aren ·van een tarweveld, vail dezen wederOln
de rijksten en dezen worden dan gebruikt voor de voortteeling.
Is er kruisbestuiving bij noodig, dati wordt het veel ingewik
keldei'. Dan kiest l11e11 uit de F 1- en de F z-generatie, welke

planten de beste eigenschappen hebben. Daarvoor is dikwijls

lange tij d nooc1ig vóór nlen de gewenschte eigenschappen ge
cOlnbineerd heeft. Voor zwarte haver bijv. zijn zeer vele lnvèek
proeven llooc1i.g. De kweeker nloet niet oordeelen naar het uiter
lijk, lnaar uit de nakonlelingschap moet heIn blijken of de
eigenschap zuiver blij ft.
1) Prachtig geteekend dool' R o m a i i l R ö
van J e a n C h l' i s t a p h e.

11

and

111

den vader

1 �5
Spreker was hier äan het slot gekonieil van zijn

cütsus.

Hij

hoopte belangstelling' te h eb b e n gew ekt of vergroot in dit deel

van de biologische wetenschap, die van zoo groote beteekenis
is niet alleen voor landbouw en veeteelt, 111aar ook voor het
voortbestaan van de 111enschh eid.
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