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Iiiffekomcii is :'!^^

1°. Missive van Zijne Exc. den Minister van Hiniienlandsclic Zaken

dd. 18 Mei 1910, wixarbij bericht wordt dat 11. M. de Koningin

heeft beki-aclitip;d de benoeming van den Heer Georok E. Hai.k te

Mount Wilson (Cal.) tot buitenlandscli lid en \an den Heer

A. W. K. i)K. Jong te Hnitenzorg tot Correspondent der Afdeeling.

2". Missive van denzelfden Minister dd. 18 Mei 1910 met bcriclit

dat Zijne Kxr. liet wenschelijk avlit voorloo/)l(/ te bepalen, dal aan

den eersten geleerde, die ^oor nilzending naar de Laboratoria op

den Col d'Olen in aanmerking kan komen, voor reiskosten (met

inbegrip van bagage) zal worden toegelegd eene som van / 200.

—

en voor kosten van verblijf een bedrag berekend naar ƒ 6.— per dag.

Voor kennisgeving aangenomen.

3". Schrijven van het Bestunr van hel XI^ internationaal geologisch

Congres, in Augnstus a.s. te Stockholm te honden, waarin der

Akademie dank betnigd wordt voor de benoeming van een afge-

vaardigde naar dat congres.

Voor kennisgeving aangenomen.

4°. Circnlaire van het uitvoerend comité van het 1'^"' internationaal

entomologisch Congres, van 1—6 Augustus a.s. te Brns.sel te houden.

Ter kennisgeving voor de leden besciiikbaar gesteld.

Alvorens de vergadering te openen, dankt de Voorzitter de leden

voor het hem geschonken vertrouwen bij zijn keuze tot Voorzitter.

Waar hij schroomt den Heer van dk Sande Bakhüyzen als Voorzitter

op te volgen, hoopt hij dat de steun en medewerking der leden en

vooral ook de voorlichting van zijn medebestuursleden het hem
mogelijk zullen maken zijn laak naar behooren te vervullen en

spreekt hij den wensch uil, dal hij ook nog vele jaren op den steun

van den afgetreden Voorzitter zal mogen rekenen.

De Voorzitter heet den Heer \an Leersum, correspondent der

Afdeeling, welkom, nu hij, tijdens zijn verblijf in Nederland, voor

't eerst een vergadering dei- Afdeeling bijwoont.
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Wiskunde. — De Heer Schoute brengt ook nauieiis den Heer

CardiKaal het volgende verslag uit over de verhandeling van

Mrs. A. BooT-E Stott, getiteld: „Geometricaldeductmio/.seiiu-

regular from regular polytopes and .space jilUmjs' en licht dit

met behulp van teekeningen toe.

De kennis der regelmatige veehlakken dateert van Plato (380

V. Chr.), die der halfregelmatige veehlakken van Archimedes (250

v. Chr.) en Kepi.er (1600 n. Chr.).

Eerst in de vorige eenw kwamen systematische beschouwingen

over vlakvulling en ruimtevulling aan de orde. Zoo beiiandelde

B.vdol'real' in 1878 de zeven vlakvullingeu door regelmatige veel-

hoeken en in betrekkelijk veel lateren tijd A. Andreini de ruimte-

vullingen door regelmatige en halfregelmatige veelvlakken. Van de

schrijvers over het laatste onderwerp noemen we er liier slechts een,

omdat diens werk in rechtstreeksch verband staat tot de studie van

jMrs. Stott.

Tn zijn 1905 verschenen verhandeling,, Sulle reti di poliedri regolari

e semiregolari" heeft Andreini alle mogelijke driedimensionale netten

van, de ruimte geheel opvullende, stelsels van regelmatige en half-

regelmatige veelvlakken stelselmatig afgeleid. Hiertoe bepaalde hij

voor elk dier veelvlakken de standhoeken op de ribben en de

lichamelijke hoeken aan de hoekpunten, waardoor het hem mogelijk

werd na te gaan, hoe hij deze lichamen om een gemeenschappelijke

ribbe en om een gemeenschappelijk hoekpunt moest samenvoegen om
algeheele opvulling der ruimte te verkrijgen.

Beschouwing der stereoscopische afbeeldingen van de door Andreini

gevonden netten, in den tekst aan zijn \erhandeling toegevoegd,

hebben Mrs. Stott gevoerd tot een uiterst eenvoudige meetkundige

methode door middel waarvan het haar mogelijlc geworden is de

uitkomsten van Andreini zonder eenige voorafgaande bepaling van

hoeken terug te vinden niet alleen maar ook op de ruimte Rn met

n afmetingen uit te breiden. Daarbij werd zij als van zelf gevoerd

tot polytopen, die in zoover kunnen beschouwd worden als vormen

met de halfregelmatige veelvlakken der driedimensionale ruimte

overeenkomende, als ze met deze de eigenschappen deelen van hoek-

punten van éénerlei soort en ribben van éénerlei lengte te bezitten,

om welke reden deze polytopen hier dan ook halfregelmatig genoemd

worden. Bovendien deed deze methode haar onmiddellijk het middel

aan de hand zonder eenige meting uit te maken, hoe deze half-

regelmatige polytopen de ruimte kunnen \ullen, waartoe ze behooren.

1*
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Do liewerkingeii, waarvan Mrs. Stott /icli bedient, zijn aan de

iialmir (inllociid ; ze liecten ,,ex|)aMsie" en ,,conlnwtie". Deze meet-

kundige nilzetling en inl<rini|iing zijn eoliter niet zoo eenvoudig als

de |>ii\yisclie ; terwijl de laatste steeds op liet geiieele polytoop zonden

werken, hebben de eerste enkele bepaalde groepen van grenselementen

\an liet polvloop tot onderwer]». liet zij ons xpi'gnnd liiornnitrciit

in enkele bijzonderheden Ie treden.

Duidt men in verband met het aantal arinclinucn het stelsel der

ribben \an een regelmatig polytodp door (/,), liet stelsel «Ier zij-

vlakken door (/,), het stelsel der grenslieliamen door (4) aan, enz.,

dan kan elk dier stelsels op zich zelf beschouwd het onderinerp der

nitzetting uitmaken. Daarbij beweegt zich elk der grenselementen

van zulk een stelsel (/,,) evenwijdig aan zich zelf, terwijl het middel-

punt .1/ van dit grenselemenf daarbij de lijn vei'volgt, die het middel-

punt O van het polytoop met .]/ verbindt, zoodat hierdoor de

afstand < >M grooter wordt ; deze gelijktijdige beweging van al die

grenselementen (Z^) wordt zoover voortgezet tot twee lioekpunten van

twee verschillende grenselementen, die oorspronkelijk samenvielen,

na de scheiding op een afstaiul van elkaar gekomen zijn gelijk aan

de lengte der ribbe. Alsdan vormen de hoekpunten van de verplaatste

grenselementen de hoekpunten van het nieuwe polytoop. Zoo ontstaat

dan — om het bovenstaande door een eenvoudig voorbeeld te illus-

treeren — uit den kubus door uitzetting naar de zijvlakken een

nieuw veelvlak begrensd door fi vierkanten (de naar buiten getreden

zijvlakken), iloor 12 andere vierkanten (van ribbe afkomst), door

8 gelijkzijdige driehoeken (van hoekpunt afkomst).

De expansiebewerking wordt aangeduid door de letter e voorzien

van een voetindex ontleend aan de groep der grenselementen, waarop

ze werd toegepast. Zoo is e, het symbool van de boven op den kubus

toegepaste expansie en wordt het resultaat, d.i. het halfregelmalig

lichaam begrensd door 18 vierkanten en 8 driehoeken, voorgesteld

door f'oC, waar C staat voor kubus.

De groep der uitzettingsbewerkingen ^i,c„, ^?j, enz. woi-dt verder

op haar combinatievermogen onderzocht. Daartoe wordt eerst be-

wezen, dat het resultaat van het toepassen van twee vei-scliillende

i)ewerkingen e/,-, ei op een zelfde regelmatig polytoop /'onafhankelijk

is van de volgorde dier bewerkingen, indien men als het onderwerp

van de tweede bewerking alleen beschouwt de door de eerste be-

werking verplaatste en mogelijk in aantal verveelvoudigde grens-

elementen van de tweede bewerking uit de oorspronkelijke grens-

elementen dier groep ontstaan. Zoo is in (','',(' de tweede bewerking

gj alleen loc Ie ]»assen op de 12 zij\lakken van cJJ, waarin de 12 ribben
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van C door de eerste bewerking e^ zijn overgegcaan, en niet op alle

ribben van e^C. Onder deze afspraak is e.^e.,C =^ e.,f^C en geldt deze

verwissel baarheid van de volgorde der bewerkingen algemeen. Zoo

is men dan in staat \an elk regelmatig poljtoop P,, van de ruimie

Rn een groep van 2''~' poljtopen mot éénerlei soort \an hoekpnnten

en éénerlei lengte van ribben te maken. Natiun-lijk heeft men bij het

afleiden van de nitkomsten, waartoe die combinaties voeren, nauw-

kenrig te letten op de afkomst van de nienwe groepen van grens-

elementen.

Is op een regelmatig polytoop P,, van Rn de bewerking ek toe-

gepast, dan heeft het nienwe polytoop euPn een aantal van X' -|- 1 ver-

schillende groepen van grenseleinenten (4_i) van verschillende afkomst

n.1. naast de oorspronkelijke doch vervormde grenselementen (/„_i)

van Pn nieuwe groepen, die van hoek[»iinten, ribben, zijvlakken, enz.

en grensrnimten met l:—1 afmetingen afstammen. Elk dier groepen

afzonderlijk kan het oiKÏennerp van de bewerking contractie uit-

maken, mits de dichtst l)ij elkaar gelegen hoekpunten van twee

naburige leden dier groep op een afstand gelijk aan de ribbe van

elkaar verwijderd zijn. Door de grenselementen van deze groep nu

de omgekeerde beweging (naar het middelpunt O van het poljtoop

toe) te laten maken wordt de zooeven genoemde afstand gedelgd en

komen de naburige leden der groep met elkaar in contact.

De contractiebewerking wordt aangeduid door de letter c voorzien

van een voetindex ontleend aan de afkomst der groep \an elementen

(4_i) waarop ze wordt toegepast. Zoo beteekent c^e^C, dat de con-

tractie wordt toegepast op de 8 gelijkzijdige driehoeken van den

vorm öiC omdat deze driehoeken van /„ d.i. van hoekpunt afkomst

zijn ; hierdoor ontstaat de vorm CO, kubus en octaeder in evenwicht.

Alvorens tot de ruimtevullingen over te gaan beschijft de schrijfster

nu Jiog wat zij (_/e<Jei'/tel/jke uitzetting of inkrimping noemt. Deze

bewerkingen kunnen dan alleen in aanmerking komen als het onder-

werpelijke polytoop een reeks van grenselementen bevat, die zich in

twee gelijkwaardige laat splitsen, en elk van beide de eigenschap

bezit het pol^ytoop, wat de hoekpunten aangaat, te bepalen M. Grenst

in elk dier twee groepen een paar naburige elementen onmiddellijk

aan elkaar, dan kan een groep het onderwerp zijn van uitzetting;

zijn deze elementen door een ribbelengte van elkaar gescheiden, dan

1) We kunnen hierbij in de taal der analyse spreken van onafhankelijke en

afhankelijke veranderlijken. Dan zijn in de twee volgende voorbeelden de driehoeken,

die de bewerking ondergaan en driehoeken blijven, de onafhankelijk veranderlijken;

terwijl de vier andere driehoeken, die in het eerste geval zeshoeken worden en in

het tweede verdwijnen, de afhankelijk veranderlijken zijn.
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kan do RToep licl onderworp zijn \an inkrim|)inji-. Als vnnrbeold van

Jiol eerste geval diene liel oclaeder, dal naar de lioekpnntcn bepaald

is door vier afwisselende der aolit zijvlakken; dus is ^(^,0 de vorm

begrcnsil door vier driohoekcn ou \ier zeshoeken. Een voorlieeld van

liot tweede geval is de boven beschouwde vorm CO, waarvan de achl

driohoekcn Ie spliksen zijn in (wee groepen van vier, die — hoewel

van elkaar gescheiden — CV> naar de hoekpunten bepalen; hier geeft

toepassing vaii inkrimping op oen groep — d.i. ^ c^c^e^C— het octaeder.

We komen ilians lol do vlak- en riiimlovullingen. Deze worden

steeds afgeleid uit bekende vlak- en ruimtevnllingen door regelmatige

veelhoeken, veelvlakken en |)olytopeii. Daartoe staat ons dan in elke

ruimlo do vulling door het nuiat|)olytoop, in het \ lak door hol vier-

kant, in de ruimte A', door don kubus, in de ruimte //, door de

achtcel, enz. ten dienste. Zoo we ons tot eiiJcelpoiu/i;/!' netten bepalen,

voegen er zich hieraan slechts in het -.lak en in de ruimte R^ nog

twee regelmatige netten toe, in hel vlak dal van diiehoeken en dat

van zeshoeken, in de ruimte A\ dat van zestiencellen en dat van

vierentwintigcellen. Bovendien kunnen we in het vlak van verschil-

lende gemengde netten, in R^ van het gemengde net van achtvlakken

en viervlakken uitgaan.

Na de eenigszins uitvoerige uiteenzetting van de beide aan elkaar

tegengestelde bewerkingen van ex[)ansie en contractie kunnen we
kort zijn omtrent de wijze, waarop de schrijfster uit de bovenge-

noemde regelmatige netten halfregelmatige heeft afgeleid.

Door de samenstellende pol\ tO[)on \an een der genoemde regel-

matige netten te beschouwen als de grenselementen van een zelfde

})olytoop, \vaarvan het aantal afmetingen een meer bedraagt, ') treedt

het net der ruimte Rn op als een enkel poljtoo|> der ruimte /A,+i

met een oneindig aantal grenselementen van het grootste aantal, d.i.

11 afmetingen. 0[) dit polytoop van ii,-)-i kunnen dan de bewerkingen

van expansie en contractie worden toegepast. Daarbij moet dan

echter een bezwaar worden overwonnen. Wijl het middelpunt O
van het nieuwe polytoop oneindig ver ligt, kan de bij de expansie

optredende beweging van het middelpunt af geen scheiding, de bij

de contractie optredende beweging naar het middelpunt toe geen aan-

eenvoeging van de grenselementen bewerken. Op eenvoudige wijs

wordt dit bezwaar door een ontbinding der bewegingen overwonnen;

deze ontbinding heeft bovendien vroeger i'oeds dienst godaan bij het

boven gememoreei-de bewijs van de commutatieve eigenschap der

verschillende expansiebewerkingen.

') Deze beschouwing koiul u.ii. reeds bij Andreini voor.
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De verkregen uitkomsten zijn gecatalogiseerd in twee groote tabellen.

Van deze bevat de eerste, behalve de 6 regelmatige polytopen van

7^^, de aantallen der grenslichamen van lichaam, zijvlak, ribbe en

hoekpunt afkomst van 33 door expansie en 8 door contractie ver-

kregen haltVegelmatige polytopen, terwijl de tweede, behalve de 3

regelmatige netten van R^, de samenstellende polytopen van 36 door

expansie en 7 door contractie verkregen halfregelmatige netten doet

kennen. Aan deze twee tabellen is een derde toegevoegd, die o.a.

de halfregelmatige netten der ruimte R, in het licht der nieuwe
beschouwing reproduceert.

Ten slotte de samenvatting van ons oordeel over dit werk. We
motiveeren dit nader door met een enkel woord de hier gevolgde

methode te vergelijken met andere. In de eerste plaats met die der

bepaling van hoeken door Andreini gevolgd, in de tweede plaats

met die der afknottlny.

Zonder twijfel bestaat de mogelijkheid de methode der hoekbe-

paling op de ruimte R^ uit te breiden, wat meer zegt: met betrek-

king tot de regelmatige polytopen is dit reeds geschied. ^) Dit staat

evenwel onomstootelijk vast, dat deze methode bij verre niet zoo

intuïtief is als de hier voorgestelde en in veel hoogere mate mank
gaat aan het eu\el l)ij de toepassing op polytopen van steeds grooter

aantal afmetingen veel samengestelder te worden.

Zeker heeft de methode der afknotting boven die der hoekbepaliug

dit voor, dat ze veel eenvoudiger is; doch ook zij blijft in dit opzicht

ver ten achter bij de nieuwe methode dei' engelsche schrijfster. Dit

blijkt o. i. onmiddellijk in elk bijzonder geval. We komen, om dit in

het licht te stellen, nog eens terug op het lichaam begrensd door J 8

vierkanten en 8 gelijkzijdige driehoeken. Wil men dit lichaam van

hout snijden, dan kan men öf van een kubus öf van een octaeder

uitgaan en dit veel vlak regelmatig afknotten aan hoekpunten en

ribben beide. Daarbij moet dan eerst het bedrag \an elk dier regel-

matige afknottingen worden bepaald, wat natuurlijk eenige berekening

vereischt. Daarentegen volgt uit de methode van Mrs Stott, dat het

bedoelde lichaam, dat zoowel door het symbool ej) als door het

boven vermelde symbool eJJ kan worden voorgesteld, door 18 vier-

kanten en 8 gelijkzijdige driehoeken begrensd wordt, en het netwerk

van dit lichaam dus uiterst gemakkelijk is samen te stellen.

Op de vraag of de hier aangegeven methode alle polytopen levert,

die eenerlei soort hoekpunten en eenerlei lengte van ribben hebben,

1) Amer. Journal of Maili.. deel 31, blz. 303.
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mooi waarschijnlijk oiilkcinuMKl m'aiilwoon! woriloii. Wal fle nellen

dezer |K)lvl()|)eii iietren, slaal \asl, dat de \erkrefien uilkönislen niel

volledig zijn; dit is trouwens aan de onlvverpsler der nielliodo bekend.

Zoo geeft snijding van een net van niaatpol3io|)en 6',„ van li^ door

een ruimte A\ loodreciit 0|) ecu inwendige diagonaal dier itiaat-

polytopcn (l(i(M- ci'ii der 'ii()ek|>nnlcn aangebracht een niinilc\ ulling

van de snijdende A'.,, waarbij de vijfcol en de tot o|) de lielft der

ribben i-egelmatig aan de hoekpunten afgeknotte vijfcel als samen-

stellende polytopen optreden. Dit vierdimensionale nel ') kan langs

den dooi' de schrijfster aangewezen weg niet gevonden worden.

Onze slotsom is, dal we in het ons ter beoordeeling gegeven

geschrift een werk vaii groole verdienste voor ons hebben, waarin

een uitstekende mclhodo, op voorlr(>lieiijke wijze verklaard en door

duidelijke teekeiungen toegelicht, tot een reeks van belangrijke nieuwe

uitkomsien voert. Met volledig \ertrouwen stellen wij voor het in

de Verhandelingen der Akademie op te nemen.

Groningen. P. H. Schoute.

Delft. J. Cakdinaai..

Physiologie. — De Heer K. F. Wknckebach doet eene mede-

deeliiig : ,,Ovi'r tien uivloed (Ier adenihalhit/ op den poL^i."

(Pulsus paradoxus).

(Aangebodeu in de vergadering van 29 April 1910).

In 1873 maakte Kussmaül opmerkzaam op het feit, dat bij ver-

groeiingen van het hart met zijn omgeving in de borstkas de pols

bij iedere adendialing kleiner wordt. Hij sprak van een
,,paradoxen"

pols. Latere onderzoekers vonden 'echter, dat dit verschijnsel ook

voorkomt bij personen zonder bet door Kussmaül beschreven ziekte-

proces, ja, dat het bij gezonde individuen voorkomen kan. Sommer-

BRODT vestigde de aandacht er op, dat de phvsiologische invloed van

de ademhaling juist /.- een kleiner worden van den pols, dat men

niets anders verwachten kon. Verder toonde hij aan, dat dit \'er-

schijnscl ten onrechte aan een bepaalde ziekte was toegeschrexen,

zeer zekei- ook ten onrechte paradox genoemd werd.

Toch is dit kleiner worden van den pols bij de ademhaling in de

pathologie een vraagstuk gebleven. Dat het bij \ergroeiingen \an

J) Verslagen, deel 16, bh. 703.



liet hart in zulk een 2,r(i(i1 |)r()ceiit der gevallen voorkomt, is toch

wel van beteekenis, terwijl anderzijds het voorkomen bij allerlei

andere toestanden niet ontkend kan worden. Zoo weet men eigeidijk

nog altijd niet, wat van dit vei'schijnsel te denken en hoe hel in de

diagnostiek te gebrniken.

De phj'siologie kan ons hier een oplossing aan de hand doen.

Het is ons gebleken, dat de verschillende oorzaken van den |iidsns

paradoxus zich in de polscnrve afteekenen.

Wanneer vergroeiingen het hart, dat zich anders \ rij in het hart-

zakje beweegt, aan zijn omgeving vasthechten, ondervindt de harts-

w^erking daardoor een belangrijke belemmering. Het is duidelijk, dat

bij de ademhaling die belemmering zal toenemen, daar dan borstwand,

middenrif en voorvlakte der wervelkolom, wanneer het hart daar-

mede is vergroeid, uiteen wijken. Het hai-t wordt dan getrokken en

tusschen de vergroeiingen raakt hel in de klem. Het kan zich daar-

door gedurende de diastole niet zoo goed \'ullen, het debiet van het

hart wordt kleiiier. Naarmate nu de genoemde deelen zich verder

van elkander trachten te verwijderen, zal ook het hart meer in de

klem geraken. Het is dus te verwachten, dat de [lols kleiner zal

worden naar mate de inadeniing dieper wordt en dat gedurende de

uilademing, waarbij het hart weder uit de verdrukking komt, de

pols weer in grootte zal toenemen. Buiten de adendialing, in de

adempauze, zal de polsgolf 't grootste zijn.

Dit is nu ook wat ik in alle gevallen \'an vergroeiing van het

hart, waarbij pols-ademcurven genomen werden, gevonden heb. Een

bewijs van de minder goede werking van het hart gedurende de

ademhaling is ook het opzwellen der halsaderen gedurende die

periode.

Geheel anders echter is hel in die gevallen, waarin geen vergroei-

ingen in de borstkas aanwezig zijn en toch de ademhaling den pols

kleiner doet worden. Voor de verklaring \an dit verschijnsel is het

noodig de physiologie dei- adendialing te hulp te roepen.

De longen kunnen vei-geleken worden met opgeblazen elastische

ballons, die in de borstkas zijn opgesloten. Hunne elastisiteit is daarbij

niet ontspannen, want wanneer men de borstkas opent, trekken zij

zich dadelijk tot veel kleiner volumen samen. Er bestaat dus bij

gesloten borstkas een elastische spanning in de longen, die zich op

hunne omgeving doet gevoelen, namelijk op de binnenzijde van den

borstwand, op de bovenvlakle van het middem-it en op de liuiten-

vlakte van het hart, de groote vaten en verdere borstorganen. Daar

noch borstwand noch middenrif aan deze longtractie toegeven, komt

zij vooniamelijk neer op harl en valen. Reeds in rust oefent dus de
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liorslhollr oen invloed in de lieliling eener verwijding op deze orpjancn

uil, wat iiel toevloeien van bloed naar de borstkas en "t liarl in de

hand werkt.

iiij de inademing- wordt de borstkas verwijd, doordat hare wanden

niteen wijkon. Do borstkast zuigt daardoor lucht naar binnen; deze

treedt door de iiioht|»iJii binnen en vnll de longen. Maar zoo goed

als or liM'lil ingezogen winvU, wordt ook hel lilood sterker aangelokt.

De toevloed van bloed wordt nu nog versterkt 1° doordat de long-

elasticiteit sterker gespainien wordt en iiarl en vaten aan sterkere

tractie zijn blootgesteld, 2° omdat naar alle waarschijnlijkheid de

longen in inademingsstand zich sterker mol bloed vullen.

Zoo is dan de invloed der inademing op den bloedsomloop gericht

op een lokken van bloed in de borstkas.

Men kan dus verwachten, dat de aderen zich bij do inademing

naar de borstkas toe zullen ontledigen, terwijl de arierien in die

periode minder gevuld zullen of kunnen worden.

Wat het eerste punt betreft, zoo is het dan ook een welbekend

normaal verschijnsel, ilat de halsaderen bij de inademing samenvallen,

door snellere ontlediging naar de borstkas toe.

Wat het tweede punt betreft, zien wij in volkomen normalen

toestand gewoonlijk van een minder goede vulling van het arterie-

stelsel niets. Dit is ook wel begrijpelijk. De linker kamer, die de

groote arterien \nlt, is voorzien van een sterken spierwand, met

behoorlijken tonus, óók in diastole ; zij zal niet licht aan de

tractie der elastische spanning der longen toegeven. Hetzelfde geldt

van de aorta, waarvan de dikke, sterk elastische wanden onder

hoogen druk staan. Zoo komt het dat, terwijl het zooveel dunwandiger

rechterhart en de groote aderen den invloed der inademing stei-k

ondervinden, het linker hart en 't arteriestelsel daarvan gewoonlijk

niets vertooneu.

Geheel anders wordt het nu in abnormale en ziekelijke omstandig-

heden. De genoemde factoren zullen een veel sterkeren invloed uit-

oefenen wanneer de ademhaling zeer snel, krachtig en diep plaats

vindt. Wordt daarbij het toetreden van lucht door vernauwing of

afsluiting der luchtwegen belemmerd, dan treedt daarenboven in de

longen luchtverdunning op. De longelasticiteit wordt daardoor niet

door de atmospheer-druk gedragen, de kracht der ademhaling daai--

door grootendeels op hart en vaten overgebracht.

Zoo is dan ook het kleiner worden, zelfs het geheel verdwijnen

van den pols bij de inademing een bekend verschijnsel bij ziekten,

die tot vernauwing der luchtwegen en sterke adembewegingen aan-

leiding geven, zooals bij de croup. Ook de normale mensch kan zijn
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pols doen verdwijnen, door bij toesloten neus of glottia die]) Ie in-

spireeren (proef van J. Muller;.

Evenzoo zal dit verschijnsel optreden, wanneer ook bij rustige

ademhaling de weerstand, door hart- en vaatwand aan de longtractie

geboden, belangrijk afneemt. Dit komt voor bij hartzwakte met

\'ersla|)ping, atonie der hartspier, bij sterke anaemie en lage bloeds-

drukking, waarbij de wand der aorta minder krachtig ges[)annen is;

ook daar waar het adem-oppervlak belangrijk is ingekrompen, zooals

bij groote pleuritische exudaten, bij zeer volumineuse harten of bij

pericarditis, waar daardoor een groot deel van de kracht der

inademing op hart en \aten wordt overgebracht.

Er zijn dus allerlei toestanden, waarbij een kleiner worden \an

den pols bij inademing e\enzeer optreedt als bij vergroeiingen in de

borstkas. Het verschil komt pas voor den dag bij de uitademing.

Het is duidelijk, dat de bij de ademhaling werkzame factoren bij

de in- en bij de uiiademing in tegengestelden zin zuilen werken.

Bij de uitademing wordt de borstholte verkleind, de lucht uitgedreven

en evenals de lucht ook het bloed eerder uitgedreven of tegengehouden

dan aangelokt. De elastische spanning der longen wordt geringer,

bij krachtige expiratie zelfs door de opéén dringende wanden der

borstkas gedeeltelijk gedragen, de samendrukkende kracht der expiratie

kan daardoor zelfs gedeeltelijk op hart en vaten worden o\ergebracht.

Óp het rontgenscherm kan men waarnemen, dat soms het hart bij

krachtige inspiratie grooter wordt en gedurende krachtige expiratie

kleiner, samengedrukt wordt. Zoo laat zich dus als invloed der

uitademing op den bloedsondoop verwachten een minder snel leeg-

loopen der aderen, een sterker gevuld worden der ai'terien.

Ook hier beantwoorden de feiten aan de verwachting. In normale

omstandigheden reeds kenmerkt zich de periode der uilademing door

een zich vullen en zwellen der hartsaderen. En in die gevallen,

waarin zich de invloed der inademing op den |iols deed voelen als

een kleiner worden van de polsgolf, wordt bij de uilademing de

pols soms belangrijk grooter.

Reeds de eerste polsslag gedurende de uitademing is dan duidelijk

vergroot, dikwijls het grootst. De uitademing compenseert den

nadeeligen invloed van de inademing in deze gevallen en geeft ter-

stond, wat bij de inademing was teruggehouden. In de adem])auze

is de pols dan van middelmatige grootte.

Zoo is dus voor de geneeskundige diagihostiek een onderscheid

aangetoond tusschen gelijksoortige verschijnselen bij vergroeiingen in

de borstkas en andere toestanden. In het eerste geval wordt de pols

bij inademing kleiner, bij uitademing geleidelijk grooter, om in de
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a(leni|i,iii/,o '( j;r(p(i|s| Ie /.ijn ; liij de Iwocdc nil)rie;\ is de pols tiij

i\o iii(K'iiiiiit; 'I klciusi, l)ij de iiiliulemiiif;; het groolsl, in de adeiii-

paiizo van gemiddelde grootte.

Tevens is liiei'doof een feit aangoloond, dat voor de pliywiologie

niet zondoi- belang schijnt, ot' Ion niinsie hel opmerken waard is,

nml. dal wij de exir'a-lhoracalo ar'lerieii kunnen hcschoiiwen als een

manomeler xoor de liorslliolle. In normale omslaiidigheden is hel

inslrnment Ie ongexoelig, door den slerken weersland dien zijne wanden

aan do werkzame facloren bieden. Wordt die weerstand geringer,

zooals bij verschillende ziekten het geval is, dan werkt de mano-

meler, al geeft hij dan maar kleine nitslagen en al kunnen er' ook

geen jniste waarden aan woiden afgelezen.

Groviih/eit, Apiil 1910.

Physiologie. — De Heer H.\mbui{gkr doel een mededeeling over :

„De invloed van (/ev/)i(/e hoeveelheden Calcium op de heiveqinij

der Fhagocyten"

.

Uit vroegere onderzoekingen is gebleken, dat geringe hoeveelheden

calcium in slaat zijn de phagocjtose in aanzienlijke mate te l)e\(»r-

deren. ') Zoo nam bijv. bij toevoeging van 0.005 7» Cla (^1.^ aan het

serum het phagocytair vermogen ongeveer 22 "/„ van de oors[)ron-

kelijke waarde toe. Die gunstige werking van het cidoorcalcium

doet zich in nog sterkere mate gelden, wanneer het in plaats van

bij serum, bij NaCl-oplossingen gevoegd wordt.

Deze onderzoekingen zijn in den laatsten tijd in twee richtingeji

voortgezet.

In de eerste plaats hebben wij ons afgevraagd, of de invloed van

Ca ook ia het levende individu tot uiting zou kunnen komen. Im/ners

de tot dusverre genomen proeven werden alle buiten het lichaam

verricht. Indien — zoo redeneerden wij — het door Ca-Ionen ver-

lioogde phagocytair vermogen 0[) een versnelling der amoeboïde

beweging berust, dan laat zich verwachten, dat door Ca ook de

chemotaxis zal bevorderd worden. En zoo bepaalden wij dan de

chemotaxhi met en zonder toevoeginy van chloorcalciiim op de uijzeii,

die hieronder. zullen worden beschreven.

Tegelijkertijd kon met dit onderzoek een vraag worden beantwoord,

die van andere zijde werd gesteld. In het Zeitsclirift fiir üalneologie

1) Hamburger en Hekma. ZiUingsverslag iler Kon. Akadenüe van Welwischappen
29 .Juni 1907.

Biüchemisciie ZeiLsclirilï 9, 275, 1908.
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van J5 Aiigiistiis 1909 leest men namelijk, da( door liet l^ruisiscli

Ministerie van Eeredienst, Onderwijs en Geneesknndige Zaken de

volgende vi'aag werd gericht aan liet Kaiserliche Gesundlieitsanit :

,,Ist ein Mineralwasser, das eine isotonische Korlisalzlösnng darstelll,

durcli einen 'jtelialt von 0.1 % Clüorcaloiiim gemiiss den Uiiter-

suchungen des Prof. Hamburger in Groningen geeignet, dem Körper

Stofte ziiziiführen, die in dem Sernm die Anfgabe liaben, den Ver-

danungsprocess der Hakterien vorzubereiten, die Pliagocvtose erheblich

zu steigerii ? Sind einsclilagige üntersucliungeji in staatliclien Inslitnteii

mit einem Mineralwasser, das jene chemischen Vorbedingungen erCuUt,

zn empfelden ?"

Prof. Dl'. H. KioNKA (Jena) bracht daarover een rapport nit, waarin

werd betoogd, dat znlke onderzoekingen inderdaad als hoogst ge-

vvensclit moeten beschouwd worden.

Met het oog o|) de belangstelling van balneologische zijde, heb ik

dan tc\ens eenige proexen genomen met een Ca-rijk mineraalwater

en koos daarvoor het water der Virchow-(|nelle te Kiedrich bij

Eltvilie (Wiesbaden).

Nog in een tweede richting hebben wij onze onderzoekingen uit-

gebreid. We zijn namelijk begonnen met pogingen om nader door te

drinyen in den aard van den merkwaardige7i invloed van het calcium

.

A. Invloed van calcium op de chemotaxis.

Om den invloed van- calcium op de chemotaxis te onderzoeken,

werden twee methoden toegepast.

De eerste methode bestond daarin, dat kleine, aan één uiteinde

toegesmollen capillaire buisjes, die gevuld waren met een suspensie

van B. coli commune in CaCI^-houdende en in CaCI „-vrije keukenzout-

oplossing, onder de huid van een konijn werden gebracht en na

eenigen tijd onderzocht werd, hoe lang de binnengedrongen leukocy-

tenzuiltjes waren.

De tweede methode bestond daarin, dat wij bij eenige konijnen

CaCl.^ in hel darudianaal in'achten en bij de andere niet, en dan

onderzochten, in hoever de van coli-cultuur voorziene capillaire

buisjes bij de eerste konijnen een grooter phagocjtenzuiltje hadden

aangelokt, dan bij de tweede.

Behalve culturen als zoodanig brachten wij in de capillaire

buisjes ook in plaats daarvan de van bacteriën bevrijde vloeistof,

dus alleen de stofwisselingsproducten der bacteriën.

Omtrent de techniek vindt men nadere bijzonderheden in de

Biochemische Zeitschrift. Hier zij slechts vermeld, dat de capillaire
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buisjes l)0vcs(ig(l ucnlcii in kleine |)l;itle sliikjes UnrU, waarin vooraf

gaaljes waren f!;eslokon en \dorts, dal xoor de proeven konijnen

werden ^eiirniivl en wei de iiinnenzijde van de liij. Hel is f;cniak-

keiijk daar een iinid/aivje Ie makoii, waarin iiel slidvje kurk incl

capillaire Iniisjes ceii plaats kdn vinden. Madat dit ei'in gescliovcn

was, werd de iiindwond gesloten.

Wij willen thans de lutkonisteii van ccnige der genonieii proeven

\erinclden.

Eerste Methode.

Proeven met. citlciinurriji' en ealeminlioiulende liacteriensuspensies.

Voor de hier volgende proef werden drie knrkjes, ieder niet twee

capillaire bnisjes voorzien. In de heide onisjes van het eerste knrkje

werd een sns])ensie van B.Coli in NaCI 0.9 pCt. gebracht. In de beide

bnisjes van het tweede knrkje was de vloeistof NaCl 0.9 pCt. + 0.01 pCt.

CaCl, en van het derde kiirkje, NaCI 0.9 pCt. + i\xQ\, 0.05 pCt. Het

eerste en derde knrkje werd ondjr de huid van den rechter poot ge-

schoven, het tweede (dus met 0.01 pCt. CaCl.J, onder die van den

linker poot. Ze bleven er 24 uren onder liggen. Daarna werden de

lengten der binnengedrongen leucocjtenzniitjes genieten.

De volgende tabel geeft de resultaten van een der experiinenten.

TABEL I.

Invloed van calcium op de chemotaxis.

Suspensie van B. Coli commune ' Lengte de phagocytenzuiltjes

in een oplossing van NaCl 0.9
',,

waarin is opgelost: i
in twee capillaire buisjes:

O "o CaCL

O O! „ „

0.05
,

^ +2 =3i m.M.

2 4-2 =4

Men ziet, dat door toevoeging van CaClj aan de bacteriënsuspensie,

de chemotaxis is toegenomen.

Hetzelfde resultaat werd verkregen, wanneer in plaats van de sus-

pensie in haar geheel, de van bacteriën bevrijde suspensie werd ge-

nomen. Ook hiervan een voorbeeld.
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TABEL II.

Invloed van calcium op de chemotaxis.
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Uil (lozo proeven volgl

:

1. (Lil alle (i|il().ssiiigen, die CaCI, l)eviillcii, na invocrinfi' in lid

liairiiUaiiaal oen niiinere rlicniotaxis Ie voorscliijii geroepen lieldicn ilan

(Ie /.uivere iS'aC'i-oplossiiig;

2. (lal l)ij invoering van meer dan 0.1 (Ir. CaCl, geen verdere

toeneming van de elieniotaxis heeft plaats gehad.

Wij weiKSfhten nn verder Ie weten, of ook bij voorlzetling van de

pi'oef m. a. \v. na hel inlirengen van nienvve ca|)illaire bnisjes onder

voorlzetling van de inspuiting van CaCl^. 'iet verschijnsel zich den

volgenden dag zou heriuilen. De volgende tabel geeft hierop een antwoord.

TABEL IV.

Invloed van calcium op de chemotaxis.

Gezamenlijke lengte der
3 leucocytenzuiltjes

Konijn 1

„ 2

„ 3

eOccNaCl-oplossing van 0.90/^

60 „ „ „ +O.IGr.CaCIj

60 „ „ „ +0.2

CO „ „ „ +0.5

4.5 mM
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bevreesd behoefde te zijn, dat een deel weer zou worden onilast,

doch het volume kon toch niet gering genoemd wordei:. LanI men

zich echter leiden door de hoeveelheid, die aan den mcnsch pleegt

gegeven te worden, dan komt men voor het konijn tot een kleiner

volume dan 100 cc. Immers wordt bij den mensch gemiddeld 1 L.

van het water per dag voorgeschreven. Rekent men nu het gewicht

van een mensch op 65 K.G. en dat van de door ons gebruikte

konijnen 3.5 K.G., dan zouden de konijnen dus naar evenredigheid

moeten ontvangen - - X 100 = 54 cc. Zoo hebben wij dan aan de
65

dieren 60 cc. per dag in vier malen gegeven, dus lederen keer 15 cc.

Zij kreijen iler/ialve per dag 0.06 Gr. CaCl^.

Laten wij thans eenige der resultaten raededeelen. Het spreekt

vanzelf, dat voor de controle ook hier konijnen werden ingespoten

met zuivere NaCl-opIossing van 0.97o-

Resultaat: De gezamenlijke lengte van 6 leukocytenzuiltjes (2 poten)

bedraagt

:

bij het NaCl-konijn 7.25m.i\I.

bij het Virchowbron-konijn 9 m.M.

Een gelijkluidend resultaat geeft de volgende proef:

Resultaat: De gezamenlijke lengte van 6 leukocytenzuiltjes (2

pcften) bedraagt

:

bij het NaCl-konijn 8.4 m.M.

bij het Virchowbron-koiüjn 12 m.M.

Uit deze proeven blijkt, dut iiuinneer men sleciits 0.06 Gr. OiCl,

in /iet diirmkanaal brer.yt, de chemotaxis belangrijk wordt bevorderd.

Reeds zonder meting van de lengte der phagocytenzuiitjes kan men

zich van de juistheid diei' conclusie overtuigen. Immers bij de opening

van het huidzakje l)lijkt al dadelijk dat b/j het Virchoto-konijn zich

een veel dikkere plutgocytenmassa om de bidyes heeft opgehoopt don

hij het NaCl-konijn. Hetzelfde namen wij ook zonder uitzondering

waar bij de proeven, waar CaCL houdende NaCl-oplossingen werden

ingespoten.

Bij eenig nadenken staat men verbaasd over den grooten invloed,

dien het Ca hier in zoo uiterst geringe hoeveelheid heeft uitgeoefend.

Inderdaad, de vermeerdering, die het Ca gehalte van de lymph kan

ondergaan moet zesr gering zijn. Laten wij een oogenblik aannemen,

dat de 0.06 Cr. CaCl., zich gelijkmatig verdeeld heeft over het

bloed- en weefselvocht van het diei-, dan kan de vermeerdering van

het calciumgehalte daarvan slechts zeer gering geweest zijn. Een
3500

konijn van 3500 (ir. bevat —— X ^ Gr. = 280 Gr. bloed, dus

2

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIX. A". 1910/n.
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2
ongeveer 280 X " = ISSar. scniiii. Nemen we iin verder auii, dal

liet dici- bevat 100 ce. wcefsclvoelit dan zal, wanneer gelijk

gezegd, liet calcinni zieli gclieel en nilshiitend liecft verdeeld over

de 285 ce. vdclil, m. a. w. dal niels ervan in de weefselccUen of in

de liloedliciiaanipjes is binnengedrongen') o\' de nieren hceCl verlaten

100
liet Ca-gelialte \ an hel weefselvoclit gestegen zijn ^^— X 0.067„ :=

=:0.027„. De/.e rekening is zeer willckenrig, maar geeil lofli

eenigermale een denkbeeld \an de geringe verhooging van caleiiiin-

concentratie, die noodig is imi de choinotaxis van 7.25 tot 9 of van

12-8.4
8.4 lot 12, dus met X iOO =: + 40V„ te laten stijgen.

8 4

Vin deze slijging stelt slechts een minimumwaarde voor. Immers

wanneer een ziullje lencocylen in hel ea])illaiic buisje is binnenge-

drongen, dan benadeelt dit het verdere indringen der bewegelijke

cellen, en wel hoofdzakelijk daardoor, dat nu de vloeibare inhoud

van de capillaire buisjes niet vrij diiriindeeren kan in de omgeving.

In verband daarmee is het dan ook verklaarbaar, dat waiineeer men

de ca])illaire buisjes langeren tijd, bijv. in plaats van 24, 48 uren onder

de huid laat liggen, de invloed van het Ca in geringere mate tot

uiling koiiil. l'il dil oog|)unt zou liet dus aanbeveling verdiend heb-

ben, de buisjes korteren tijd dan 24 uur te laten liggen. Dan zou

hel procenfisch verschil tusschen de leukoc3'tenziültjes bij de normale

ei! bij de calciumdieren zonder twijfel grooter zijn uitgevallen. Daar-

tegenover stond echter het technische nadeel, dat de absolute lengten

van alle zuiltjes kleiner zouden geweest zijn en minder gemakkelijk

nauwkeurig te meten. Het ligt voor de liaiid, dat deze opmerking

ook geldt voor de resultaten met calcium-houdende en calcium-vrije

NaCl-oplossingen.

Uit nl deze proeven blijkt ten (hddeUjkste, dnt reeds door gerimje

hoeveelheden calchnn de chcmota.vis In aamienlijke nuite bevorderd

toordt.

Wij komen thans tot de tweede vraag, hoe is die bevordering der

chemotaxis, alsook de vroeger reeds geconstateerde verhooging der

phagocytose te verklaren ?

1) Wat ten aanzien van de roode bloedlichaamtijes zeker wclliet geval is. (Vcrgel.

ons opstel over de permeabiliteit van bloedcellen voor Galonen. Ziltingsverslag van

31 October 1908.)
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K. W.\.\Rn()()R WOKDKN PHAÜOCYTAIR VERMOGEN EN CHRMO'l'AXl^

DOOR CALCIÜjM verhoogd ?

Teil aanzien van de chemotaxis ligt het antwoord vrijwel \ooi'

de hand. Het indringen van een grootere hoeveelheid phagocyten in

het capillaire buisje kan bezwaarlijk anders verklaard worden dan

door een grootere bewegelijkheid der cellen. Ligt deze nii ook ten

grondslag aan de verhooging van het phagocj'tair vermogen ? Of

moeten wij hier denken aan een grootere kraclitsontwikkeling, die

bij de phagocyten tot uiting komt door de aanwezigheid \an calcium

en die maakt, dat cellen, die onder normale omstandigheden te zwak

zijn om partikeltjes op te nemen, door de aanwezigheid van calcium

daartoe in staat worden gesteld. Er is reden om aan die mogelijkheid

te denken, wanneer men zich herinnert op welke wijze het phagocjtair

vermogen door ons bepaald werd. Bij een suspensie van de leuco-

TABEL V.

Invloed van den tijd op den omvang der phagocytose i).

Tijd, gedurende
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ovlon lorli wcM'doii koolpailikclljcs .i>o\ oo,n<l cii iiu werd Jiagegaan,

welk perfenlgeliiille aan loiicocvloii /.oiulcr en met locvoegiiig van

ealciiiiii. koul liad opgenomen.

liet selieen niet moeilijk ni( te maken, welke van heide momenlen

als de oorzaak niocsl aangezien worden voor de gnnsligo werking

van liet calcinm, namelijk de versnelling der amoehoïde iieweging

dan wel de vermeerdering \an kiaelil dier beweging.

Om dit Ie onderzoeken, Inulden wij niets anders te doen dan van

twee gelijke suspensies van leneocytcn, de eene te bedeelen met Ca,

de andere niet, aan beide kool partikeltjes toe te voegen en na te

gaan, ol' de niet mei calcium bedeelde snspensie, wanneer liaar slechts

voldoende tijd werd gelaten, een even groot phagoeytair vermogen

zon vertoonen als de met calcinm bedeelde. Was dit werkelijk het

geval, dan moest de gunstige werking van het calcinm alleen loege-

schrexcn worden aan de grootere snelh.eid der anmeboïdc beweging.

Het volgende exi)erimenl geeft op de vraag een antwoord. Het

verloop der proef is nit tabel V (pag. 19) duidelijk.

Voor de jniste beoordeeling zij echter nog opgemerkt, dal de

susjiensies vcHir de toevoeging, van kool op 'A7'^ \varen verwarmd en

dat verder, na alloo[) van den vastgeslelden iiiwerkingsdnur, de leuko-

eytenkoolsnspensies onmiddellijk in kond water werden geplaatst

om aan liet i)hagocytair proces zoo spoedig mogelijk een einde

te maken.

Uit deze tabel blijkt, dat reeds na 10 minuten een aanzierdijk

aantal phagocyten kool heeft opgenomen. De invloed van het calcinm

valt hier niet te constaleeren. Wel is dit het geval, waar de lencocjten

20 miiuiten met koolpartikeltjes in aanraking zijn geweest ; nog

beter, waar de aanrakingsduur 30 minuten is gewaest, terwijl het

grootste onderscheid is waar te nemen, na een samenzijn van 1 uur.

Na dien tijd ziet men, dat in de calcium-\rije suspensie 48.2 7» ^«^"

de leucocyten kool hebben opgenomen, terwijl in de calciumhoudende

suspensie dit aantal reeds 65.97o bedraagt. Dit is blijkbaar het

maximum. Ditzelfde maximum wordt echter nagenoeg ook beiyili in

de Cn-rrije vloeistof, maar ongeveer een half nur later.

Deze pi'oef, genomen met bloedlichaampjes van een ander ilier,

geeft gelijkluidende nitkomsten als de vorige : na 1 uur is in de

Ca-houdende susjtensie de pliagocytose nog aanzienlijk grooter dan

in de Ca-vrije. Na 2 uren zijn ze nagenoeg gelijk (59.8 en 58.4).

Tabel VI (p. 21.)

Dat ze in de Ca-houdende vloeistof een weinig grooter blijft dan

in de^ Ca-vrije, zal wel moeten worden toeges<'hreven aan de omstan-

digheitl, dat met de eerste de phagocyteninhoud beter in evenwicht
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is, ni.ii.w. geringei' verandering ondergaat dan in de ('a-vrije NaCl-
oplossing.

Herhaling der proef.

T A B E L VI.

Invloed van den tijd op den omvang der phagocytose.

I

I

Tijd, gedurende
welken de
phagocyten
kooldeeltjes

Procentgehalte der leucocyten, die kool hebben 'Procentische
opgenomen

:

stijging

der
phagocytose

konden De leukocyten liggen in De leucocyten liggen in door
opnemen: NaClO.O",, INaClO.O" o+CaCLO.» 5"'o calcium

10 minuten
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Oc iiill<()nislci,', \ ('rl<rc\ii('ii Itij de iiroi'Pi'it ai^'i' <li' f/ii'iiid/d.r/x vi\
\)\ji

di,c over da it/uu/oci/lo.se, lecrm aensleiiiiiiii/, i/al de invloed van hrl

oilciuni heriisl op een versnell'uuj van de amoebo'ide beive(jln(j.

Men kan zich nu verder afvraj^en, v/'aa;'om liet calcium de amoeboülc

beweging de piiagocvlcn \ ersnelt. Men zou hier kinuieii denlvcii aan

een A\ijziging in de aggionieralie der colloïdale |)i'0(()|iiasinadeeitJes.

Deze zou kinmen worden Icwecggebracht door een verandering in

de electrisehe lading tengevolge van het binnentreden van hel twee-

waardige kalion. Was dit het geval, dan ware het niet onwaarschijnlijk,

dat andere (weewaai'dige nietaul-ionen, zooais bai'inm, stronlinni of

magnesinni, de phagocytoae evenzoo zouden bevorderen. Met experiment

heeft echter geleerd, dat dit geenszins het geval is. Ik zal hier slechts

een van de vele proeven vermelden, die daarover zijn genomen.

Hij drie oi)lossingen, n.1. NaCl O.O"/,,, NaC! 0.97„, + Ü.117„ HaCI,

+ 2 Aq en NaCl ().97„ + Ü.Ü5"/„ CaCl, werden gelijke hoeveelheden

eener lencocytensuspensie gevoegd. Nadat de vloeistoffen daarop 2

uren hadden ingewerkt, wei'd kool loegevoegd en een half uur daarna

wei'd onderzocht, hoeveel |)rocent van de leucoc\ ten kooldeelljes

hadden oi)genoinen. De volgende label geeft de uitkomsten der proeven.

TABEL VIII.

Invloed van barium en calcium.

Vloeistof:
Procentgehaite der leucocytcn,

die kool hebben opgenomen :



( 23 )

deze gedurende 24 uur iu een 0.\)"/„ ^'iiCl-dijIossüig aan zichzelf zijn

overgelaten geweest. Nadien wordt een afgemeten hoeveelheid der

leucocyten in een versche oplossing van NaCl ü.9,7„ in NaCl 0.97,,

+ 0.117„ BaCK en in NaCl 0.97„ + 0.057„ CaCK gebracht.

T A B E L IX.

Invloed van barium en calcium.

Vloeistof

:

Procentgehalte der leucocyten,

die kool hebben opgenomen

:

NaCl 0.9' V^,
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i'Onchuieeren, dal ilc ilour ciijfiuiii. trir(U'(/t/r/)nic/ifi\ tKinzicnlijkc. vcr-

hi>o</in(/ rail lirl phiic/oci/tair vermogen, idct (ji'huji'n kan zijn 'm de

t'lectnaclu' Iddhiij, die Iwt Ca ah tinceinaardiij ion tockoiDl, maar dat

we /lier Ie doen hebben met een bijzondere, specifieke biochemische

eiiienscliaj) van dat element.

Om do liijzoiidoro l)etcekenis van lid calcinin iio^' eoiis in licl

liclil (e sicllon. willen wij hier (erloops nog even melding niaUen

van liet feit, dat liet vooral dit element ia, dal den )/aiislii/i;it iurloed

van RiNGKu's vloeistof voor de phai/ocj/tose \'ey{cgenwoonV\g{. Dit moge

blijken ini liet volgende experiment.

Gelijke lioeveellieden (0.15 cc) van dezelfde lenkocvtensnspensie

werden vermengd met gelijke hoeveellieden (2 cc) eener ojilossing san

NaCl 0.9 pCt., Rin(;kk's vloeistof zonder Ca, (n.1. NaCl 8, NalICO,, KCI

0.075, 1000 water) en Kinokk's vloeistof met verschillende lioe\ eel-

heden chloorcalcinm.

Nadat de snspensies gednrendc 'M) ininulcn met kool in aanraking

waren geweest, werd op de gewone wijze bepaald, welk pi-ocent-

gehalie der leakocyten koul had opgenomen. De volgende tabel geeft

de uilkomsten cener proef.

TABEL XI.

Beteekenis van het calcium in Ringer's vloeistof.

Vloeistoffen
Procentgehalte der leucocyten, dat kool heeft

opgenomen
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liet oogenblik slechts gissingen luakeii. Omtrent (ie eigenlijke oorzaak

toch der aiuoeboïde beweging \an het levende protoplasma weten wij op

liet oogenblik niets niet eenige zekerheid. Wij tasten hier in het dnister en

zoo hebben wij hier gedacht aan de mogelijkheid, dat het calcium een

vermindering van de oppervlaktespanning der phagocyten zou teweeg-

brengen. Nu wordt, gelijk bekend, de oppervlaktespanning ot' beter

gezegd, de moleculaire constante \an twee elkander begrenzende

lagen, uitgedrukt door de formule K^.^ ^= K^ -\- K., — A^..,, wanneer

hier K^ de moleculaire constante is van de grenslaag der pliagocyten,

K^ de moleculaire constante \an do omringende vloeistof, en^li-^de

energie voorstelt, die vrijkomt bij aanraking van de twee oppervlak-

ken. Het zou nu \an belang zijn te kunnen aautoonen, dat onder

den invloed van calcium /v,.2 kleiner wordt. Tot dusverre echter

hebben wij geen kans gezien die waarde ook slechts bij benadering

te bepalen. Het eenige wat wij doen konden, was uit te maken,

of de oppervlaktespanning van de omringende vloeistof, dus 7v.j onder

den invloed van calcium een wijziging onderging. Doch van zulk

een wijziging hebben wij niets kunnen bespeuren, noch in positieven,

noch in negatieven zin.

Met een nadere studie omtrent het wezen der eaU'iumwerking

houden wij ons nog bezig. Wellicht opent zij op haar beurt een weg
om in het meer algemeene en belangrijke probleem van de oorzaak

der beweging van het levende protoplasma door te dringen.

R É S U M É.

De bovenbeschreven onderzoekingen hebben in hoofdzaak tot de

volgende uitkomsten geleid :

1. Door geringe hoeveelheden calcium wordt de chemota.vis in liooge

male bevorderd.

Dit werd aangetoond door twee methoden :

a. doordien calciumvrije en ealciumhoudende culturen van bac-

teriën (Ij. Coli) in capillaire buisjes onder de huid werden gebracht

en de lengten der naar binnengedrongen leucocjtenzuiltjes met

elkander werden vergeleken.

It. doordien calciumvrije en ealciumhoudende zoutoplossing in het

darmkanaal werd gebracht en daarna vastgesteld werd, hoe groot

in de beide gevallen de leucocjtenzuiltjes waren, die in de met

bacteriëncultuur voorziene capillaire buisjes waren aangelokt.

Zoowel bij de proeven sub a, als bij de proeveu sub b werd geëxperimenteerd

met bacteriënsuspensies als zoodanig, als ook met de door middel van Ghamber-

land's bougie veikregen fiilralen, dus met de stofwlsselingsprodiicten der microben.

De resultaten kwamen met elkander overeen.
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De ('ulcimnlMiiiilciiilc \ locisldircii, die in lu'l 'liU'iiik;ui;iiU werden

gehnvc'lil, wuron :

J. (-ii(!l;-li()M(lcii(le Na('l-ü|)lossinjj,-.

2. liet Ca-rijkc walcr der Vircliowbroii (Kiedrudi bij Kll,ville).

De invloed \an heide vloeisloden bleek zeer aanzienlijk te zijn :

Werd itij konijnen van ongeveer S'/^ K.G., slechts 60 vc. van liet

genoemde niineiaaiwaler \)cv dag in liet darmkanaal gcbraclil, wat

overeenkomt met ().()(J (Jr. CJaCl., dan steeg de chcniotaxis ongeveer

40 7„. Iliei'bij zij o|)gcnierkt, dat deze stijging slechts een miniinuni-

waarde vertegenwoordigt.

"2. Door (leze chemotaciische onderzoekingen is dus het hein ijs

(/ekvcrd, dal aüciutn niet slechts in vitro, iiiaar ook in het levende

lichaam, de loevkzaamheid der phagocyten in zeer aanzienlijke mate

verhoogt.

Gedurende 48 uren bleef die invloed in onverminderde mate

bestaan. Het is zeer waarschijnlijk, dat deze zich over veel langeren

lijd uitstrekt. De gevolgde wijze van proefneming liet echter niet toe,

bij een en hetzelfde dier het proces langer te vervolgen.

3. De verhooging van de loerkzaaiuheid der phagocyten is niet terug

te brengen tot een i^ermeerdering van de intensiteit der celcontracties,

doch blijkt haar oorzaak te vinden in een versnelling der amoeboule

beweging.

Ten aanzien van de chemotaxis behoeft dit geen nader bewijs;

ten aanzien van de phagoeytose kon dit worden aangetoond dooi-

de waarneming, dat, wanneer men calcinnivrije leneocytansnspensics

slechts genoegzamen tijd- laat om kooldeeltjes in zich op te nemen,

het procentisch aantal der koollioudende lencocyten gelijk wordt aan

hel aantal, dat, in wel is waar korferen tijd, in de calciumhoudende

suspensies wordt waargenomen.

4. Vraagt men zich nu verder af, wat dan f/*? ooj'srtal- is, dat calcium

de amoeboïde beweging der phagocyten versnelt, dan zal men geneigd

zijn te denken aan een wijziging in de agglomeratie der colloïdale

protoplasmadeeltjes als gevolg van het liinnentreden van een aantal

electrisch sterk geladen tweewaardige calcium-ionen. Deze verklaring

kaii echter bezwaarlijk juist zijn. Immers het experiment leert, dat

andere twee\vaardige kationen, met name barium, strontium en mag-

nesium, geen versnelling der amoeboïde beweging teweegbrengen.

Men moet zich dus voorstellen, dat het calcium hier 7verkt door een

bijzondere, tot nu toe onbekende biochemische eigenschap.

Welk een grooten invloed het calcium heeft, kan nog blijken uit

het feit dat de gunstige werking van Ivinger's vloeistof op tic phago-

eytose, geheel moet worden toegeschreven aan dat metaal.
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Wiskunde. — De Heer W. Kaptkvn biedt eeiie mededeeling aan

van den Heer M. J. van Uven over: „Infinitesimale iteratie

van wederkeeruje functies" .
{2'^'^ Mededeeling).

(Mede aangeboden iloor den Heer Jan de Vries).

§ 5. In § 4 van de eerste mededeeling (Zittingsverslag van de

Kon. Akad. van Wetenscli. 29 Mei 1910) liebben we getracht de

symmetrische vergelijking

5(*-,y) = O

door de symmetrische projectieve transformatie

te doen overgaan in de vergelijking

en gevonden, dat t'e functie S{.L',y) daartoe aan de volgende differentiaal-

vooi'waarde moest voldoen

:

Ö'S,, + (« + ii) Ö(S^., + Sy,) 4 [«iJ5xx + (a- + /3^) S,,j + a^Sy,,] = 0, (18)

welke vergelijking verkregen was, nadat we door invoering \'an den

homogeniteitsfactor z de iiildrnkking S[x,y) gelijkslachtig hadden

gemaakt.

Bij uitsluiting van de affiene transformatie mochten we rf=l
stellen, waardoor (18) ovei'ging in

5,, + (« + ii){S,, + S,„) + [«.i.S,, + («^ + i?=) S,, + a,iS,,,] = 0. (18a)

Daar aan (18a) voldaan moest zijn onafhankelijk van do waarde

der veranderlijken, vertegenwoordigde deze vergelijking een reeks \an

betrekkingen tussehen de constanten « en [3 van de transformatie

1^15) (met d^l) en de constanten van S{x,y).

Kozen we voor S{.r,y) = O de symmetrische tweedegraadsvergelijking

S, = a,ix + yy + 2b,.vy + 2«,(.t- + zj) + «„ = O,

dan bleek er éen voorwaarde te zijn, nl.

a„ + 2a,(« + i?) 4 («, + b',) {a + [iy - 2è,«/? =0, . . (19)

teiwijl we, wanneer we voor S{a;,y)^0 de symmetrische derde-

graadsvergelijking

S, = a,{.x i-yy+ 36,(.f + y).vy + 3«,(.-. f yy+ Gb,xy -\- 3a^(.v + //) -f a, = O

kozen, kwamen tot twee voorwaarden, nl.

a, + (2a, + b,)(a + /?) + (a, + /,,)(« + ,5)= - b,a^ ^ O . (21)

a„ + 2a,{a + ii) + {a, + b,](r, + ,?)' - 2Z-,»/? = O, . . (ID)

waarvan de laatste dezelfde was als die van de tweedegraads-

vergelijking.
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Wo ziilleii 1111 aaiildiiiicii, dal, hij coii (loeltrofrcMnlc sclirijlwijzc

lier veigclijkiiigcn, tic voorwaarden, welke moeten gelden hij de

sviuiiiotrisclie jn— l)''-,nirtadsvergelijkinf>-, allo iieval zijn in die, welke

beliooren hij de S3'inniclriselie //c-graadsvcrgelijking, /oodat hel weder-

optreden \an <le \oorwaarde (19) hij de derdegraadsvergclijkiiig nit

een algemeen beginsel voortvloeit.

We zullen do sviiiinetiisolic ///^-graadsfimolie S,„{.i;y) vooraf weer

lioinogeen maken mot heliidp van don factor r, en haar dan sciirijven

gerangsoliikt naar opklimmende niaohlen van c. We stellen dan

ni (m— 1)
S,n = s,„ f ms,„-\ z ^ .s„,_2 r= 4- . . . + ms, -|- .!„

,
(2G)

waarin dns .•<> een homogene symmetrischo functie van ,/ on // \aii

den graad h \oorsfelt.

De door ons gekozen schrijfwijzen \oor de tweetle- en dortlograads-

vergelijking zijn blijkbaar met dit voorschrift in overeenstemming.

We voeren nog de volgende notaties in :

^ = D,S, ^~=D,,S, enz.
0.V OxOt

S'
Sik = D,^S,

(27)

zoodat bij de integratie D7 S geen terra optreedt, welke onafhan-

kelijk is van :, dus geen term, die uitsluitend afhangt van ,/ en //.

Uit de vergelijking (2fi) volgt nu onmiddellijk

D,S,n = »>S„^i (28)

en

S„ = s,„ + mD7'S,„^i (2!t)

Verder ximlon we, als gevolg van (29),

Dx S,n = Bjc s,„ -\- mD^-Wx Sm^\ ,

Dy S,n = D,i S,n + mD,—UJy 5„,_i ,

DxxSin = -Dx.i^m + mD~-WrxS,„-\ .

Dx,/S,n = Da/Sm 4" mZ>;— 'Z).,-,,S,„__i ,

D,i,fS,„
— Dyf,n -\- mD—'^I)y,jS,a- 1 .

Uit (28) volgt bovendien

DxzS,„ = mDxSm-\ = mDjc {.«,„-1 + {m—l} I>;-^S,„-o\ =
^= mDxSin—\ + "i (»«— 1) JjxD~~^Si„^Q .

Nu geldt

A'S,,,-! = ('" — !) -^'«1-2
,

dus
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Djc-S„,-x = (m— l)i>,.S,„_o

en

D,-W,r,S,„-i = {m-l)B-W,S,„^o r= (m- 1) AZ>.-'S,„-o ,

zoodat we krijgen

£>:,, S,n = ml),. «„,_, + ,nD-^ D,,-, ,%„_,

,

en evenzoo

Verder hebben we

= m (w— 1) «„,_o -f ??i (w— 1) {m— 2) i>--i .S,„_3,

terwijl

Z),; S,„_-i = (m—l) D, .S',„_2 = (w— 1) (w— 2) 5,„_3,

en dns ook

X> -1 i>.--- .S,„- 1 = (m- 1 )
{m~ 2)2?,-' 5„,_3

;

bijgevolg vinden we

Dzz S,n ^ m (»i— 1 ) .s-,„_2 -|- lllD,—^ i)-- S,„ _ 1 .

Bij de lierleiding \an A-'S,,, en D;,S,n hebben we een omweg
moeten maken, omdat de symbolen JX on /).--' elkaar /;/«'< oplielFen.

De differenliaalvoorwaarde [ISa) kunnen we als volgt symbolisoh

schrijven

:

P,-.- + («+ 1Ï) (A--+ A/.) + [«.:fA.r + {«'H/i'^) i>,v/ + «liA/.vl! ^^=0, (18a)

of, als we den ditrerentiaaloperator door A voorstellen,

A.S = (> (18/,)

Uit de zooeven gevonden herleidingen blijkt uu, dal

LS,n = m (m— 1) s,,_2 + m («+/?) {Dj-\-Dy) Sm^\ +

De uitdrukking LS„i is van den graad m—2; LSm-x is van den

graad ?k — 3, D-^^ LS,„^\ is m ,f en y eveneens vcmdcn </mttd jii—3.

De tei'ni /',„_2 be\at dus al/e uitdrukkingen, die in x en y van den

graad in— 2 zijn.

De voorwaarde A.S'„, ^ O, waaraan moet voldaan worden onaf-

hankelijk van .r en y, eisclit mr dat de eoëllioienten van a/A; termen

met .x' en y nul zijn. Hieruit volgt, dat de eoëfticienten moeten \er-

dwijnen zoowel van alle termen waaruit 4i—2 is opgebouwd, als ivï«

alle ternien ivaarutt L.S,n~\ w saiuenyesteld.

Deze laatste voorwaarde wordt echter ook uitgedrukt door

t\S,n-X = O,

zoodat de condities voortvloeiende uit ^Sm—i = O besloten zijn in de

voorwaardeii, loelke volyen uit LSm = 0.
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I'x'scIkhiwcii wc (Ic ii/'/ii'iit' (i'uiisroi'nijilic, iluii liclilwii wc iii (18)

tf ^ {) Ic sicllcii, Iciigcvolgc watir\iui (Ic (li(rereiiti;iiil\(t(irwiuu(lc luidt:

[aiiD^,--^{ir^ir)V,„-^aliD,/,f]S,n=(^ . . (24«)

of

L'S,„ = (21^)

wuiirvüüi- we ouk kiiiiueii «clirijvcii

A's,,, 4 m i)--i A'.S',,,_i = 0.

Ook hij dl' (i/fienc trnnsforniaüc :ljii de uit L'S,,,-^ =0 poai'/-

spniilenile condities hesloteii. in de voorwdurdi-h, n-elkf fm. (jcrolij zijn

van ^'S,n = 0.

Wc willen tlians hol (inidal l)elrekiviiiii'eii zockoii tiissclicn de

coiistiuitcn n en [t van de projectieve traiisrui'inalic (15) (ff^J) en

de eoDstauten van -S'„ {x, ij).

Ten aanzien van de termen t„,t^ enz. geldt liet volgende:

t. = 1\ (•' + !ty + 27,.'V/,

*> — Pz (« -f //)" + '-^'hi-'- f .'/) •'Ih

hh^-Plh (.'• + U?'' + 2/i 72/, (* + ;yy^(/^-0 .,;,/ + ... 4- (...) (.ni)K

^,,+, =lu,,^^(,v \
,,)-^/'+i + (2A + 1) 7.>/,+ ,

(,f+ .'/)-''-'.'// ^ • + ( ••) (.'• f .'/ ) (.'V/J'S

zoodat

t'ih bevat //, -j- 1 termen,

'2/1+1 „ h -\- 1 „ .

Is //^ c\en, dus m =z Ik, dan is liet aantal termen van

;'=m-2 h=k—\ h=k—2
LS,n ^=- ASo/i =: JS' <; = .S <2A + 2' «o/i+I

;=ü /i=o A=o

gegeven door

li—k—\ li=k—'i h—k-2 ™2
y; (A+i) + :? {h+\) = 2 :s (/, + i) + /, = p =

A=0 /i— (J h—O 4

Is daarentegen /;/ oneven, dus in=:'2k-\-l, dan is het aantal

termen van

LS,„ = ASoé+i =:£•/!,= JS' t.n + -S /./,+i
2=3 /i=0 h=0

bepaald door

h—k—\ li=k~\ h=k-\ „jS
l

:s (/. + !)+ 2 (/' + !) = 2 2 (/, + i) = /:(i4-i)
h=0 h=0 /i=U 4

Bij even waarden van lu vertegenwoordigt dus zoowel de voor-
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lil, X

draagt dit aantal lietrekkingen —_— . Dtiar de uitdrukking LS,,,

I

waarde A,S'„, :=0 als de conditie L'S,n=^^ — betrekkingen Inssclieii
4

a en ji en de constanten van Sm- Bij oneven waarden van in be-

1

4

ongelijkslachtig is in « en ;?, zoo moeten er tiissclien de coëfficiënten

II- o "*^ "*' — 1
van de vergelijking *S,„ = O resp. 2 en —; 2 betrekkingen

4 4

l)estaan, opdat die vergelijking door /vrtyk'(ttói;(-' transformatie gebracht

kunne worden in den vorm i|j ($) + t|? (tj) = 2^-.

Aangezien de uitdrukking L'S^ gelijkslachtig is in « en (i, zoo

moeten er tusschen de coëfficiënten van <S'„j ^ O resp. 1 en
4

m'— l— 1 betrekkingen bestaan, zal deze vergelijking door af/wne

transformatie kunnen overgixan in den vorm \\> {%) -\- if» (ij) = 2L-.

§ (i. Beschouwen we de door S.,{.v,y) = O voorgestelde kegelsnede

en de door S,{<i;y) = O vertegenwoordigde kubische kromme, zoo

blijken deze symmetrisch te zijn t.o. van de lijn // :^ ,v.

Terwijl we in ^ 4 voor de coiirdinaten x en >/ van een punt van

de kromme Sjx,)/) = O, resp. Ss{.v,!/) = O, uitdrukkingen hebben

gevonden, die irrationaal waren ten aanzien van de oneven functie

T 1= ö . to((5"), zoo kunnen we de coördinaten van de kegelsnede en

van de unicursale kubische kromme ook uitdrukken in rat,lon<ile

functies van t.

Bij de kegelsnede hebben we slechts te stellen

py + Pi^ + P, py — P,^ + P,

en bij de rationale kubische kromme

_ Py + P»t ' + j>.T + ;>„ _ — p,T» + p^ x-" — p ,x -\- p„

Eliminatie van r uit de vergelijkingen (30) geeft

(/'„'/. - p/hY (•« - nY + p^l'ioi''' + y) - SpolfeC*' + >/) - %'J = 0,(^2)

terwijl we na eliminatie van r uit de vergelijkingen (31) komen tot

iPo9. — P^.']oY[9,i-« + y) — 2pJ(.« — l/Y +
+ ['7o(*- + y) - 2/'„] [(p,?, -P37o)(*- + 2/) - 2(p,p, -/'„Z^,)]' = 0. (33)

De vergelijkingen (32) en (33) kunnen nu zeer gemakkelijk met

de door ons gekozen standaardvormen S.^ := O en S^ = O geïdenti-

ficeerd worden.
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Scheikunde. — De Heer van Komiu imji Incdt rcnp incdedecliiifi;

;iiiii \iiii «loii lieer 11. R. Kkivt: //»•/ iT/iunic/U v<isl-r/n,'i/>iiiir-

</as lil hiiiaiiy iiii'n<//,-risf<i/-si/sfi-iiicir . (Tweede mcdcdeeliiifi,).

(Mulu :uingel)0(li.Mi iloor den llcur Juuus.)

In een vorij^e vcrliaMdcliM<;- ') lich ik niigegaan, welke jiedaanlen

de lijn van licl nionovarianie driopliasenevenwiclit vast-vloeiltaar-gas

aan kan nonioii in tsyslenion. waarin een eonlinuë reeks van nienp;-

ki-islaiicn iU^ vasie |)luisc voniil. lid (i|)tre(len van de drie nioiivlijke

gedaanten (niaxininni, minininni of glad verioopenil) bleek al' iiaid<('iijk

te zijn van hel vcrscliil der liipel|innlsdrnkken van de eoniponenten

en van de gedaaide der yniclliiguiir.

Ik i>en liet exiieriineirteele onderzoek van dit soort even wichten

begonnen nicl het systeem pamdichloor- en p/iradiönHnii-bciicol, een

stelsel, waaiin door Küstkk -) reeds o.a. een volledige reeks vasl-gas

evenwichlen en de kooklijnen bepaald waren. Dat stelsel had dan

ook bi/A)ndei-e voordeden, doordat b.v. de beide bestanddeelcn in

een mengsel analytiseh bepaalbaar zijn.

De ondei-zoekingen zijn gedaan niel een apparatnnr, waarvan het

pi-incipe hetzelfde is als bij Küstkh, doch waaraan in overleg met

onzen niechaniens, den Heer df, (Juoot, talrijke technische verbete-

ringen zijn aangebracht, waardoor vele bezwaren weggenomen zijn.

Een gedetailleerde beschrijving der proefopstelling zal ik hier niet

geven, maar nitstelleii tot een nitvoeriger |)nblicatie in het Zcitschrift

für physikalische Chemie. De fignren 1 en 2 zrdlen met een kleine

toelichting in hoofdzaak begrijpbaar zijn.

In lia-. 1 ziet men de doorsnede eener dnikerklok, die in deno

thermostaat ^1 (ook in lig. 2 aangegeven) is ondergedompeld. Zoowel

de Incht als de gedeeltelijk gesmolten stof, die zich in het schaaltje /

bexindt, worden geroerd door middel van roerders {G en F) die met

metalen kwikafslnitingen (C'en D) aan de klok verbonden zijn. Als

na een aantal nren zich de verzadigde damp in de klok gevormd

heeft worden eenige liters daarvan door de buis L afgetapt. In lig. 2

kan men vervolgens zien, dat dit gas strijkt door een bnis, die in

den oven in gelegen is; in die buis bevindt zich ongeblnschte kalk,

welke het j) CJi^Cl., en p C„H Jir., ontleedt en de halogenen als CaCl,,

en Ca Br, terughoudt, welke stollen gemakkelijk kwantitatief te

bepalen zijn. De hoeveelheid gas, die uit de klok gestroomd is, leert

men kennen door het water te meten, dat uit de aspiratorflesch .s-

gevloeid is.

1) Deze verslagen van 24 December 1909.

2) Zeitschr. f. physik. Cbem. 50, 65 eu 51, 222 (1905).
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Voorts is defg een constant-niveau inrichting en / een stoommantel

oin condensatie der verzadigde damp tiisschen de klok en de ver-

brandingsbuis te voorkomen; c is de bijbehoorende stoomketel.

De overdruk in de klok ten slotte wordt afgelezen op den met water

gevulden manometer O (tig. 1).

Het uitgestroomde water uit den aspirator leert ons op de volgende

wijze het volume kennen van het gas, dat uit de klok is gestroomd.

Noemen wij : V^ liet gezochte volume, Fj dat van het uitge-

stroomde water ; T^ en P^ resp. de temperatuur en den druk in de

klok, T^ en P, die in den aspirator ; .-Ti de verzadigde waterdamp-

spanning bij T°, -t,, die bij T.° dan is

P, — jr, T,
V = V -^ : —

Toch is deze Fj nog niet liet juiste volume. Immers bij het door-

voeren zijn de moleculen dei' gesubstitueerde benzolen ontleed en

bovendien is de benoodigde zuurstof voor hunne verbranding ge-

bruikt ^). Daarvoor zal Fj nog moeten vermeerderd worden met

1\ 760
71 X — X X 22 43 c cm.

' 273 "^ p
voor elk milliinol, dat blijkens de analj'se der kalkbuis daarin ge-

destrueerd is.

Kennen wij dus het uitgestroomde volume en uit de analyse het

aantal molen der componenten, dat daarin aanwezig was, dan kunnen

wij dus de spanning uitrekenen, die de verzadigde damp in de klok

uitoefende. Aan deze indirecte bepaling van kleine dampspanningen

kleeft natuurlijk het gebrek, dat afgezien wordt van elke associatie

van moleculen. Nochtans zal deze bedenking voor de hier onder-

staande uitkomsten van zeer weinig gewicht zijn.

Ik zie er van af in deze mededeeling volledig te beschrijven de

zuivering der grondstoffen, de gedane voorproeven om na te gaan

of mijn proeven bij die van Küster aansloten ; voorts de proeven

gedaan om een eenvoudige analyse-methode te vinden van Br eu Cl

naast elkander; en de blanco-proeven, die gedaan zijn, tot vaststelling

van proeffouten. Slechts zij medegedeeld dat de smeltpunten zijn:

van p C, H, Cl, 53."0 en van p C, H, Br, 87.°2. Mijn praeparaten

hadden dus hooger smeltpunt dan die van Küster, waren dus ver-

moedelijk zuiverder, ze gaxen dan ook bij herhaling eener proef

van Küster een iets hoogere dampspanning. De analyse-methode

bestond daarin, dat na het oplossen der kalk in HNO, met een over-

ij Het daarbij ontstaande GOj is in de met sterke KOH oplossing voorziene flesch

p (fig. 2) en in de eveneens met wat KOH alcalisch gemaakte aspiratoivloeistof

vastgehouden.

3

Verslagen der Atdeeling Naluurk. Dl. XIX. A". 1910/11.
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maal 0.1 n. AgNO, de lialojicMicii ^epraccipilecnl werden, de zilvcr-

liulogeiiideii in een Ooocii-lilter gewoj^en, en in liet (illra.at \olyens

VouiAKD (Ie lioeveellieid ongebniikf Ag NO., leiiiggetitreerd. Uit

deze twee cijfers is te berekenen hoeveel ('1 en Hr aanwezig was.

De takken der sinelilijn werden op de gewone manier bepaald.

Er zij liier ojigemcrkt, dat de tak der vloeistofsamenstelliiig zeer

scherp te bepalen is (aanvangsstolpunten), dat daarentegen eindslol-

punten, resp. beginsmcltpnnten, niterst moeilijk scherp te bepalen

zijn, zoodat de nauwkenrigheid der cijfers voor die takken niet

gelijk is. In tabel 1 vindt men de uitkomsten der betreffende be-

[)alingen.

In tabel II \ iudl men de nitkonislen van de bepaling der beide

tripelpnntsdrnkken. .Men ziel daarnil, dat ze zeer weinig verschillen

en dus aan een der voorwaarden voor eeji verloop met maximum

of mininnmi in de driepliasenlijn voldaan is.

In tabel III eindelijk \in(ll men mijn resultaten omtrent de driephasen-

spanning en gassameusleliing der mengsels. In flg. 3, een gecom-

bineerde pt en tx j)rojectie, vindt raen alle uitkomsten samengevat.

Uit deze graphische voorstelling ziet men, dat wij hier te doen

hebben met een geval, dat ik in mijn vorige mededeeling (l.c.j geval

Ilrt heb genoemd.

Behalve aan den eisch van ongeveer gelijke tripelpuntsdrukken moet

daartoe nog aan dezen eisch voldaan worden, dat de smeltlijntakken

aan de zijde van het p C^ H^ Cl, wijd geopend zijn, Nu is dat hier

eigenlijk niet het geval en bij den aanvang van dit onderzoek

verwachtte ik dan ook, na gevonden te hebben, dat de tripelpunts-

drukken bijna gelijk waren, dat ik geval Ilè (minimum) zou vinden,

aangezien uit de lijn der aanvangsstolpunten, zooals die door Küster

(I.c.) is gevonden, een gesloten figuur aan de zijde van den dichloor-

component was te verwachten. Nochtans wordt nu de opmerking

op pag. 549 mijner eerste verhandeling door deze uitkomsten geïllu-

streerd : doordat in cle uitdrukking

/— (^5—•'/,)

(l-.t7ji'y,« '' +PB<Pi\,
de term xg — .17. exponentieel optreedt, zal bij zeer geringe waarde van

dien term reeds een stijging \'an den druk langs de driephasenlijn van

uit het tripelpunt optreden. Merkwaardigerwijze is dus de driepha-

senlijn met maximum zoowel in de systemen met mengkristallen

als in die met zuiver nitkristalliseerende componenten het normale

geval. Ik kan daaraan toevoegen (het is trouwens gemakkelijk in te

zien), dat zulks ook het geval is voor systemen met beperkte meng-

baarheid in de vaste phase; de bestudeering der ruimtediagi'ammen
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van die stelsels, alsmede bizondere eigenschappen dev driephasenlijn

heb ik reeds voor geruimen tijd ter hand genomen. Ik hoop er over

eenigen tijd nader op terug te komen.

TABEL I.

Smeltlijn-takken.

gr. pQH.Cl,
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"Wiskunde. — De Heer KllliTK^v^(; liiedl eenc iiicclodcclirig aan van

(Icii Heer L. E. .1. Huouwkr: „Over continue vectonlistribulies

op oppei-vlahken." (Derde iiiededeeling) ").

(Mede aangeboden door den Heer P, H. Schoute).

^ 1.

1

Het afstroomende veld Qp den bol.

Om een inzielit te krijgen in de strnetunr van een willekenrig

eindig continn vectorveld met een eindig aantal Hingiilicre pnnten

o|> den bol over zijn geheele nitgestrektlieid, beginnen wc met het

onderzoek \an een bijzonder geval, gekarakteriseerd door de afwezig-

heid van enkelvo>idi<je (jeslotm raakkrommen.

In een veld, dat deze eigenschap bezit, en dat we een afstroonK'nd

veld znllen noemen, kunnen geen spiralen optreden als raakkrommen,

en geen draaipunten als singuliere punten. Daar er verder een

singidicr punt ook geen elliptische sectoren of bladen kan l)eziften,

is dit ('if een bladloos bronpunt, nf een bladloos verdwijnpunt, of het

bezit uitsluitend bladlooze hyperbolische en parabolische sectoren, in

welk geval we zullen spreken van een strijkpunt.

De singuliere piinten van een afstroomend veld kunnen niet alle

strijkpunten zijn. Dit volgt uit stelling 8 der tweede mededeeling*)

in verband met de opmerking, dat de reductie van strijkpunten

slechts tot stootpunten voeren kan.

Er zijn dus zeker bronpunten of verdwijnpunten; we willen, om
de gedachten te bepalen, uitgaan van het bestaan van bronpunten

-S,, -B.3 , B,n.

In i>, laten we een willekeurige raakkromme beginnen ; deze kan

zich bij onbepaald vervolgen niet sluiten, en kan ook geen spiraal

worden. Ze moet dus eindigen in een singulier punt, dat niet anders

dan een verdwijnpunt T'^, kan zijn.

Zoo mogelijk laten we nu in B-^ een tweede raakkromme beginnen,

die de eerste niet kruist, en eindigt in een ander verdwijnpunt V^.

Zoo mogelijk daarna in elk der beide bij B^ ontstane sectoren een

raakkromme, die de beide reeds bestaande niet kruist, en hetzij

eindigt in een derde verdwijnpunt F,, vei'schillend van V^ en V^,

of, zoo dat is uitgesloten, eindigt in b.v. F,, maar dan zóó, dat in

1) Voor de eerste en tweede mededeeling zie deze Verslagen XVII 2, p. 89C

;

XVIII 2, p. 702,

2) 1. c. p. 721.
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i?i een door twee in V^ eindigende raaklvronimen begrensde sector

wordt bepaald, waarbinnen men een de bestaande niet kruisende, in j5,

beginnende, en in ]^., eindigende raakkronime kan trekken.

Dit tnsschenvoegingsproces zetten we voort, zoolang liet mogeUjk

is, met dien verstande, dat steeds in eiken sector een de bestaande

niet kruisende raakkronime wordt ingevoegd, die lietzij in een ander

verdwijnpunt eindigt als de beide den sector begrenzende raak-

krommen, of, zoo dat is uitgesloten, een nieuwen sector bepaalt,

waarin zulk een tusscbenvoeging mogelijk is.

Op deze wijze is liet onmogelijk, dat op zeker oogenblik een door

twee in hetzelfde verdwijnpunt eindigende raakkrommen begrensde

sector zou optreden, waarbinnen niet een ander \erdwijnpunt zou

liggen.

Het aantal in eenzelfde verdwijnpunt eindigende raakkrommen,

dat bij het tnsschenvoegingsproces kan optreden, moet dus kleiner

blijven, dan het totale aantal verdwijnpunten, en hieruit \olgt, dat

het tussclienvoegingsproces na een eindig aantal tusschenvoegingen

atloopt.

V^an het dan geconstrueerde eindige systeem van in B^ beginnende

raakkrommen, dat we zullen noemen een systeem van skeletkrommen

van B^, eindigen geen twee op elkaar volgende in hetzelfde ver-

dwijnpunt.

Laten \oor zekeren oraloopszin die skeletkrommen achtereenvolgens

zijn i\, )\ , r,„ respectievelijk eindigend in de verdwijnpunten

F",, F,, T",, die natuurlijk niet alle verschillend behoeven te zijn.

We voegen dan zoo mogelijk telkens tusschen r^j en r,_,j^\ een in

j&'i
beginnende, en in zeker verdwijn[)unt eindigende raakkronime

in, die de reeds bestaande niet kruist, en zich van r^ en r^_|-i zoo

ver mogelijk verwijdert. In eiken daardoor bij B^ ontstanen sector

herhalen we een dergelijke tusscbenvoeging, in elk der daarna ontstane

sectoren weer, enzoovoort; ten slotte, na dit tnsschenvoegingsproces

(O maal te hebben herhaald, voegen we de grenskrommen toe, die

eveneens in B^ beginnende en in zeker verdwijnpunt eindigende

raakkrommen zijn. Uit de in § 2 der tweede mededeeling ') gevolgde

redeneering volgt dan, dat daarna geen nieuwe in B^ beginnende

raakkrommen meer kunnen worden tusschengevoegd, terwijl de

geconstrueerde raakkrommen een afgesloten samenhangende punt-

verzameling op den bol bedekken, waartoe alle mogelijke in B^

beginnende raakkrommen behooren, en die we zullen noemen hel

veld van afslrooming van B^.

1) 1. c. p. 709.
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T)e methode, volgens welke de skcletkromnien zijn geconstrueerd,

brengt verder mee, dat telkens tussclicn r,, en r),^\ voor den dag

komen twee raakkronimen r"^, en ?'',,-|.i , waartnssclien geen verdere

in /.', lieginnende raakkronimen kiiinieii worden geconstrueerd, terwijl

alle geconstrueerde ruakkromnien, die tussclien >), en r"p liggen,

eindigen in 1",,

,

en allo geconstrueerde raakkronimen, die tussclien

r',,+\ en r^,^i liggen, eindigen in Vf,-^-\

.

IliornK volgt, dat deze krommen r'), en ?'';,-)-i van />', af tot aan

een zeker sirijkitunt S^ samenvallen, om daarna voor goed uit elkaar

te gaan.

Immers hij uil elkaar gaan, hetzij in een niet-singulier |iiinl, hetzij

terstond in 7*, , zou tusschenvoeging van nieuwe in />', lieginnende

raakkronimen mogelijk zijn.

En ook bij liereeniging na voorafgaand uit elkaar gaan zou tusschen-

voeging van een nieuwe in Z>, begin-iende raakkrommc mogelijk zijn,

n.1. van een zoodanige, die zoowel met v"^ als met v'^j_|_i een deel

van haar beloop gemeenschappelijk had.

Het veld van afstrooming van 7i, , beslaande uit n elk door een

raakkromme r), en een raakkromme 7'"p begrensde sectoren 2,, bezit

dus een huiknointrek Fj-Sj F, . . . . F„/S„ F, , bestaande uit 2ii raak-

bogen, die we zijn ,,zijden" zullen noemen.

lC--l^

Fig. 1. Veld v.in afstrooming.
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Hierbij kan het voorkomen, dat een even zijde SpVfj-^\ en een

oneven zijde »?,;]"/ voor ^> en q vei-scliillend elkaar uitwendig raken

langs een boog /'Fp+i resp. PV^, die zich kan uitbreiden tot een

geheele zijde /S^ T^^+i of Sq V^ , of reduceeren tot het punt F,,+i

resp. Vq, doch niet op andere wijze.

Immers wanneer hvee zulke zijden S^j l'^+i en Sg Vq ergens uitwendig

tegen elkaar zijn gestooten, kunnen ze elkaar niet meer verlaten,

voor het punt T"^ resp. Vq is bereikt. Anders n.l. zou een gedeeltelijk

met S^ V,, en gedeeltelijk met ,S,j Vq samenvallende raakkronune kunnen

worden tusschengevoegd, die <S,, Vp en Sq Vq zou .scheiden, zoodat deze

niet meer tegen elkander, doch alleen tegen de nieuw ingevoegde

raakkromme uitwendig konden zijn aangestooten.

De sectoren .S^, die op deze wijze i^, met eenzelfde verdwijnpunt

verbinden, bezitten om dat verdwijnpunt iieen dezelfde cyklische

volgorde, als om i>\ .

Beschouwen we een sector .2'^ op zichzelf, dan kunnen de begren-

zende raakkrommen r'^ en r"/, in een willekeurige gemeenschappelijke

afgesloten puntverzameling (die in het bijzonder die krommen geiieel

kan innemen; niwendig tegen elkaar stooten. Verder behoeft niet het

geheele door r), en /-"^ bepaalde binnengebied tot 2,, te behooren.

Van elk niet tot ^ü^j behoorend gebied rj,Fp tusschen /';, en r"p geldt

eciiter de eigensciiap, dat het wordt begrensd door twee van B^ naar

T"), loopende raakkrommen y_Qp en ^q'^, (waartusschen geen verdere

in 7jj beginnende raakkrommen kunnen worden geconstrueerd^^ die

\an B^ tot zeker strijkpunt yOp samenvallen, daarna uit elkaar gaan,

en na iiun herceniging in een punt uH^, (dat ook met J^, kan samen-

vallen) tot aan hun einde in Vf, vereenigd blijven. Ontbrak n.l. de

laatste eigenschap, dan zou tusschenvoeging van een nieuwe in B\

beginnende raakkromme mogelijk zijn. Daar ten slotte het strijkpunt

KÖ^ binnen het gebied Jp twee (en ook niet meer dan twee) hyper-

bolische sectoi'en moet vertoonen, kunnen slechts een eindig aantal

i)unten aO,, in eenzelfde strijkpunt samenvallen, en hieruit volgt, tlal

de gebieden .J ,, slechts in eindigen getale aanwezig zijn.

Uit het voorgaande volgt, dat de restgebieden, die het veld van

afstrooming van i)\ op den bol bepaalt, elk begrensd woi-den tloor

een enkelen binnenomtrek V-j^S^^ F^j-S';<, .... T^^^^&^Fai , welks zijden

elk een strijkpunt en een \erdwijnpunt verbinden, waarbij moet

worden opgemerkt, dat twee in een \erdwijnpunt V.j, ^ samenkomende

zijden elkaar van zeker punt P af tot aan Vu inwendig kunnen

raken, doch andere inwendige rakingen zijn uitgesloten, en dat elk

strijkpunt Sy^ binnen het beschouwde restgebied twee hyperbolische

sectoren bezit.
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Hot veld van afstroom ing .v, van /i, l)e/,il oen oindif^on afstand

\an alle overige bronpniiten.

Constrneeren we voor B. liet veld \an afstrooniing o|i dezelfde

wijze als voor _B, is gescliied, dan kunnen deze beide velden van

afstrooniing elkaar gedeeltelijk doordringen. Dit kan echter worden

voorkomen, door bij de conslrnotie van liet veld van afstrooniing

van B.. aan de daarbij optredende in 7)'.^ beginnende raakkrommen

de voorwaarde op te leggen, dat ze niet alleen elkander, doch ook

de in B^ beginnende raakkrommen niet mogen kruisen, terwijl we

overigens op dezelfde wijze te werk gaan.

Op die manier krijgen we liet van B^ onafhankelijke veld van

afstrooming s, van B, , dat alle in B, beginnende raakkrommen be»'at

die geen enkele in B^ beginnende raakkromme krnisen. Destrnctnnr

van .«, is geheel dezelfde als die \an .s'i . Tnssclien s^ en s^ kan uit-

wendige raking optreden, doordat een even (resp. oneven) zijde & T"^/

van *, langs oen boog PI' samenvalt met een oneven (resp. even)

zijde S^il^ van .^^, , welke boog PV/ zich kan nitbreiden tot een

geheele zijde .S'^Ty of «S',!'/, of reduceeren tot het pnnt Fy. Verder

ligt i>, geheel binnen één der door a\ bepaalde restgebieden, eclitar

met dien verstande, dat het zeer goed in een inwendig samengedrukten

hoek daarvan tot aan het hoekverdwijnpnnt kan indringen. Tezamen

bevatten ^i en .^\ alle in B^ of B^ beginnende raakkrommen.

Voor de restgebieden, die s^ en s^ tezamen op den bol bepalen,

gelden dezelfde eigenschappen als voor de restgebieden van s^ alleen.

In een dier restgebieden ligt B^ op eindigen afstand van .v, cns^,

en binnen dat restgebied construeeren we het van 7i, en B.^ onaf-

hankelijke veld van afstroomiw/ s, van B^ , dat alle in B^ beginnende

nxakkrommen bevat, die geen enkele in 7?i of B^ beginnende raak-

kromme kruisen. Tezamen bevatten dan s.^ , s^ en .f, alle in B^ , B,
of Bi beginnende raakkrommen. Uitwendige raking tnssclien .v, en

5j of 6\ kan plaats vinden op dezelfde wijze als tusschen .^, en s^

.

Geheel analoog construeeren we s^ in een der door .v, , .s-^ en .«,

bepaalde restgebieden, en gaan zoo voort. Hebben we s^, .9, , . . .v,„_i

geconstrueerd, dan is de bol nog niet geheel bedekt. Immers het

systeem der in B^ , B^, . . . B,„—i beginnende raakkrommen kan B,n

niet binnen zekeren eindigen afstand naderen. Na invoeging van s,„

is de bol echter volledig bedekt, want het systeem der in j5, ,

jBj , . . . Bm-\ . B,n beginnende raakkrommen is identiek met het

systeem van alle raakkrommen, moet dus den bol geheel overdekken.

Derhalve geldt:

Stellino 1. Een afstroomend veld verdeelt den hol In een eindig
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aantal velden van afstroomuKj, die elk een der hronpnnten qeheel

omgeven.

Een duidelijk voorbeeld van een afstrooniend veld is het krachtveld

van een eindig aantal positie\c en negatieve agenspunten. ')

Het begrip van afstroomend veld kunnen we op de volgende wijze

tiitbreiden.

Laat gegeven zijn een meervoudig samenhangend deelgebied y van

den bol,- dat door een eindig aantal randen wordt begrensd, en in

dat deelgebied een eindige, gelijkmatig continue vectordistribntie. Wo
kunnen dan het gebied y buiten de randen één-éénduidig en continu

afbeelden op een bol ,i zoodanig dat de randen van y op j? tot enkele

punten zijn geworden. De raakkrommen van y worden daarbij afge-

beeld op een systeem van in zekeren zin doorloopen enkelvoudige

krommen (> van jJ. Wamieer onder deze krommen q geen enkel-

voudige gesloten kromme voorkomt, bepalen ze op jJ de structuur

van een afstroomend veld. In dat geval zullen we ook het gegeven

vectorveld in y een afstroomend veld noemen.

Dit algemeenere afstroomen ie veld onderscheidt zich van het eerst

beschouwde bijzondere hierin, dat een rand er de i'ol van een singulier

punt kan spelen. Dienovereenkomstig onderscheiden we hronranden,

verdiüijnranden en strijkranden. Hieruit volgt, dai in het algemeenere

afstroomende veld ook spiralen als raakkrommen kunnen optreden,

namelijk zulke, wier windingen gelijkmatig convergeeren tot een

bronrand of verdwijnraiid.

^ 2.

Hel )iieest ahjemeene veld met een eindii/ aantal singuliere punten.

Zij gegeven een willekeurig eindig continu vectorveld op den bol

met een eindig aantal singuliere punten. Zij JSf een der singuliere

punten, dan zullen we onder een N omstroomende raakkromme

verstaan een gesloten raakkromme, die geen singulier punt bevat,

en een gebied omsluit, waarin N, doch geen ander singulier punt

ligt. Verder zullen we onder een tegen y rondstroomende raakkromme

verstaan een gesloten raakkromme, die ^V, doch geen ander singulier

punt bevat, en een gebied omsluit, waarin geen singulier punt ligt.

bestaat noch een ^ omstroomende, noch een tegen iV rond-

1) Vgl. mijn mededeeling : ^Het krachtveld der niet-Eucliüische, positief ge-

kromde ruimti'ti", deze Verslagen XV 1, p 293.
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stroonicnde raakkromme, dan zullen we jV een naakt .siiif/uUer pu/it

noemen, anders een ln'dukl suujuUer punt.

We aullen aannemen, dat N^ een bedekt singulier |iiiiil is, en

twee gevallen onderscheiden

:

Eerste geval. Er bestaat geen JV omstroomende raakkromme. TA]

dan Q een tegen N rondstroomende raakkromme, en komen we
overeen, een willekeurige raakkromme ;• binnen {}, wanneer ze p
bereikt, verder langs q te vervolgen i-esp. terug te loopeu, tot ze N
bereikt, dan blijkt ook r een tegen ^\' i'ondstroomende raakkromme

te zijn. We kuimen dus liet biniieiigebicd van q opvullen met elkaar

niet kruisende, tegen N rondstroomende raakkrommeu op dezelfde

wijze als in de tweede mededeeling p. 713 voor een eliiptisclien

sector is uitgevoerd.

Construeeren we een zoo ver mogelijk voortgezette welgeordende

reeks van <> omsluitende, en buiten (> -jen steeds aangroeiend opper-

vlak begrenzende, tegen N rondstroomende raakkroinmen, dan con-

vergeert die hetzij lot een tegen N rondstroomende i-aakkromine,

hetzij tot een uit enkelvoudige gesloten raakkrominen bestaanden

omtrek, die nog andere singuliere punten dan ^V bevatten kan, en

alle in de tweede mededeeling p. 706 en 707 voor den grensomtrek

eeiier spiraalvormige raakkromme afgeleide eigenschappen bezit. Het

binuengebied van dien omtrek, dat zicli geheel niet elkaar niet

Fig 2. Veld van rondslrooming met (gearceerde) nevenvelden.

Eerste geval.
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kruisende, tegen JS/' rondstrooinende raakkromnion laat opvullen,

noemen we een )-onchirooini7i(/ssectoi' van ^.
I^ kan oneindig veel buiten eikaar liggende rondstroomingssectoren

bezitten, maar daaronder zijn er slechts een eindig aantal, die een

bepaalden eindigen afstand van y bereiken.

De door de verscliillende rondstroomingssecloreu \nn ^V bedekte

gebiedsverzameling noemen we het veld rondstrooming van JSf.

We beschouwen nu die restgebieden van dit veld van rondstrooming,

welke worden begrensd door een tegen een ander singulier punt X^,

rondstrooinende raakkromme, en vullen ze op met elkaar niet

kruisende, tegen N^ rondstroomende raakkrommen. De gebieds-

verzameling die op deze wijze bij elk der punten ^V,. met raak-

krommen wordt opgevuld, bezit geheel de structuur van een veld

van rondstrooming; we zullen haar een nevenveld van rondstroorninq

van N noemen. Het punt A' bezit dan slechts een eindig aantal

nevenvelden van rondstrooming.

Het veld van rondstrooming van N be[)aalt met zijn nevenvelden

tezamen op den bol een eindig aantal restgebieden.

7\veede geval. Er bestaat een N omfitrooniende raahkromine. TA]

Q die kromme, dan construeeren we \an y uit naar buiten een zoo

ver mogelijk voortgezette welgeordende reeks van o omsluitende, en

buiten q een steeds aangroeiend oppervlak begrenzende, JSf om-

stroomende raakkrommen. De limiet r^, waartoe deze reeks conver-

geert, is hetzij een ]s! omstroomende raakkromme, hetzij een singuliere

punten bevattende, uit enkelvoudige gesloten raakkrommen bestaande

omtrek, die alle in de tweede mededeeling p. 706 en 707 voor den

grensomtrek eener spiraalvormige raakkromme afgeleide eigenschappen

bezit.

Construeeren we evenzoo van 5» uit naar binnen een zoover mogelijk

voorlgezetie welgeordende reeks van door q omsloten, en om N een

steeds afnemend oppervlak begrenzende, N^ omstroomende raak-

krommen, dan is de limiet t„, waartoe deze reeks convergeert, hetzij

het punt W, hetzij een N omstroomende raakkromme, hetzij een

uit een eindige of aftelbare verzameling van tegen N rondstroomende

raakkrommen bestaande omtrek.

Is Tj zulk een JV" bevattende omtrek, dan kunnen we de binnen-

gebieden daarvan opvullen met elkaar niet kruisende tegen N rond-

stroomende raakkrommen

.

Is T„ een N omstroomende raakkromme, dan kan er geen tegen

JS rondstroomende raakkromme bestaan, die met t, een punt gemeen

heeft. Immers dan zouden we in de terminologie van § 3 der tweede

mededeeling tusschen iV en t„ zoowel een positieve als een negatieve
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kromme dor derde sooii l)c/,iUcii, en konden daarvan uilgaan lot

het opvullen van liet binnengebied van t„ niet elkaar niel kruisende

raakkrommen. Daarbij zo» dan een even groot aantal elliptisclic als

liyiierbolisdie sectoren moeten worden gevonden; er zou dus minstens

één liyperboliselie sector binnen t^ bestaan; deze zou ccliler aan-

leiding geven lot A^ omslroomende raakkrommen binnen t„, wal is

uitgesloten.

Is dus T„ een A' onistrooinende raakkromine, dan iieslaal binnen

Tj op eindigen al'sland van t„ een A' bevattende omtrek t'^, die

bestaat uit oen eindige of aflelliare verzameling van tegen A' rond-

stroomende i-aaUkrommcn, en waarbinnen alle bestaande tegen A^
roiidstroomende raakkrommen liggen. Reduceert t'„ zicli niet lol iicl

enkele punt A', dan kunnen zijn binnengebiedcn worden ojigevuld

met elkaar niet kruisende, tegen A' rondstroomende raakkrommen.

De elkaar niet kruisende raakkrommen, waarmee zich vervolgens

het ringgebied tussclien t„ en t'^ opvullen laat, moeten eenorzijds

hetzij alle in r„ uilloo|)en, hetzij alle spiraalvormig tot t^ convergeeren,

on andererzijds hetzij alle in t\ uitloopen, hetzij alle spiraalvormig

tot t'„ convergeeren.

Om het ringgebied tussclien t„ en r, met elkaar niet kruisende

raakkrommen op te vullen, consirueeren we daartusscheii een A^

omstroomcnde raakkromme rj, die zich zoover mogelijk van t^ on

Tj verwijdert. Tussclien t„ eu rj voegen we vervolgens zoo mogelijk

een A' omstroomande rankkromme i\ in, die zich zoover mogelijk

van T„ en r^ verwijdert; evenzoo tussclien rj en Tj zoo mogelijk

een A' omslroomende raakkromme rj, die zich zooxer mogelijk

van /'t en t, verwijdert. Dit tusschenvoegingsproces herhalen we zoo

dikwijls mogelijk, eventueel tu maal, en voegen ten slotte de grens-

krommen toe. We zijn dan zeker, dat geen verdere A" omslroomende

raakkrommen kunnen worden tusschengevoegd, zoodat de eventueel

van raakkrommen \iij geble\en gebieden tusschen t„ en Tj ling-

gebieden moeten zijn.

Zij o zulk een ringgebied, begrensd door de A^ omslroomende

raakkrommen r^, en r^ , dan laat « zich opvullen met elkaar niet

kruisende raakkrommen, die eenerzijds hetzij alle in r^, uitloopen,

hetzij alle spiraahormig tot i-^, con\ergeeren, en andererzijds hetzij

alle in ?V/ uitloopen, hetzij alle spiraalvormig tot r^ convergeeren.

Het op deze wijze geheel met elkaar niet kruisende raakkrommen
opgevulde binnengebied van r^ noemen we het veld van rondstroo-

ming van N.
We vullen verder weer elk resigebied van dit veld \'an rond-

strooming, dat wordt begrensd door een tegen een singulier punt A'a
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Fig. 3. V'eld van rondstrooming met (gearceerde) nevenvelden.

Tweede geval.

rondstroomende raakkromme, op met elkaar niet kruisende tegen iVit

rondstrooniende raakkrommen, en voegen op deze wijze aan liet veld

van rondstrooming van X een eindig aantal nevenvelden van rond-

strooininij toe, waarna op den bol nog slechts een eindig aantal

restgebieden overblijxen.

Bescliouwen we vervolgens een eindige, gelijkmatig continue vectoi'-

distributie met een eindig aantal singuliere punten in een meervoudig

samenhangend deelgebied 7 van den bol met eindig aantal randen.

Onder een gesloten raakkromme zullen we dan, behalve elke raak-

kromme, waaraan we vi-oeger dezen naam hebben gegeven, ook

verstaan elk systeem van n buiten elkaar liggende enkelvoudige

raakbogen en ??, cjklisch geordende singuliere punten of randen

jV, , JS/\, ^Y3,...xV„, waartusschen die raakbogen achtereenvolgens

loopen van N, naar ^V^ , van N^ naar J\\ ,.. . en van N,, naar JS/^ .

In het bijzonder heet dus ook een enkelvoudige raakboog, wiens

eindpunten op eenzelfden rand liggen, tezamen met dien rand een

gesloten raakkromme. Verder zullen we onder de randen van zulk

een veld kortheidshalve de singuliere punten mee verstaan. Ten slotte

zullen we een gesloten raakkromme, die geen rand bevat, en een

deelgebied van 7 omsluit, waarbinnen N, doch geen andere rand

ligt, noemen een X 01astroomende raakkromme, en een gesloten raak-

kromme, die N, doch geen andere rand bevat, en een deelgebied

van 7 omsluit, waarbinnen geen rand ligt, noemen een tegen N
rondstroomende raakkromme. Naakte en bedekte randen defmieeren

we dan analoog als zooeven naakte en bedekte singuliere punten.
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Voor een bedekte rand laai zicli oji dezelfde wijze, als hoven

voor een bedekt singinlier punt is geschied, het veld van rondstrooining

constnieeren ; de wijze van begrenzing daarvan ondergaat in dit

iiilgeiireidere geval geen verandering, alloen treden in plaats van

gesloten raakkrommen in cngereii zin op gesloten raakkrommen in

minieren zin. De opvulling van dit veld met elkaar idet kruisende

raakkronmien, on de toevoeging der nevcnvelden i)choe('t evenmin

wijziging.

Onder de orde van het veld zidlon wc verstaan tweemaal het

aantal naakte randen plns driemaal hol aantal bedekte randen.

We gaan nu uil van een eindig, gelijkmatig conlinn vectorveld

in een deelgebied van den lutl met oen eindig aantal randen, die alle

hetzij zich reduceeren tot een enkel punt, hetzij bestaan uit raakbogen,

die een van hun zijden naar het veld toekeeren, terwijl we in het

laatste geval aannemen, dat elke fundumeiitaalreeks van in een segment

\'an een rand op elkaar volgende punten slechts één grenspunt bepaalt,

hetgeen we uitdrukken, door den rand enkelvoudiff te noemen.

Optreden van spiralen in de randen is dus uitgesloten.

We zullen twee bewerkingen aangeven, die beide dit veld terug-

brengen tot een eindig aantal velden van dezelfde soort, doch van

lagere orde:

Eerste reducecrende bevjerking : We coristriieeren in het gegeven veld

een zoodanige gesloten raakkromme, die, tezamen met elk der heide

deelvelden die het bepaalt, minstens twee der randen van het gegeven

veld bevat.

Elk der beide deelvelden is dan n.1. van lagere orde, dan het

oorspronkelijke veld.

Tiveede reduceerende betoerking : We construeeren bij een bedekten

rand het veld van rondstrooming met zijn eventueele nevenvelden.

Elk der restvelden is dan n.1. van lagere orde, dan het oorspron-

kelijke veld.

Uit den ordeverlagenden invloed der i'educeerende bewerkingen

volgt, dat na een eindig aantal toepassingen daarvan hetzij luets meer

is overgebleven, hetzij slechts zulke velden over zijn, waarop geen

der beide bewerkingen meer kan worden toegepast.

Dan echter bestaat in deze restvelden geen gesloten raakkromme,

zoodat ze afstroomende velden zijn.

Ontbreken deze laatstoverblijvende restvelden, dan laat het oor-

spronkelijke veld zich door uit raakbogen besta,ande enkelvoudige grenzen

verdeelen in een eindig aantal velden van rondstrooming met neven-
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velden, hetgeen we zullen uitdrukken door het, een rondstroomend
veld te noemen.

Het rondstroomende veld kan worden beschouwd als de tegenhanger

van het in \ 1 geanah'seerde afstroomende veld.

Een duidelijk voorbeeld van een rondstroomend veld is het diver-

gentielooze krachtveld \an een eindig aantal positieve en negatieve

wervelpunten ').

We hebben dus bewezen:

Stelling 2. Een eindig continu vectomeld op den bol met een eindig

aantal singuliere punten laat zich door uit raakhogen bestaande enkel-

voudige grenzen verdeelen in een eindig aantal afstroom.ende velden

en een eindig aantal velden van rondstrooming

.

Bij de hierbij optredende opvulling van het veld met elkaar niet

kruisende raakkrommen kunnen spiralen niet optreden in de grens

van een der afsti'ooniende velden of velden van rondstrooming, en

in het inwendige daarvan slechts op de volgende twee manieren

:

1°. Een veld van rondstrooming van de tweede soort kan met

spiralen opgevulde ringgebieden bevatten.

2". Een afstroomend veld kan bronranden of verdwijnranden be-

zitten, waaromheen alle raakkrommen spiraalsgewijs vertrekken resp.

aankomen.

§ 3.

De stelling van het invariante punt op den bol.

In de eerste mededeeling over dit onderwerp (deze Verslagen

XVII 2> is op p. 903 een willekeurige één-éénduidige continue transfor-

matie van den bol in zichzelf in verband gebracht met de vectordistri-

butie, waarvoor in elk punt de vectorrichting bepaald wordt door den

kortsten groote-cirkelboog, die dat punt met zijn beeldpunt verbindt,

waarvoor dus als singuliere punten optreden: 1°. de voor de trans-

formatie invariante punten. 2". de punten die hun tegenpunt als

beeldpunt bezitten. De singuliere punten der laatste soort vormen

zoowel voor transformaties met omkeering der indicatrix als voor

transformaties met invariante indicatrix een afgesloten puntverzameling

\an de meest algemeene soort, die het vrijwel onmogelijk maakt,

om uit de eigenschappen der vectordistributie het bestaan van minstens

ij Vgl. mijn boven geciteerde mededeeling : „Het krachtveld derniet-Euclidische,

positief gekromde ruimten."
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iHMi iiniiriiiul |iniit voor Iranslbrmaües met invariaiilc iiidicali'ix

af Ie leiden.

Het in deze storende pnnlvcrzamcling gelegen bezwaar verdwijnt

eeliler voor een andere nit do transfoi'nialie afgeleide vcclordislrihntie.

Om deze te construeeren, brengen we door elk punt I' een

cirkel aan, die zijn beeldpunt F en een vast punt O bevat, en

bepalen de vectorrielifing in 7^ doorden O ??ir'< bcvattenden cirkelboog

FF'. Zij Q het punt, waarvan O het beeldpunt is, dan treden als

singuliere punten der vectordistributie op: 1°. het j)unt O. 2". liet

punt Q. ^°. de voor de transformatie invariante punten.

Heeft deze vectordislributie een oneindig aantal singuliere punten,

dan is zeker een imariant punt aanwezig; wc nemen dus in het

volgende aan, dat het aantal singuliere punten eindig is, en onder-

zoeken eerst den aard der singulariteit in O.

Voor een punt /' in voldoende nabijheid van O verschilt de vector-

richting onbepaald weinig van de ricnUng van het geodetische cirkel-

boogje OP. Bij een omlooj) van een cirkeltje om O is dus de totale

hoek, dien de vector ten opzichte van de raaklijn aan het cirkeltje

draait, nul, zooddt de sintjulariteit bij reductie aanleidiny (jeeft tot

een straalimnt.

Om den aard der singulariteit in Q te onderzoeken, beelden we

den bol zoodanig stereographisch af op een Euclidisch vlak, dat O
het oneindige van dat vlak representeert. In dit Euclidische vlak

wordt dan in elk punt de vectorrichting bepaald door het rechte-

lijnsegment, dat het punt met zijn beeldpunt verbindt.

In het Euclidische vlak is het beeld van een oneindig klein cirkeltje

om Q een oneindig, groote cirkel ; de oneindig kleine en de oneindig

groote cirkel bezitten voor transformaties met invariante indicatrix

tegengestelden omloopszin; voor transformaties met omkeeriiig der

indicatrix gelijken omloopszin. In het eerste geval beschrijft bij een

omloop van het oneindig kleine cirkeltje de vector een hoek 2jr in

aan den omloop tegengestelden zin; in het laatste geval een hoek

2jr in met den omloop mee gerichten zin.

De .singulariteit in Q geeft dus bij reductie voor transformaties met

invariante indicatrix aanleiding tot een sfootpunt, voor transformaties

met omkeering der indicatrix tot een straalpunt.

De beide straalpunten, die volgens stelling 8 der tweede mede-

deeling (p. 721) in de gereduceerde distributie moeten aanwezig zijn,

komen dus bij een transformatie met omkeering der indif^atrix uit

de punten O en Q voor den dag; bij een transformatie met invariante

indicatrix echter kan het tweede straalpunt slechts door een voor de

transformatie invariant punt geleverd worden.
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Dit bewijs overtreft de heide vroeger gegevene ') in ecnvoudiglioid,

maar leert niet, zooals deze, lioe men hij geleidelijke coMslruclie der

transformatie ten slotte gedwongen wordt, een imariaiil [iiinl toe

te laten.

§ 4.

De indexrelatie voor een eimliy aantal singulieri' punten.

We knnnen ons de vraag voorleggen, of het aantal singuliere

punten eener eindige continue vectordistrihutie op den hol, dat volgens

stelling 2 der eerste mededeeling niet nul kan zijn, overigens wille-

keurig is, en verder, of de blijkens stelling 8 der tweede mededeeling

niet geheel vrije structuur der singuliere punten nog aan andere

beperkingen, dan de in die stelling uitgedrukte, onderhevig is. Deze

\i'agen laten zich \olledig beantwoorden door de volgende aan het

bewijs der wet van Euj.er analoge redeneerwijze, waarop ik door

den Heer Hadamard ben gewezen.

De totale hoek, dien bij eindige stereographische afbeelding van

het binnengebied eener slechts één singulier punt omhullende eidcel-

vondige gesloten kromme op een Euclidisch vlak de vector bij een

omloop ronddraait in den zin van dien omloop, en die volgens stelling

5 der tweede naededeeling (p. 717) gelijk is aan -t (2 -\- ii^ — hJ,

waarin ?ï^ het aantal elliptische, //. het aantal hyperbolische sectoren

van het singuliere punt voorstelt, kan worden voorgesteld door 2kjT,

waarin k een geheel getal is, dat we den int(e.c ') van het singuliere

punt noemen.

Voor een enkelvoudige gesloten kromme, die n singuliere punten

met indices l\ , k, , k^ , . . . . kn omhult, is de totale hoek, dien bij

eindige stereographische afbeelding van het binnengebied dier kromme
op een Euclidisch vlak de vector bij een omloop ronddraait in den

zin van dien omloop, gelijk aan 2:T{k^ -|- ^'^ -|- • • • • '^'"). zooals terstond

blijkt, als we het beschouwde binnengebied door enkelvoudige kurven-

liogen verdeelen in n binnengebieden van enkelvoudige gesloten

krommen, die elk slechts één der singuliere punten bevatten.

We loopen nu op den bol een zekeren grooten cirkel, die geen

singulier jmnt op zich bevat, om; de totale hoek, dien daarbij in den

) Deze Verslagen XVII 2, p. 750; XVIIl 1, p. IIC.

-I Deze uitdrukking wordt (niet voor het singuliere punt zelf, doch voor eenhel

omhullende kromme) gebruikt door Poincaré, „Sur les courbes dafinies par une

equation di/ferentielle" ,
!« mémoire, Journ. de Math. (3) 7, p. 400. De eenduidige

continue vectordislributies daar behandeld zijn van een bijzondere, algebraïsche

soort, zoodat er alleen indices r 1 en — 1 optreden.

4
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/,in van een ceimiaiil op (k'ii hul ;uuij;viiomcii indic-alrix de Ncctor-

rk'litiiig ten opziclile van ilc riiaklijnricliling draait, is gelijk aan 2//.T,

waarin /; een gelice! getal is.

Bij dien ondoo]t wordt een der liclflon, waarin de bol door den

groeien cirkel wordt verdeeld, onigeloojten in den /An dei indicatrix,

de andere legen den zin der indicatrix; vooi' de eerste bollielft di-aait

dus liij een ondoop de veclor Ion oiiziciilc van de raaklijn een lioek

2A.T in den z,in van den ondooj), voor de tweede bolliell'l een iioek

2hjr tegen den zin van den ondooj).

De totale iioek, dien bij eindige stereograpliisciie afbeelding van

de eerste resp. tweede boUielfi op een Euclidiscli vlak de vector bij

een ondoop i'onddraait in den zin van dien omloop, is dns gelijk

aan 2 (J -j- h) .t resp. 2 (1 -— h) -t.

Liggen in de eerste bollielft m singuliere punlcii niet indices

k^, k„ . . . k,,,, in il(? tweede bollielf' n — w singuliere punten met

indices Z„,+i, ^-,„-[-2, • • • 4, dim hebben we:

k, + A-, + . . . k,n = 1 + h,

/•„,-!- 1 -|- A'm-l-ïï -r . . . i',, ^ 1 — /(,

k^+k, + ...+ kn-l + K = 2,

zoodat dg .SOI)} der indices der singuliere punten gelijk is min 2,

een xeralgemeening van de door Poincaké \oor het door hem be-

handelde bijzondere geval aangetoonde betrekking'), terwijl de struc-

tuur der singuliere punten aan de volgende beperkende eigenschap

onderworpen is:

Stelling 3. Hit dubbele aantal singuliere punten plus het aantal

elliptische sectoren is gelijk aan het aantal hgperholische sectoren plus vier.

Zoowel de noodzakelijkheid van het bestaan van ten minste één

singulier punt, als van ten minste twee straaipunten na reductie,

liggen in deze stelling opgesloten, en vinden er hun eenvoudigsten

bewijsgrond.

We zullen ten slolte laten zien, dat het (eintlig onderstelde) systeem

der singuliere punten aan geen andere beperking, dan de in stelling

3 uitgesprokene, is onderworpen.

Nemen we n.1. een willekeurige eindige puntverzameling als sin-

guliere punten aan, omge\'en we ze elk met een zoodanige enkel-

voudige gesloten kromme, dat deze elkaar niet snijden, en geven

we binnen en op die krommen aan het vectorveld een aan stelling 3

voldoende, doch overigens geheel willekeurige structuur. We moeten

dan aantoonen, dat het buitengebied dier krommen zich laat opvullen

1) l.c. p. 405.
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met eea aan de reeds bestaande aansliiileiide eindige (•untiiiiie vector-

distributie zander singnlieie punten.

Daartoe nemen we voor de gesloten kiomnien een zekere cvklisclie

volgorde aan, en verbinden ze elk met de er op volgende door een

zoodanigen enkelvondigen knrvenboog, dat deze elkaar niet snijden,

en dus op den bol twee door enkelvoudige gesloten krommen be-

grensde vrije gebieden y, eji y^ worden bepaald. We construeeren

dan langs de ingevoegde kur\'enbogen in aansluiting aan de bestaande

zoodanige eindige continue vectordistributies zonder singuliere punten,

dat de totale hoek, dien bij eindige stereographische afbeelding van

Vi op een Euclidiscli vlak de vector by een omloop ronddraait, nul

is. Dan kan op de in de tweede mededeeling p. 719 aangegeven

wijze Vi worden opgevuld met een aan de bestaande aansluitende

eindige continue vectordistribntie zonder singuliere punten.

Daar nu evenwel de singulariteiten zoo zijn gekozen, dat ze aan

stelling 3 voldoen, wordt bij een omloop van het eindig stereograpliisch

afgebeelde complementairgebied van y^ door den vector een totale

hoek 4:t in den zin van den omloop beschreven, dus bij een omloop

van het eindig stereographisch afgebeelde gebied y^ zelf een totale

hoek nul. Derhalve laat ook y.^ zich opvullen met een op zijn

grens aan de bestaande aansluitende eindige continue vectordistribntie

zonder singuliere punten, waai-mee het ontbreken van andere dan de

in stelling 3 uitgesproken bepei'kingen is aangetoond.

Wat de (in eindigen getale aanwezig onderstelde) singuliere punten

eener eindige continue vectordistribntie in het platte vlak beircfl,

nóch hun aantal, nóch hun structuur is aan eenige beperking onder-

worpen.

ERRATA.
In mijn mededeeling: „Het kracldveld der niet-Euclidisckc, negatief

(jekromde ruimten," deze Verslagen XV J.

1 1

p. 82 r. 2 v.o. staat

;
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Wiskunde. - De Heer Jan üe Vhies bicdl eene niededeeling aan,

getiteld: „Een qundrupeUnvolutie in hel platte vlak, en een

daannede verbonden trlpelinvolutie."

1. In een opstel getiteld „Eene rangM-hikkimj van Iwl puiitfiirelil

in involutorische groepen" (Verslagen der Kon. Akad v. Wet. reeks '.i,

deel VI. l.i. 92—102; 1888; Arcliives Néerlandaises, t. 23, p. 355—366)

heb ik de involiities beschouwd, waarvan de groepen l)cstaan uit

basispunten van bundels begre|)eu in een net van vlakke krommen

van den «'" graad met — n (?; + 3) — 2 vaste basispunten. Onlangs

heeft Dr. \V. van dek Woude (Zittingsverslag van 26 Maart 1910)

een bijzondere kubische involutie van den eersten rang in het platte

vlak onderzocht. In het volgende opstel zal ik de involutie beschouwen,

waarvan elke groep uil de snijpunten van twee kegelsneden a^ en (i"

bestaat, welke tot twee bundels («) en (f?j, met de basispunten Ak en

Bi (i- := 1, 2, 3, 4), behooren. Deze qiiadrupelinvoliitie worde door

[Py aangeduid.

2. De acht basispunten zijn blijkbaar singuliere ptmten van {P)*.

Immers op de kegelsnede ;?"/,- welke door Ak kan gelegd worden,

snijden de kegelsneden o'' een kubische involutie in, waarvan elk

drietal met A^ een quadrupel \an [Py vormt; /i^/j en «\ noem ik

de singidiere kegelsneden.

Op een willekeurig aangenomen rechte bepalen («) en (/i) twee

involnties; hun gemeen.schappelijk paar behoort tot een quadrupel (P).

De rechten an^ Ak Ai en bki^BkBi bevatten oneindig vele paren
;

op a,, bepaalt (/5) een involutie, waarvan de paren tot quadrupels

worden aangevuld door de paren, welke (/i) op a,, insnijdt. Ijater

(§ 4) zal blijken dal deze 12 rechten niet de eenige singuliere

rechten zijn.

Elke n" bevat 6 quadrupels met een dubbelpunt (coïncidentie)

P^^P^, welke tot de biquadratische involutie behooren, die door

(^) wordt ingesneden ; de punten F^ , I\ welke nog in zulk een

quadrupel voorkomen, noem ik vertakkingspunten van [Py. In elk

shigulier punt bevindt zich een coïncidentie, waar de overeenkomstige

singuliere kegelsnede door een kegelsnede van het tweede stelsel

wordt aangeraakt. De meetkundige plaats der coïncidenties heeft dus

met een u^ tien punten gemeen ; de co'incidentiekromme is derhalve

een kromme van den vijfden graad, y^ wqW'^q éoov da acht singidiere

punten gaat.

De kubische involutie op de singidiere kegelsnede ^-k heeft vier
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groepen met een diibbelpnnt; dus is Ak vertakkingspunt in vier

quadrupeis, zoodat de ni. pi. der vertakkingspunten viermaal door

elk singulier punt gaat. Daar een willekeurige o% in zes quadrupeis,

twaalf vertakkingspunten bevat, is de vertakkingskromme een kromme
van den veertienden yraad, </", met acht viervoudige 'pti,nte?i, in

Ak en B/c.

3. Beschouwen we .4^ , A, , A^ als hoofdpunten van een quadra-

tisclie transformatie, dat gaat («) over in een waaier (*l'i), ((J) in een

bundel di') van biquadratische krommen door de vier punten B'k,

met dubbelpunten ia A^ , A^ , A^. Blijkbaar wordt de coïncidentie-

kromme y' omgezet in de poolkromme .t" van A\ met betrekking

tot {B'), d. i. de m. pi. der raakpunten van de krommen B'^ met

stralen door ^4',.

In A^ heeft jt' een drievoudig punt, waarvan een raaklijn door

A\ gaat, omdat de kromme ^'\ welke A\A, in A.^ raakt, daar

tevens door de poolcubica van .4'j wordt aangeraakt ').

In B'k heeft .t' de rechte A\B'ic tot raaklijn. Het is gemakkelijk

in te zien, dat in ^4'; 15 raaklijnen van .t' samenkomen ; deze

rechten zijn buigi-aaklijnen van krommen ^'\ en worden door de

quadratische transformatie omgezet in kegelsneden ir, die elk door

een (i" geosculeerd worden.

De quadrupeüjivolutie {Py heeft bijgevolg vij/tieii drievoudige puitten

In elk dezer punten zullen y' en <p'" elkaar moeten aanraken.

Buiten hun 32 in de singuliere punten gelegen doorsneden hebben

ze dus nog 8 punten gemeen. Deze moeten vier paren R't , R"t vormen,

die elk uit twee coïncidenties zijn samengesteld; m. a. w. {Py bezit

vier quadrupeis, waarin P^;^P, en P^ P^ is. Blijkbaar zijn R't

en R"ic de raakpunten van twee elkaar dubbel aanrakende kegel-

sneden «-, ^' ; de contaclkoorde R't R'k wordt door Ch aangeduid.

4. Laat men de rechte / om een punt 7", wentelen, dan beschrijft

het op haar gelegen paar /-*,
, P,, van {Py een kromme t* met drie-

voudig punt 1\, waarvan de raaklijnen gericht zijn naar de punten,

die met 1\ een quadrupel vormen. Deze kromme gaat door de

singuliere punten Ak , Bk en door de punten, welke T^Ak en T^Bk

gemeen hebben met de singuliere kegelsneden ^i^k en u'^k- Elke der

acht raaklijnen t welke r' door 1\ zendt, draagt een coïncidentie

1) De audere twee raaklijnen van hel drievoudig punt zijn de raaklijnen aan de

beide (E'*, welke in Aj een keerpunt bezitten.
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J\ l\. I)c i'ocliloii t, welke (wee siimengcvallcn punten der (ƒ')'

bevallen, oniliullen dus een kronniie der aciitstc khisse, t„.

Daar elke / aan een bepaald piinl \an y' is toegevoegd, is t,,

evenals deze, van liet geslaciil zes, bezii deriialve 15 dubbelraak-

lijneii. Hiertoe beliooren de 12 boven aangewezen singuliere recliteii

<tu en hi,i, die ieder een invohitie {l\ , J\), dus twee coïneidenties

bevatten.

Is (/ een der overige drie dubbeli'aaklijncii, dan lieblieii de (pia-

dratisclic involuties, welke {«) en (,i) o\) liaar l)cpalen, de did)bel-

punten gemeen; zij zijn dus identiek. Ook de dri/' reclilen (/ zijn

deriialve shiijulier, en (/•')' bezit vijftien siiujuliere irchfen.

Worden elke twee kegelsneden ii'' en ^- aan elkaar toegevoegd,

die (l in hetzelfde puntenpaar /'',, P.. snijden, dan zijn de bundels

(«) en {ji) projectief' en Ireiigeii een kubisclie kroniine <!" \oort,

waaro|) ze eenzelfde centrale invo!uli<> (/-*,, /*/) insnijden. De reciiten

I\ P^ komen samen in liet legenpunl D der groepen A/c en Bk-

De m. pi. t' der met D collineair gelegen paren valt blijkbaar

nilcen in ff" en een kegelsncdc mei tlubbelpunl D, welke niet door

^'1/.. Bk gaat, dus uit de andere twee singuliere rechten (/ moet

bestaan. De drie punten /) zijn derhalve de hoekpunten van een

driehoek die de rechten d lol zijden heeft ; dil wordt ialrr langs

anderen weg bevestigd (§ 7).

5. Op (i^.^ en rtj^ bepalen (a) en (,}) Iwee [irojectieve involuties

in half-perspectieve ligging; immers hel snij|nnit -1i2,34 -^ 'S;,, van

(1^^ en r?34 komt voor in twee tot eenzelfde quadrupel behoorende paren.

Hieruit volgt, dat de rechten, die de punten van een paar P^, P..

met de punten P,, P^ \an het overeenkomstige [laar verbinden, een

kromme der derde klasse omhullen, die a^„ en r/„, tot raaklijnen

heeft. Zijn Qi,2 G" ^^1.2 ^^ coïncidenties der op a^^ ingesneden in-

volutie, Q3, Q^ en R^, R, de punten van c/,,, die met hen twee

(piadrupels vormen, dan is Q^Qui '^^ raakliju in (^^ enz. Daar de

bedoelde kromme door a.,^ in Q„ (}^, R^, R^ gesneden en in het bij

aS'i,3 behoorende punt ,S^ geraakt wordt, is zij een kromme van den

zesden graad.

De recliien P,P^ en P,J\ zijn geconjugeerde raaklijnen; P^P^ en

PiPt vormen een paar van hetzelfde stelsel. Hieruit \olgt, dat de

m. pi. der nevenpunten J^' = {P,P„ PJ\) en X" e^{P,P„ PJ\)
van vierhoek (P) een kidnsche kromme, «'15,34, is; haar snijpunten

mei aj3 zijn Q,_,, R^,^ en .Sj ,.

De rechte nz^N'N" beschrijft een waaier; immers de rechten n
zijn de poollijnen van /S,,3 t.o.v. den bundel (ji). De paren (xV, A'")
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vormen dus op de kromme «',.,34 een centrale involutie. Waar in

het vervolg sprake is van een der drie punten ^4a-/,„,„ en de daaraan

toegevoegde kubisclie kromme fi\/_,„?i, zullen deze door ^1* en «"•

aangeduid worden ; analoge beteekenis hebben B^ en ji*.

6. Als P, de rechte / doorlooiit, dan beschrijven de punten P..,

Pj, P^ een kromme van den zevenden graad, X' ; met / heeft zij het

op die rechte gelegen paar gemeen benevens de punten, waarin /

de coïncidentiekromme y^ snijdt. Daar / met elke der singuliere

kegelsneden ,i\, u°k twee punten gemeen heeft, zijn J/, en Bk dub-

belpunten van X' . Met de kromme ;.", die bij /' behoort, heeft ze in

de singuliere punten 32 dooi'sneden ; \an de overige 17 vormen 3

een quadrupel met het punt (//'), 14 behooren tot 7 (piadrupels, die

elk een punt op /, een tweede op /' hebben.

Om tle klasse te bepalen van de kromme, die omhuld wonlt door

de rechten P^P^, P^P^, P^P«, zoeken we het aantal dier rechten,

die door ^1^ gaan. Vooreerst behooren iuertoe de rechten naar de

punten 7^, en P,, welke tripels vormen met de beide op / gelegen

jtunten L\ van ii\. Daar A^A^ een paai' \'an (/')' bevat dat in een

tpiadrupel ligt met het snijpunt van / en A„i A,,, is A^Ak ook een

der bedoelde raaklijneii. De rechten p-^P^Pi omhullen derhalve een

kromme der zevende klasse, jt., die de 12 singuliere rechten aii,bki

tot raaklijnen, de drie singuliere rechten (/ lot drievoudige raaklijnen

heeft; immers / heeft met d' drie punten P, gemeen. De krommen
.T. en .t'j die bij / en /' behooren, hebben dus in de singuliere

rechten 39 gemeenschappelijke raaklijnen ; van de overige 10 behoo-

ren 3 bij het snijpunt van / en /', 7 bij evenzoovele quadrupels,

waar\'an een punt op /, een ander puul op /' ligt.

Als / door een singulier punt gaat, valt /' uiteen in de ovei'eenkomstige

singuliere kegelsnede («/, of ji'^) en een X. Voor l= a^., bestaat /" uit de

kegelsneden ^i\ en f\, de rechte a^^ en tweemaal de rechte a,^.

Voor Iz^A^B^ vindt men de kegelsneden /i\ en «% met een kubische

kromme door de overige zes singuliere punten. Voor l^ d bestaat

X' uit (/ en tweemaal tf".

Het samenstel van / en /" is invariant t. o. \'. de transformatie,

welke de punten van een quadrupel aan elkaar toevoegt. In het

algemeen zal men een invariante kromme verkrijgen door een ver-

wantschap (hj, n) aan te nemen tusscheji de bundels («) en (ji). Bij

projectieve toevoeging vindt men een algemeene biquadratische kromme.

7. De kegelsneden, welke door de quadrupels {P) kunnen gelegd

worden, vormen een lineair stelsel van den derden rang ( cd"), dat
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voorgesteld l<;iii worden door een vergelijking

aa-^ + l3b\ -f Yc\ + ifd\ = O

Ken (laiu-loe licliooivud lijiienpaar nicl (lul)bel|)nnl in O, iieoft tot

vergeliJUiiiji

4 4 4

waar de parameters «, ^i, y, ff verbonden zijn door de betrekkingen

«,3« + ^'15/* + «uV + ''13(^=0,

welke in hel algemeen slechts één oplossing leveren.

Wij mogen liicniil liesliiileii, dal een willekeurig punt slechts één

paar overstaande zijden van een vierhoek (/') drjiagl, zoodat de

nevenpnnten N, N', N" der vierhoeken (/') in de groepen van een

ti'ljK'IInroIiitif zijn te rangschikken «velke door {iVy zal worden

aangeduid.

De rechten s = PkPt en s' ^ P,„Pn zijn bijgevolg aan elkaar toe-

gevoegd in een invoJutorische venuant.ichap, waarvan we gemakkelijk

kunnen aantoonen dat ze quadrntiscli is. Laat men toch .5 om een

l)Mnt O wentelen, dan zal s' in twee van haar standen door O gaan,

nl wanneer ze samenvalt met een der rechten van het lijnenpaai'

(s,s') dat O tot dubbelpunt heeft; d.w.z s' omhult een kegelsnede,

als * een waaier beschrijft.

De q^iiadratische involutie {s,s') heeft, blijkens § 4, de rechten d

tot hoofdrechten; immers d vormt een paar met elke rechte door />.

Hieruit volgt opnieuw, dat de drie punten D de hoekpunten zijn

van den door de rechteji (/ gevormden driehoek.

De coincidenties (dubbelrechten) der involutie zijn de boven aan-

gewezen contactkoorden Ck (^ 3). Volgens een bekende eigenschap

der quadratisehe involutie zijn de hoofdrechten d de diagonalen der

door de dubbelrechten Ck gevormde vierzijde. In vei'band hiermede

stellen we ciCi^Cki en Cu Cmn ^^ <-kimn- Blijkbaar is Cki de top van

een siralouinvolutie, die fi- en c, tot dubbelstralen heeft.

8. De tri|)elinvolutie (A)" heeft 6 singuliere punten \n C\i
;

'immers

Ckl draagt 00' stralenparen {s,s'), is dus nevenpunt N van 00' vier-

hoeken (/'). Later zal blijken, dat de m.pl. der overeenkomstige

paren N',N" een hlxpnidratiscJu' kromme is (§ JO;.

Ook de polen d- der vier rechten r/. t. o. v. de paren van kegel-

sneden <(% /i", waarvan ze de contactkoorden vormen, zijn slnt/ullere

punten van (A')". Elk punt (),- is als nevenpunt N toegevoegd aan
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de paren A* ', N'" van een op Ck geplaatste involutie die R'^ en R"k

(^ 3) tot dubbelpunten heeft.

Ten slotte zijn ook A* en B* singuliere punten. Zooals in § 5

bleek, zijn de overeenkomstige .sbujuliere krommen o* en ji* van den

derden graad.

De involutie [Xy heeft dus zestien singuliere punten.

Singuliere rechten van {Nf zijn blijkbaar de drie rechten d en de

vier rechten c.

De tripels {X), die door de qiiadrupels (P) van een kegelsnede

it' bepaald zijn, liggen op een kubische kromme v\ welke u° in de

zes coïncidenties der biquadratische involutie (P) snijdt. Voor de

singuliere kegelsnede a°k (die door Bi gaat) heeft i'" een dnbbel|)unt

in />'j[, waarvan de raaklijnen gericht zijn naar de vertakkingspunlen

der in Bk gelegen coïncidentie.

9. Als N^ss' de rechte / doorloopt, omhullen .? en .v' een ^/'O/h;?**'

der derde klasse, die door / wordt aangei-aakt in het punt X dat ze

met de aan haar toegevoegde reciite /' gemeen heeft. Deze kromme,

/j, snijdt / op de vier reciiten <:, is dus een kromme \an den zesden

graad.

Wij bepalen nu den graad der ui. pi. van de (|ua(lnipels (/••) die

op de raaklijnenparen van /% liggen. De kromme r', die bij een

bepaalde kegelsnede «" behoort, bepaalt o]) / drie punten .V, bevat

dus drie quadrupels der m. pi. Deze gaat driemaal door elk punt Ak,

omdat de bij jj^i behoorende i'ationale r' op / drie nevenpunten A'

van quadrupels insnijdt waarin Ak voorkomt. De bedoelde m. pi.

heeft dus met a" 24 punten gemeen, is derhalve een kromme jr'"-

inet acht drievoudige punten Ak, Bk. Zij gaat door de acht op de

rechten Ck gelegen punten R'k, R"k en raakt daar de rechten C'kR'k-,

CkR'i: aan.

De krouimen .t," en .t,'- die bij /, en /„ behooren, hebben 8 X 9:^ 72

doorsneden in Ak, Bk, 4x4^16 in de punten R'k,R"k en 4 in

het quadrupel (P), waarvoor (/,/,) een der nevenpunten is. De overige

52 doorsneden vormen 13 quadrupels (P), waarvan een nevenpunt

op /,, een tweede nevenpunt (»[) l, ligt.

Hieruit volgt, dat met de punten ^V van een reclite /overeenkomen

de paren ^V, ^V" van een kromme van den dertienden graad /''.

Met / heeft ;.'" vijf punten der coïncidentiekromme y* gemeen, welke

tevens coïncidentiekromme der involutie (A^)' is; de overige acht

vormen vier paren {X, X'). Elke rechte / draagt dus vier paren

van {X)\
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10. Do kiomiiio V' gaai diicinanl dour olk dor zes singuliere

punten /!*, B*, onuial / drie ptinlen gemeen heeft met de ovei'een-

konisligo siMgulici'e kromme tr* resp. ,5*. Ook gaat zo door de vier

singuliere punten 6'/, en, met een nader te bepalen aantal takken,

door elk der zes singuliere punten Ci,i

De krommen ;.,'' on ).,", welke bij /, en /, bcliooren, lieltben

6X9='''4 doorsnodon in .1* en /P, 4 in de punten C\; verder .

liebbcn zo IkM aan .V /,/, loegevoogdc punlonpaar gemeen benevens I

de 18 |iuiiton .\', dio olk mei oon puul van /( on oon |iuul \au /,
|

een lri|ioi van (.V)'' vorniou. Daar de overige 96 doorsneden in ^\^'

(5 punten ( ),i moeten liggen, gaal ;." viermaal door elk jjunl C'u

l'.ij iiel s/»(/ii/i('re pwd Ci,t belioori dus een sliu/uiiere /jiquadnilisc/u^

LronuDf y'/:/.

Als / langs c, vall, ontaardt ;." in de reclite (\ en de drie singu-

lioio krommen y',.. i y',, . y',, • I->(-'ze gaan alle door de singuliere

punten .!•% JP', omdat deze punten drievoudig op ;." zijn. Daar de

drie kronnnen y'it samen viermaal door de punten 61,, 61, en 6',,

moeten gaan, iioeft y'i/, een (liMcl/niii/ in C',„„ . Dat y'u minstens

óóii dubbeipunt moest hebben, kon reeds iiioruit afgoloid worden dal

oj) een aigomeene biquadratische kromme geen pareniuvolulies voor-

komen. Op de uninodale y^u bestaat sleehts één pareninvolutie ; de

paron {N',N"), die bij N ^j^ Cy. behooren, liggen dus eoUineair mot

het, dubbeipunt Cmn van y^/

.

Daar y\„ door C^ gaat, is 6'^ een ooïiicidoutie van {M f, en tevens

van (P)^ Hel derde punt iV" van het overeenkomstige tripel moet

op 6'i.,C'34 ;^ '/|2,.34 liggen. Hieruit volgt dat C',2 een der dubboi|)uulou

is van de quadratische involutie, welke {h) en (ji) op f/12,.34 iii«iiijden

;

het tweede dubbeipunt is dan C,^ . De kromme y' snijdt </i2,3j <Jus

in 6',„ , C34 en in de drie punten, welke (/.2 34 met f(^2,34 gemeen heeft.

De krommen y^^ en y\^ hebben 6 snijpunten in A^,B*, 4 snij-

punten in C'i3 , C'u , C,5 , C„j en 4 snijpunten in C\,_ en C\^ (immers

6^12 is dubbeipunt van 7%, en C,, is dubbeipunt van y\,). De overige

twee snijpunten zijn nevenpunten van twee quadrupels, die elk in

6\„ en in C,^ een nevenpunt liel>ben ; de reoiilen, welke deze twee

punten N met C^^ verl)inden, zijn blijkbaar de raaklijnen in het

dubbeipunt C,, van y\^ .

Do krommen y'j., en y'.j hebben 8 doorsneden in de punten 6'/,/,

(j in do punten A*,B* en gaan beide door C\ ; hun 16'^'' snijpunt

is een punt j^ dat niet C',„ en C,, een tripel \'ormt. Als punt van

y\„ moet N op de rechte Ci,(',, liggen, dus met 61, samenvallen.

De beide krommen zullen elkaar derhalve in 6^3 aamaken.
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IJ. Daar y\i door de .singuliere jxiuten J* en B* gaat, liggen

de singuliere punten Cu op de singuliere krommen «* en /?*. De
krommen <^('i2,3i en «'13,24 snijden elkaar in de 6 punten Cu en in

de 3 punten i)* ; het laatste volgt uit de beschouwing van her

quadrupel dat door de rechten bi;i,b,„„ o|) de rechten af„j,ars wordt

ingesneden.

De krommen n* en ^' hebben dus de 6 punten 6'/.; , de beide

punten A*, i>* en ten slotte hel jMint X gemeen, dat met de

laatste twee punten een tripel \ormt.

Voor de singuliere punten en lijnen hebbeu we dus de \oIgen(le

oriëntatie

:

Ck bevat de drie punten Ckt ;

«'*,-/,)«« bevat Aicimn, de drie punten B* en de zes punten Cu;

l^^Umn bevat Bu,:im. de drie punten A~ en de zes punten Cu;

y\i heeft een dubbelpunt in 6'„„ en gaat door de overige punten

Ci„j, door de punten Ct en Ci en door de zes punten A*, B*;

(lu,mn bevat de punten Cu en 6'„„

.

Voor de singuliere rechte (/|2,34 bestaat de kromme /''' uit v\.j ,
/''jj

en een kromme rt^osj, welke door de punten ^4*, 7>*, C^.^ en C^^

gaat en dubbelpunten heeft in de overige vier punten Cu. Ze is

een kromme van hei <j(.tliirht tiree, bevat dus slechts één pareninvolutie;

de paren (A''',A''") worden ingesneden door de kegelsneden, welke

de vier dubbelpunten bevatten, en de rechten nTEiX'X" omhullen

een kegelsnede d', die d' in vijf punten raakt.')

Door </|o_34 wordt rf^o,34 gesneden in 6',, , 63, en in de drie punten,

welke (;/i2,34 gemeen heeft met d'|2..,4; deze vijf punten liggen tevens

op de coincidentiekromme y" (§ 10).

12. Ais X de rechte (/|2,34 beschrijft, omhult de rechte n een

figuur der vierde klasse, die uit de punten C^^,C,, en de kegelsnede

f^^2,34 is samengestehi. Hieruit mogen we besluiten, dat ?i een Xro?»?»^

der vierde klasse, ).^, zal omhullen, wanneer A^ de rechte / doorloopt.

Als 71 langs c, valt, bestaat )., uit de vier punten Ci, C^,, C,^, C,,

.

Tusschen X en n bestaat geen birationale verwantschap; wel be-

paalt A" in het algemeen één rechte ??, maar op een niet-singuliere

n liggen (§ 9; \ier paren {X', X"), zoodat bij n viei' punten X
behooren.

De rechten s^P^P^, welke de coincidenties van (P)* dragen,

omhullen (^ 4) een kromme der S^''^ klasse, t^ , welke de rechten

') Zie mijn verhandeling „Ueber Curven firnfter Ordnmuj mit rier Doppel-

punkten". (Sitz. Bur. Akad. Wien, GIV, 40).
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'ikl J>kl en (Ie lioofdreclik'ii <l der (luaiJratisclie iiivolutie (.s-, .v') lol

diibbelraaklijiicii lieefl. Derhalve oiiiliiilt de rechte 0' = P,P^ een

kromme dor lO'-^ khisse, t',„, welke drie viervoudige raaklijneii d

en zes duhhelraaklijnon a/,/ en /)ki bezit {a/ct komt in de involulie

met a,„„ overeen). Het snijpunt van .s' met .v is het vertakkingspunt

N" behoorenilc l)ij de met /', en /'.^ samenvallende punten JSI

en X'. Daar geen der rechten s met de aan haar toegevoegde

.s' sanienvall, is de m. pi. van het punt (.s',.y') een kromme van

den J8''" graad. Do rciiaHiiti/skrommi' der involutie (xV)' is dus

van den (iciMienden ijnutd, heeft dubbelpunten in Ck, viervoudige

punlen in .1*, B"' en gaat natuurlijk dcK)r do \ijrtion drievoudige

punten van [Nf\5

13. Als de basisjHinten A^ en />, in hel punt E samenvallen,

gaat de quadrupelinxolutie [P)^ ove: in een tripelinvolutie met de

singulu'rc punten Al, BL{k = 1,2,3) en E. Wordt aan elke kegel-

snede n" de kegelsnede ^ï' toegevoegd, welke zij in E aanraakt, dan

heeft de biquadratische kromme s\ die de snijpunten van overeen-

komstige krommen bevat, met een willekeurig gekozen «* drie punten

Ak en twee punten P^ , P., gemeen, gaat dus driemaal door E. Bij

het singuliere punt E behoort dus een .shu/uliere biquailratische kromme

met drievoudig punt in E, welke de puiilenparen draagt, die tripels

vormen met E; zij gaat natuurlijk door de zes singuliere punten

Ak , Bk-

De coïncidentiekromme y* bezit nu een drievoudig punt in E;

immers, met een «" heeft ze de 3 punten Ak en de 4 coïncidenties

der op (v gelegen kubische involutie gemeen. In E hebben y' en b"

dezelfde drie raaklijnen.

Op een willekeurig gekozen «" liggen 4 vertakkingspunten ; daar

E vertakkingspunt is voor de tripels, waarin de beide op e" gelegen

coïncidenties voorkomen, en ook de punten Ak en Bk elk vertak-

kingspunten zijn \oor twee groepen, is de vertakkingskromnie van

de)i zesden gradd, </% en heeft dubbelpunten in de zeven singuliere

punten.

De krommen y'° en ^p^ hebben in de singuliere punten 18 door-

sneden; daar ze elkaar verder nog slechts kunnen aanraken, heeft

(P)'' zes drievoudige punten.

14. De paren (Pj , P^) die coliineair liggen met een punt T,,

vormen een krom,me t^ met dubbeli)unt 2\, waar zes raaklijnen t

samenkomen. De dragers der coïncidenties van {Pf omhullen dus
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een kromme der zi'sdc klasse, t„. Daar i^ met y' buiten de 6 i-aak-

punten der in 7\ samenkomende raaklijnen en de 7 singnliere pnnren

nog o pnnten gemeen liebben, omhullen de rechten, welke ieder

een coïncidentie met het overeenkomstig vertakkingspunt vei'binden,

een kromme der vijfde klasse.

De kromme t„ is, evenals 7% van het geslacht drie, heeft dus

zeven dnbbelraaklijnen. Hiertoe behooren de zes singuliere rechten

(iki,hki; ook de zerende, die door (/ wordt aangeduid, is siih/ulier,

omdat («) en (;ï) dezelfde involutie op haar insnijden ; het derde

bewegelijke snijpunt van twee aldus toegevoegde krommen «' en |3"

beschrijft een kubische kromme ö' met dubbelpunt in E.

Als Pi de rechte / doorloopt, beschrijven P^ en F, een kromme ).~,

die \ iermaal door E, tweemaal door Ak , Bk gaat, en / in een paar

en in vijf coïncidenties van {Pf snijdt.

De rechte p^^P^P, omhult een kromme der vierdi' Uasse, Jt^,

want de standen van ƒ>,, die door E gaan, worden geleverd door

de rechten naar de punten P,, welke tripels vormen met E en de

snijpunten P, van / en s*. Deze ji* heeft n^i en bjci tot raaklijnen;

immers op a^/ ligt b.v. een paar P„, T\ behoorende bij liet snijpunt

T\ van / met A,nE. De singnliere rechte (/ is drievoudige raaklijn

van Jt^ ; de drie op haar gelegen paren P,, P, komen overeen met

de snijpunten P, van / en (f.

De krommen .-r^ en ;t'^, die bij / en /' behooi'en, hebben dus in

de zeven singuliere rechten 15 raaklijnen gemeen; de 16"^ gemeen-

schappelijke raaklijn /* is toegevoegd aan het snijpunt van / en /'.

Door de birationale transformatie (P, p) wordt een waaier dus om-

gezet in een kromme der vierde klasse.

Als p om 1\ wentelt, beschrijft het op haar gelegen paar P,, P,

de bovengenoemde kromme t"", welke met /."' in de singnliere punten

16 doorsneden bezit; 4 snijpunten vormen elk een [)aar met een

punt \aii /; de overige behooren tot 4 paren P„, P,, waarvoor Pj

op / ligt. Met een door p beschreven waaier komt dus een door P
beschreven biqujidratische kromme n" overeen.

Daar t^ met 6^ buiten de singuliere punten om, een op E7\ ge-

legen punt en drie op stralen door T^ geplaatste paren P,,Ps gemeen

heeft, waarvoor I\ in E valt, is E een drievoudig punt o[) .t'. Op
analoge wijs blijkt dat Aic, Bk [tunten van .t' zijn. Twee krommen
-t' hebben dus in de singuliere punten. J 5 doorsneden ; het 16'^ ge-

meenschappelijk punt komt o\'ereen met den gemeenschappelijken

straal der beide waaiers.

15. Ten slotte beschouwen we nog het geval, waarin («) en (/?
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de l)ivsi,s|niiilt'ii A', cii /i', gemeen licl)licii, dus een /xiirnüirdlii/ir

(/',. /',) IK'IKIICII.

Aan de siiujaliere pinih'ii -l,,/!,; />',,/>', zijn weer kc|j;elsiicdcn

,f-",,/i'., ; f(',,<t's toogevoogd, waafvan de punten met liet overeen-

komstige singidici'o pnnt ooii paai' \(iriiu'ii.

Voegt iiu'ii woor olko a' toe aaii de fi- , die liaar in A', raakt, dan

hosohrijl'l liiiii liowogelijk snijpunt ooii liguur van ik-n 4'" graad, die

driemaal door A', on tweemaal (Joor I\ gaat, dus uit de rechte

e^E^Ji, on een kiiiiiseiie kromme e', is samengesteld, welke A',

tul dulilicipiinl lioel'l on door Iv., A,, A.„ B„ B., gaal; tevens hevat

ze het snijpiinl C van ^li^l, en B^B.^,

Daar C blijkiiaar ook lot de simjuUevi: kroiniiu; t\ helioort,

waarvan de puiilcn met E., paren vormen, is 6' ook een smjidier

jiuii/ ; lu'l kdiiil mol oik punt \aii e overeen.

Do <-(iïiici(ientiei-iv>iuiic lieel'l diilibclpunten in 7i, en I\; zij is

lii([iiadratiscli en gaat door de vier |)iinteii Ak , Bk-

Als P, de reclite / doorloopt, hosclirijft P, een P." door t', met 4

(lubbeli)unteii Ai, , 7i^ en 2 drievoudige punten E^ , E.,. We hebben

hier dns een hlraüonale involuloriscke transfurinntie van den zesden

(fmad en de eerste klasse (een paar op een willekeurige rechte),

met 7 hoofdpunten, waarvan '2 drievoudig, 4 tweevoudig en 1

enkelvoudig.

De paren op stralen door 7' vormen een kiibisclie kromme t" door

de 7 hoofdpunten ; twee krommen t'' hebben buiten de hotjfdpuuten

het paar op de verbindingslijn der overeenkomstige punten Tgemeen.

Daar door T vier raaklijnen van t'' gaan, omhullen de dragers der

coïncidenties een kromme der vierde klasse.

Dierkunde. — De Heer Hcbrecht biedt eene mededeeling aan van

de Hoeren J. Boeke en K. W. Dammerman : „De Saccus

vasculostis der visschen een receptief nerveus orgaein en niet

een klier."

(Mede aangeboden door den Heer G. C. J. Vosmaer).

Op grond van den ontwikkelingsgang en den hisloiogischen bouw

van den saccus vasculosus bij embryo's en larven van Teleostei

word in J901 ') door een van ons beiden de hypothese opgesteld,

dat men in den saccus vasculosus bij de visschen geen klier moest

zien, zooals algemeen werd aangenomen (,,Infundibulardrüse" van

') J. BoEKE. Die Bedeutung des Infiindibuliims in der Entwickelung der Knochen-

(ische Anal. Anzeiger Bd. 20, 1901.

!
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Rabl-Rückhard), doch een zintuig, een orgaan dat den een of andoren

pi'ikkel opneemt en daarop reageert (Infundibuiairorgaan). Het volgend

jaar (1902) werden in deze verslagen verdere waarnemingen bij

larven zoowel als volwassen exemplaren van Teleostei beschreven '),

die deze opvatting schenen te bevestigen, en werd een dergelijk

orgatxn in den hersenwand van Branchiostoma Innceolatum beschreven ").

In hetzelfde jaar (1902) kwam Johnston tot eene dergelijke opvatting

van den saccns vascnlosus bij ucipencer ruliicundus^) op grond van

het vezelverloop en den vorm der cellen in het orgaan. Volgens hem

zou de saccus vasculosns veranderingen \an den bloedsdriik of den

druk van het ventrikelvocht percipieeren. De ontwikkeling en de

bouw van het infundibuiairorgaan van amphioxus werd later') uit-

voeriger beschre\en en de liomologie daarvan met den saccus vascu-

losns der visschen scherper omlijnd. Doch hoewel nu de hypothese,

dat dit orgaan met den saccus vasculosus van de visschen homoloog

zou zijn, door verschillende onderzoekers werd voor juist verklaard ^),

wordt toch nog steeds aan den saccus vasculosus uitsluitend de

beteekenis van een secerneerend orgaan, niet de afscheiding van de

ventrikelvloeistof belast, toegeschreven "), behalve door Johnston (The

nervous systeni of vertebrates, 1906), en Kappers (1904, 1902).

Toch is dit, zooals hernieuwd onderzoek ons leerde, niet juist, en

moeten de eigenaardige cellen, waaruit het epithelium van den saccus

vasculosus van alle visschen, bij welke deze tot ontwikkeling kouit,

is opgebouwd, niet als kliercsllen (Studnicka) worden beschouwd,

doch in overeenstemming met de in bovengenoemde mededeelingen

geuite hypothese, als zuüuiijceHen, die in staat zijn, den een of andeven

priklel op te nemen en lamjs bepaalde hersenbanen naar bepaalde,

sclcerp omschreven gedeelten van de hersenen te geleiden, cellen die aan

hun basis rechtstreeks in een :enuirvezel overgaan, en die dus Oj) eene lijn

te stellen zijn met zintuigcellen als bijvoorbeeld die van liet reukorgaan.

Typische kliercellen komen in den saccus vasculosus niet voor.

Voor zoover wij kunnen nagaan, oefent derhalve de saccus vasculosus

geen secretorische werking uit.

Het zij ons vergund, in deze mededeeling in aansluiting aan de

I) J. BoEKE. in Verslag Verg. Wis- en Nat. Afd. K. A. W. van 25 Januari 1 902

-) J. BoEKE. in Verslag Verg. Wis- en Nat. Afd. K. A. W. vau 19 April 1902.

') J. B. .loHNSTOX. The Braiu of acipenser, in: Zool. Jahrbücher Bd. XV 1902.

*) J. BoEKE. Das Infundibularorgan ira Gehirn von Amphioxus. Anat. Anzeiger

Bd. 32. 1908 en Verslagen K. A. W. van Mei 1908.

'') o.a. door Wiedersheim, in zijne Vergl. Anatomie 1909.

") Wiedersheim, B. Haller, Edinger, etc.
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IjOxengciiofiiide iUliUrlcii do lioofdlijiiLMi \iUi (»iis dcsliclit'lli'iid oiidor-

zoek iian to neven. Kon ui(\'()oriii:oi', liedocnineiilecrde Iteselirijviiifi' /,al

iiu'ii \ inden Ml licl |ii(i('l'scliiiri \ an den laalslgenoenidi' \ an ons licidcn.

Deze liüülVIlijnen /.ijn liet eenv(indii:>>l op de \-olf;'ende wijxe sairien

Ie vatten

:

1. Vooi' de liesclirijx inii' van den bün\\' \an liel inl'unilil>nhürorf;aan

in de iierseneii van Ainpluo.vns {Brnnchios/onxi Iniiceolatiuu), kunnen

wij verwijzen naar de Ixivengenoenide |iiihlicatie van J908, en wij

willen hiei- sleelils noi;' eens den luulridv iejin'en oj) liel (eit, dal de

cellen \an hel inriindibniairorsaan in lijne zennwvczels nilloopen, en

(lal de beide zenuw bundels, uil (Ie uiiloopers dezen cellen gevormd,

naar aelitercn eaudaalwaarls fiericlit iniasi elkaar loopen eu dan in

de niediaanlijn eene ly|iiselie decnssalie xerloonen, waarna echler

de vezels niet verder te vervolgen zijn. In verband niet de bij een

aantal visselien zoo typiscli optreden'Ie decnssalie in de niediaanlijn

van de vezels der beide nil den saccns vasculosus ontspringende

tractns sacci vasenlosi is liet blijkbaar reeds voorliandcn zijn \an

deze decnssalie bij Ampliioxns van groot belang, niet alleen voorde

homologie van het iiitnndibnIairorgaan van Amphioxns met den

saccus vasculosns der visselien, maar ook voor de opvatting van de

hersenen van Amphioxns niet als een archencejihalon (Kipffer), doch

als gedegenereerde, in vele opzichten met de hersenen \an ichtli^yop-

sidae vergelijkbare, van een aantal vezelsystemen voorziene hersenen,

door een van ons \roeger verdedigd ').

2. Bij alle daarop onderzochte visschen komt de saccns vasculosus,

ten minste in aanleg, als een ventraahvaarts gerichte en candaal-

waarts zich ontplooiende nitstnlping van den hersenwand in den

bodem van liet diencephalon voor. Bij Acipenser, Amia, Lepidosteus

nog voorhanden, gaat hij bij de ampliibien te loor en is als zoodanig

bij de op het land levende dieren niet meer aan te loonen.

Bij een aantal vormen onder de beenvissclien ontwikkelt evenwel

de aanleg zich niet verder, of gaat de saccns weer in ontwikkeling

achteruit, zoodat bij de volwassen dieren slechls geringe of in het

geheel geen sporen \an een saccns ^'ascnlosus zijn aan te toonen

Ccf Gentès). De vormen, waar de saccus tot deze geringe ont-

wikkeling komt, blijken steeds (_beliondens enkele uitzonderingen;

zoetwatervisschen Ie zijn.

3. Daar, waar de saccus vasculosus tot \olle ontwikkeling geraakt,

doet hij zich zoowel bij Elasmobranchii als bij Teleostii voor als

een dunwandige zak met meer of minder sterk geplooiden wand

;

1) J. BoEKE. Vasl. Verg. Wis- en Nat.-Afd. der K. A. W. van 31 Mei 1908. pag. 6.
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deze wand bestaat uit liet eigenlijke ?acoiisepitheliiiiTi, de voort-

zetting van den hersenwand, uit een laag zenuwvezelen, gliaweefsel,

een laag platte epitlielinnicellen, die de bloedvaten begrenzen, en

deze bloedvaten zelf, vooral een bnitengewoon. sterk ontwikkelde

plexus van \erwijde bloedsiniis, waardoor het geheele orgaan in

verschen toestand een roode tot donkerroode tint vertoont.

Gedurende het geheele leven blijft de gemeenschap van de holte van

den saccus niet de ventrikelruinite in de hersenen bestaan. De wand
van den saccus vertoont overal een gelijksotirtigen bouw.

4. De beschrijving van de elementen, die het eigenlijke saccusepi-

thelium vormen, vroeger gegeven (1901), konden wij ook bij andere

vormen volkomen bevestigen.

Het epithelium van den binnenwand van den saccus vasculosus

bestaat uit twee soorten van cellen, in bovengenoemde publicatie als

„ziiitid(jcelleii" en „steuncellen" onderscheiden.

De zintuigcellen, die wij naar den vorm van de volkomen gediffe-

rentieerde elementen ook ,,kroontjescellen" zouden kunnen noemen,

zijn groot, protoplasmarijk en ongeveer tleschformig. Het breedste

basale gedeelte bevat de groote bolvormige kern ; naar boven ver-

smalt het cellichaam zich en eindigt in een half bolvormig of ietwat

peervorm ig hoofdje, dat met een kroon van kleine gesteelde knopjes

of blaasjes is bezet en in het lumen van den saccus uitsteekt. In

uiterlijk zou men dit het beste kunnen vergelijken met de vruchtjes

op den bloembodem \an een paardenbloem. Deze in een groot

aantal (20—251 op het afgeronde einde van de cel zittende gesteelde

knopjes zijn door STrDNicK.\ als secretiedruppels beschreven. Dit

is echter ten eenenmale onjuist. In de eerste plaats ontwikkelen zij

zich uit haren, die eerst knotsvormig aanzwellen en dan door verdere

aanzwelling van het einde in gesteelde knopjes of blaasjes overgaan

(cf. BoEKE J901). Wij konden hiervan alle tusschenstadiën nagaan.

In de tweede plaats zijn zij ook bij het volwassen orgaan op basaal-

lichaampjes, in het protoplasma van de cellen liggend, ingeplant, en

zetten zij zich als een bundel zeer fijne fibrillen basaalwaarts in het

protoplasma van de cel voort. In de derde plaats zijn zij, zooals

reeds in 1902 werd beschreven, ook bij levende cellen (bijv. de

glasheldere larven van Muraenoiden) en bij overlevende cellen in

stukjes uit den saccuswand geknipt, duidelijk te zien. Nooit ziet

men een der knopjes afvallen, losraken of zich opnieuw vormen,

zelfs wanneer men de levende elementen bij de doorzichtige larven

der Muraenoiden uren lang onder het mikroskoop bij sterke ver-

grooting kan bestudeeren. Het zijn niets anders dan aan het einde

knojjvormig aangezwollen haren. Met een secretieproces hebben zij niets

5

Vtisldgen der Aldeelmg Naluuik. Dl. XIX. A". 1910/11.
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lo iiiaUcMi. llüvciidiiii kunden wij zoowel iiicl de goiideliloridoiiR'lliode

vuil Ai'ATiiv als mol de iin|)raegnalie-ii)e(lioden van Ramon Y Cajal en

van HiKi.s( iiowsKV in deze (eiioii een zeer fijn systeem van neurofi-

brillen aantooiien, dal met de hasaallieliaampjcs samenliangend zich

als een bundel van fijne ceniü,szin.s golvende vezels door hel cellicliaam

uitstrekte en langs de kern lol in de basis van de cel te vervolgen

was. Aan hel basale einde van de cel gekomen concentreerde zich

deze bundel van ncurolibrillen tot een dunne streng dicht aaneen-

gesloten fibiillen, die in onafgebroken loop tot in den zenuwbundel,

die onder langs de cellen loo[)t, Ie vervolgen was, en vandaar in

een bepaalden zenuwbundel, den ti-iict.us sacci vasculod overging.

Ook gelukte hel deze cellen volgens de methode van Golcji te

impregneeren, en konden wij in gunstig gelrolien do<jrsneden de

celnitloopers als onafgebroken dunne, gladde, Jiiet variceuze zenuw-

vezels van de cel tol in den tractus sacci vasculosi vervolgen.

De steuncellen zijn op doorsnede smalle cellen, die juist de kleine

ruimte tusschen de flesclivorniige zintuigcellen opvullen, en bevatten

een eigenaardige driehoekige of pyramidevormige kern, die dikwijls

bijna de geheele ruimte van de cel inneemt. Aan hunne basale einden

schijnen deze steuncellen in voetjes uit te loopen die (als de voetjes

der ependym- en gliacellen) de bundels zenuwvezels omvatten.

5. Deze zenuwvezels, die dus (voor verreweg het grootste deel)

niets anders zijn dan de uitloopers van de zintuigcellen van den

saccus vasculosus, loopen alle naar de plaats, waar de saccus vasculosus

met den verderen wand van het diencephalon samenhangt, en

vereenigen zich daar buiten den saccus tot twee, aan weerszijden

van de mediaan vlakte loopende zenuwbundels, de tracti sacci

vasculosi. Dit wijst dus op een oorspronkelijk bilateralen aanleg van

den saccus vasculosus, evenals dit voor het infundibulairorgaan van

amphioxus kon worden vastgesteld.

Deze tracti sacci vasculosi, als zoodanig reeds door een aantal

onderzoekers beschreven (Goronowitsch, Edinger, Bickford, Kupffer,

JoHNSTON, Arieks Kappers, Goldstein), loopen aan weerszijden van

den recessus inferior, van den toegang tot de ruimte van den saccus

in het diencephalon schuin naar voren, vervolgen hunnen weg boven

dien recessus, en kunnen hier dan decusseeren in de mediaanlijn

(forel) of wel zij blijven gescheiden elk aan eene zijde van de

mediaanlijn verloopen [Angiiilla, Zoarces), tot zij, zoowel bij

Teleostei als bij Elasmobranchii eindigen in twee kernen, die gelegen

zijn in het uiteinde van het tuberculum posterius dicht bij de

mediaanlijn juist aan den aquaeductns. Door Ariens Kappers zijn

deze kernen bij Galens het eerst gezien. Zij bestaan echter ook bij
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leleuxtei. Deze ganglia bevatten groote zenuwcellen met meestal naar

achteren gerichte nitloopers. Aan BiELSciiowsKY-preparaten was de

verbinding van de eindboompjes van de nitloopers der zintuigcellen

nit den saecus met deze cellen duidelijk te zien.

6. Ook eindigen centrifugale vezelen uit het diencephalon in den

saecus. Deze komen uit de lobi inferiores en innerveereii waarschijnlijk

alle de bloedvaten van den saecus vasculosus.

De details dezer verschillende vezelverbindingen, de verbindingen

van de beide ganglia van den tractus sacci vasculosi met de verdere

hersenen en de vergelijking van de uitkomsten van dit gedeelte van

liet onderzoek met wat <loor vorige onderzoekers was vastgesteld,

hier te behandelen, zou ons te \er voeren. Wij kunnen daartoe

verwijzen naar de boxen vermelde publicatie van den laatstgenoemde

van ons beiden.') Het doel van deze mededeeling was slechts, aan te

toonen dat mider onderzoek ons het bewijs leverde \an de juistheid

van de hypothese, dat men in den saecus vasculosus der lagere

vertebraten niet een secerneereud orgaan moet zien, doch een receptief

nerveus orgaan, dat zijn homologon vindt in het infundibulairorgaan

van Amphioxus.

Leiden, Anatomisch Kabinet, April 1910.

Scheikunde. — De Heer Holleman biedt, mede namens den Heer

I. .1. RiNKES, eene mededeeling aan : „Over de monohalogee-

neering van phenol."

De bepaling van de relatieve hoeveelheid der isonieren, die bij

invoering van een tweeden substituent in het monogesubstitueerde

benzol ontstaan, is tot nog toe hoofdzakelijk voor de nilreering van

een aantal verbindingen C, H^ X bestudeerd geworden. Wel is door

VAN DER Laan de bromeering van toluol onderzocht, maar hierbij

was de bestudeering der invloeden die de substitutie in de zijketen

of in de kern veroorzaken, vooral op den voorgrond getreden. Door

Polak is dan nog de verdere sulfoneering van benzolmonosulfozuur

quantitatief onderzocht.

Het was dus zeer gewenscht, de inxoering van halogeen nog aan

andere verbindingen (|uantitatief te bestudeeren. Op mijn voorstel

nam de heer Rinkes op zich, ora de invoering van één halogeenatooni

in phenol van uit dat oogpunt aan een nader experimenteel onder-

zoek te onderwerpen. Dat dit niet overbodig mag geacht worden,

blijkt terstond, als men de literatuur over dit onderwerp naslaat.

Bekend was, dat bij de invoering van een eerste halogeenatoom in

phenol de para- en de ortho-verbinding ontstaan ; dat zich hierbij de

1) In: Zeitschrift für wissensch. Zoölogie.
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meta-verhinding niei ook iii geringe lioevoelheid vormt, was geenszins

afdoende bewezen. Omtrent de veriioiiding, wanriii de orilio- en

para-iialogeen|)lienolen ontstaan, licersclite echter de meest mogelijke

verwarring ; wel aclitte men de temperatnnr van invloed o|t die

verliunding, maar terwijl sommigen uil liunne jiioeven meenden te

mogen afleiden, dat de ortiio-verliiiiding iioofdzakelijU hij lagere

temperattuir ontslaat, beweerden anderen daarentegen dat bij liooge

temperatnnr dit isomeer lioofd|)ro(li]ct is. Ook een invloed van het oi)los-

niiddel, waarin de halogeneering plaats vond, achtte men te bestaan.

De hier bestaande verwarring wordt voornamelijk door twee

oorzaken teweeg gebracht. Vooreerst daardoor, dat er gcene metiiode

bestond, om de twee isomeren met voldoende nanwkenriglieid naast

elkander te bejialen ; ten tweede, doordien de oriho-verbindingen tot

nog toe nooit in geheel zui\ereii toestand verkregen waren.

De heer Rinkes wijdde dus in de eerste plaats zijne aandaclit aan

het bereiden der monohalogeen-phenolen, vrij van hunne isomeren

of van andere venmlreinigingen. Ik iiad reeds het voorrecht, in de

zitting dezer Academie van 24 Dec. 11. eene niededeeling omtrent

dit gedeelte van zijn onderzoek aan te bieden.

Met de geheel zuivere ortho- en para-verbindingen werden nu de

smeltlijnen bepaald, daar deze ook hier het geschiktste middel waren

om de samenstelling der halogeneeringsproducten te bepalen. De

volgende waarnemingen werden daartoe gedaan :

Sfolpunten van het systeem o- -\- p-broomphenol.

7o parabroomphenol beginstolpunt eindstolpu.ut.

0"
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Stolpunten van het systeem ortho- -f- parachloorphenol.

7o parachloorphenol stolpiint eindstolpunt

07o
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J3etuijs, (kit bij de ln-omccruKj van phi-hol t/rcne

nu't(i-verb'ui(liiui unt-stdat.

Tymstka ') (Iceldo mede, dat wanneer een mengsel van oillio-,

inola-, en |)ara-('ldoor])lienol nnder afkoeling mei sal|)elerznni- spec.

gew. 1.5 wordt genitreerd, de volgende verl»indingen ontstaan :

OH, Cl, N0„ NO, = 1,2, 4:, 6; OH, Cl, (NO,), = 1, :i, 2, 4, o en

0H,C1,(N0,), = 1,4, 2,6.

\an deze veibindingen is alleen in liet trinitro-derivaat, nil mela-

chloorplienol ontstaande, het chlooratoom bewegelijk, kan li.v. door

Na-metliylaat tegen oxymetlijl worden omgewisseld. In de onder-

stelling, dat dit ook niet de overeeidvomstige Br-verl)in(ling het

geval zal zijn, moet men dus door nilralie van liet bromecrings-

pi'oduet van plienol en beliandeling daarvan met Na-methylaat in de

oplossing Br-ionen verkrijgen, die op de gebruikelijke wijze met

AgNO, zijn aan te tooneii. Eersl werd deze inelliode aan een

mengsel van ortlio- en para-broomplieiiol beproefd, vervolgens aan

zulk een mengsel, waaraan 1 "/o i'esp. 2 "/„ zuiver meta-broomphenol

was toegevoegd. Het eerstgenoemde gaf slechts eene zwakke opales-

centie van AgBr, het mengsel met 1 "/„ meta-verl)inding eene

duidelijke troebeling, dat met 2% een neerslag. De bruikbaarheid

der metliode was hierdoor aangetoond. Toen zij op het bromeerings-

product van plienol werd aangewend, ontstond ook hier sleciils een

zwakke opalescentie van AgBr, waaruit dus tot de afwezigheid

van m-broomplienol mag besloten worden.

Bromeering in zioavelkoolstof.

Hiertoe wei-den nauwkeurig aequivalente hoeveelheden broom en

plienol in hun 15-voudig gewicht aan CS, opgelost (ca. lü gr. phenol),

op ü^ afgekoeld en nu de Br-oplossing langzaam in die van plienol

gedruppeld. De kleur van het broom verdween oogeiiblikkelijk.

Nadat al het Br was toegevoegd, werd de CS.^ afgedistilleerd en het

residu in vacuo gedistilleerd. Het bromeeringsproduct was nu xol-

komen kleurloos en vertoonde een eerste stolpunt \an 58 .4 bij de

eerste, van 58*8 bij een tweede proef, welk laatste met een gehalte

van '92°.8 7o ^^i para-broomphenol overeenkomt, onderstellende dat

geen onveranderd plienol en dibroomphenol in het reactieproduct

aanwezig is. Dit was nu niet geheel het geval, zooals als volgt kon
worden aangetoond. Het spec. gew. van de eerste distillatiefractie

van het inwerkingsproduct (ca. '/» der geheele hoeveelheid) bedroeg

1) Ghem. Weekblad 1908, 9G.
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1.5756 bij 80''. 0. Daar de spee. gew. van ortlio-broomphenol (1.5529)

en van para-broomplienol (1.5875) beide bij 80°.0, zijn, zon een

mengsel van de san:ienstelling 92.8 '/o para- en 7.2 7o ortho-broom-

phenol bij die temp. spec. gew. van 1.5850 moeten hebben. Het

lagere spec. gew. dat gevonden werd, duidt dus op de aanwezigheid

van phenol en wel van ca. 1.7 "/o 'n fiie eerste fractie of van ca.

0.5 7o '" liet geheele bromeeringsproduct, aannemende, dat in die

eerste fractie zich reeds al het phenol bevindt. Het spec. gew. van

phenol toch bedraagt 1.0242 bij 80°. 0. Als er phenol nog ongebro-

meerd aanwezig is, moet er anderzijds ook dibrooniplienol zijn

gevormd, daar aeqnivalente hoeveelheden broom en phenol op elkan-

der inwerkten. Hierdoor wordt dan ook veroorzaakt, dat het eind-

stolpunt \an het bromeeringsproduct (na menging met orlho-broom-

phenol bij ca — 16° werd gevonden, in plaats van bij de eutek-

tische temperatuur vau ortho- en para-broomphenol, zijnde — 11°. 7.

Aannemende, dat de verlaging die het stolpnnt van para-broomphenol

door de aanwezigheid van ortho-brooinphenol ondergaat, even groot

blijft als dit laatste gedeeltelijk door [)henol en dibroomi)henol wordt

vervangen krijgt men dus voor de samenstelling van het bromeerings-

produkt 92.8 "/o para-verbinding, terwijl het gehalte aan ortho-

broomphenol lager dan 7.2 7o moet zijn en wel ca. 1 7o lager.

Ware het mogelijk, de bromeei-ing zoo door te voeren, dat uitslui-

tend monobroomphenolen ontstaan, dan zou het paragehalte waar-

schijnlijk iels hooger geworden zijn, omdat p-broomphenol vermoedelijk

ook een weinig dibroomphenol zou leveren.

Ook bij -|- 30^ en bij — 30° werd phenol in CS,-oplossing ge-

bromeerd, geheel op dezelfde wijze als daar even wei-d beschreven.

De beginstolpnnten van de bromeeringsprodukten waren 53.°8, i-esp.

61. '8, welke de aanwezigheid van 86.2 7» vesp. 97.4 7o para-broom-

phenol aangeven. Gegeven het resultaat der bromeei'ing bij O', werd

hier niet nader onderzocht of het proces zich geheel cpiantitatief tot

de vorming der monobroomphenolen had afgespeeld. Neemt men aan,

dat ook bij — 30° een weinig phenol en dibroomphenol in het

reactieprodnkt aanwezig is, dan ontstaat bij deze temperatuur dus

naast de para-verbinding nagenoeg geen ortho-broomphenol.

De zwavelkoolstof was volgens de methode van Obach ') gezui\'erd

en reageerde absoluut niet met broom.

Bromeering in ijsazijn.

Deze werd bij 15°, 30^ 60° en 90^ uitgevoerd. Wederom werden

phenol en broom ieder in de 15-voudige gevvichtshoeveelheid opgelost en

1) J. pr (2) 26. 299 (1882)
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(Ie broomoplossiiig' bij do aangegeven leiiiperatiircn langzaam l)ij de

acquivalente plienoloplossing gebraclil.

De ontklcnring Irad plotseling in. Na allooi) der reactie werd de

lioof'dniassa van de ijsa/jjn door dislillalie vcrwijdcrtl, do iaalsie resl

door «duidden met eene waterige oplossing van bicarlionaal, aan

welke laatste de broomiiliciiolen weder door aetiior (tnllrnkkcn

werden. Ten slotte werd de aether verdampt en het residu in vacuo

gedistilleerd. Aan een kuuslmengsel van oi'tiio- en j)arabrooniplienol

was te voren be[)roefd, of deze methode bruikbaai' was om de ijs-

azijn geheel te verwijderen. Dit bleek het geval te zijn, wanl het

beginstolpunt van hel mengsel was vóór de menging met jj.sazijn

48. 'O, na verwijdering daarvan 47.°(j.

Het bij 15° bereide bromeeringsprüdid<t had een beginslolpunt van

57°. 8, overeeidvoinende met 9J.27„ para-broomphenol ; na menging

met o-broomphenol bedroeg het eindstolpunt — 12°.0 hetgeen dus

nagenoeg met het eutccticnm (— 11°. 7) samenvalt, zoodat hier de

bromeering inderdaad geiieel quantilatief tot de nionobroomphenolen

verloopt.

De bromeering bij 30° leverde een produkt, stollende bij 54°. 9,

hetgeen met 87.57o p-broomphenol overeenkomt. Het bij eene tweede

bewerking verkregen produkt stolde bij 54'. (5. Het eindstolpunt werd

hier bij — 12°.8 gevonden dus ook nog dieht bij het eutecticum

liggende. Bij 60^ bromeerende werd een product verkregen met een

beginstolpunt van 53°. 6, correspondeerende met 85°.97» p-broomphenol.

De bromeering bij 90° eindelijk, verliep niet geheel quantatatief.

Bij gefractioneerde distillatie van het reactieproduct had de eerste

fractie, ca. Va ^'an de geheele hoeveelheid uitmakende, een spec. gew. van

1.5283 bij 80°0, hetgeen dus aanzienlijk lager is dan dat van para-

broomphenol bij dezelfde temperatuur (1.5875). Waarschijidijk is bij

het werken bij 90° de ijsazijn voor een gering gedeelte door broom

aangetast.

Het stolpunt van het reactieprodnct bij 90^ was 50'.0 hetgeen 817»

parabroomphenol aangeeft, onderstellende dat de stoliiuntsverlaging,

die phenol -{- orthobroomphenol veroorzaakt, gelijk is aan die, welke

eene aequivalente hoeveelheid orthobroomphenol veroorzaakt.

Bromeerwg in tetrachhorkoolstof.

De oplossing van broom in deze vloeistof (15-voudige gewichts-

hoeveelheid) werd bij de aequivalente phenoloplossing (1 : 15) bij

30° gedruppeld. Het bromceringsproduct, na in vacuo gedistilleerd

te zijn, had het stolpunt 55°. 8, hetgeen met 88.67o p-broomphenol
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COrrespoiKlocrt. Het reaotieprofliikt werd door kalioplossing aan de

tetraehloorkoolstofoplossing onttrokken, de alkalisclie oplossing aan-

gezuurd en de brooraphenolen in aether opgenomen. Een kunstmengsel

van o- en p-brooinphenol, dat een stolpunt van 45°.5 had, vertoonde

na deze bewerkingen te hebben ondergaan, een stolpnnt van 40°1,

waarnit blijkt, dat de methode briiikaar is.

Bromeering in frater.

Ook hierbij werden phenol en broom ieder in de lo-voiidige gew.

hoeveelheid opgelost. Om het broom in die hoeveelheid water opgelost te

krijgen, moest veel broomkalium toegevoegd worden. De oplossingen

\'an broom en phenol waren weder aeqiiivalent. Na toevoeging van de

bruomoijlossing had zich de vloeistof in twee lagen gesplitst. De waterige

laag werd met aether uitgeschud en het residu na verdamping \an dit

oplosmiddel bij de hoofdmassa gevoegd. Na vacuumdistillatie was het

reactieprofhict geheel kleurloos, maar het iieginstolpunt lag zeer laag in

vergelijking met dat van de bromeeringspi'oducten, ook bij 30" maar in

andere media verkregen; het werd nl. bij 21°.6 gevondeu. Bij gefractio-

neerde distillatie bleek de eerste fractie (ca. '/a \''^" ''©t geheel) slechts

een spec. gew. van 1,4643 bij 80°.0 te bezitten, d.i. ruim eene eenheid

in de eerste decimaal lager dan dat van p-broomphenol. Het reactie-

product bevat dus aanzieidijke hoeveelheden phenol ; in waterig

mileu schijnt dus de (piantitatieve bromeering van phenol niet uit-

voerbaar te zijn.

BroineerirKj zonder oplosniiddel.

Deze werd uitgevoerd door hroomdamp in de acqinvalente hoeveel-

heid gesmolten phenol te leiden. Het toestel was zoo ingericht, dat

het broom nergens mei kurken of caoutchouc in aanraking kwam.

Het werd door een stroom kooldioxjd medegevoei'd. De bromeering

van ca. 10 gr. phenol werd zoo langzaam uitgevoerd, dat de bewerking

ongeveer 8 uur duurde. Nadat al het broom verdwenen was, werd

de gasstroom nog zoolang onderhouden, totdat het reactieproduct vrij

van HBr was. Na eene vacuumdistillatie werd dan het stolpunt bepaald.

Bij de temperaturen van 40' en 60° werkende kon men het kool-

dioxyde door lucht vervangen, zonder dat men voor eene oxydatie

van phenol behoefde te vreezeji.

Door de bepaling van het spec. gew. bij 80 \0 van de eerste distilleer-

fractie wederom ca. Vs van het geheel uitmakende, werd gevonden, dat

dit voor het hij 40° bereide bromeeringsprodukt 1.5596 was, terwijl het
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beginstolpuni iii drie afzonderlijke bewerkingen bij 54.°4, 54°.3 en 54°.4

gevonden werd. Dit stol punt correspondeert met een gehalte aan

p-broonii)henoi van 86.9 pCt Noemt men aan, dat de rest van liet

bromeorin.nsprodMkt ortlio-brooniplionol is, dan zon het spec. gcw.

van dit mengsel (altijd weer bij 8(P.0) 1.5829, moeten zijn waaruit

blijkt, dat de eerste fractie piicMiol bevat en wel ca 4 pCt. hetgeen

op ca 1.3 pCt. voor de gehcele massa uitkomt. Want voor het spec.

gow. van phcnol werd 1.0242 bij 8ü°.0 gevonden.

Werd de l)romcering i»ij 131' uitgevoerd, dan was het spec. gew.

der eerste functie 1.5933 bij 80. °(), d.i. 5 eenheden iu de derde deci-

maal grooter dan vau para-broomphenol. Dit moet dus veroorzaakt

worden door de vorming vau hooger gebromeerde produkten, wier

hoeveelheid moeielijk juist is aan (e geven, maar wel niet meer dan

1 a 2 pCt. zal bedragen.

Daarom werd de bromeering ook nog bij 153' en bij 180^ uitge-

voerd, maar van de verkregen produkten enkel de beginsto!i)unten

bepaiild, waaruit de hoeveelheid der para-verl»inding werd afgeleid.

Het gehalte aan hooger gebromeerde produkten die zich bij deze hoogere

temperaturen vormden zal in elk geval ook gering geweest zijn.

In onderstaande tabel zijn alle waarden voor het para-gehalte ver-

eenigd, die voor de verschillende bromeeriugsprodukten uit hunne

lieginslolpunteu werden afgeleid :

TABEL van het gehalte aan parabroomphenol in de produkten van de bromeering

van phenol in verschillende oplosmiddelen en bij verschillende temperaturen.

-30°
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dat de bromeering bij 170° oeiie zeer bniikbars methode is om de

ortho-verbinding te bereiden, zooals reeds vroeger in de mededeeling

van 24 Dec. II. aan deze Academie werd bericht.

II. Chloreering van phenol.

Doel was ook hier om de chloreering zoo te leiden, dat nitslnitend

monochioorphenolen ontstaan.

Daar bij de bromeering was aangetoond, dat hierbij geen meta-

broomphenol ontstaat, was het onwaarschijidijk dat dit bij de cliloreering

van phenol optreedt. Inderdaad ontstond de m.-verbinding niet (zie

onder). Piienol en chloor kwamen in nauwkeurig aequivalente hoe-

veelheden tot inwerking; het chloor werd door middel van zoutzuur

uit de berekende hoeveelheid permanganaat bereid.

Chloreeriïii/ zonder O'plosmiddel.

De chloreering werd eerst bij 40'' uitgevoerd en het reactieproduct

door beliandeling niet een stroom kooldioxyd (ter verwijdering van

HCl) en vacuum-distillatie voorbereid voor de bepaling van zijn

begin- en eindstolpuiit. Het beginstolpunt was echter aan het directe

inwerkingsproduct moeilijk te bepalen; daarom werd het met eene

nauwkeurig afgewogen hoeveelheid paracliloorplienol gemengd en

van dit mengsel het beginstolpunt genomen. Ditzelfde geldt ook voor

de chloreeringsproducten, die bij andere temperaturen werden ver-

kregen.

Dat het gehalte aan ortho-verbinding bij de chloreering bij 40°

veel grooter was dan bij de bromeering bij diezelfde temperatuur

bleek al daaruit, dat het produkt sterk naar orthochloorphenol rook.

2.0000 gr. chloreeringsprodidvt werden met 2 8131 gr. p-chloorphenol

gemengd; het beginstolpunt van dit mengsel was 25.^6, waaruit zich

het para-gehalte van het chloreeringsprodukt op 47.1 "/o berekent. Eene

tweede chloreering gaf een para-gehalte van 47.3 Vu- Het eindstolpunt

kon zeer goed aan het chloreeringsproduct zelf worden bepaald en

werd gevonden bij — 20'. 8. Daar het eutekticum van para- en ortho-

chloorbenzol gemiddeld bij — 20.5 werd gevonden, is hier eene zeer

goede overeenstemming, welke bewijst, dat geene meta-verbinding,

of andere stoffen in het chloreeringsmengsel aanwezig waren. Dit

werd bevestigd door de bepaling van den brekingsindex, nadat door

gefractioneerde distillatie eene eerste fractie was verkregen van eenige

druppels en eene laatste fractie van hetzelfde volume.

Voor de refracties van phenol en de drie monochioorphenolen werd

bij 40' gevonden

:
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plienol 1.5409

ortliocliloorphenol 1.5473

iiielaclildiirplioiKil 1.55(55

paraclilut)i'iiliciiül J .5571)

\'oor dL'ii brekingsimicx van de eerste fractie gaf de waarneming

//^„ =r 1.552i), voor die van ilc hial.ste fractie ?ï^„ = 1.5572. Hieruit

mag dns worden afgeleid, dat er in de eerste fractie geen plienol,

in de laatste geen dichloorphenol aanwezig was.

Twee cldoreeringen, hij 90° uitgevoerd gaven een gehalte aan

parachloorphenol van 50.27„ en van 49.o7„. Als eindstolpunten

werden —20.^0 resp. —2J.^0 gevonden, dus ten naastebij samen-

vallende met het eutecticum van para- en orthochloorphenol.

Bij 155^ werden drie chloreeringen uitgevoerd, waarbij voor het

gehalte aan parachloorphenol 48.87„ 50.Ü7„ en 47.67„ gevonden

werd. Ook viel ider liet eindstolpinit met meergenoemd eutecticum

samen.

De bepalingen van het gehalte aan parachloorphenol in de produkten

van de chloieering van phenol bij verschillende temperaturen hebben

dus de volgende resultaten opgeknerd

:

Temperatuur

7o p.-chloorphenol

40°

47.3

90° 155°

I

50.2
I
48.8

Vergelijken wij deze cijfers met die, welke bij de broomeering

van j)lienol werden verkregen (zie tabel bl. 74) dan vallen twee

belangrijke punten van verschil in het oog. Vooreerst is het gehalte

aan para-verliinding hier zeer veel kleiner dan bij de bromeering.

Ten tweede blijft het gehalte aan parachloorphenol in het temperatuur-

traject van 40° tot 155° nagenoeg constant, terwijl het bij de bro-

raeering van phenol, naar hoogere temperaturen vrij sterk afnam.

III. Jodeering van phenol.

Ten einde de stollijn van ortho- en parajoodphenol te kunnen

bepalen, moesten eerst deze isomeren in geheel zuiveren toestand

bereid worden.

Orthojoodphenol werd verkregen uit o-nitraniiine hetwellc door

distillatie met waterdamp was gezuiverd. Hieruit werd orlhojood-

nitrobenzol volgens Ullmann's recept ') bereid, hetgeen met ijzer

1) B. 29, 1880 (1896).
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en zeer verdund zwavelzuur gereduceerd werd. Dit ortliqjoodaniline

(23.5 gr.) werd gediazoteerd en de ijskoude diazo-oplossiug in een

kolf gedruppeld, waarin zich circa 7^ L. van een mengsel van

2 gew. deelen water en 1 gew. deel geconc. za-avelzuur bevond;

hierin werd tevens een krachtige stroom waterdamp gedreven. Op
deze wijze werd liet orthojoodplienoi in een opbrengst van meer

dan 80°
„ aan in vacuo gedistilleerd product verkregen. Het stolde

bij 40.°4 en smolt in een capillairbuis bij 43. °5. Het spec. gew. van

orthojoodphenol werd gevonden op 1.8757 bij 80.°0.

Parajood phenol werd uit p.-nitraniline op dezelfde wijze bereid;

enkel moest de gediazoteerde oplossing met kokend water, in plaats

van met verdund zwaxelzuur in liet begeerde phenol worden omge-

zet. Het stolde bij 92. 'O en had hij JI2.°1 een spec. gew. van J.8573.

De quantitatieve jodeering \'an phenol tot monojoodphenolen bleek

op geen enkele wijze doorvoerbaar te zijn. Wanneer jood en phenol

in aequivalente hoeveelheden op elkander inwerkten, onder toevoe-

ging van oxvdatiemiddelen (HgO, joodzuur) vormden zicli steeds

hooger gejodeerde produkten. Zonder oxjdatiemiddel had geene

inwerking plaats.

Eene poging, om de vorming van laatstgenoemde produkten tegen

te gaan door in een groote overmaat van phenol te werken, had

wel is waar in dit opzicht geen succes, maar leverde eene zeer

bruikbare methode om p-jood[)henol gemakkelijk te bereiden ; daar-

om worde zij hier nog medegedeeld.

100 Gr. phenol werd in Vj^ L. water opgelost en hierbij de

oplossing van 27 gr. jood en 50 gr. K J in 1 L. water gevoegd.

Daarna werd druppelsgewijze natronloog tot ontkleuring toegevoegd

;

toen dit bereikt was, werd aangezunrd met zoutzuur, waardoor de

joodphenolen neersloegen ; hetgeen in oplossing bleef, weitl met

aether geëxtraheerd. Het ruwe produkt werd nu bij eene drukking

van 0.8 mM. gefractioneerd gedistilleerd, waarbij phenol nagenoeg

zuiver overging, totdat de temperatuur van ca. 76° was bereikt. Het

residu in de distillatiekolf weixl nu bij 0.4 mM. verder gedistilleerd

en leverde een volkomen kleurloos produkt, dat bij 80°.O stolde en

bij 112°.1 een spec. gew. van ].9095 had, d.i. vrij wat hooger dan

zuiver para-joodphenol (1.8573). Het lagere stolpunt moet dus aan

de aanwezigheid van hooger gejodeerde produkten worden toege-

schreven ; ortho-joodphenol kan er niet, of althans slechts weinig

in aanwezig geweest zijn, omdat het produkt niet den karakteris-

tieken reuk van die verbinding liad. Door eenmaal omkrjstalliseeren

uit ligroine werd terstond zuiver para-joodphenol van het juiste

stolpunt 92."O verkregen.

Amsterdam, Chem. Lab. d. Univ. Mei 1910.
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Natuurkunde. — De Heer van ukr Waai.s biedt een inededeeliiig

aan over: „Schijn-associatie of molekuulopcenhooping."

In de Ziltiiiy der Akademie van Januari 1 '.)()(! iieh \k een voor-

draciit geliüudcn over wal ilc toen genoemd lieb „Scliijn-associatie".

liv toonde aan, dal de versciiijnselen, vooral in den vloeistoftoestand, tot

RT a
hot besluit moesten leiden, dat de toestandsvergelijking : n^

V— o V

niet in overeenstemming is met wat de ervaring leert, zelfs als men

de grootheid h met het volume veranderlijk stelt, maar dat bij de

groote difhtheid van vloeistoffen, en bij temperaturen beneden de

kritiseiie temperatniii', een omstandigheid in aamnerking moet ge-

nomen worden, die bij geringe diehtheid der stof en bij hoogere

temperaturen haar invloed nauwelijks doet gevoelen, doch \vaarvan de

invloed bij zeer groote dichtheid zoo aanzienlijk kan worden, dat

zij den gang der verschijnselen geheel beheerscht. De toestands-

vergelijking is in bovenstaanden vorm afgeleid door in aanmerking

te nemen de cohesie der stof en de door de molekulen zelve inge-

nomen ruimte, maar veronderstelt overigens, dat de molekulen in de

door de stof ingenomen ruimte homogeen verdeeld zijn. Reeds meer-

malen, o.a. door Reixgam'm, is de gedachte uitgesproken, dat er

aanleiding is om te onderstellen dat de verdeeling in de ingenomen

ruimte heterogeen is. Dat er molekuulopeenhoopingen te wachten zijn,

waarvan dan zeker het aantal van temperatuur en graad van dicht-

heid afhankelijk zal zijn. Is dat het geval dan zal deze omstandigheid

bij gegeven T en v mede haar invloed op de waarde van p doen

gevoelen, en moet dus aan de toestandsvergelijking iets worden

toegevoegd.

In hoofdzaak was ilc voor mij zelven tot zekerheid gekomen

op welke wijze de heterogene verdeeling der molekulen in de gegeven

ruimte haar invloed op de gedaante der toestandsvergelijking zou

doen gevoelen — maar over verschillende bijzonderheden was ik

nog onzeker. Dit laatste was oorzaak, dat ik den inhoud van mijn

voordracht niet op schrift heb gesteld, en door latere andere onder-

zoekingen afgeleid, heb ik dit onderwerp lang laten rusten. Sedert

is door Dr. G. van Rij in zijn proefschrift ,,Schijn-associatie enz."

de inhoud van mijn voordracht medegedeeld, en uitvoerig besproken.

Hij was daartoe in staat gesteld, doordat ik het voorrecht had

genoten, dat Dr. Hali.o een stenografisch verslag van mijn rede in

de Aademie had geleverd.

Voor wat ik in mijn voordraciit van 1906 heb gezegd, zou ik

dus naar genoemd proefschrift kunnen verwijzen, en er mij mede
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kunnen vergenoegen hier alleen mede te deelen wat vernieuwd

onderzoek mij als waarschijnlijk geleerd heeft. Maar daar ik er niet

op rekenen mag, dat van Rij's proefschrift genoegzaam bekend is,

zal ik, voorzoover het voor juist inzien van mijn betoog noodig is,

in eenige herhaling moeten vervallen. Niet zonder invloed op het

feit dat ik dit onderzoek weder ter hand heb genomen, is de

omstandigheid geweest dat in den laatsten tijd bij het onderzoek

van de Brown-sche beweging en verwante verschijnselen, weder

opnieuw gebleken is, dat groote molecuul-complexen zich kinetisch

als een enkel molekuul gedragen, iets wat ik wel reeds a priori

had aangenomen. Maar daardoor ben ik toch er minder angstvallig

toe overgegaan om het aantal molekulen, dat zich tot een complex

vereenigen kan, groot aan te nemen.

I. De ver(ielijlin<j : p = ;;- is in den vloeidoftoestand niet
V— b v"

voldoende, met a en b onafhankelijk van T, en h een volumefunctie.

fdp \ ds
Uit de thermodynamische betrekking T[ —,)

—

p^ — volgt

I

ydTj ' dcj

voor coëxisteerende vloeistof- en dampphasen

:

a a

dp i\ v„

dT V,— v^

of

fTdp \

en voor den kritischen toestand

1 ! pk vh^ = a

t(

Tdp\

pdTjkr

Deelt men deze twee vergelijkingen op elkander en noemt men

CTdp\ , ,
Tdp

, .., • . w
( —

] ^ /, terwijl dan — -^ bii lagere temperaturen approximatief

\p dTjkr P dT

ƒ / r\^ — is [ m^ — , dan vindt men

:

( ^]pv^i\W /_ 1

(f—'^)PkVk

P ''

ij ft men — = jr, -

Pk V

lijking

Schrijft men - = Jr, - = r\ en — = r„ dan wordt deze verge-

Pk ^k i>k
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(^0
.T 1', >• = 1.

Toetst iiieii deze vergelijking aan de bekende waarnemingen van

Sydnky Young (Proc. Piiys. Society ofLondon 1892; IMiii. Tnuis. 178,

etc.) dan vindt nicn voor liet tweede lid niet 1 maar de volgende

reeks van waarden ; bijv. bij ether

m tiveede lid

1 1

0,9920 1,10]

0,9825 1,156

0,89 1,342

0,81 1,414

0,68 1,425

T (lp

Men kan rechtstreeks aan deze waarnemingen ontleeiien en
/) (/ 1

dus het approximatieve dat in '~~ gelegen is vermijden. De waarde
m

f neemt nl. met dalende temperatuur iets toe.

De overwaarde boven 1 kan met groote benadering dicht bij '1\ voor-

gesteld, worden door V\—m, en misschien bij lagere 7" nog beter door

y\—m — . Het is te betreuren dat bij nog veel lagere tem-

peraturen de waarneming onmogelijk wordt door het optreden van

den vasten toestand. Maar naar de opgegeven waarden te oordeelen

schijnt de overwaarde boven 1 naar een limietwaarde te naderen.

Ik zal deze overwaarde voorstellen door het teeken tp.

II. Ls het aannemen van a en h als teniperatuur/unctie voldoende

ter verklaring van deze a/ioijking?

Door het bestaan van deze met afnemende temperatuur toenemende

overwaarde, zou men kunnen meenen dat het aannemen van a als

temperatuurfunctie of ook van b als temperatuurfunctie \oldoende

zou zijn ter verklaring. Men heeft dan (Zie o.a. Lehrbuch der Thermo-

dynamik pag. 76 enz. of van Rij's proefschrift)

:

T dbg T daff T dbq\ T,

^ \hg dTjkr \b,, dTjkr \a dTji.,

In deze vergelijking stelt bg de limietwaarde van b voor bij w = oo.

b„ dT a dT a

Uk
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Tk
Dal het aannemen van Clausius' waarde voor a, nl. a — ten

T
T db.i

eenenniale onvoldoende is, blijkt onmiddelli,jk. Is =0, dan vindt
bg dT

T dax
men met deze waarde van a voor -— de waarde van — 1 en

nj dl

(^-0"''''
2 1 _ 1

/— 1 2 wz in

De overwaarde, die dicht hij Tk gelijk is aan 1 — m en niet aan

^i — m en dus te klein, is bij lage T veel te groot en zou zelfs

tot X stijgen. Maar wij behoeven geen andere functies voor a, welke

bij Tk vloeiend met de temperatuur veranderen, te onderzoeken. Uit

da,n
Om — in --—

dm
1 + l/l — m

fa -—

1

\ dmj

volgt door differentiatie naar m

:

d''a,„

dm" 1

\ dmJ

2 l/{l — m)

een uitdrukking, die l)ij /// = 1 gelijk aan ao is, en toont dat alleen

een waarde van a, afhankelijk van de temperatuur, en die bij Tk

een ])lotselingeii sprong zou vertoonen, rekenschap van deze over-

waarde zou kunnen geven. Dit als mogelijk aan te nemen, zou

gelijk staan met het verwei-pen van alles, wat aan de toestandsver-

gelijking ten grondslag ligt. Dan zou de kritische temperatuur niet

dp d'-p

zijn die, bij welke — en —^ gelijk O kunnen zijn, en die overigens
dr j dv' T

niets merkwaardigs heeft. Dan zou bijv. CO, bij 30° en bij 31° ook

in den gastoestand plotseling verschillende eigenschappen vertoonen.

Een soortgelijk onderzoek leert, dat ook de onderstelling dat b een

temperatuurfunctie zou zijn, de ovei waarde niet verklaren kan, tenzij

men bij 1'k een plotselingen sprong aanneemt in deze functie, en

evenzeer dat andere onderstellingen omtrent de waarde van den

molekulairdruk onvermogend zijn om deze overwaarde te verklaren,

maar steeds een bij 1\ [)lotselinge verandering zouden eischen.

6

Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl, XIX. A". 1910/11.
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111. Tirce ciiipirischt' j'urmulcs cour ik bepalmi ntn. vloiislof- en

dampdichtheid hij coë.tn.iteermde pknsen.

Alvoroiis (ol ile \(Mid;uing over te gaan \an wat m.i. de grootte

dezer overwaarde \eroorzaaUt, wil ik even hel verkregen resultaat

in een zijner heleekenissen beb^preken.

Volgens den empirischen regel, bekend onder den naam van den

reclillijnigen diameter \an Matiiias, is, als men do diclitlieid in den

vlocistoftoestand o, noemi, en de dieliliieid in den damploestand o,:

^^'^ ^^^ = 1+7(1--).

De grootheid •/ is voor verschillende stoffen iets verschillend, maar

bij de latere discussie zal ik y = 0,8 onderstellen. Volgens de

hierboven gegeven formule is:

of

m p V, e, -

—

1 — nt

f—1 Pk Vk^ ^

(^0 3t

9k^ (/-l)(l+9')

Men kan dat als een tweede empirische formule beschouwen,

welke het product der gereduceerde dichtheden aangeeft. Daar nu

èn de som èn het produkt der gereduceerde dichtheden bekend is,

worden zij gegeven door de 2'''^ machtsvergelijking

:

QkJ \QiJ (./ — 1)(1 + V'

Bii 1\ is de factor van — = 2 en de bekende term := 1 , en

vinden wii dus zoowel -- = 1 als -^ = 1. Maar bij lagere tempe-

ratnren wordt de factor van — grooter, de factor van den bekenden

term daarentegen veel kleiner, voornamelijk door de grootheid .t,

,
1—

m

welke bij approxiniatie \oorgesteld kan worden door e ' m .

De betrekking, welke gediend heeft om den bekenden term te

vormen, n.1.

-^— = 1+9-
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geeft bij lagere temperaturen nog aanleiding tot de volgende o|)nier-

kingen. Denken wij in gedaald tot in de nabijheid van 72. •" welk

geval de dampphase bijna geheel de wetten van Boylk en Gay-Lussac

volgt, dan is pv^ ^ RT= inRTk- Substilneeren wij deze waarde van

yjWj in bovenstaande betrekking, dan vinden wij

;

= 1 +y
RTi,

Voor tal van sloiïen is de verhouding door Sydney Young en
PkV/c

anderen bejiaald. Wij zullen deze verhouding voortaan door .y aan-

duiden. Door invoering van deze grootheid wordt de gegeven betrekking

\p dl J "v

/ — 1 vk

Volgens den regel \'an den rechtlijnigen diameter is dan, daar de

dampdichtheid tegenover de vloeistofdiehtheid te verwaarloozen is,

de waarde van — met grooten graad vaii benadering gelijk aan
'/.

1 (Tdp \——-—

~

; en voor - 7;^ — 1 v» de waarde /' — m schrii-

vende, het feeken /' kiezende, om daariloor aan te duiden, dat bij

lagere temperaturen de waarde van /' iets gestegen is boven die,

welke deze grootheid bij Tu heeft, verkrijgen wij:

/' — m sj 1 I

7^nr2[l-fr(l-m)]~ ^'^

Wij hebben hier dus een \erl)and, dat bij het bestaan van den recht-

lijnigen diametei', tusschen de 4 grootheden, n.l./', 0', y en 7^ t)ij lagere

temperaturen bestaan moet. Gebruiken wij deze betrekking met /''

weinig boven /(/'=: 7), .v := 3.7 en •/ = 0.8, dan vinden wij bij

1 " 13 3.7 ,^11)=.- voor 1 -{-'fi. de waarde = 1.43. De berekening van </>

Lt 122.0

uit de waarde (fi=zVl—m levert J + f/j ^ 1.447. Ik kan
LI

echter deze vergelijking ter berekening van 7} niet laten dienen om met

zekerheid den gang van if bij nog lagere tem[)eraturen te voorspellen.

Daarvoor zou o. a. /' moeten gekend worden. Mocht bij vi = O de

waarde van (p nog aan de gegeven vergelijking beantwoorden en gelijk -

zijn, dan zou f' bij in = O moeten zijn gestegen tot bijna 9.

6*
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Iii het voorl)ijgaan wijs ik ()|» de f;clijkliei(l of liijiia volkomen

gelijkheid van s en 2(1 + "/)• ^^Ü hebben dus of volkomen juist of

met grooteii graad van lionadering den regel dat evenveel malen als

in den kritisehen toestand de dichllieid grooter is dan volgens de

wetten der verdnnde gassen het geval zon zijn, de limioldichtheid

der stof weder grooter is dan de kritische dichtheid.

Door de betrekking

m
-fZTÏ ^"•"' = ^ + ^

kunnen wij niet alleen opmerkzaam gemaakt worden o|) sommige

eigenschappen van de coëxisteerende |)hasen eener stof, die wij anders

nauwelijks zouden opmerken, maar de temperatuur, ivaarbij zij voor-

komen ook vooraf lierekenen. Als voorbeeld wijs ik op het volgende,

liij 'J\ is natuurlijk :ti\\\ = l. Sleiien wij de vraag hoe groot dat

product is bij andei'e temperaturen, dan blijkt dat bij afnemende

temperatuur dat product eerst stijgt, bij zekere waarde van 1\ een

maximumwaarde bereikt, l)ij zekere andere temperatuur 7\ weder

tot 1 is afgedaiild, om bij verdere daling der temperatuur beneden

1 te dalen.

Berekenen wij eerst T,. Ter bepaling van de bij deze tempe-

ratuur behoorende waarde van m, hebben wij dan :

^ - 1 = (/-l) (! + 'ƒ) = (/-!) 4- 'f (ƒ-!)m
of

of

of

1 — m [

/ =(ƒ-!) l/l-m-

[/(l-m) ^/(l-m)
H ;; — -i

/-l m

(

ƒ m\ \/l—m _ ^

1

Voor m = 0,75 is het eerste lid (1 ,541)— en dus iets grooter dan
1,5

het tweede lid en voor m ^= 0,7975, waarbij 1

—

m := 0,2025 en

V^l -m z= 0,45 is, is het eerste lid merkliaar kleiner. Bij m iets

grooter dan 0,75 zal dus ^v^v^ gelijk 1 moeten zijn.

Nu wordt voor ether bij m = 0,7371 gevonden .t = t),088465,

r, = 0,4033 en r, =: 28,3

en bij m = 0,7798 gevonden rt= 0,14744, r, = 0,4209 en r, = 1 7,1.
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De waarde van -Tr^r, is niet deze gegevens gelijk aan 1,02 bij

?H= 0,7371 en gelijk aan 1,06 bij m = 0,7798. Volgens de waar-

nemingen zou dus de temperatuur, waarbij 3tï\i\ := 1 is, iets beneden

0,7371 liggen. Maar bij in = 0,6866 is volgens de waarnemingen het

product JTi\i\ reeds sterk gedaald beneden 1, nl. tot 0,93.

Wat de bepaling van 7\, de temperatuur waarbij het product

.ti\i\_ een maximumwaarde heeft, betreft, deze ligt bij circa in = 0,9.

De wtvarnemingen bij ether geven voor de waarde van dat jiroduct

:

m 0,9728 0,9573 0,9277 0,8923 0,8472

.Tv,v, 1,14 1,16 J,165 1,173 1,13

Het is licht in te zien, dat zij met voldoenden graad van bena-

dering kan berekend worden, door te zoeken bij welke waarde van

m het product m{l-\-'(:) een maximumwaarde heeft. Dat een ma; i-

mumvvaarde voor ?»(l-(-/) bestaat, is a priori in te zien. Bij daling-

van vi beneden 1 neemt l-\-(p betrekkelijk sterk toe, en ?;i wel af,

maar het product wordt toch grooter. Later blijft i-\-p bijna stand-

vastig, en daar vi steeds even sterk blijft afnemen, neemt het product

af. Berekejit men nu ///(1-|-/), dan vindt men bij

1—ia 0,01 0,04 0,09 0,16

/;/(l+ 7-j 1,08 1,13 1,14 1.09

Dus voldoende overeenstemming.

Keert men in de tweede machtsvergelijking, welke ter berekening

van — dient, de wortels om, dan dient de nieuwe vergelijking lot
o/l-

berekening van i\ en i^. Men vindt dan bijvoorbeeld

jt^— = [i + y(— "OL;— '"(' + '/)

In het .-tr diagram is — de abscis van het puiil, dat halver-

wege op de rechte lijn der verdamping ligt, en jt de ordinaat van

dat puiil. \'oor liet kritisch punt zijn beide leden dezer vergelijking

gelijk aan 1, maar er bestaat een waarde van ??;, waarvoor evenzeer

het tweede lid gelijk aan de eenheid is, en liet daarbij behoorende

punt ligt chis met het kritisch punt op dezelfde h\-[»erbool. Voor

?H ^ 0,tj4 is het tweede lid gelijk aan 1,09 en voor »(= 0,51 gelijk

aan . Tusschen m = 1 en de waarde van >n, waarbii m — '

1,08
-

z

weder gelijk 1 is, ligt het punt dat halvei-wege de nodelijn gelegen

is, binnen de hyperbool — daarentegen bij lagere temperaturen

daarbuiten. Er zouden meer dergelijke bijzonderheden kunnen worden
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ópuoiuoiUl. Maai' de genoeindc l;ij/.()ii(lei'lioil(Mi zijn zcUer goiiocj;' om
de bctooUciiis der beliandcklc vcrgeliJUiiij^' in liet licht te stellen.

Kenl nien ^^^—^ en — -' dan is nalnniliiU iinU''' ^M)ekend,een

groollieid, waai'van liel dikwijls iiootlig is de ariiankclijklieid \ an iii.

te kennen.

Men vindt dan:

(/—m) rr= [l+7(l-'")r- •

^^
2Qk J (ƒ-!) m(l + 7)

Voor een paar waarden van ///, lieli ik met y = 0,8 en /i=r7de

waarde van ^^^—^ uil deze t'ormnle berekend, en met de waar-
qk

nemingen vergeleke]).

Zoo vindt men bii 1— ?)? = (),()!• uit de formule voor -—^ de
(!k

waarde 1,73, terwijl nit de waarnemingen zou volgen bij ;« = 0,89,

dus bij iets lagei-e waarde van ut, -^r^ = 1.83.
c;k

Hij 1— »; =r (3,16 vindt men door berekening de waarde 2,1 , terwijl

de waarneming hij m = 0,8472 do waarde 2,0 ruim oplevert, lüj

zeer lage temperaturen ver.scl!illen natuuilijk ^^—^ en ^^^—^ niet" ' ' nk (,k

noemenswaard, en — bij tn =: '-/.. gelieel vcrwaarloozendc, zon men
ok
>

2,8 vinden.

Voor waarden van ;h zeer dicht bij 1, zon men de volgende

benaderingsformule kunnen opstellen

:

2Qk

Voor 1—?» ^r 0,01 levert deze formule

Vt^= p/0,17
zgk

of

^-1^^ = 0,82
^k

terwijl de waarnemingen bij /» = 0,9915, dus bij iets hoogere waarde

van m de waarde van 0,775 leveren. Bij i^?n:=0,04 geeft deze

benaderde foi'mnle ^^—^ = 1,384. De waarnemingen gaven bij

?» = 0,9573 de waarde 1,345. Er is dus voldoende overeenstemming.
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In mijn thetmodvnaniiscli? tlieorie dor caiiillariteit ben ik tot liet

besluit gekomen, dat in de nabijheid der kritische tenipeiatiiur liet

bedrag der capiUairconstante evenredig is aan I

"

'
^'

j en daar ik

toen de grootlieid (f nog niet kende, schreef ik aan ^^—^' den

vorm * 1

—

m toe. Nii hebben wij een meer gecompliceerden vorm \oor

^-i^—^ gevonden, welke echter als 7' =: O is in KI

—

m overgaat. Bij
Qk

uiterst kleine waarde van J

—

m blijkt nu ^^-^ '- evenredig aan (1— »?)'''<

Qk

te zijn, maar dan is het bedrag der ca[)illairconstante zoo klein dat

zij niet nauwkeurig gemeten kan worden. I5ij iets grootei'c waarde

van 1

—

rn, begint in de uitdrukking:

iQk

ook de term ƒ (1 — in) invloed te doen gevoelen, en dan is de

capiUairconstante noch evenredig aan (l 1

—

vifli, noch evenredig

aan (1 — '»)'-' zooals bij y ^ O het geval zou zijn. Over een groot

beloop van temperatuur, is gevonden evenredigheid met

(1 - m)'23

dus met een exponent, welke grooter dan '/j sn kleiner dan Ya is.

Zoodat het onverklaarbare van den exponent 1,23 wel grootendeels

is weggevallen. JVJaar eigenlijk zou deze geheele berekening nu

moeten herzien worden, iets dat ik echter zal moeten uitstellen.

IV. De kriliiche grootheden.

Xeemt men in do toestandsvergelijking n en h constant, en verder

geen anderen invloed aan op het gedrag \an een stof", dan \indt men

:

8a _l_^ Pkvk__^ ^^Sl T-^^— 4 '

^''' ~ 27 ft»' RTk" 8 ' pt ~ "'
\p RtJ;;^

Hierin komt verandering, als men /* mol iiet volume variabel stelt.

Dan is er sprake van />,,, waardoor ik do waarde van /> bij oneindig

h

groot volume zal voorstellen. De waarde van — wordt door theo-

retische beschouwingen afgeleid en van den \orm ge\ ouden:

bo

= F' "
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niiiar is niet geheel l)cken(i. Ontwikkelt men FI ~
j

in een reeks

met opklinimeiKJe mafiitcn van -^ , dun zijn er hoogstens een |iaar

V

coëllicienten van deze termen bekend. Toch genoeg om aan te tooncn,

dat de factor van r^ ^ ;•/;,, niet 3 is, maar veel dichter hij 2 dan

hij ',i ligt. Maar dan moeten ook de andere coëfficiënten, vooiko-

mende in de wtuirde der ki-itisciie grootiieden veranderen. Zoo \ in(h

/dp\ R ..,,,•
uit (in liet kritiscii pnnl ; in deze nitdrtn<kmg )S i;

yd'J'Jkr {v— h)kn

veel kleiner dan 3, en h slechts weinig kleiner dan h,, ; en sid»stilu-

/dp \ dp
j ,

eert men (1 , waarvoor als de span ningswaard e van den
\dTjvic dT

verzadigden damp in het kritisch pnnt kan gesteld worden, in de

toestandsvergelijking, dan vindt men />/.- ^ 7 7—:. 7-,, fil^^ / de
V ' (./ ~ ^)

) voorstelt. Dat /" veel grooter dan 4 zal moeten
pdlji,,

zijn, is reeds opgemerkt; maar dat r' (/— 1) bijna of geheel weder

gelijk aan 27 zal worden gevonden is opmerkelijk. Daar ƒ door de

waarnemingen bekend is, en gelijk aan 7 kan gesteld worden, \ indt

men voor r dan 1/4.5 of iets boven 2,124; en daarin komt nog

maar weinig verandering als men f tot 6.7 laat dalen — men vindt

dan >'=r2,17. Tronwens het was a priori te verwachten, dat de

factoren voorkomende in de twee grootheden, die gewoonüjk ter

berekening van n en i,, gebezigd worden, n.1. pi- en RTk evengroot

znllen zijn, of bijna exengroot, als oorspronkelijk door mij is opge-

geven. De aldns berekende n en h^, bleken behooi'lijk te voldoen.

Met gebrnikmaking van de factoren, r en / en den reeds hierboven

door mij genoemden factor s, heeft men

:

«....?!/. = rh,i

Pkvic_ 1

^ /en «

Pk
: rs bg

m-'-
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(liirxcii licscliDuweii. Anders /.uu uien liicr iioj^' liij kiiiiiieii voegen

.s' 64
, ,

.

•=.--, \v;xt natuurlijk weder niel ,/ = 7 n = IJ.77 opleverl.

V . Scli f/i >(issocia tic

.

Jk hel) lieproefd \an het bestaan van (k- groollieid r/ rekenschap

te geven, door aan te nemen, dat zich in de stof nioickuidconi|tle.\eii

kunnen vormen, die uit een kinetiscli oogpunt zich als een enkel

molekuul gedragen, zonder dat zij uit een sciieikundig oogpunt enkele

molekulen zijn. De hoeveelheid verion'u energie in de opeenliooping

is dan geheel te wijten aan de gewone niolekidaire attractie, en is

gelijk aan de linuetwaarde der inwendige latente warmte. Dus veel

kleiner, dan wanneer er werkelijke scheikundige vereeniging tot twce-

ot' meervoudige molekulen plaats heeft. Ter onderscheiding spreek ik

van sc7t/)Vi-associatie, ofschoon uit een physiseh oogpnnt er weinig

reden zijn zon voor deze onderscheiding.

Nemen wij de voorhanden iioeveelheid stof =J, en stellen wij

daarvan de fractie J — ,»' aanwezig als enkelmoleknieu en d(^ fractie

X als moleknnlcomi)Ie.\en, gevormd door vereeniging van ii enkel-

molekulen tot een samengesteld uiolekuul, dan is uit een kinetisch

oogpunt het aantal molekulen verminderd van 1 tot 1 .r. In
n

de toestandsvergelijking moet dus een eerste verandering worden

n-1
aangebracht door UT te vermenigvuldigen met den factor J x.

n

Verder zal, als n groot is, een verandering moeten aangebracht worden

in de grootheid a. Het is waar, dat ik (Theorie Moleculaire § 14

Cont. II ])ag. 29), waar ik een dergelijk \i-aagslnk voor werkelijke

associatie tot dublielmolekulen heb behandeld, de grootheid '/ onver-

anderd heb behouden.

Ik ging daarbij uit van de overweging, dat als in een gedeelte

der door de stof ingenomen ruimte der hoeveelheid verloren energie

a
=. — — is, die verloren energie te beschouwen is als een midden-

t'

waarde. In die ruimte beweegt de stof. Het eene oogenblik is een

punt der beschouwde ruimte ledig, een volgend oogenblik gevuld.

Gingen de molekulen plotseling alle (ot dubbelmoleculen over, dan

zou de tijd, gedurende welken een punt als gevuld mag beschouwd

worden 2 maal kleiner zijn, maar dan ook met een dubbel zoo

groote hoeveelheid stof. De krachten, welke in het spel zijn gekomen,

om de dubbelmolekulen te vormen, zijn dan ook nieuwe krachten,

en worden niet ontleend aan een deel der molekulaire krachten.
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Maar deze beschouwing geldt niet meei- voor het nii beschouwde

geval, waarbij n groot ondersteld zal moeten worden, en waarbij de

krachten, die het complex vormen, de molekulaire attractiekrachten

zelve zijn. Ik zal tot het iiesluit komen, dat n eenigermate nadert

tot liet aantal waarbij één molecuul naar alle i'ichtingen door een

ander omgeven is — het aantal bollen dus, dat tegelijkertijd een

gege\en bol kan aanraken. En dan is een gedeelte van de mole-

culaire krachten van de moleculen der bedekkende laag naar biiuien

gericht, en dient dat dus om het complex in stand te houden, terwijl

de naar buiten werkende krachten der buiteulaag slechts werkzaam

overblijven om dienst Ie doen als binnendruk, ten einde vereenigd

met den l)uitendridv [> de bewegende stof bijeen te houden. Ik zal

dus (i vermenigvuldigen met den factor ji — (1—^O 'p — en later

als waarschijnlijk 1 — /• = — stellen.

Men verkrijgt den vorm a [1
— (I—k) .v^ aldus. De bijdrage tot

de cohesie-constante van (1—.<) enkele molekulen is a{\—x)". Die

van de comjilexe molekulen op de stof in eukel-molekulen vorm is

gelijk aan ak.v {\—.»), waarin k kleiner dan 1 is. En de omgekeerde

aantrekking is evenzoo groot, terwijl de complexe molekulen elkander

aantrekken met een bedrag gelijk aan ak" ar. Tezamen geeft dit het

aangegeven bedrag ^).

Moet ook h gewijzigd worden ? Reeds de overweging dat de com-

plexe moleculen mogen beschouwd worden als dezelfde stof maar in

meer verdichten toestand, en dat in meer verdichten toestand b

kleiner is, toont dat er van een waarde \an (
—

) sprake zal moeten
\dxj„

zijn, en dat deze grootheid negatief zal wezen. Maar de moeilijkheid

om den juisten vorm van h te vinden, als de complexe moleculen

niet mochten bestaan, en die nog in hooge mate vergroot wordt bij

het bestaan van deze molekuulgroepen, hebben er mij toe gebracht,

fdh\
ten minste op dit oogenblik — I te verwaarloozen. Dit is dus een

\d.vj„

der oorzaken waarom dit onderzoek niet als volkomen afgesloten

zal mogen beschouwd worden, maar ik meen dat dit slechts invloed

op enkele details zal uitoefenen. De gebezigde toestandsvergelijking

zal dus ziin van den vorm:

^) Nu het steeds dezelfde slof betreft, en het specifieke dus is weggevallen mag

«lOj — ttij- worden aangenomen.
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waarin h ccii oiilickciHic ruiwlie \aii /' (Mi ,) is. Maar de afliaiike-

lijUlioid van ./ /,ai in de locpaHsingcii verwaarloosd woidcii.

\'1. HipitliiKi rail (Ie iranrdi' van .v hij (jegeven v en T.

MaaUl niL'u voor willekenrig gekozen, slaiidvaslig gelioiidc;n, waarde

van .1' de waarde van i|' (Tliéoric Moiécnlaire ^ 14 Conl. II pag. 28 enz.)

oj), dan vindt men de waarde van .« welke bij gegeven waarde van

Cd\\)\
V en 7' in den evenwiclilssland l)elioorl, door

j
—

1 = '^ ^^ slellen.
\d.vJ,T

Men lieefi dan achlereenvolgend :&"-

- UT
\ n J \,Jv— b V

+ RT \{\-.v) l (1 -^0 + - lA + E, (l-.v)+ £, .«-T [II, {l-w) f//,]

en

n-\ r dv 1 — (l-^).^
0=.:/?T ^ + 2(l-/:)« '--\-

.YRry--i[\ -.V) -''-ll^.E^-E,- r {II. -n,).

üe grootheid E.^— E^ is gelijk aan de limietwaarde der inwendige

latente warmte, maar wij znlien ze voorstellen door — E. De groot-

heid H.,— /ƒ, moet als onbekend besehonwd worden. Was die bekend,

fd\\^\
dan kon — ^^ dienen om bij elke waarde van r en 7" de waarde

\dx JoT

van x te bepalen. Dns ook de waarde van ,1"^., door T^ Tk en

v^Vk te nemen. Omgekeerd kan, als x in eenig volume bij gegeven

T bekend is, deze constante berekend worden.

Bepalen wij aan den anderen kant de waarden van T ^^ — p

voor coëxisteorende phasen. Wij moeten dan, omdat deze waarde

6. — €

gelijk is aan -^ ^ de waarde van de energie f in de die phase

bepalende grootheden kunnen uitdrukken. Was er geen sohijnasso-

a
ciatie dan was de energie gelijk aan , waarbij nog een functie

V

van T" gevoegd zou moeien wuideii, die in hel \ erseliil f^— Fj echter
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toch verdwijnen zou. Nn er scliijnassociatie is, moet gebezigd worden

de waarde vav a voor die pliase, n.i. a[l— (1

—

k).^^, waarbij dan

echter gevoegd moet worden — Er.

Wij verkrijgen dan

:

dT ^

£'(.»i-.cj +

of

Tdp _ j A P '^i«'s

\pd7

of

'Tdp

E
{.V, —x.) v,v„

\pdT )
I"\ Evk-v^—x^

+

Qk

+ ls[i-(i-%,r + [i-(i-%g^

ILi-(i-%J-[i-(i-^-).'.-.i^ +

of

*', — -i'.

«j^

Pi-

1-/:
+

(1— yt)''

+

Bij afwezigheid van associatie vereenvoudigt zich het 2''*^ lid tot 1,

en verdwijnt dus de grootheid <f.

Nemen wij het uiterste geval. Bij Tk is x.^=x.,:=Xk en v^=zv^-=zvi^

.Vj— », fdx\
of fj, = (>. = o/^. Voor hebben wij dan te nemen — .

V,— 9, \dQjk,

Wij hebben dan

\pdT Jkr a \doJbr I
rt

'

^- i_2(i-%* + (l-)t)^^r.

Ook dan is bij afwezigheid van associatie het tweede lid gelijk 1.

Dit zou ook het ge\'al zijn, als in den kriti.schen toestand Xk en

dx\
— gelijk nul zouden zijn. Maar al is het waarschijnlijk dat xk

klein is, dan verzet zich Inch ==0 tegen de aanname xk = 0.
\dx )^.'l'

In dat geval is Nep. loij xk gelijk — x, en kan aan die vergelijking-

niet voldaan worden. Ik heb mij toen afgevraagd of het ook mogelijk
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zou zijn, (lat alle leiiiicn, iliV iK'lialve 1 in liet twocile lid voor-

,h

komen, samen gelijk O zijn. Dan is ^-= in iicl kiilis<'li |iinil, zoowel
dvT

a
. r,ydp\

als er associatie is, als zonder dat, gelijk aan ^ en evenzoo is J I
--

j

a Tdp a— t> in liet kriliscli punt i?elijk aan — , of --—, — 1 --

—

- en dus
'

'

'>'- p dl pvy

(
t'— l)^ oC II = . Al zouden de crootlieden /•,

V.' / 5/3' ;,5//1\„5

* en /' ten gevolge van bestaande associatie eenigszins vcianderd zijn,

de vroeger besproken betrekkingen er lussclien, en liaar sameidiang

mot de kritische grootheden lilij\ en bestaan. Alleen in de nog weinig

bekende grootheid ( ) komt als associatie aanwezig is eenige
\v—bjhr

verandering, die ik later bespreken -.vil, nadat ik aangetoond zal

hebben, wat omtient de waarde van n uit de genoemde aanname

volgt.

VII. Mogelijke waarde van u.

Beschouwen wij daartoe naderbij de verkregen formule voor

TA] kan geschreven worden onder den voiiii

\-
\ L (1

—

X) I
=L constante

RT ^
|«

^ '
\ RT

en voert tot de difterentiaalvei-gelijking:

dxj,-r

RT
ot

Id p 1 ( 1 dch\r—^dv\ \EA -\
1 1 {d.v\,r dT\ ^ V dx\

nx 1

—

X KI- ; 1 \ Rl ]

do[n—\ V 2a{l— k)[l—{l— Ic)x]) ,11, 1 2a(l-ylf/

v\ n v-b vKT
I

' \nx ' l-x vRT \^

j,
2a(l-X)[l-(l- ^•)..]

dT V =
RT

Omf^^p) of —f
''''{dx \ fdx \

I

— p I
of — — V ) te vinden, hebben wij in deze dilferentiaal-

vergelijking dT=0 te stellen, en voor de overige grootheden de

kritische waarden te nemen.
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Men \iii(ll ilaii de Nulgende ingewikkelde xergelijking

:

—̂
-2(1-A-)[1-(1-A-),,]

'
-^-2(l-X-)«(/-l)[l-(l-%]|

a \ II n-i :

I

^--y^'
[^

s nx f-\
l H n.v2{l-ky-—

1-,T S

= 2(1-A) + A-(l-X-)-.

Om zieli uit deze vergelijking toch een denkbeeld te kunnen vormen

over de waarde \an n kan men, daar x iu den kritischen toestand

zeker wel klein kan geacht worden, deze grootheid := O stellen. In

den noemer komt wel nx voor, en stelt men (; ^ O, dan kan het

n,K nA'2(l -x)-
schijnen alsof men nx verwaarloost. Maar (ƒ— 1)

zal ook, als nx niet klein mociit zijn, wel verwaarloosd mogen

worden. Dan wordt deze vergelijking:

'^"^ -^ -' j(«-l),/-2(l-l-) «(ƒ-!)! ==2(1 -A).-20-A-)

of

2(1— A)

n j/-2 (1 -k) (ƒ- l)j = .^ '— + ƒ.

^-2(1-^-)
a

Daar voor A' te wachten is de limietwaarde der inwendige latente

a
warmte, dus — en de kleinste waarde van v volgens den regel

^minimum

van den reclitlijnigcn diameter 2 (1 -|- y) malen op Vk begrepen is

El-k Evk
=:2(l-fy)- Bijgevolg is steeds grooter dan 2(1

—

k). Nn zijn
a a

in deze laatste vergelijking alle grootheden bekend behalve n en 1

—

k.

Maar in elk geval is er dus een betrekking tnsschen deze twee

grootheden gevonden, welke approximatief vervuld zal moeten zijn. De

waarde van 2(1— /) kan niet grooter zijn dan ^
, want dan zou

/* negatief zijn; bij 2 (1 — /) = -—
- zou behooren n = oo. Bij

s „ 3,77
2 (1

—

k) = 1 vindt men : n = f 4- ~ of n =: 7 -f- -~—r. Voor een
Evk _^ 2,b

a

dusdanige waarde van n hadden wij tot 1

—

k = -~ besloten , en

daarom scheen mij deze waarde van n als waarschijnlijk. In elk
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geval bcslool il< lol //>/" Dil Itosluit wonll liijiia lol /eUcrIicid

eebraclit door de waarde van ,',„ na Ie gaan, die inl dezelfde

differentiaalvergelijking gevonden wordl l)i,i lage teiriperaturen voor

de dan)|)|>liase. Slelt men v zeer grool dan vereenvoudigt zicli de

vergelijking tot:

T do n— \ Tdx t 1 .'-
j , j^ _Q

.
Evk

E a

Voor den derden term kan geschreven worden =——---:=

^^ ^—JL_ Do waarde van x zeer klein onderstellende, daar
s a T

wij liet gedrag van normale sloltcn onderzoeken, en dns voor de

_
2' dp T dv

damppliase de vergelijking aannemende pv = EJ of-— ^- -— = 1

,

krijgen wij voor bovenstaande fornnile-.

?«— 1
\

T dp

p dl'

T dx 1 ƒ— 1 Evk Tk _
X dT n .s o T

of

X dT ^
'•' T '•'

' s T

Reeds vroeger heb ik opmerkzaam gemaakt op de gelijkheid of

Evk

a

bijna gelijkheid van '2 (1 + y) en x, waaruit volgt ^1.

Daaruit volgt:

Tdx
, ^

,Tk
- :^ = [(«-')ƒ- n (y-l)J — - («-1)
X dl J

En daar wij tot een gang van ,( met T moeten besluiten, zooals

in Fig. 58 (Lehrbuch der Tliermodjnamik) is geteekend, zal in elk

2' dx
geval bij lage temperaturen voor de dampphase ——, positief zijn, of

{n-l)f'>nU'-^) of »>/
De formule toont bij hoogere temperaturen de mogelijkheid van

ond<cering van teeken, en dus een gang, waarbij de x der eoëxis-

teerendc dampphasen een maximumwaarde en een miuiuuimwaarde

dx
vertoont, want voor het bereiken \an Tk zal in elk geval — weder^ dT
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positief moeten zijn geworden. Wil men dus bij temperaturen beneden

Tk door middel van de dichtheid der dampphase een nauwkeurige

bepaling van het molekulairgewicht doen, dan moet niet alleen een

correctie worden aangebracht voor het bestaan van a en b, maar

ook onderzocht worden of ook x een merkbare waarde heeft — wat

dan zal kunnen geschieden door in standvastig volume Ie verwarmen
;

dan blijft de a en b even groot, maar de waarde van j; vermindert

met het stijgen der temperatuur snel. Reeds vroeger heb ik er op

gewezen dat alleen op deze wijze de te groote dichtheid van ver-

zadigden waterdanip van 100° C. zal kumien verklaard worden.

Uit het voorgaande blijkt met zekerheid, dat als men het bestaan

van de grootheid (p wil toeschi-ijven aan samenhoopingen van mole-

kulen, die zich uit een kinetisch oogpunt als enkel-molekulen ge-

dragen, men den graad van samenhooping n grooter dan / zal

moeten nemen, en men tegelijk a zal moeten doen afnemen zoodanig

dat 1

—

k niet ver van A verwijderd is; of men ook het bestaan

van </ zou kunnen verklaren (.loor andere soort van samenhooping

waarbij het aantal molekulen, uit kinetisch oogpunt aanwezig, onver-

anderlijk of op andere wijze veranderlijk gedacht moet worden, blijft

natuurlijk nog onbeslist. Maar de moeielijkheid om dan een juisten

vorm voor de toestandsvergelijking te xinden heeft mij een ilei'gclijk

onderzoek doen opgeven. Was het alleen te doen geweest om waarden

Evk
voor en x^ en x^ te geven, die aan de vergelijking:

a

Evt _

konden voldoen, dan zou bijv. kunnen gekozen wordenƒ (,i'i) :=ƒ (,i-j= 1

dus onveranderde waarden van a en \ erder

:

<f = Qk
a p,— 9,

was dan tot m = O toe do waarde van (p = \^{1—m) , dan

volgt

Evk

a

^"^2(1+7) •

of

— = (i+r)

Verslagen der Afdeeiing Natuurk. Dl. XIX. A", 1910/11.
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f'
hebhen gesteld —

. Ik heb toch dat bewijs behouden, omdat het mijm
in vele opzichten suggestief voorkomt, maar uil tocli om (wijfel

omtrent de groote waarde van n te voorkomen een geheel strenge

wijze \an betoog aangc\en.

Volgens de definitie van </ zal bij temperaturen, waarbij de damp-

phase niet merkbaar afwijkt van yrr, = RT, zooals wij reeds vroeger

/
—m .•>

aangaven
: "-^ 2[,+,a-r«)ï = ^ + '^'" '^''

Tdw
De eisch, dat positief zij, luidt

:

xdT

of

En dus:

p dT ) & a m

n sa
VbE-

n— 1 ^ a

n 2[l+7(l- m)]

T d.t

Daar bij )ii = O de waarde van — -— zeker positief zal moeten

zijn, moet dus

n—l
(l+'/'o)>;

n ^ '"'^ 2(l+y)

Nu is hierboven gevonden voor de waarde van het tweede lid :

a = 1 + '/o - k'-

2(1+7)

Bijgevolg moet gelden

:

n-1
n

of

n—l

(1 +'/'o)> 1 -^'f.-k'

>1

of

/•' 1

l+'/'o «

of

7*



( JOO )

Mei <f„ = ~ en k^ t= ~ wordt deze betrekking:

;; > (i

()|) (Ie afleiding van liet bedrag van n niet belmlp van cigonscliappen

der gaspliase is de verwaarloozing van — zojider invloed. Daar-
\dxJoT

entegen heeft het al of niet bestaan van ( - wel invloed bij do

afleiding van de waarde van n nil de kritisehe i)liase. Negatieve

waarde van — 1 doet bij die afleiding 71 dalen. Nu de twee uit-
\d.vy„T

komsten zoo na overeenstemmen v.'ordl liet vermoeden gewekt, dat

deze grootheid, als zij bestaat, klein zal zijn.

Een enkele opmerking wil ik hier nog bijvoegen omtrent de waarde

Evb
van de grootheid — . Ik heb E genoemd de limietwaarde der

rt

Evk
inwendige latente warmte, en tot hiertoe daarnit afgeleid dat —

«

gelijk is aan 2(1-|-;')- Uit de vergelijking

Evk

a

^^^ •" 2(l+y)^

volgt, als wij steeds blijven aannemen <f = 1^1-

Evi

a 5

1

-m

2(l+y) 4

Voor een oogenblik heb ik den schijn aangenomen, als of ik. toe-

stemde dat hierin een tegenspraak zou schuilen. Bedenkt men echter

dat de inwendige latente warmte gvooter is bij een massa van bol-

vormige gedaante dan bij een die door een plat \lak is begrensd,

en dat dit merkbaar kan en zal worden als de bol een zoo kleinen

straal zal hebben, als dat bij onze comple.xe molekulen het geval

is, dan blijkt dat wij vooraf hadden kunnen verwachten dat

— > 2 (J -f y) zou zijn. Rij de schattingen, omtrent molekulaire
a

afinetiugeii i^Houfstuk X Coulimüteil) ben ik lol het besluit gekomen,



( K'1 )

«lat de verhouding — van dezelfde grootte is als de diameter vanK
een niolekuni. Volgens tle gewone formule voor den niolekulairdiuk

H ^\ lc\K -{- ~^= K 11 -f- — l , als wij die ook onveranderd zouden behou-
XI

1
rl

]

den \oor het ge\al dat R gedaald is tot zoo klein bedrag, maar nu

deze complexe molekulen door stof van gewone dichtheid omgeven

H

zijn, behoeven wij ons niet te verwonderen dat 1 -| tot VjR
geklommen is.

"2

\

Vlll. Formules, die de betrekking aangeven tusschen ,i\ en x^

bij gegeven temperatuur.

In geval er geen schijnassociatie aanwezig is, zijn er bij gegeven

temperatuur slechts twee onbekende grootheden, nl. v^ en r„ en

hebben v/ij twee vergelijkingen ter bepaling van deze onbekenden n.1.

P—p'
en

ï7o

pdv =p{v^— v,)

De laatste betrekking kan ook geschreven worden

:

H = fi'

'Bij schijnassociatie zijn er 4 onbekende grootheden, en wel v^, r,,

i\ en x\. Dachten wij het uitvoerbaar om uit
f
—

) = O de waarde
ydvjr

van ./; op te lossen en in v en 7' uit te drukken, dan kan die

waarde van x gesubstitueerd worden in p en daarna p naar v ge-

ïntegreerd worden, en dan waren er weder slechts twee onbekenden

en twee vergelijkingen ter bepaling. Nu deze eliminatie van x niet

mogelijk is, moeten wij de 4 onbekenden behouden en hebben wij

dus ook 4 vergelijkingen noodig om ze te bepalen. Er is dan mi

ook sprake van de thermodynamische potentiaal van de enkel-

molekulen en van die voor de complexe moleculen. Noemt men de

eerste u^ voor de vloeistof, en (ftj' voor den damp — evenzoo de

tweede ft, en di.,'. Dan hebben wij ter bepaling van de 4 onbekenden :

P=p'
f. = (f*i)'

H, = {(ij



(
lo-^

)

\vaari)ij dan als 4'''' vergelijkiiii; ( j =0 koiiil of fi, =i
fi.^ of

(f*,) = (!«,)'•

Kr blijft dan iialiuirlijk nog (er jnistc bepaling een belclscl aan-

wozig door de oiil»okende conslanle, welke in (
— voorkonif, maar

\dxJ,.T

dal zon ook het geval zijn, als wij .? nit ^ ^ ^ liadden knnnen
\<i>;,!

oplossen. De zaak wordt ceiiter voor ons in zoover vcreenvondigd

dat wij door de twee gegeven empirische formnles rekenen mogen

de twee grootheden i\ en v.^ te kennen, en er dns alleen nog.x'i
en a;,

te bepalen overblijven.

De funetiën, welke dan gebezigd kuiiiii'ii worden ter bepaling van

.t\ en a\ zijn

1". l' 1
=0 of ƒ!,— 1«, = 0. Door te stellen

(m,— f'i) = (Ms-f',)'

verdwijnt de. onbekende constante, en verkrijgen wij:

"1

/n—l\ rdv /iial\ ilx
)

l'2

n— \ r dv /'du 1 \ 1 Lv

2». fJ, = (ƒ'./

/d\p\
Daar fi, = if-

— .r -— -j- pv is, wordt
\da; J„T

dax
(lx— ^' —

' dv dx „ , ^ n— 1

J'

dv dx
^ h RTl {!-.») + •'üRl

V— b V n

3». ,i, = (nJ

Daar u„ = «]' + (1— ')
\ ^ \ + P^' 'S, wordt

düx düx

RT r dv
"'"'*' "^"^ "^ ^Ix

^, ,,,«—1
,,, =jo. + RT - (1- .rj RT

n j V— /' V n w

4°. '?(ƒ!, = (iinJ

r dv
En daar zoowel in ;<,, als in /i/i, de grootheid I voorkomt.

J r— b

die niet door i{v— b) raag worden vervangen, en die dns een nauw-
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keurige toepassing belet, kunnen wij door nu.,—;i, te berekenen,

deze grootheid doen verdwijnen en bezigen

Voor de waarde van iiji^—;«,, of {n—1) (Xi vinden wij:

Clx- iC

(n-\)pv {n-\)
dx d.v .V

n \- RTl ET{ n-l)
V l-.r

n-l
"

1 X
X

Elk dezer \ornien kan natuurlijk ook gebezigd worden om

—
I

te berekenen, bijv. de laatste vorm door naar x en v te diffe-

rentieeren en 7' en p constant te houden. Men vindt dan natuurlijk

de vroeger \erkregen waarde terug.

De gegeven betrekkingen kunnen vooral dienst doen als wij de

verhouding van .i\ en x^_ in coëxisteerende pliasen berekenen willen.

Wij zullen de laatste vergelijking:

(w/'ï— Ml) = ("M,— fti)'

bezigen om aan te toonen dat bij temperaturen, waarbij de damp-

phase als een verdund gas mag beschouwd worden de waarde \an

a-, tot een \erbazend klein bedrag is gedaald. Voor de gasphase mag-

dan //r = /i 7' gesteld worden, Wij vinden dan:

^ ^('^-1)'

1 ~x„ n

De waarde van

{n-l) + l

X, («-ir
l

\

X, -

düx
{n-l){ax-x—\+x-

dar

(«-1) ( aj^x -^^ -^- „ -^ rzr a [1- {\-k) x] [n-l-2« (1-A) + («-1) (\-k) x\
,

dxJ dx

l r ic 1
~

11—

1

1 —1 +
2

^of met 1 — kz= - gelijk aan a

De betrekking tusschen x^ en x^ kan daarmede aldus luiden

:

-.«,) = n-l +

(/-l)2Ll + y(l-m)J / ,

X. \-x, (m-1)*l^ ^ + ^ ^ {n-x,) = n-l +
n-l

l-.r, x^

Een eerste besluit, waartoe deze vergelijking leidt is dat bij zulke

waarden van
1 \ 11—

\

bijv. m=i — de grootheid — 1 -J x^ positief
u } u

moet zijn, of .«, >
-1

Wij moeten hierop later terugkomen, maar

1 1

zullen nu slechts mededeelen, dat bij m = — en lager ,i', > —- is.
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1

Met ,r — ().() (>ii /// =: viiuleii wij voor .i\, ocii waarde van

de orde van 1(1 ". Waniieer er hij vvalcrdaiiip een veel liooger

bedrag' van sloring der dichUieid aanwezig is, dan moei di( dus nog

aan andere oorzaken worden locgesclireven. Al wal liicr oi)gemerkt

is helrcfl dan ook sjeciils de zoogenaamde normale slulTen.

IX. Benaderde heli-ekkinyen tussclicn .(, en ;i\ bij (jei/even (eiiipe-

rnturen.

Als men de diUcrentiaalvergelijking

:

c/y ^M -1 V 2x{\--k)\l — (l k).v.\

Q I n V— b vRT

+
dT

E -

vRT

2a{\—k)\l—{l-k)x]

+

(f.l) 1 )t,C

1 +
^

„.,.

n.v I 1

—

,v
+

O
T f RT

welke bij hd kritisch punt vereenvoudigd kan worden tol

dQhi—f d.v dT iEi-k l/^'_
i'h I

•« .e* T \ a \
s

O

integreert, verkrijgt men de benaderde vergelijkingen

;

= 1- (1 —ni) 71
[

s Qh \ aXb

f- 1

en

«j—«* n—fq^—Qh
Xk

1- (1—m) n\ 1

Qk \ a J s

Bij optelling van deze twee vergelijkingen, verkrijgen wij

:

= h (1-'") n[ 1
'

X, + X, - 2xk \
n -./• (Evk \ f- 1= (1 — m) y y n\ 1

of

^xjg
( * V " y *

Als deze vergelijking niet alleen in de nabijheid van het kritische

punt maar bij alle temperaturen mocht gelden dan zou er voor de

waarde van x sprake zijn van een rechtlijnigen diameter, en hadden

wij een \orm, waaruit .Vk kan berekend worden. Wij zouden dan

vinden voor x^ circa 0,01. Dan kon deze vergelijking ook akius

geschreven worden

:

X, + .f, - 2xk = (1 - 2.rA) (1 - m)

en zou bij lage waarde van m als x^ geheel verwaarloosd kan worden,

de waarde van x^ gegeven worden door

:
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x, =-- 2..;^ -h (1 - 2,.*) (1 - m)

of

A'j := 1 — m -{- 2x/i m.

Dat deze waarde van -r^ de volkomen juiste is zou ik niet

durven beweren, maar dat zij bij benadering bij temperaturen ?»-<[ i

geldt, kan aangetoond worden; maar dan is hare approximatieve

juistheid over het geheele beloop der temperatuur nog niet bewezen.

Om bij lagere temperaturen .i', te berekenen, kunnen wij gebruik

maken van de vergelijking die als definitie van de grootheid
<f geldt n.1.

/Tdp \ v.v, ^ a ' ' " / 1

\pdT y a Pi
—

i^., \ 2

Door v^ als zeer groot te nemen, en — te xerwaarloozen is dat

de vorm, welke bij lagere temperaturen geldt. Verwaarloozen wij
1

ook nog in dezen vorm ^/^ of — en w^, dan verkrijgen wij

:

v„

Evkic^ .ï," \-m—— - •*•, + -r = i/i-m ^ = 7

of

— 2(1+7^7;,

2!l+A(l-m)| •
' 4

'
2

^

Voor \ ~-m = 0,49 is <p = 0,455

1— m— 0,64 is ,pz=0A8
1 — m — 0,81 is (f= 0.495

1 — 7/1=1 is 'ƒ = 0,5.

Men vindt dan voor de waarde van j.\ achtereenvolgend

:

x^ = 0,G x,=z0,7\. «,1=0,85 «, = 1.

Deze getallen wijzen echter o[) een grootere waarde van w/e dan

hierboven is aangenomen, en dus ook op een gebogen diametei' voor

.l'l -\- iV..—T

—

- zoodat de waarde van .r^ nog in het onzekere blijft.

*,+*•,— 2xk
JNeemt men een vorm voor aan van de volaende

2.vk
^

gedaante

:

X, -4- ,v, — 2xh
' ' =z A (l—m) — Bil —mY

2xk
1.4

dan wordr aan de gevonden getallen voldaan met A =— — 3 en
2xk

0.4
B=— — 1. En dan zou ,fk gelijk zijn aan 0.015.

2xic

{Wordt vervolgd.)
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Physiologie. — De Heer Ukijkkinok l)ieclt eciie incdcdceliiig aail

vaii Mej. J. VAN Amstkl cu den Heer ü. van Itkksün Jr.

„Over hel teni/jcrnluin-optinmin van pitysioloyische processen"

.

(Mctic aangeboden dooi- den Heer F. A. V. ü. Went).

De voor iilivsiologische |)rocessen zoo kenmerkende veiiiietiging

\an hol werk/.ivine agens liij lioogc leni|)('raliiiir is door Tammann ')

voor enkele enzym processen aan een nader onderzoek onder\vor|)en,

waarbij die onderzoeker tot het resultaat kwam, dat het afsterxen

van het enzym door vei-liilting geschiedt volgens dezelfde vergelijking,

welke geldt voor inoiiomoleculaire reacties. Volgens deze opvatting

zon het verband, hetwelk bestaat tusschea de hoeveelheid enzym y,

die na verhitting op een constante temperatunr gedurende een tijd t

nog in leven is, en dien lijd worden voorgesteld dooi' de foiniule:

it =: — log — , waarin a de oorspronkelijk aanwezige hoeveelheid
< y

enzvm en k een constante voorstelt.

DucLAUx -) bracht dit verschijnsel van vernietiging van het werkzame

agens door liooge temperatuur Jiader in verband met het optimum

der enzymwerkingen en verklaarde het optreden \'an dit kardinale

punt door aan te nemeji, dat de reactiesnelheid zelve bij verhooging

van temperatuui' steeds toeneemt, terwijl de ombuiging der kronnne,

die het . verband tusschen de snelheid en de temperatuur weergeeft,

uitsluitend zou zijn toe te schrijven aan eene bij liooger stijgen der

temperatuur steeds toenemende vernietiging van het enzym. De

beschouwingen van Dliclaux zijn uitsluitend theoretische en experi-

menten om zijne opvatting te toetsen zijn door hem niet verricht.

Het denkbeeld, dat aan de theorie van Duclaux ten grondslag

ligt, vinden wij terug in eene \erhandeling \'an Blackman "), maar

hier wordt de onafhankelijk opgestelde beschouwingswijze aan waar-

nemingen getoetst en wel aan de uitkomsten van een studie door

dezen onderzoeker gemeenschappelijk met Miss Matthaei ^) verricht

over het verband der snelheid der koolzuurassimilatie met de tem-

peratuur. Ook houdt Blackman rekening met den tijd van verwarming,

een factor, die blijkens de onderzoekingen van TaiMmann van bijzondere

beteekenis is en welke door Duclaux buiten beschouwing was gelaten.

Uit de hoeveelheden koolzuur, welke gedurende 4 opeenvolgende

5) Zur Wirkung ungeförmter Fermente, Ztf. f. Physikal. Chem., 18, Bd. 1895, S. 429.

2) Traite de Microbiologie, T. II, 1899, p. 193.

3) Optima and Limiting Factors, Aunals of Botany, Vol. XIX, 1905, p. 281

») Pliil. Trans. Roy. Soc, Vol 197 B, 1904, p. 85.
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uren (na l'/, nur \ei'\varnien vónv het begin van de eerste bepaling)

bij verschillende hooge temperaturen waren geassimileerd, werden

door extrapolatie de snelheden der koolzuurassirailatie benaderd,

w^elke zouden zijn waargenomen, wanneer het blad onmiddellijk 0|i

de bedoelde temperaturen had kunnen worden gebracht en de begin-

snelheid dan onmiddellijk was gemeten. De aldus benaderde snel-

heden zouden nu volgens Blackman evenals die, welke bij lage

temperaturen werden gevonden, den bekenden regel van van 't Hofe

volgen, volgens welken iedere temperatuursverhooging van 10'C. de

reactiesnelheid 2 a 3 maal grooter maakt, een regel, welke voor

tal van chemische reacties toepassing vindt.

In het jaar 1909 werd de theorie van Blackman door Kuiper ^)

getoetst aan het proces der ademhaling van hoogere planten. Voor

verschillende lage en hooge temperaturen werden de hoeveelheden

koolzuur bepaald, welke gedurende elk van 6 opeenvolgende uren

optraden. De totaalindruk, dien Kuiper uit zijne waarnemingen ver-

kreeg, \<'as deze, dat de theorie van Blackman ook voor de zuurstof-

ademhaling opgaat, maar hij merkte toch op, dat aan de extrai)olatie-

lijnen een min of meer onwaarschijnlijk verloop moest worden gegeven

om waarden te vinden voor de snelheden, die zonder afsterviiig zouden

gelden en aan den regel van van 't Hoff voldeden.

Nu is extrapolatie, wanneer, zooals hier over den aard der functie

weinig bekend is, of ook wanneer deze inderdaad een logarithmische

kromme voorstelt, een vrij gevaarlijk middel om de gezochte groot-

heid te benaderen. Speciaal zal dit het geval zijn, wanneer de lijden,

gedurende welke de waarnemingen der reactiesnelheden moeten worden

verricht, zoo lang zijn, dat daarin reeds zeer belangrijke wijzigingen

dier snelheden zijn opgetreden. Bovendien kan in dergelijke lange

perioden als in de boven vermekle proeven noodzakelijk waren,

adaptie aaii de hooge temperatuur plaats vinden. Eindelijk werden

bij die proeven cellen van zeer \erschillenden aard aan de verhitting

onderworpen en het is een bekend feit, dat het weerstandsvermogen

van verschillende v.eefsels tegen verhitting zeer uiteenloopt.

Het kwam ons dan ook wenschelijk voor de bovenstaande beschou-

wingen aan een hernieuwd onderzoek te onderwerpen voor physio-

logische processen, welke men aan een zeer groot aantal gelijksoortige

cellen gelijktijdig kan bestudeeren en die met zidk eene groote snel-

heid verloopeii, dat de tijden tusschen de opeenvolgende waarnemingen

slechts zeer kort behoeven te zijn. Als zoodanig kwamen ons verschil-

1) De invloed van de temperatuur op de ademhaling der hoogere planten. Deze

Verslagen Dl. XvlII, 1909/1910, blz. 201. Zie ook het proefschrift van dcnzelfden

titel, Utrecht 1909.



o

( 108
)

loiido |)liysiolofj;is('lK' processen, wolko cigcii zijn aan de alcoliol^ist,

iian.iie\ve/,en voor en hieronder Irefl men een kori overzieiit aan \an

dl' uilkomsten verkrejicn hij hel onderzoek dei- alcoholgislinf>' en der

inversie van i'ielsuikcr door deze gisl. De nilvoerige beschrijving der

proeven en van waarnemingen onilrenl andere fnnclies der alcohol-

gisl zal elders gegeven woiden.

Hoewel hel nii mogelijk lileeU \(ior dez<' jirocessen mei \rij groole

nanwkenrigheid hel verloop der reacliesncihcid hij verhiltiiij; Ie

he.sludeeren, bleet' ook iiier hij hel loepassen der e.\lrai)olaliemeliiodc

eenige on/.ekerheid beslaan. Teneinde ook deze weg te nemen, werd

een eenigszins afwijkende waarnemingsmethode gevolgd. Daailoe werd

eene he|)aakle hoeveelheid gist gedurende verschillende tijden op

ullrao|)limale lein|)eratniir verwarmd, dan snel afgekoeld en vei'volgens

de snelheiil van het proces voor deze gist nagegaan. Aldus kon

berekend worden aan welk deel van de oorspronkelijke hoeveelheid

gist bij eene schadelijke temperatiiin- de waargenomen snelheid van

het ju'oces was toe te schrijven en onder een eenvoudige en zeker

geoorloofde aanname kon dan becijferd worden, welke snelheid zou

zijn afgelezen, indien alle gist bij die temperatuur nog in 't bezit

van de functie was. Op deze wijze kon dus langs anderen weg het

gezochte verband tusschen de reactiesnelheid zonder afsterven en de

temperatunr worden benaderd.

Was eenmaal dit verband vastgesteld, dan kon ini worden nagegaan

of de aldus gevonden waarden zich ook volgens de extrapolatie-

metiiode met voldoende waarschijnlijkheid hadden laten verwachten.

I. De Alcoholgisting. •)

§ 1. Inrichting der proefnemingen. Als maatstaf voor de snelheid

der alcoholgisting werd genomen de hoeveelheid COj in cM.', welke

zich per seconde ontwikkelt bij de vergisting eener giueoseoplossing

door persgist, welke ons geregeld door de Nederlandsche Gist- en

Spiritusfabriek alhier ter beschikking werd gesteld. De gist werd met

'eene bekende hoeveelheid water aangewreven en naast de suiker-

oplossing voorgewarmd. Eerst wanneer beide oplossingen de tempe-

ratuur van het bad hadden aangenomen, vond menging plaats. "')

Ter verkrijging van een homogeen medium werd de suspensie tijdens

de geheele proefneming door een schudinrichting bewogen. De tem-

peratuur werd tot op 0,05° C. constant gehouden.

1) Dit proces werd reeds een 8-tal jaren geleden door een onzer in het labora-

torium van Prof. Beijerinck in studie genomen ; door gebruikmaking van nauw-

keuriger waarnemingsmethoden werd thans eeu definitief resultaat verkregen.

-) Zie voor voorzorgen, die hierbij voor schadelijke temperaturen zijn te nemen: § 4.
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Eerst nadat 20 a 25 cM' gas zijn gevormd, wordt de ontwikkeling

(althans bij onschadelijke temperaturen) voldoende regelmatig ; de

waarnemingen werden dan ook eerst aangevangen, nadat deze

hoeveelheid was ontweken. Daarna werd nog eene hoeveelheid gas

opgevangen, die hoogstens lOOcM' bedroeg en de tijden bepaald,

welke verliepen voor de ontwikkeling van de achtereenvolgende

2-, 5-, 10- of 25-talien van cM', al naarmate de snelheid der gas-

ontwikkeling kleiner of grooter was.

Daarbij moet dhn nog opgemerkt worden, dat de concentratie der

suikeroplossing steeds zoo groot werd genomen, dat de hoeveelheid

glucose noodig voor de vorming van J25 cM' practisch in die con-

centratie geene wijziging bracht, zoodat wij steeds de hegimnelkeid

der gisting bepaalden.

§ 2. Het verband tusschen de beginsnelheid der i/istini/ en de con-

centratie der (jist hij constante suikerconcentratie. Het vei-krijgen eener

constante suikerconcentratie bij wisselende hoeveelheden gist leverde

eenige moeielijkheid tengevolge van de omstandigheid, dat de persgist,

zooals die ons ter beschikking stond, steeds tusschen de cellen water

bevat, dat aan de verdunning der suikeroplossing zal deelnemen.

Door den achteruitgang der concentratie eener bekende ghicose-oplossing

te bepalen na menging met eene bepaalde hoeveelheid gist, i^een be-

werking, die bij zulk een lage temperatuur en zoo snel geschiedde,

dat geen suiker vergist werd) kon deze hoeveelheid water op 357o
van het gewicht der persgist worden vastgesteld.

Bij iedere proef werden nu gebezigd lOcM' eener 30-procentige

glucose-oplossing; de gist werd aangewreven met zooveel water, dat

ze ten slotte in 47 cJVP vloeistof gesuspendeerd was, welke hoeveel-

heid onder in aanmerking nemen van de zooeven genoemde 35 "/„

water voor iedere proef moest worden becijferd. Op deze wijze werd
verkregen, dat de suikerconcentratie bij alle proefneming constant

300
was en bedroeg -~ =z 6,4:7o- Alle proefnemingen geschiedden bij

45° O., eene temperatuur, waarbij gedurende de door ons gebezigde

proefnemingstijden, geen afsterven van de gistingsfunctie waarneem-
baar is.

Fig. 1, Plaat I stelt het verband tusschen de gistingsnelheid en de

gisteoncentratie grafisch \'oor en het blijkt daaruit, dat bij lage

concentratie vrijwel evenredigheid bestaat, maar bij hoogere vrij

beduidende afwijkingen daarvan optreden.

§ 3. Het verband tusschen de snelheid der gisting en de concentratie

der suiker hij constante gisteoncentratie. Hoewel de kennis van het
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liitT linlnclili' \rili;ui(i \(i()r oii/.c \<'r<lor(' iK'sclidiiwiiincn iiici riood-

/illkolijk is, leek lii'l niis ncwciisclil Idcli (iiik liiiToiiilfciil ccii iii/.iclil

Ie kiijy,cii. Moii \iii(ll ilil vorlianil ((> (Ir. {iisi iiicl, .'{5 rM'' water eii

10 ciM' van vcrscliilloiulo j;liicosc-uplo.ssiiigeii ; (eiii|). 45° C), iii lig. 2

\;ui l'laat 1 \\i'p|-gogc\eii, liel wofdl diis voorgoslold door ceii para-

. ImoUoi'iniji'c krdiiimo, zoodal \aii (•\('iiii'ilii:lirid i\r\- siicliicid incl de

siiilvoivoiicouli-atic gOL'ii s|»iai<c' is. liidenlaail zidlcii wij eidui's aaii-

luoiKMi, dal zicli dil \ci'l)aii(i door cene loiMiiidL' laai xoorslellcu van

di'ii \(inii der liekciide adsorplieforimde.

§ 4. /h't verband fusscheii de bci/insnulhcld en de temperatuur bij

constante gist- en suikereoncentnitie. l^ij de proefnemingen verricht

Ier bepaling van de opiimiiridvromnien werd steeds genomen 16 Gr.

gisi, die aangewreven werden mei ."il, 5 e.M.^ walei' en waarbij

'JO c.Al.' eener 3ü-|)roecnlige glneoseoplossing werd gevoegd. De

gislsuspensic en de snikeroplossing werden vooraf afzonderlijk op de

gewenselite Icniperalnnr gebracht.

Hel blijki ini. dal de waargeiionien gistingsnelheden tol en met

45° (j. onafhankelijk zijn van den tijd van voorverwarmen, wanneer

deze althans, zooals bij onze proeven, maximaal 20' wordt genomen,

terwijl die snelheden ook tijdens de gistingsproeven constant blijven.

Hieruit volgt, dat er l»ij een temperatnnr van 45° C. en daar-

beneden tijdens de door ons gekozen verwarmingstijden geen sprake

is van vernietiging van de functie. De hier bedoelde waarnemingen

zijn Ie vinden in de laatste kolom van Tabel I en gaven aanleiding

tot de constructie van de kromme in lig. 1 van Plaat II beneden

45° C.

Boven 45" C. blijkt nu de snelheid der gisting wel afhankelijk te

zijn \an den voorverwarmingstijd en bovendien gaat ze daarvoor ook

tijdens de gistingsproef achteruit. Wij hebben dan ook de gist-

suspensie bij \erschillende van dergelijke schadelijke temperaturen,

gedurende respectievelijk 5, 10, 15 en 20 minuten voorverwarmd,

daarna met de suikeroplossing (van dezelfde temperatuur) gemengd

en de gistingsnelheid bepaald.

Nu moeten daarbij verschillende punten wel in aanmerking worden

genomen.

Vooreerst zal de gistsuspensie, waimeer ze in een thermostaat van

hooge temperatuur wordt gebracht, niet onmiddellijk de temperatuur

daarvan aannemen. Werd hiermee geen rekening gehouden, dan

zou korter op de schadelijke temperatuur zelve zijn voorverwarmd

dan verlangd werd. Om deze moeilijkheid te voorkomen, werd de

suspensie eerst in een afzonderlijken thermostaat op eene zoo hoog
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mogelijke temperatuur, die nog niet schadelijk was verhit en zoodra

ze deze bereikt had, in het definitieve bad geplaatst, waarin ze nu

de schadelijke teuiperatuur, dank zij de schudijirichting en de duu-

vvandigheid vau liet glazen apparaat liinuen ± '/i mi'i- bereikte. ')

De tweede moeilijkheid is deze, dat wij steeds 20 a 25 c.M.'

koolzuur moeten laten ontwijkeu v(M')r de aflezing kan begiimen.

Gedurende het hiervoor vereisclite tijdsverloop gaat de at'sterving

door en hielden wij daarmee geen rekening, dan zou vó(')r den aan-,

vang der waarneming langer zijn voorverwarmd dan bedoeld was.

Dit bezwaar werd opgeheven door den tijd noodig voor de ontwik-

keling dezer 25 c.M.' bij een voorloopige proef vast te stellen en de

menging der gistsuspensie en glucoseoplossing' zooveel vroeger te

doen plaats \inden, terwijl de aflezing eerst werd begoinien nadat

de vereischte 5, 10, 15 of 20 min. waren verloopeu. ")

In de derde plaats valt dan op te merken, dat daar wij de snel-

heid der gisting tijdens de proef zien achteruitgaan, zelfs de eerste

waarneming, die wij van de gistingsnelheid doen niet die waarde

oplevert, welke onmiddellijk na afloop der voorverwarming zal beslaan

hebben. Nu liet zich deze laatste snelheid, want deze is liet die

wij wenschen te weten, vrij nauwkeurig door extrapolatie uit de

verschillende waarnemingen bij een zelfde gistingsproef benaderen,

dank zij de omstandigheid, dat de snelheid daarbij vrij regelmatig

afneemt. Teneinde dit aan een voorbeeld toe te lichten, zijn in Flg. 6

van Plaat I de waarnemingen xoor 52° C. voor de verschillende

gistingsproeven grafiscii voorgesteld, waarbij oj) de ordinaatas de

gistingsnelheden zijn afgezet, berekend uit den tijd noodig voor de

ontwikkeling van het l'^, 2*^, enz. 10-tal van c.M\ Het blijkt nn,

dat de punten onzer figuur voor ieder der 4 waarnemingsreeksen

vrijwel op rechte lijnen liggen, waardoor de gistingsnelheid, die on-

middellijk na de voorverwarming zal optreden gemakkelijk is af te lezen.

Merken wij nog op, dat het verloop dezer 4 lijnen voor de ver-

schillende temperaturen een interessant inziciit geeft in de wijze van

afsterving der functie. Bij 45° C. toch vallen ze samen en \'ormen

een horizontale lijn, bij 46° C. liggen ze dicht bijeen en verloopen

nog vrijwel horizontaal, bij hooger temperaturen wijken ze verder

van elkander, komen lager te liggen en nemen een steeds sterker

hellend verloop aan.

') De kleine fout, die nog blijft bestaan, wordt ook bij de bepaling der „afster-

vingskromme" gemaakt en daardoor weer opgeheven.

-) Wel geschiedt de afsterving, zooals nog nader zal blijken, in de suikeroplos-

sing met geringere snelheid dan in de waterige suspensie, maar de hierdoor ver-

oorzaakte fout valt binnen de grenzen der waarnemingsfouten.
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Ti>\i'iis '/.ij or Iiicf op i;(>\vey,{Mi, djil deze Wiiiiniciiiiiiiifti ons iiof^

hovciidicii l('('i(l(>ii, (lilt de afslcrviiig, iiadiU de mcii{>iiifj,- iiicl de siiiUer-

o|)Iossiiin' liad |ilaals u;evoiiden, mei een gcrinj^ere siiellieid vooi'l^iiig

dan daai'V('i('ir, maar dal dil verseliil niet zeer groot was. Wij komen

iiirrop nog nader terug.

De op de Iderhovcn aangegeven wijze door extrapolatie gevonden

heginsnellicdcn der gisting na 5, 'JO, 15 en 20 min. voorverwarmen

zijn nu te vinden in Tabel I en werden gebruikt om daarmede de 4

TABEL I.

Temperatuur

in gr. C.
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kromme beneden 45° C. Toetsen wij dit deel aan don regel van

VAN 't Hoff, zoo vintit men :

l'ln "i^ fin V..
-^ = 2,3 -^ = 2,0 -^=1,8 -^=1,5
V V ?' v>'20 "-iS '30 '35

Hot blijkt dus, dat de waarde van liet quotiënt bij hooge tempe-

ratuur aanuierkeiijk geringer is dan voor lagere; alleen voor deze

laatste temperaturen bereikt het de waarde, die volgens den regel

was te ^erwachten.

Trouwens ook uit de grafische voorstelling is het hier bedoelde

feit onmiddellijk af te lezen. Immers voor lage temperaturen loopt

de optimunikromnie convex ten opzichte van de temperatuuras en

de regel \an van "t Hoff zou een dergelijk verloof) ook voor de

hoogere temperaturen doen verwachten. In plaats daarvan zien wij

de kromme echter reeds bij ± 35° C. concaaf worden. Volgens de

Iheorie van Duclaux en Blackmann zou dit ccmcaaf-verloop, respect,

de genoemde afwijking van den regel, ook beneden het optimum

moeten \erklaard worden uit een schadelijken invloed, dien het

agens door de verhitting zon ondergaan. Van zulk een invloed is

echter bij temperaturen beneden 45° C. gedurende verwarmingstijden

als door ons gebruikt, niets te bespeuren. Dit volgt reeds uit het

feit, dat beneden die temperatuur de 4 optimumkrommen samen-

vallen, maar ook door lechlslreeksche waai'neming.

Met den meesten nadruk moet er dan ook op gewezen worden,

dat reeds op grond van het verloop der o|)timumkrorame beneden

schadelijke temperaturen do llicorio van Duclaux on Hlackman moet

verworpen worden.

§ 5. Het verband tusschen den graad van afsterving en de tempe-

ratuur. Voor de studie van het liier genoemde verband werden

16 Gram gist met 31,5 cM' water opgewreven en daarna gedurende

5, 10, 15 of 20 minuten op eene schadelijke temperatuur verwarmd.

Door vooraf verwarnion oj) oene zoo hoog mogelijke onschadelijke

temperatuur kon het bereiken der veilangde temperatinir weder in

zeer korten tijd plaats vinden. Vervolgens werd nu zoo snel mogelijk

afgekoeld on do gistingsnelhoid bepaald bij 45° C. na menging

met 10 cM' eoner 30-procentige glucose-oplossing. Daar van de

gebruikte hoeveelheid gist bekend was, welke hare gistingsnelheid

zou zijn in de hier verkregen concentratie, in 't geval niets was

afgestorven en verder door tig. 1, Plaat I, het verband tusschen

gistingsnelheid en concentratie gist gegeven is, kon berekend worden

welk percentage der gist bij verwarming de functie verloren had. Men
vindt de uitkomst dezer waarnemingen grafisch voorgesteld in tig. 3, PI I.

8

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl XIX. A». 1910/11.
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Wij merken hier leiloops {»|i, dut (leze kidimiieii, waaraiui wij

den naam \an ..afstervingskronmu ii" /.nllen geven, een interessante

o\oreenkonist xoi'lodiion met de zoogenaamde dish ihnlio scliema's

van (.Jai.ton, eene overeenkomst, welive, zooais wij elders zullen aan-

toonen, waarscliijnlijk niet als eene toevallige moet worden beschouwd.

^ (). lierekenimj van de optlmumkromme voor O minuten voor-

verivanni'n. Uit lig. '?,, I'laat 1 is thans onmiddellijk af te lezen aan

welk pcirenlage van de oorspronkelijke gist eene waargenomen

gistingsnelheid hij eene zekere seha<lelijke lempei'atiinr en een be-

paalden tijd van voorverwarmen is te danken. Uit lig. 1, Plaat I is

verder Ie vinden welke snelhciil die gist hij 45^ (J. zon bezitten,

zoowel in den ooi'spionkelijken toestand als na door het gevonden

percentage beschadigd te zijn ; de verhouding van de eerste tol de

laatste snelheid is dus onmiddellijk te berekenen. Neemt men nu

aan, dat het verband tiisschen de gislingsnelheid en de concentratie

voor temj)eraturen boven het optimum voorgesteld wordt door eenzelfde

kromme als wij in (ig. J, Plaat I \ oor 45'' C. gaven '), eene aanname,

die in hoogc mate waaischijnlijk is Ie achten, dan zal de snelheid,

zooals wij die voor eene schadelijke temperatuur aflezen in fig. 1,

Plajvt II vermenigvuldigd met de zooeven genoemde verhouding, ons

de waarde opleveren, die de gistingsnelheid zou bezeten hebben,

wanneer bij die schadelijke temperatuur niets was afgestorven, d.i.

bij O' voorverwarmen op die schadelijke temperatuur.

Men kan ini de hier bedoelde berekening uitvoeren voor de ver-

schillende [lunten van de 4 optiniumkrommen en vindt dan langs 4

\'erschillende wegen een kromme, welke het verband tusschen de

beginsnelheid d^-r gisting bij O' voorverwarmen en de temperatuur

weergeeft Is onze beschouwing juist, dan moeten deze 4 krommen

samenvallen. In werkelijkheid blijkt dit niet het geval te zijn, maar de

overeenkomstige punten der 4 krommen vallen z(k'> dicht bijeen, dat

de afwijkingen aan de waarnemingsfouten zijn toe te schrijven. In

onze grafische voorstelling fig. 1, Plaat II i\\n de hier bedoelde

punten respectievelijk met 1, 2, 3 en 4 aangegeven en de stippellijn

stelt daar het waarschijidijke verloop dei- optimumkromme voor O'

nader voor.

^ 7. Het verband tusschen de gistingsnelheid en den tijd van ver-

toarmen bij constante schadelijke temperatuur. Bij de door Blackman

voor de benadering der hierboven bedoelde kromme gevolgde methode,

werd voor constante temperaturen het verband tusschen de reactie-

1) Hierin ligt tevens de verklaring, waarom wij voor onze waarnemingen voor

fig. 1 eene temperatuur kozen, die zoo dicht nabij de schadelijke gelegen is.
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snellieiti en den tijd van verwarmen grafisch \'oorges(eld en door

extrapolatie de snelheid voor O' \'erwarmen gevonden.

Wij hel)l)en er ons om de vroeger vermelde redenen toe bepaald,

aan te toonen, dat dit verband onder gebruikmaking van de in de

vorige paragraaf gevonden waarden, een zeer regelmatig verloop

toont. Men \indt de hierop belrekking hebbende krommen in fig. 4,

Plaat l voor verschillende temperaturen.

Nemen wij aan, dat de beginsnelheid recht evenredig is met de

gistconcentratie, — eene aanname, die slechts voor de lagere concen-

traties Juist bleek, — dan stellen deze lijnen volgens Taimmann logarith-

mische krommen \oor en intlerdafpl laten zij zich vrij goed door

zulk eene formule weergeven.

Hoewel dus de grafische extrapolatie hier niet als middel gebruikt

werd om de optimumkromme voor O' voorverwarmen te bepalen, zoo

mag toch het feit, dat voor het verband tusschen snelheid en tijd

van verwarmen een zeer natuurlijke kromme wordt gevonden, als

een sterk argument voor de juistheid onzer kromme worden beschouwd.

§ 8. Het verband tusschen den tijd van voorverwarnien en de tempe-

ratuur hij constante (/isiinc/sneUieid. Men had ook langs anderen weg
als dit door t5L.\CKM.\N geschiedde, door extrapolatie kunnen trachten

de optimumkromme voor O' voorverwarmen te vinden, n.1. doorgrafische

voorstelling van het verband tusschen den tijd van verwarmen en

de temperatuur voor constante gistingsnelheden. Wij ziUlen weder

die extrapolatie niet uitvoeren, maar aantoonen, dat de door ons

berekende waarden voor de optimumkromme voor O' aan de hier-

bedoelde lijnen een zeer natuurlijk verloop geven. Men ziet die lijnen

in fig. 5, Plaat 1 afgebeeld. Ook deze omstandigheid pleit voor de

juiste ligging onzer berekende optimumkromme.

II. De inversie van rietsuiker.

Onze proefnemingen omtrent de inversie van rietsuiker zijn verricht

met een preparaat, dat bereid was door persgist met alcohol te

precipiteeren en het verkregen preci[)itaat snel te drogen. Dit poeder

behield na langen tijd bewaren in een goed gesloten stopflesch zijn

volle activiteit.

De snelheid der inversie werd bepaald door langs colorimetrischen

wpg de hoeveelheid invertsuiker vast te stellen, op overeenkomstige

wijze als dit door Kjeldahl voor zijne proeven over de diastase-

werking geschiedde. Over de verschillende voorzorgen, welke bij deze

proeven zijn te nemen, kan hier niet nader worden uitgeweid, wij

moeten volstaan met de opmerking, dat voor de inversie dezelfde

bepalingen verricht zijn als voor de alcoholgisting. Fig. 2, Plaat II

8*
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gcefl lifl \oi-Ii;umI tiisschcii de siiuliicid en de lciii|icraliiiir xoor coii-

slaiilo ("ii/.\ lil- (Ml siiikfrcdiicoiitriitio woei- Pii ini'ii y.ici, d.it de wiiar-

gcnfmieii ni de Ikm'iMumkIi' ('|iliiiiiiiukiniiiiii(Mi pcii soo'^lgclijk verloop

vcM'toonoii als voor do al(Miliol,ti,'isliiin'.

\iu] de ox'oi'igo iiiikoinsloii willen wij sieclils eeiiige liijzouderhcdeii

nioedceleii. \'aii de door ons gcbrniklc inverlineconecntralio was de

inversiesneiheid volUoinen evenredig niel de iioeveellieid iiiNcrtine,

eene oinstandiuheid, die de liesclionwing liier eenvoudiger inaaUt dan

voor de aleoliolgisling, waar dit verband door de kromme nit

(ig. 1, Plaat I wordt weergegeven. Hel verband tnsselien de inversie-

snellieiil en de suikcrconcenti'alie werd wedei' door een kroniiiio

voorgesteld, die gelijkenis vertoont niet een parabool. De afstervings-

krommen gaven wal luui gedaante betreft de grootst mogelijke over-

eenkomst met die, welke wij voor de aleoliolgisting vonden, maar

weken in zooverre (laar\an af", dat /.ij naar de hoogere temperatnren

waren versclioven en ook (bij eenzelfde scliaalverdeeling) een minder

steil verloop toonde, zoodat zich het gebied der afsterving der invertine

(bij eenzelfden voorverwarmingslijd) over een aanmerkelijk grooter en

hooger gelegen temperatuiiiiiiler\al uitstrekt dan dat der aleoliolgisting.

T)e krommen, welke het verband aanbenen tus.schen de inversie-

snelheid en den tijd bij constante schadelijke temperatuur, bij de

aanname der waarden onzer berekende optimumkrommen voor O'

voorverwarmen, bleken een zeer nalnnrlijk verloop te bezitten en het-

zelfde geldt voor die, welke het verband tusschen den tijd van voorver-

warmen en de temperatuur bij constante inversiesnelheid voorstellen.

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de optimumkromme ook thans

weder \('i(')r de schadelijke temperaturen worden bereikt, eene merk-

bare afwijking van den regel van van 't Horr te zien geeft:

*^=1,75 ^=1,63 ^ = 1,50 ^=1,46.
'^'30 ^'ii ^\o "36

Toch is hier de afwijking veel minder geprononceerd en van een

concaaf wordeji van de kromme vóór de sciiadelijke temperaturen

is hier zelfs geen sprake.

III. Slotbeschouwingen.

Het hoofdresultaat, waartoe onze onderzoekingen hebben geleid,

is ongetwijfeld dit, dat de kromme, welke betrekking heeft op een

voorverwarmingstijd van O minuten een zeer geprononceerde optimum-

kromme is, zoowel voor het geval van de alcoholgisting als in dat

van de in\ersiewerking. Daaraan kan dan nog worden toegevoegd,

dat onze beschouwingen o\'er de reductie van inethyleenblauw door

persgist ons tot de overtuiging hebben geleid, dat dit ook voor deze
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functie liet geval is, al traden bij dit onderzoek complicaties óp,

welke hier niet nader kunnen worden uileengezet. Het mag dan ook

als zeer waarseliijnlijk worden beschouwd, dat lietzell'de besluit ook

voor andere pliysiologische processen zal gelden. De tegenovergestelde

residtaten, waartoe Blackman en onder voorbehoud ook Kin'Eu kwam,
moeten naar onze nieening worden toegeschreven aan de omstandigheid,

dat de snelheid der dooi- deze onderzoekers gemeten pliysiologische

reacties klein was tegenover die waarmee de afsterving plaats vond.

Op twee belangrijke punten moge hier dan nog verder de aan-

dacht worden gevestigd. Vooreerst zou men tegen onze beschouwing

kuiHien aanvoeren, dat het nog levende deel der gist, dat op scha-

delijke temperaturen verhit is geweest en daarna afgekoeld \'an die

bewerking een nadeeligen invloed heeft kunnen ondervinden, zoodat

in werkelijkheid op de schadelijke temperatuur zelve een kleiner

deel was afgestorven dan wij meenden. Tegen die aanname zelf is

zeker niels in te breiigen, maar accepteert men ze, ilan volgt daaruit

dat onze kromme voor O' nog lager moet komen te liggen dan wij

ze vonden en dus het optimum zoo mogelijk liog sterker gepronon-

ceerd zou zijn. In de tweede plaats zou men kunnen opmerken,

dat wij hierboven den invloed der teiiiperaluur bestudeerd hebben

op het agens, dat in waterige oplossing gesuspendeerd is en dat die

invloed een geheel iindere kan zijn, wanneer het agens steeds in de

suikeroplossing werkzaam was geweest. Inderdaad wezen wij er op,

dat de alcoholfiinctie in de glueoseoplossing bestendiger is tegen \er-

I

hitting dan in waterige suspensie en dit geldt ook voor de inveriine-

werking. Toch hebben wij de studie niet in zulke oplossingen uit-

gevoerd en wel omdat de mate van bestendigheid afhankelijk is van

den graad der concentratie en er geen graad \an concentratie, behalve

die van O "j^, is aan te geven, welke een voorkeur verdient. Maar
bovendien is de theorie \an Duclaux-Bl.ackman onafhankelijk van

deze beschouwing en zou ook voor de door ons gevolgde werkwijze

van kracht moeten zijn, hetgeen, zooals wij zagen, niet het geval is.

Dat de theorie van Duclaux en Blackman moet verworpen worden,

volgt trouwens i-eeds uit het feit, dat de geconstateerde afwijking

van den regel van van 't Hoff vó('(r het bereiken van een schailelijke

temperatuur soms zoo sterk kan zijn, dat de kromme concaaf

wordt, hetgeen met deze theorie in strijd is.

Interessant is het op te merken, hoe ook Euler ') tot de slotsom

is gekomen, dat althans voor de invertinewerking de regel van

v.\N 't Hoff niet zonder meer mag worden toegepast-. Hij wijst er

') Allgemeine Chemie der Enzymen, Wiesbaden, 1910, S. 175
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lil. i'ii, (lat licl i|iu)tieiit voijr lU' iiivi'i line wi'ikiiif;' s(('(mIh Ulciiic'i'

word üovüiiclcii dan \()oi- do s^diisin;; \ aii riolsuikor door y.iiron.

\Dor do CMZvmalisclic splilsiiii;- loi-li vond Tammakn :
-° = 1,4,

K.ii:i.n\Mi,:'-" = l,5, O'Sii.i.ivan on Tompson : — =1,4, VissKU : 2,

''lo ''40

Eri.Kii on AF Uggj,as voor lio( loniporalnniinterval O—20"
: 2,0 (men

vergelijke liicrniedo oiizo uitkomsten). Voor do splitsini;- van rietsuiker

dooi- /.ureii lie])aalde Spohk daarentegen dit (|uolient voor liet tempc-

ratnurinterval 25— 50'' op 3,(5. Küt.kr merkt nu op, dat dit lielangrijk

vorsoliil te vcrkhiron zou zijn door aan te nemen, dat de invcrtinc

liij stijgende temperatuur uioi siocliis irreversibel ontleed wordt, maar

boxeiidien nog in omkeerbare wijze geïnactiveerd.

Eri.ER stelt zioii hierbij nog oji hot slandpiint van de theorie van

Drci.Aix-Hr.ACK.MAN en vowl daarnaast dozo hulphypolhese in. Hlijkcns

onze uitkomsten moet de genoemdo ihoorio thans verworpen worden:

de functie heelt ook zouder at'siorxing een opliiiiiiuikromme. Wel
mocton wï] d{\^ aauncmen, dat indien vorhitting boven dit optimum

mogelijk wa> zonder afsteiving, ecue omkeerbare inactivoeriiig van

het enzym zou zijn waar te nemen, - echter is er geen grond om
met Ei'LER reeds beneden die temperatuur xan zulk oen inacli\eeiing

te spreken en daarmede de afwijking van den regel van van 't Hof

te verklaren.

Het verkregen resultaat werpt nu ook liolit op aiidoic waarne-

mingen: het verschijnsel der ,,WurmestaiTe", voor wolks verklaring

de hypothese van Diclaix—Blackm.vn op groote bezwaren stuit,

wordt thans ongedwongen verklaard door de overweging, dat in

gevallen, waarin dit verschijnsel intreedt, de afsterving uitermate

langzaam geschiedt, zoodat de optiniumkrommen voor verschillende

(niet al te lange) tijden van voor\erwarmiiig practi.sch k(imen samen

te vallen met die voor O' voorxerwarmen.

Bovendien blijkt nu de temperatuursinvloed een zelfde wet te

volgen als voor andore invloeden op physiologische processen werd

waargenomen, waardoor het jiroces tot een zekeren graad wordt

versneld om daarna belemmerd en eindelijk tot stilstaan gebrachr te

worden.

Ten slotte is het ons een genoegen onzen dank uit te spreken aan

de Directie der Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriok te Delft voor

de groote bereidwilligheid, waarmede ons de voor de beschreven

proeven noodige gist ter beschikking werd gesteld.

JJel/t, Mei 1910.
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Scheikunde. — De Heer P. vaxN Leerslm biedt eene mededeeliiiö;

aan : Over het alcaloïde-ijehalte in de bladeren van Cinchona's.

H i s t o ! i s c h o V e r z i c 11 t.

Volgens mededeelingen, \oorkomende in liet „Supplement to the

Calcutta Gazette" '), zegt Jlnghuhn in zijn „Berigt omtrent het

alcaioid-gehaite van den bast en de bladeren der op Java gekulti-

veerde kina-boomen 1 Jannari 1864" -), had Dr. Th. Anderson afkook-

sels der afgevallen bladeren van C. Snccirubra in het civiele hospitaal

te Darjeeling met goed gevolg tegen koorts laten gebrniken.

Ook verkreeg hij, nit een znnr afkooksel dezer bladeren, dour

behandeling niet koolzure soda, kristalletjes, die iiij vermeende (met

een vraagteeken) voor ,,sulpliate of quinine"? te moeten honden.

,,Ofschoon nu Dr. J. E. de Vuij", zegt Jünghuhn verder, ,,vroeger

reeds kina-bladeren van Tjie-Bodas onderzocht en in zijn rapport

verklaard had geen spoor \an alkaloïden daarin te hebben gevonden,

heb ik toch vermeend niet in gebi-eke te mogen blijven, om de

bladeren van al onze hier gekultixeerde kinasoorten nog eens nauw-

keurig op hun mogelijk alkaloid-gehalte te onderzoeken, hetgeen

plaats had, geheel o]) dezelfde wijze als het onderzoek der basten."

De gang van het onderzoek, door Jün(;huhn gevolgd, was als volgt:

De bladeren werden, met de bladstelen daaraan, in kleine stukjes

gesneden, bij 100° C. gedroogd, totdat geen gewichtsverlies meer

plaats had. 40 gram werden hiervan genomen en met 10 maal

zooveel zwavelzuurhoudend water (J dl. zwavelzuur op 300 dln.

water) een uur lang zacht gekookt, onder aanvulling van het ver-

dampende water.

Het afkooksel werd door flanel gefiltreerd en de massa nog een-

maal met zuur water en daarna nog tweemaal met gewoon water

uitgekookt.

Deze vier door het filtruin geloopen en in een eylinder-glas ver-

eenigde vochten werden, na met ammonia geneutraliseerd te zijn,

met een oplossing van looizuur behandeld en het neerslag op een

filtrum verzameld.

JuNOHLHN nu was van nieening, dat het neerslag bestond uit een

bitannaat van kiiiine en cinchonine, en behandelde het met kalk-

hydraat en alcohol. Na filtratie van den alcohol werd deze op een

schaaltje verdampt en het residu opgelost in zwavelzuur houdend

11 Nummer van den ISden Augustus 1863.

-) Jaarlijksch Verslag over 1863, aangaande den toestand der kinacultuur op Java.
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\va((M- ni ^clillrccrd. Het zure voclil, dut niet incfr dan 7 a K* cc.

hodrooji' word in een lickcrglas vciv.aiiiclil cii iiicl Ivool/jnc anniKiiiia

\crmonjj;d, tot alkalische reaclie, waardoor de Iviiia-alcaloïdcii als wil-

acliliife vlokken werden neergeyiagcii. Het praccipitaai weid o|) een

liltriini verzameld, gedroogd eii tiewo^eii.

Hel gehalte aan alealoïde, door JuxGiirn'N op deze wijze gevonden,

hedrocg in de liladeren van C. Paluidiana 0,420 proc, van ('. lan-

i'üblia 0,220 proc, van C. Calisaya 0,587 proc, en van C snccirubra

(argevalleii deels groene, deels roodlirnine en verdorde) 0,520 pi-oc

Na .IiNUMi iix was liet de Vki.i die zich mei hel onderzoek der

liladeren van den kinabooin bezighield.

tlerst beproefde dv Yui.i het bladpocder met verdund zoutzuur nit

Ie trekken, maar verkreeg hiermede hoogst ongunstige rcsidtatcn.

Daarna behandelde hij het op de bierondcr beschreven wijze ').

Het met 74 '^'^^^
''IJ" gewicht kaikhvdiaat gemengde blad])oeder

werd met waler tot een dunne brij gemaakt, die in een ruime por-

seleinen schaal gedurende eenige dagen van tijd tot tijd werd omge-

roerd, totdat het gansche mengsel donker roodbruin gekleurd was.

Het doel van dit tijdroovend herhaaldelijk omroercn was, om de

groote Imcveelheid \an liet in de bla'leren aanwezige kinalooiziiiir,

dat vermoedelijk de oorzaak was van de mislukking der uittrekking

met zoutzuur, door aanraking met lucht en overvloed van kalklivdraat

te oxydeeren tot kinarood ; welk doel volkomen bereikt werd. Dit

mengsel werd nu gedroogd, met alcohol uitgetrokken en het aftreksel

gedistilleerd. Het terugblijvende werd met \erdund azijnzuur ver-

warmd en na toevoeging van ammoiiinm-oxalaat, ter verwijdering

van de aanwezige kalk, de vloeistof gefiltreerd, waarbij eene groote

hoeveelheid chlorophyl op liet filtrum terug bleef. Het glashelder

filtraat was zeer flauw geel gekleurd en leverde met ammonia een

overvloedig, voinmineus, maar zeer licht praecipitaat, waarvan de

hoeveelheid, na afwasschen en drogen, slechts 0,162 pet. bedroeg.

Het was een donker geel poeder, dat op het waterbad niet smolt
;

door alcohol werd het opgelost tot eene bruine vloeistof. Deze werd

weder uitgedampt en het terugblijvende in zuur sulphaat \eranderd
;

waarbij betrekkelijk veel van eene roodbruine stof onopgelost bleef,

die door filtreeren verwijderd werd. Bij het nagenoeg kleurlooze

fdtraat werd nu eene oplossing van Jood in Jcodkalium gevoegd,

waardoor een betrekkelijk overvloedig roodbruin praecipitaat werd

afgescheiden. Dit werd op een filter verzameld, afgewasschen,

gedroogd en in weinig warmen alcohol opgelost.

1) Kinologisclie studiën door Dr. -1. E. de Vrij. iXcdeil. Tijdsein-, voor Pli;\rmacie,

. Chemie en Toxicologie 1896.
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Micmcliemiscli kon Prof. Behrens in deze \loeistof' geen S|)Oor Vtin

de een of andere kristallijne herapatliiel waarnemen '), waaruit dus

volgt, dat genoemd praecipitaat eene \erbinding is \an aniorph alca-

loïde met HJ en H,SO..

De conclusie, die de \rij uit dit onderzoek der kiiuibladeren trok,

is, dat zij een (of meer) amorplie ak-aloïden oevalten, die in de

Ie\enLle plant \erder verwerlvt worden tol kristallijne alcaloïden,

zooalö die niet minder of meer aniorpli alcalokle gemengd in de

kinabablen voorkomen.

Volgens MoENs'-) bevallen de bladeren geen of zeer weinig ak-aloïde.

HowARD ") \önd in Succirubia-bladeren eens een weinig, doch k\ter,

in 2ü pond bladeren, geen aicaloïde.

Bkoighton verkreeg, eveneens uit vei'sehe Succirubra-bladeren,

sleclils 0,0041 pet. aicaloïde, waarvan 0,001 B pet. kinine, nit droge

Succirubia-bladeren 0,019 pet. aicaloïde, waarvan 0,008 kinine en

MoENs, uit Ledgeriana-bladeren, niet meer dan sporen.

In versche C. ofücinalis bladeren \ond Hhoiohton 0,0035 pet.

aicaloïde, waarvan 0,0015 kinine^).

In ile zeei' uiteenloopende resultaten verkregen bij het onderzoek der

bladeren van de Cinchona's, vond ,1. P. Lotsy') aaideiding om de

bladeren \an den kinaboom nog eens te onderzoeken en tevens na

te gaan of deze organen ook bij de vorming \an liet aicaloïde een

rol spelen.

De gang van het onderzoek, door Lotsy gevolgd, wordt als volgt

beschrexen.

Voor het onderzoek wei-deu de bladstukken (nl. links en rechts

van de middennerf) in : eer kleine vierkantjes gesneden en gedurende

een uur in alcohol, die i pet. HCl (20 cc. gec. zoutzuur per Liter)

be\-aUe, gekookt. Dit geschiedde op het waterbad in EuLENiMEYER'sche

kolfjes, die met een kurk gesloten waren. In de kurk was een

lange buis gestoken, die als terngvloeikoeler dienst deed. De alcohol

werd daarna in, op een waterliad staande, porceleinen schaaltjes

gebracht en tot bijna droog \erdampt. Daarna werd water in de

schaaltjes gegoten en wederom tot bijna droog verdampt ten einde

zeker te zijn, dal alle alcohol verdreven was. Hierna werd opnieuw

water toegevoegd, gefiltreei'd en het tiltraat in een schei-trechter op-

>) Kinologische studiën door Dr. J. E. de Vbij, Nedcrl. Tijdschrift v. Pharmacie,

Chemie en Toxicologie 1899, pag. 104.

-) De kinacultuur in Azië 1854 t.m. 1882.

3) J. C. HowARD, Ph. J. T. Jan. 1873, p. 541.

*) Blue boülc 1870, p. 238.

") J. P. [jOTSy, Physiologische proeven genomen met Ginchona succirubra Mede-

deeling uil 'sLands Flantentuin, XXXVl, 1899.
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p;ov;iiifïOii. Na alkalisi-li inakeii luel kali werd hel iiilgcsoluul met

olilorot'oriii, de clilorufürin iii een op liet waterbad staand liorluge-

glas opgevangen en alle cldorurorni verdanipi.

Het residu werd met waier dal '/j P^'f- H^' bevatte (20 cc. gec.

zoniznnr i)er Liter) opgenomen, door wrijven met een glazen staaf'

IlinU met de (soms vrij vast aan de liurlogegla/.en) klevende liars-

ai'litige substanties vermengd, dooi' een niiniaiuiiilillcrtjc gefiltreerd

en het lillraat voor de alcaloïde-reacties gebruikt. Lotsy') koiul nu

tot de volgende coiiclnsies

:

J. De in ile bladeren van een Cineliuiiu sueeirubra en in «lie \an

een ('inclioua Ijedgeriana aanwezige hoeveelheid alcaloïde is vele

malen voldoende, om, indien zij geregeld naar den bast wordt afge-

voerd, de daarin 0|)gelK)opte hoeveelheid alcaloïde te vormen, p. 8.

2. Cinehona siK'eirubra-bladeren kuuueu iu J2 uur tijds hun ge-

lieelen voorraiid alcaloïde afgeven, pag'. S).

'S. C>|t de meer of mindere \ormiug en afxoer van het alcaloïde

oefent de weersgesteldheid invloed uit, pag. 12.

4. Het uit het Succirubra-blad verdwijnende alcaloïde wordt naar

den stam afgevoerd, pag. 18.

5. Het alcaloïde, dat later w'eer in dat zelfde blad wordt aan-

getroffen, is door dat blad zelf gemaakt, pag. 18.

En verder op pag. li) wordt nog vernield

:

„Als eindconclusie kunnen wij dus, zonder Ie veel in het specula-

tieve te vervallen, wel aauiiemeii, dat bij de kinaboomen het alcaloïde

in de bladeren gevormd wordt, van d;xar naar den stam wordt af-

gevoerd en daar of in zijn oorspronkelijken vorm öf in den vorm

van een nieuwe verbinding (waardoor een ander alcaloïde dan het

uit de bladeren aangevoerde oiilsiaat) wordt bewaard." en verder:

,,Het spreekt wel van zelf dat deze proeven de mogelijkheid eener

vorming van alcaloïden in den bast zelf nog niet uitsluiten, doch

kan men — on grond der proeven en der gehouden redeneering —
wel aannemen, dat zij in elk geval in beteekenis ver achter staat bij

hetgeen in de bladeren wordt gevormd en \aii daar naar den stam

wordt getransjiorteerd."

Eigen onderzoek.o

Bij het eigen onderzoek werd eerst de methode \aii Lotsy, hier-

boven beschreven, nagegaan, doch deze bleek niet te voldoen, want

indien bij een zure zoutzure oplossing \an kina-alcaloïde, waarin nog

onzuiverheden aanwezig zijn, kali wordt gevoegd, zooals Lotsy deed,

dan verkrijgt men met de eerste druppels geen afscheiding van alca-

^) Lotsy loc. cit.
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loïde, maar van allerlei vuil en in aanmerking genomen de zeer grootc

hoeveelheid stoffen, welke in het blad voorkomen en met het alca-

loïde in de verschillende soluties medegaan, zoo is deze afscheiding

van het vuil niet gering. Beter ware het dan ook geweest (en de

verkregen residtaten zouden er dan ook anders nitgezien hebben),

niet met een zure oplossing te reageeren, maar eerst de vloeistof

neutraal of zeer zwak alkalisch te maken en dan [las, na liltralie

van het afgescheiden vuil, te i'eageei-cn op alcaloïden.

Eerst dan zou men zekerheid gehad hebben, dat er geen vreemde
stoffen met de alcaloïden wai-en medegepraeeipiteerd, of dat door

gebruik van te weinig kali in een al te zure oplossing, in 't geheel

geen praecipitaat werd verkregen.

Daarom werd dcor mij de volgende methode van onderzoek gevolgd :

24 gram, of zoo noodig minder, van het bladpocder (zeef B. 40)

werd gemengd met 12 gram geblusclite kalk en hiervan met 8 gram
natronloog (15 7o) en 12 gram ammonia een rulle massa gemaakt.

Deze rulle massa werd uitgeschud, ± 8 a 4 uin- lang, met 60ü

cM' aelher en na schudding nam ik van den helder groen gekleurden

aetlier 500 cM', vertegenwoordigende 20 graui blad.

Alvorens tot de distillatie van den aether over te "aan, voeude ik

10 cM' zwavelzuur van 1 "/o tMi 20 cM" water toe en bracht de

beide vloeistoffen door omscliiidden zooveel mogelijk met elkaar in

aanraking.

Daarna eerst werd de aether zeer langzaam afgedistilleerd.

Wordt de aelher direct verdampt en daarna pas het zure water

toegevoegd dan komt, door het \ele planlenvet, het zuur niet vol-

doende in aanraking met het alcaloïde en krijgt men verlies.

Door deze manipulatie weril o. a. iiij het onderzoek \an de blad-

nerf en bladsteel al het ,,vuir' poedervormig afgescheiden, zoodat

het uitwasschen absoluut geen bezwaar opleverde.

Bii het onderzoek van het bladmoes, \ooral van Ledgeriana-blad

waar meer |)lantenvet in \oorkomt, ging dit niet zoo gemakkelijk

en ble\en er s[)oren alcaloïde terug.

De zure, geel gekleurde vloeistof werd met eenige pyropen in de

kolf flink omgeschud en gefiltieerd.

Het filtraat werd opgevangen in een schei-trechter en de kolf met

,,vuil" volledig uitgewasschen tot het waschwater niet meer zuur

reageerde.

Na alkalisch gemaakt te hebben werd 4 maal achtereen uitgeschud

met 50 cM' aether en telkens het kolfje, waarin de uitgeschudde

vloeistof werd opgevangen en na in den schei-trechter te zijn tei'ug-

gebracht, met de 50 cM' aether nagevvasschen.
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Allf iiedici'isrlic vlooislodbii wei'dcii in een anderen scliei-trcM-liter

verzanickl, on (loze ccnigen lijd in rust gelaten om eventueel mee-

gegaan alkali en wat \uil goed te laten afzetten.

Na voldoende rust werden de aikaiisclie vloeistof' en liol vuil, welke

•zieh onder in den selici-treeliler hadden afgezet, met water verwijderd,

en zoolang niXgowassclien tot liet wasrli water inet meer alkalisch

reageerde.

De lichtgeel geklenrde actlier, waarin het alealoïde was oi)gelo.st,

werd eerst nitgeschnd met 10 eM" '/lo 'iO'''"'i''i'' '''••"'^''•'"' «>' ^^'^^1 water.

Na selieiding der vloeistolfen, werd de zure waterige oplossing,

waarin het alealoïde was opgelost, in een bekerglas opgevangen en

nog 4 maal mei zuiver water uitgeschud.

Nadat de aether, in het zure water opgelost, vrijwillig was ver-

dampt, werden de ± 250 cAP vloeistof terug getitreerd met '/lo

normaal loog, waarbij haematoxyline iiis indicator werd gebruikt.

Het waarnemen van den omslag van geel in groen vereischt eenige

oefening; is deze verkregen dan is de kleuiverandering duidelijk

merkbaar.

Alhoewel omslachtig, toch gaf bovenbeschreven methode goede

resultaten, en ilat hel alealoïde volledig wordt geë.xtraheerd toonen

de volgende bast analyses aiui.

A. volgens bovenbeschreven methode.

./>. \olgens een andere geheel afwijkende methode voor bast-

onderzoek.

1^' Bastmonster.

A. 7.707„ zwavelzure kinine.

B. 7.t)0»/„

2*-' Bastmonster.

A. 5.007„ zwavelzure kinine.

B. 4.98%
3"' Bastmonster.

.1. 5.40% zwavelzure kinine.

B. 5.407„

4^^ Bastmonster.

A. 6.857o zwavelzure kinine.

B. 6.84%

De ondervolgende cijfers werden verkregen met bovenbeschreven

methode bij het onderzoek van C. succirubra-bladeren zonder hoofdnert.

b' analyse 0,7397o totaal alealoïde.

2« „ 0.7217„ „

3e „ 0.739% „

i--- „ 0.750% „



f 125 )

Ten einde nu na, te gaan of de door Lotsy verkregen resnltaten

juist zijn, werd de door hem ') beschreven methode gevolgd,

d. w. z. voor het onderzoeic werden steeds twee helften van hetzelfde

blad gebruikt. Deze helften waren altijd lengte-helften.

Zij werden verkregen door precies langs de middennerf van het

blad heen te snijden. Op deze wijze werd het blad in twee ongelijke

deelen verdeeld, een deel met en een deel zonder middennerf.

Het stuk zonder middennerf wei'd direct onderzocht, dat met de

middennerf bleef aan den boom zitten. Aan het einde van de proef

werd de middennerf verwijderd en de overblijvende bladhelft onderzocht.

Zoo werden dus steeds de bladstukken links en reclits van de

zelfde middennerf met elkaar vergeleken, en verkreeg Lotsy de

navolgende resultaten ")

:

6 p.m. 18 Sept. '99 6 a.m, 19 Sept. '99.

N°. 284 vol leeg

» 285 ,, „

„ 286 ,,...•
,,

,, 287 ,, „

,, 288 ,, ,,

„289 „ „

,, Z\)l ,, ,

,, 2ivZ ,, ,,

6 a.m. 21 Sept. '99 6 p.m. 21 Sept. '99,

N". 305 vol leeg

,, 308 ,, ,,

,, oio ,, ,,

Om den mogelijken invloed van licht en donker na te gaan, werd

door mij (]en 19/8 '08 een Ledgeriana-boom, oud ± 5 jaar, in zijn

geheel onder een met theelood bekleede kist geplaatst, doch vooraf

werd \an een groot gedeelte goed ontwikkelde bladeren de eene

helft van het blad weggenomen, zoodat de hoofdnerf met de andere

helft overbleef.

Na het verwijderen der kist op 3/9 '08 werd de tweede bladhelft

onderzocht.

Resultaat

:

1. A. Onderzoek van het deel zonder middennerf, dus van het

weggenomen deel van het blad vc'iór het plaatsen der kist.

1) l.c. biz. 4,

3) l.c. blz. 9.
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I' hein. Toliuil alculoulr 0,4 lOV,,.

/>'. ( lii(K'iv,n('k \iiii (Ie Mildere lu'H'l \;iii liel blad, dus \;ui liet

(Iccl, lial met iierl' Ki dagen van hel hchl was argesldleii geweest.

2" helft. I'olaal alealoïde 0,4307,,.

II. .1. Onderzoek van het deel /.onder iiiiddeiiiiei f, dus van het

vveggeiionicn deel \aii hel lihui vc'm'm- hel pkiatsen i\v\- kist.

]' hell'l. 0,412" „ lolaal alealoïde.

/!. ( )iiderzoek \aii de ainlere helfl van hel hiail, dus van het deel,

dat niet de ihmI" Ki dagen van het licht was afgesloten geweest.

2^' helfl. 0.410"/„ totaal alealoïde.

Bladneif en bladsteel 0.6957o totaal alealoïde.

Naast bovengenoemde proexen, werden de volgende vergelijkende

proeven genomen.

Een kweekbed iteplant met Ledgeriana-zaailingeii werd in twee

vakken verdeeld n\. A en B.

De planten in \'ak .1 werden den J9/8 '03 door middel van een

kist, aan den binnenkani met iheelood bekleed, van het licht afge.sloten,

doch te voren eerst de helft van het blad weggenomen en onderzocht.

Vak B bleef onbedekt, dus onder normale omstandigheden door-

groeien, doch ook hier werd de helft van het blad weggenomen en

onderzocht.

Den 4/9 '08, dus na J6 dagen, werd de kist weggenomen en de

andere helft van het blad onderzocht, doch ook de 2"^ helft van het

blad van vak B.

Vak .4 (bladen l*-' helft 19/8 onderzocht, 2'^^ helft na J6 dagen

in het donker geweest te zijn).

Vak A, 1' helft van het blad. Totaal alealoïde 0,508 7„.

2" ,, ,, ,, ,, (dus donker). Totaal alealoïde 0,530 7o-

Vak B, 1" helft van het blad Totaal alealoïde 0,447 "/„.

2-^ „ „ „ „ (dus licht). Totaal alealoïde 0,460 7,.

Ware dus de theorie van Lotsy juist, nl. dat het alealoïde in de

Cinchona's een assimilatie-product zon zijn, een stof dus, even als

het zetmeel, in het blad gevoi'uid en geschikt om naar den stam te

worden afgevoerd, dan zou in de bladeren, welke geruimen tijd van

het licht afgesloten zijn geweest, geen alealoïde meer mogen voor-
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komen of veel minder dan in een blad onder gewone omslandiglieden.

Bovengenoemde resultaten leeren eoliter liet tegendeel.

Evenzoo zou, volgens genoemde theorie, in afgevallen bladeren weinig

of geen alcaloïde mogen voorkomen en dit, lietzij in zijn geheel of

althans voor een groot deel, vóór het afvallen zijn afgevoerd.

Ondervolgende analyses leeren echter het tegendeel.

Bladmoes van afge-
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I.

6. succimhrn-bhideren.

(t. ie liclft um () uur "s avonds woggenouieii. Tolaal alcaloüJc :

0.1*t7 grniu iii 50 halve bludereu.

A. 2e liell'l oru (i uur volgendcu uiorgeu vvcggcnoineu. Totaal

alcaloïde : 0.212 gram in 50 lialve l)ladercii.

II.

C. sacclrabrd-lilddi'Vt'}!.

a. Ie helft om (! uur 'sa\i)uds wcggoiiomeu. Totaal alcaloïde:

0.248 graui iu 50 halve hladereu.

b. 2e hell'l uui (J uur volgenden morgen weggenomen. Totaal

alcaloïde : 0.254 gram in 50 halve bladeren.

III.

C. succinihra-bladeren.

a. Ie helft om (5 uur "s avonds weggenomen. Totaal alcaloïde:

0.233 gram in 50 halve bladeren.

b. 2c helft om fi uur 's morgens weggenomen. Totaal alcaloïde :

0.207 gram in 50 halve bladeren.

Deze proef werd ook in omgekeerden zin genomen, il.w.z. eerst

het geheele blad 14 dagen in stanniol gewikkeld en daarna de eerste

helft van het blad langs de hoofdnerf weggenomen en onderzocht;

de 2e helft werd toen 14 dagen aan het licht blootgesteld en eveneens

zonder hoofdjierf onderzocht. Nu werd het volgende resultaat ver-

kregen :

IV.

C. siicclnibra-bladeren.

a. Ie helft, nadat het geheele blad 14 dagen in stanniol ge-

wikkeld ^vas geweest. Totaal alcaloïde : 0.213 gi-am in 50

halve bladeren.

b. 2e helft, nadat deze helft wederom 14 dagen aan het licht

was blootgesteld geweest. Totaal alcaloïde: 0.198 gram in 50

halve bladeren.

Nu zouden, wanneer in het blad door het assimilatie-proces alca-

loïden gevormd waren, deze waarden juist omgekeerd moeten zijn.

Uit deze onderzoekingen nu blijkt duidelijk, dat wanneer de plant

10 dagen, bij sommige onderzoekingen zelfs langer (een maand), van

het licht wordt afgesloten dit van yeeii invloed is op het alcaloïde-
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£;elial(e \an hel blad; terwijl Lotsv hij /.ijiic oiidiMv.iK'kiiigeii reed.t

na V2 inir invloed iiiceiidc Ie bemerken.

Evenmin is jnisl liel residtaat waarloo Ij(i'I'sy volgens yjjn onder-

zoekingen kwam, nl. : dal het alcaloïde in de ( 'incliona's een '^^.s77///-

Idüc prodnet zon zijn.

Ware deze theorie; jnist, dan zon in de hhideren, welke gernimen

lijd van liet lielil afgesloten zijn geweest, ol' in afgevallen bladeren,

geen of zeer weinig alcaloïde mogen voorkomen en in hel laatste

geval, dit, hetzij in zijn gelicel of althans voor een gi'oot deel, \('ii'n- het

afvallen zijn afgevoerd; terwijl de onderzoekingen leeren, dal hel

bladmocs van afgeplnkte, nog levende, groene bladeren evenveel

amorph alcaloïde bevat als het bhubnties van afgevallen, brnine, niel

meer levende bladeren.

Voor de hand ligt het dns om aan te nemen, dat de alcaloïden

stofwisselingS[)roducten zijn, welke in het blad (>l' in andere oi'ganen

gevormd worden en daar opgehoopt blijven, zonder in gewone omslan-

digheden van belang te zijn voor de .stofwisseling.

Ten einde de jnistheid van Lotsy'.s stelling id. : ,,llet nit het

Snccirnbra-blad verdwijnende alcaloïde wordt naar den stam afge-

voerd" ') na te gaan, werden nog de volgende jiroeveji genomen.

Een 20-tal goed ontwikkelde takken van C. Ledgeriana werden

geringd, d.w.z. een strook bast, ter breedte van 4 c.M. werd van

de takken weggenomen en deze strook onderzocht. Van het geringde

deel werd het hont goed schoongcmaaki, om al het cambinm te

verwijderen, zoodal op die plaals nieuwe ba^lvornnng oinnogelijk was.

Achttien dagen na het ringen werd de tak bij don stam afgezaagd en

zoowel onder als boven het geringde sink opnienw een 3 c.M. breedc

strook basl weggenomen.

Daar er nienw- weefsel (callns) aan de womhlakte begon te

ontslaan, werd, zoowel boven als onder, tn.s.scdien de vvondvlakle en

het nicnwe monster een strook bast van enkele millimeters breedte

gelalen om in\loed van idcuw weefsel Ie vermijden.

Het zon immers knimen zijn, dat in dil nicnwe, aluKn'male

weefsel iiet gehalte aan alcaloïde ook luel normaal was.

Het verkregen resnilaat was als volgt

:

Ie Pioef.

II. Analyse van do eerste eigenlijk<' rinnslnkken, direcl onderzochl.

1.2(YI„ kinine, of pei- 10 slidvjes absoluni drogen bast, i.tïil gram

chininnni |)urnm.

!"> l.c. pag. 18.

Verslagen der Aldecling Nattairk. Dl. XIX. iVK 1910/11.
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//. Aiijilvsi' \aii liil iimiislcr hasl, ji;elcf!;cn IjpikmIcii liet oif!,eiilijke

riri^sliik, + 14 daiicii iia hol i-iiijicii (mder/.oflil :

7.!Jr»7o Iviiiiiic ol', [icr Kt sliiUjos al)S(tliiiil droucii ll,l^l, l.(>'.) ^laiii

cliiiiiiiiiin piiriiiii.

e. Analyse van liol nionsior liasi f^olof^cn lioxcii lie( ciyenlijko

riiif^'slnk, + 14 dam'n na licl rinj^cn (tn(k>rz,()clil, <ins waarin aamocr
van Jik'akiïdc' nil de bhukM-cn /on l<nnnen |ilaals liel)i)en :

(!.<)()"/„ Ivinine ol, |ier 10 slnkjes alisolinil drogen l>asl, 1 .4.S j^iain

ekininnni |iin'uni.

2e |)roet".

it. Analyse van de ei,i;enlijl<e lin.nslnkken, direel onderzoclil :

H.GG"/,, kinine ot', per JO slnkjes absoluul drogen l»asl, 2.S!) f>rani

eliininnm pninm.

h. Analyse van liet monster bast gelegen beneden liet eigenlijke

ringstnk, + één maand nii liet ringe)i ondei'zoelil :

9.01"/o kinine ol', i)er 10 sLukjes absoluut drogen basl, 3.17 gram

cliininum piirnm.

f. Analyse van het monster bast gelegen boven het eigenlijke

ringstuk, ± één maand na 'net ringen onderzocht, dns waarin aan-

voer van alcaloïde uit de bladeren zon kunnen plaats hebben :

7.537o kinine of, per 10 stukjes absoluul drogen bast, 2.79 gram

chininnm purnm.

Het verschil in gehalte bij beide proeven van de monsters bast

boven en ondci- den i'ing moet worden toegeschreven aan den leef-

tijd, want de bast van de stukken onder het geringde is onder dan

die boven het geringde, meer naar den top van den tak gelegen deel.

Ook op eene andere wijze werd de ringproef genomen en wel op

de volgende.

Een boom, + 20 jaar oud, met volkomen gaven bast, werd

geringd door op l)orsthoogtc den bast weg te nemen, ter l)recdtc

van 137,, cï^i-

Het van den bast ontdane hout werd goed afgesciii-aapt, zoodat

niet alleen al het (•ainl)iiim, doch ook nog een deel van licl jonge

hout werd verwijderd, waardoor nieuwe basl vorming lolaai was

uitgesloten.

Tegelijk werd even boven het gcruigde deel een si rook l>asl Rt

lengte van 47 c.M. en ter breedte van 2 c.Al. weggenon>en en

eveneens een gelijke strook onder het geringde deel.

Eerst 14 dagen, daarna fi weken en ten slotte 3 maanden na hel

ringen werd, zoowel boven als onder het geringde deel, een tweede

strook bast naast de eei'ste genomen en alle vier de strooken ondeiv.oi-lil

.
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Het verkregen resultaat was als volgt

:

a. Uewiclit ring bast 236 gi-aiii nat = 89 gram liiclitdroug.

Gehalte 7.53°/(, chininnni pnniin ot' "2.30 gram kiiiiiie in een

strook bast van 34 gram.

/>,. Gewicht ree|) bast boven don ring 88 gram nat = 34 gram

luchtdroog.

(ïoludte 8.107,, f'hininnni pnrum in ah.soIniit drogen bast of 2.40

gram kinine in den reep basl van 34 gram.

h.,. Gewicht reep bast boven den ring, 14 dagen na liet eerste

monster genomen.

90 gram nat = 34 gram luchtdroog.

Gehalte 8,20"/„ chininuni purnm in absoluut drogen bast ol' 2,55

gram kinine in den reep bast van 34 gram.

/>,. Gewicht reep bast boven den ring, 6 weken na het eerste

monster genomen. .

lOfi gram nat = 34 gram luchtdroog.

Gehalte l^Sï)"!^ chininuni [junini in absoiiiut drogen bast 2,42

gram kinine in den reep bast \an 34 gram.

I>^. Gewicht reep bast boven den ring, 3 maanden na het eerste

monster genomen.

104 gram nat = 41 i gram luchtdroog.

Gehalte 6,G7"/„ chininuni purum in absoiiiiii drogen bast of 1,98

gram kinine in een reep bast van 34 gram.

e,. Gewicht leej) bast onder den ring, direct onder/.nclil.

90 gram nat ^r-- 34^ gram luchtdroog.

Gehalte 8,40°/„ chininuni ])urum in absoluut drogen basl ol' 2, til

gram kinine in een ree[) bast \an 34 gram.

(•„. Gewicht reep bast onder den ring, 14 dagen na het eeiste

monster genomen.

90 gram nat = 34 gram luchtdroog.

(Jehalte 8,23"/„ chininuni purum in absoliiiil drogiMi bast of 2,l!()

gram kinine in een reep basl \aii 34 gram.

r,. Gewicht reep bast onder den ring, t> wekeii na hel eerste

iiionsler.

105 gram nat :=: 34 gram luï;Iitdri)3.v.

Gehalte 8,54°/'„ chininum purum in alisfiluiit drogen bast ot' 2,(j4

gram in een reep bast van 34 gram.

c,. Gewicht reep bast ouder den ring, 3 maanden na het eerste

moiisler genoiiieii.

92 gi-am nat = 30 gram luchtdroog.



(Icliiiltc il.OO'Yn cliiiiinmii |iiii'iiiii in .ilisdlnni (li-(iji<>ii l»asl of 2,70

j^raiii kiiiinc iii oen r('0|i liasl van '44 j^rain.

Uit (li'/.c (indcr/.ockiniicn l)lijl<l iliis (Inidt'liJU, dal er \an alVot-r

\an ali'aloïd<> \au de hladcrcn naar di'n slain geen sprake is, Ja zelfs

ziel men, ilal liij ile reepon hasi hoven den ring (zie onder A, en /y,,)

er een aelilernilgang van kinine plaats vindt van 7,85^„ (diininnin

pnrnin, (> weken nii liel ringen, tot (5, (!7"/'„, -^ maanden na liel lingcn,

of respeclievelijk van 2,42 gram kinine tot l,il8 gram in een reep

liasi van i54 gram.

Ken verklaring omtrent deze vermindering van kinine Juist in (k-

recpen bast hoven den ring is nog niet gevonden, terwijl de reepen

onder den ring nagenoeg geen verseliillen aantooncn.

.Alen zon, iioewel de hoom zeil' tol het laatst \rij gezond \an hlad

hieel', geneigd zijn een invloed \an den wond|)rikkel aan te nemen,

doeli in ieder ge\al hlijkl, dat \an afvoer naar beneden geen sprake is.

In de Kinologiselie Sindien van .1. E. de Vrij') NMO wordt gezegd,

dat Bkhrkxs in liet praecipitaal, verkregen met het kleurloos tilliaal,

na vcrseliillende manipulaties van liet basipoeder, niet eene oplossing

van Jood in Joodkalinm geen spoor van de een of andere krislallijne

lierapalhiel liad kunnen waarnemen.

Ten einde ]]\t na Ie gaan of er beliaKe liet amorpiie alealoïde ook

nog krislallijne alkaloïden in liet hiadmoes voorkomen, werd op de

volgende wijze gewerkt.

iOOgram blad van C'. snecirul)ra, vaii deu bladstengel en de lioofd-

nerf, oiudaau werden gedroogtl t'ii \(ilgens de te voren beselnexcn

meliiode behandeld.

i)c zure zwavelzure o|)lossing der alcaloHlen ten slotte verkiegen,

wei'd nogmaals gczni\erd dooi' toevoeging van alkali en uiLselnidden

met aether.

De aether verdampt en het residu opgenonnMi in walcr met een

weinig zwavelzuur lol zwak zure reaetie.

Na liltratie der zure waterige oplossing 0|) een waterbad Idl ccii

stniopcrige massa ingedanipl en (ipL^cudnicu in alcolml.

Na liltratie de alcdlinl \ iMiL-iuipl. Iiel residu (ipgi'uouicu in water

en getilti'ecM(l.

De waterige, xrij kleurlneze nplns^iiig alkalisch gemaakt iMi iiiige-

sehud met aether.

De aether \'ci'dauipl cu hel residu aan sublimatie onderworpen.

liet zeer geringe aanslag wenl (ipgeiiouien in een spofU' zoutzuur

houdend water, tol droog verdampt iii ceii exsiccalor. het residu

O|)genoin('u in reu (huppel water eu geliltre(>rd.

1) Ncd Tijdsciüiti vodi Pliaiin.n:ie, Clieinio en Toxicologie 1896.
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Dit filtraat gaf hij veiliittiiig met een spoor van oen geooneen-

treerde oplossing van bicarbonas natriciis een kristal van einciionine.

Ook nog op een andere indirecte wijze kon worden aangetoond dat

er een kristallijn alcaloïde in het bladmoes voorkomt.

Aanvallen van Atlas-rupsen zijn bij kina niet zeldzaam en daar zij

zii'li in hoofdzaak voeden met het blad moes en den bladsteel en de

hoofdnerf onaangeroerd laten, werden zooweel de maaginhoud als de

uitwerpselen van de Atlas-rups chemisch onderzocht; in beide geval-

len kon cinchonine worden aangetoond, doch geen ander kristallijn

alcaloïde').

Bij het onderzoek van bladsteel en hoofdnerf kon, behalve cinchonine,

ook nog cinchonidine en, afgaande op de fluorescentie, ook kiniiie

worden aangetoond.

Ter vergelijking der verkregen i-esultaten bij het onderzoek van

Cinchona komt het mij wel belangrijk voor hieronder in 't kort

mede te deelen, waartoe de onderzoekingen van Jui.ius Felduaus

omtrent Datura stramonium -) en van uu P.vsqlirr '') en Tn. Weevkus^)

omtrent thee geleid hebben.

Feldhacs komt op blz. 88 omtrent liet onderzoek \an Datura

sti'amoninm tot het navolgende i-esultaat:

Blatter: Die Zeit der Einsammlung ist ohne Eiuflusz auf den

Alkaloidgehalt, deun in einem Falie entliielten die Ende Juli und

die Ende August und in einem anderen Falie die Anfang September

und Aiifaug Oktober gesammelten Blatter dcrselben Pflanzen eiiie

nicht wesentlich verschiedene Menge Alkaloid. 0,46°/,, respektive

(),46'"„ Alkaloid und 0,30% respektive 0,39»/„ Alkaloid.

Der Gehall junger, au der Basis noch gelbgefiirbter, eiwa 5— 10 cm.

langer Blatlchen mit 0,48"/„ Alkaloid war nicht wosenllich verschie-

den von dem vollenlwickeltcr, zu gleiclier Zeit von denselben Fflaji-

zen gcsammelier Blatter, der 0,49"/,, .llkaloid betrug. Damit ist die

Ansiclil SiM-.lr.NSKNs, zu der er auf (ii'uiid seiner uiikrocheuiisclioii

Betrachtungen bei llyoscjamus golangt war, nicht besliiligt, dass in

juiigen Blütlei'u der AlkaloidgeliaK i-eialiv griisser zu sein schcine

Die weileien mikrdchemischeu rulersuchuuüen nou SC'm-Jensen

') Uilgaando van 200 giaiii iiilworpsck'ii kon.lcii ook nog df aiidcir krislallijiic

ajcaloïdon woiilen aangetoond.

-') Quanlilative Üntersiiclinng dor Vcili iiiiiig dos Alk.doidcs in den Organou von

Datura sliainoniiiin. Inaugni'al DissertalioM von .li'i.u's KiOLüllAUs, Mail)ni-g 100;!.

') Beitragc znr KennliiiH des Tliccs. Inaiigiiial L)i>.sprlaliiin von i'Aiir, A. du

Pasquieu, Züricli 1'JOS.

-'') Die PliysiologisclK' Hcdcnliing des Kullc lus und dos '["lioohioniins von Tu.

Weevkrs. Annalos dn -lardin l{otani([ue de Builonzoig (Volume XXll 2e Serie.

(Volume VI) 1<^ Partie.
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sttu'dlil (lil" \()u Tm. .Moi.i.K zoiulcii, d.iss die "'riissto Alkiil<)i(lirionf>o

in ilt'ii (lorasshiiiKlolii, vvciiif^ ttdor <^:iv iiiclils iiii Mosoplivll der Üi/il-

(cr /.Il linden si-i.

Icli laiiil iiii AssiMiilulioiisucwchc (>,4'S"/„, in Alillel- nnd Sidviiiidar-

iicrvon l,:i!»7„ nnd in dm ülallslicK-n dcM'sclltoii iiliiücr (),(>97„ AlUaloid.

r>oi il_vost'yiiniiisl)l;itlcni iiallc E. Sciimidt eint! Trcnnnii.u,' in lüall-

lliiflioii nnd Itlallslioie voi-^xMioniiiKMi nnd land in den lüalUlaclion I
)

(»,272(;7, nnd 2) (»,2H(;i7„ Alkaioid, inden lüallslicion I ) 0,:}07„ nnd 2)

(>,3(»5"/„ Alkaioid. Also aiicli lici llyoscyanins vAu li('tlici'er (Jciiall

an Alkaloiil in den lüallsliclcn als in t\(.'i\ ülallllilclien.

Kiiie oriiiebigc (Jliilisal|>iMc'rdiin,ii,iinii' isl ohne Eiidlnss aiil' den

.Vlkaioidgcliail. lilatlcr von I'llan/.en, die aiif nngcdiinglein Bcelc ge-

waclisoii waren, hallen (),497„ Alkaioid, xoii i'llaiizen, die anf' dein

Saipelerlicelc gewaclisen waren, 0,507,, Alkaioid. Samen vnw Pllanzen

der crsten Soi'te liallen 0,347o Alkaioid, von der zweilen Sorle (),34„/„

Alicaloid.

Assiniilalion. \Crdiinkelniig isl. anch \()n keinein Kinflnsse aiifden

Aikaioidgcliall. lm IJnnkeln anlgcwaciisene Keimpllany-en hallen,

0,6(57,, Alkaioid, uormal anfgcwadiscne derselben Samen 0,677„

Alkaioid.

Ebenso konnte C[.auti!IAU keinen üiiterschied im Alkaloidgehalte

heil nnd diuikel ei wachsenei' Keimpllanzeiien xon ('olïea- luid 1'liea-

Arleii beobaeliten.

lüalUialflcn ani Abend gesamniell hallen 0,487,, Alkaioid; die

/.ngeluM'igen IJlallhalFten, am f'olgendcn iMorgen gesammell, liaMen

0,407„ Alkaioid. lilatlhaU'teu abends gesammell liaücii 0,5J7„ Alkaioid,

dieziigehörigcn IMallhaiflcn, naeli drcitagiger Verdniikelnng gesammell,

halten 0,517,, Alkaioid. Es lindet also wahrend der Nachl oder

kiinsllichei- Verdnnkelniig keine A bleitnng des Alkaloides stalt.

Es tritt abei- aiich bei Tage keine wesentliche Vermeliiiiiig des

Alkaloidgelialtes als in ansgewachsenen BI;Utei-n ein, ich miissle sonsl,

da ja keine Ableitnng .staltluidct, in den an verscliiedenen Tagen

gcsammelten Hlalllial!ten derselben Blatler eiiien wesenllicli Iifiheren

Alkaloidgohall als in den s|i;Uer gesammellen Ibdrieii geFiinden liaben.

Ich tand in Blalthalflen 0,337,, Alkaioid; in den /.ngeluM-igcn, naeh

drei Tageii ohne künslürhe Verdiinkolnng gosanmielleii Blatlhairten

land ich 0,337,, Alkaioid.

Die Verlelznng des Blaltes veranlasste also anch nielil eine starkere

Alkaloidpi'odnklion

Ans allen Versnellen gelit herxor, dass das Alkaioid kein direkles

1'rodnkl dei' Wirknng des l,icliles anf die lUaller isl, also anch kein

Assimilationsprodnkt.
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Dn PASQt'iKi! komt omtrent hot ondor/.oclc \an tlifo op |i;m. .')('>

t()( liet resiiltaal :

x^lle drei Wege i'iilirtcn milliiii znm selheii Resirlt.-ite : Kolll'in sjiirll

in der Tlieepflanze die Rolle eines Al)failj)rodukles.

Du Pasqüier vond nameiijlv in 50 al'gxnaiien llieebladei-en (drooi;

gewicht 11,000 gr.) aan totaal liewiclil caHeïne 0,1001 gr. ut' in

procenten 0,91 proc.

Hij zegt verder o[) ])ag. 22 :

Vergleicht man diese Zahlen mit nieiner friiiiercn Reilie (Seite'2I,

Tabelle VIII), «o siclit man, dass -sle sich anfs seluniste an jeiie Zahlen

angliedern wiirden, so tlas-s aiso ein Rückgang oder sogar ein Ver-

scbwiiiden im Kotleingehalt bei den abgefallenen r>iattern nicht /,ii

erkennen ist.

Dit resultaat komt echiei- niet overeen mei dat van Wkkvkü.s, die

in afgevallen theebladeren geen catfeïne vojid.

Du P vsQUiEK geeft hieromtrent de volgende verklaring :

Es war mir demi aucli nicht schwierig, die Erklarnng fiir das

Nichtanffinden von Koil'ein dnrch ^Weevers—dk Gu.vaf zn geiten.

Dieselben verwendeten znr Koifeinbestimmnng eine Methode, in

der die Blatter mit nngelöschtem Kalk behandelt werden. Nun

liat aber A. Beittek 1901 in seiner Arbeit ,,Nenere Erfahriingen

fiber Koffeinbestimmiing" nachgewiesen, dass beim Hehandeln mit

Kalk die Htilfte des ganzen Koffeins zersetzt wird. Bedenkt man

ferner, dass Bkitter seiiie Beobaclitnngen an mehrere Prozent Koffeiii

ciithaltenden Thees machte mid tiass der Prozentgehalt der abge-

fallenen Blatter an Kolfein nicht einmai l"/„ betragt, so wird man
leiclit einsehen könncn, dass die geringe Meiige Koffein leicht (ilier-

sehen wiirde, mul Weevkrs Begründung mithin nicht stichhaltig ist.

Dazu kommt, dass sie keine qiiantitativen Bestiminimgen machleii,

sondern niir den qualitativen Nacliweis zii fiUiren slichten.

Ter vergelijking met mijne, bij kina genomen proeven, werden

ook nog de bladeren van een theestriiik onderzocht. De verkregen

resultaten stemmen in zooverre met die van nu Pasquieu overeen,

dat duidelijk calfeine nog kon worden aangetoond in de bladeren

van een theestriiik welke 14 dagen van het ücht waren afgesloten.

Omtrent het voorkomen van calfeine in de afgevallen blader(>n,

kon door gebrek aan materiaal geen onderzoek worden ingesteld.

Ten slotte mijn vriendclijken dank aan Dr. A. Ram', 15olaiiist bij

de (iroiiveriiements kina-onderneming, voor zijne wenken en raad-

gevingen bij dit onderzoek.
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])<• coiiclMsics, \\;i:ii'li)L" lii>\ t'ii.slu;iiMl<' (iiiikT/,iM'kiii;;i'ii |ci<lcii /.ijii :

I". ( hijiiist is (Ie Itcworiii;;; \aii .1. I'. Lcitsv, diil coii vcM-liliJf iii

liclil til' ildiikt'i' \aii lii'l lilail \<'iii iii\ IoimI is (i|i Ik'I MlraiiiHlc-^cliallc

oivaii.

2". I'j\ i'ii/.iKi onjuist is /.ijii iiicciiiri;^, lial iiji dr iiu'lt oI' iiiiniii'rc

voiiiiiiif' CM wofTvoriiiifj; \aii lit;! alcaloïdc de wcoijsgcstoldlicid iii-

\ l(ic(l uiltK'f'eiil.

iJ". Hot alcal(iï<lo is ficou assimilatie- docli ceii afvalsprodiicl.

4". Dal Cl' iii liet liladmiics cii de /.ijncrNCii, zoowel van ('. l-cd-

fïcriaiia als van ('. siKririibi-a, wel de,<i;clijk krislallijnc alculoïdeii

voorkomen en ook kininc.

5°. Dat er in den hiadstcci cii de liladncrf van (". licdKeriana en

('. siicciinhra, hclialvc cinclioiiinc, ook kininc woidt aanpot loU'eii.

VEP.KLARING DER aKBEELÜINGEN
Fig. I. Cinclionine uit bladeren van G. succirubra.

Fig. 11. Cinchonine-kristallen, verkregen mot bicarbonas iialricus uil de uit-

werpselen der Atlas-rups

Eig. III. Ginchoniiic-kristallen, verkregen met bicarbonas nalrieus uit den iiiiioud

van de Atlas-rups

Fig. IV. Ginchonine-kristallen, verkregen mol l)icarbonas nalricus uit de |)op

van de Atlas rups,

Fig. V Sublimaal van Ibeïne, opgelost in water en laten kristaliseeren (dunker).

Fig. VI Sublimaat van tlieïne, opgelost in waler en laten kiislalliseeren (liclit).

Fig. Vil Tlieïnc (donker) met natriumacetaat.

Fig Vlll Cinclionine uit lioofdnerf en bladsleel.

Fig. IX Ginchonine uit bladmoes en zijnerven.

Fig. X Gincbonidine uit hoofdnerf en bladsteci.

Aardkunde. — De Heer Molkn(;raai'f liiedt ceiie modedeeling aan

van den Heer J. H. Bonnema „Di/uvialc ziocrfstci'iiai nan Iwt

eiland Borkum".

(Deze rnededeeüng verscliijnt in het Verslag der volgende vergadering.)

Voor de boekerij wordt aangeboden :

1°. door den Heer van dkr Stok : tt. „Elemeiilnirc t/ieoric di-r

ijetijden. Getijconstanten in den Indischen Archipel"; h. „Etudes des

phénomènes de mare'e sur les cutes néerlandaises"

.

2°. door den Heer Hoogewekfi' de dissertatie van den Heer

J. F. B. VAN Hasselt: ,,B/jdra</e tot de kennis der constitiUie van

kei bicine."

3". door den Heer Hoi.leman de dissertatie van den lieer 1. .1. 1\ink1';s:

„Qiuuititatief onderzoek over de monohidoijeeneerini/ van jtkenol.'"

De vergadering wordt gesloten.

(9 Juni 1910).



KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING
DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 25 Juni 1910

Voorzitter: de Heer H. A. Lorentz.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

I Dsrn o "cr 3D.

Ingekomen stukben, p. 138.

Verslag van den Heer H. G. van de Sande Bakiiützen over de 4de algem. vergadering van
de Interna'. Associatie der Akadcraiën, gelioiulen te Kome, p. 138.

Verslag van de Heeren C. Winkleu en ,1. W. van Wijiik over eene verliandeling van den
Heer C. U. Ariüss Ka:'1'ek.s, getiteld : „Tlie migrations of tlie motor oells of theTrigerainus,
Abducens and Facialis in tlie series of vertebrates and the differenees iu the course of

tlieir root-fibres". ]>. 138.

J. H. BoxKEMA: ,,T)ilnvialo znerfsteenen v.Tn liet eiland Borkum". (AMngeboden door de
Heereii G. A. F. Molekgraaff en J. W. Moll), p. 141. (Met een plaat).

L. BoLK; „Over de ontwikkeling van hei vcrlicmelte en de beteekenis van de tandlijst bij

den mcnsch", p. 146.

W. VAN Bemmf.i.en en C. Braak: „Voorluopig bericht omtrent liet in liet jaar 1909 te Batavia
aangevangen onderzoek der hoogere luclitlagen", p. 161.

(y. VAN WissELiNGii: „Over de kernstriictiuir en de karyokine.se bij Closterium Ehrenbergü
Men". (Aangeboden door de Heeren S W. Moll en F. A. F. C. Went), p. 17Ü.

C. T. VAN Valkenburg: „Over den Nucleus facialis dorsalis, Nncleus trigemini posterior,

Nucicns tiüchlearis posterior *. (Aangeboden door de Heeren L. Bolk en C. Winkler)
p. 181. (Met 4 platen).

A. F. HOLLE.MAN en T. van der Linden: „Over de halogcneeringder monohalogeenbenzolen,"
p. 188.

Mej. Ada Prins: „Kritische verschijnselen in het ternaire stelsel aelher-anthrachinon-napli-
thalinc". (Aangeboden door de Heeren J. D. van der Waals en A. F. Holleman), p. 204.

E. H. BiiCHNER: „Onderzoekingen over het radiunigehalte van gesteenten" I. (Aangeboden
door de Heeren A. F. Hollkmax en P. Zeeman), p. 210.

H. J. Hamburger en F. Budanovh; : „Over het doorlatingsvermogen van onder physiologisehe
voorwaarden veikeerendc roode bloedlichaampjes in 't bijzonder voor alkali- en aardalkali-

metaUn", p 216.

F. E. C. Scheffeb: „Over de continue samenhang tusschen de driephasenlijnen, welke de
evenwichten tusschen de beide componenten in vasten toestand respect, naast vloeistof

en damp aangeven in een binair stelsel". (Aangeboden door de Heeren J. D. van der
Waals en P. Zeeman), p. 229. 'Met e'én plaat).

P. Zeeman en B. WiNAWf;R: „De ni:ignetisehe splitsing van absorptielijnen in verband met
het spectrum der zonnevlekken", \Jia mededeeling), p, 233.

A. Pannekoek: „Onderzoekingen over den bouw van den melkweg". (Aangeboden door de
Heeren II. G. en E. F. van de Sande 15akiii!vzen;, p. 243.

Clement Rkid en Mrs Eleonor M. Keid: „A further investigation of the pliocene flora of

Tegelen". (Aangeboden door de Heeren G. A. F. Molenoraaff en J. W. Moll), p. 262.

(Met een plaat).

A. Smits en H de Leecvv: „Over het unaire trimoleculaire, pseudotern.iire stelsel acet- par-

en met-aldehyde''. (Aangeboden door de Heeren A. F. Holleman en J. D. van der Waals),
p. 272. (Mt't e'e'n pl:iat).

A. S.MITS en IL de Leedw: „Over het stelsel acetaldehyd alcohol". (Aangeboden door de
Heeren A. F. Holleman en .1. D. van deb Waals), p. 283.

A. S-MiTS en W. J. de Moov: „O .er het stelsel chloor-zwaveldioxyde". (Aangeboden door de
Heeren A. F. Holleman en .1. U. van der Waals), p. 293.

A. Smits: „Over kritische eindjiunten in ternaii'e stelsels". (Aangeboden door de Heeren
J. D. van der Waals en P. Zeeman), p. 296. (Met één plaat).

C. Winkler en G. A. van Ri.ixberk: „Experimenteele onderzoekingen over segmenteel-
innervaiie van de huid van den hond. Ce mededeeling: Over vorm en ligging der derm-
atomcn van de ;u:hterpoot", p. 30".

H IvAMEKLiNGH Onnes cd E. MatiiiaS: „Dc rechtlijnige diameter van zuurstof', p. 344.

Aanbieding van boekgeschenken, p. 345.

Erratum, p. 345.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en

goedgekeurd.

JO

Verslagen der AlUeeling iNaUiuik. Ül. XIX. A". 1910,11.
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IiiRckoinoii /.ijii

:

1". üricl' \an II. II. .Vdniini.stralcureii \'an licl I'. W. Koicrii ai.s-

loiids iiicl komiisiie\'iii^' dal dil jaar weder een som van /'(JOG.

—

lio.scliiUhaar wonll f^eslcld Ier licvuidcriiig der lirnidkniide.

Word! gesteld in liaiideii der bolaniselie Leden van de Afdeeling

mei vciv.oek Ie willen ad\iseeren omirenl de wijze, waarop de gelden

znllen besteed wordt'ii.

'2". Hrief' van l'rof. ÜKoiKiK 1'^. IIm.k Ie Moiiul Wilson (Cal.), waarin

liij daidr/.eiil \<H)i' zijne benoeming lot bnitenlandscli Lid der Akademic.

\Oor Uennisgcxing aangenomen.

3". Circulaire van de ,,Gesellsclial't fiir die Beförderung der ex-

perimontellen Wissenschaften und deren praktisclien Anwcndiingen

des Namens ,,Clirislo|)ii Ledenzow" " te Moscon, waarin kennis ge-

geven wordt \an de o|)ricliling vari die vereeniging met toezending

van liare statuten.

Voor kemiisu'eving aangenomen.

4". Circulaire met bijlagen betreirende de in 1911 te Dresden te

honden internationale tentoonstelling voor hygiëne.

Voor kennigeving aangenomen.

l)e lieer 11. (4. v.vN DK Sande Bakhuyzen brengt verslag nit over

<le 4''^' algemcene vergadering der Internationale Associatie iler Aka-

demiën, in Mei j. 1. te Rome gehouden, welke vergadering hij als

afgevaardigde der Akademie bijwoonde. Dit verslag zal worden op-

genomen in het Jaarboek der .\kademie voor 1910.

Naar aanleiding liicrxan benoemt de Voorzitter eene commissie,

bestaande uit de Ilceren Hugo de Vries, Beijekikck en Burck, welke

commissie zal hebben na te gaan in hoeverre het wenschelijk is dat

de Akademie zich wende tot de Regeering om te wijzen op de

wenschelijkheid van een internationale bestrijding der ziekten van

cnltnui-planten en de Regeering nitnoodige om, met het oog oj) deze

bestrijding, tot uitbreiding der bevoegdheden van het Internationaal

Landbouvviustituut te Rome te willen medewerken.

Anatomie. — De Heer Van Wijhe brengt ook namens den Heer

WiNKi.EK het volgende verslag uit:

Dl'. C. LT. Ariüëns Kappers heeft onder den titel van : „Tlic miijvationa

of the motor cells of the Trigeminus, Abducens and Facialis in the

series of vertebrates and the diferences in the course of ilieir root-

fd)i'e.s\ een lijvige verhandeling met tabellen en een groot aantal

mikro-pliolographiën aangeboden. Deze verhandeling bevat de gede-

tailleerde uitwerking eener gedachte, die door den schrijver reeds
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vroeger onder den naam van neurobio-taxis in de wetenschap is

binnengeleid, een gedaclile, welke door deze verhandeling tot een

regelmatige doorgevoerde werkhypothese verheven wordt.

De schrijver begint zijn werk met een overzicht van den bouw
der oblongata. Met oudere schrijvers als Bki>l, Van Wijhe, Gaskell

enz., onderscheidt Jiij scherp, somatische en viscerale wortels, die ieder

voor zich uit sensorische en motorische zenuwvezels bestaan. Dien-

tengevolge kent hij somato-sensorische en viscero-sensorische kerti-

stelsels, waarin de centripetale vezels eindigen benevens somato-moto-

rische en viscero-motorische kernstelsels, waaruit de centrifugale

ontspringen. De oblongata, die men na aftrek van hetgeen er uit de

phylogenetisch latere formaties (bijv. uit het neopallium) is ingegroeid,

kan beschouwen als een zeer oud zenuwstelsel (een palae-encephalon),

bestaat dan nagenoeg uitsluitend uit deze kernstelsels en hun verbin-

dingen. Zij is dan bij alle vertebrata overeenstemmend gebouwd, en

wel zoo, dat de somato-sensorische kernen latero-dorsaal, de viscei'O-

sensorische dorsaal en meer mediaal zijn gelegen, terwijl de somato-

motorische kernen ventraal, de viscero-motorische dorsaal worden

aangelegd.

De schrijver licht toe, dat reusachtige verschillen in de grootte der

verschillende sensorische kernen bestaan ; desniettemin vindt men ze

overal op dezelfde plaatsen. De motorische kernen e\enwel, al zijn

zij ook oorspronkelijk volgens dezelfde wetten aangelegd, blijven niet

altijd aan dezelfde plaats gebonden. Er treden verplaatsingen op.

Soms zeer omvangrijke. Bij den volwassen mensch bijv., waar de

somato-motorische nucleus abducens ventraal wordt aangelegd en

bij het eml)r3'0 van JO.5 m.M. nog ligt, vindt men die kern dorsaal,

terwijl omgekeerd de dorsaal aangelegde nucleus facialis ventraal

in het tegmentum wordt gevonden.

Wat nu in de ontogenie bij den mensch plaats vindt, ziet schrijver,

als hij vergelijkend de vertebraten-oblongata onderzoekt, op onder-

scheide]! wijze bij de verschillende \ertebraten gebeuren. De
motorische kerjien verhuizen door de oblongata. Zij verhuizen van

dorsale in ventrale, van caudale naar frontale richting, of in beide

richtingen.

De oorzaak van die verhuizing te leeren kennen is het doel van

den schrijver. Hij vindt haar in den invloed, dien de motorische kern

ondergaat van de sensorische, door wie zij in physiologischen zin

ge|)rikkeld wordt. Wordt een bepaald sensorisch gebied grooter, dan

begint de van dit gebied afhankelijke motorische kern er eerst meer

uitloopers heen te zenden, weldra volgen de cellen de uitloopers en ten

slotte zoekt de motorische kern een plaats zoo dicht bij het prikkelend

10*
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scnsoriscli f!;cbio(l als motiolijk is, d. w. /,. als amliTo liaar prikkelende

gebieden het veroorloven.

Zoo zal bijv. een nioloriselic trigeminnskerii troprikkold knnnen

worden door smaak-inipnlson (sensorische faciaiiskern en sensorische

giosso-pliaryngenskern), maar zoodra er kaken komen en gekauwd
wordt, ook door de sensorisciie impulsen der kaakwanden (sen-

sorische Irigeminuskern"). Er is nu een wedstrijd tusschen die twee

reeksen \an impulsen, wie de molorisciie trigoniinuskern tot zich

zal trekken.

Hij dieren met groote sensorische facialis-glosso-phar3'ngeuskern,

volgt zij die kern in ilorso-caudale ricliling, bij dieren met kaïnvkaken

en geringen smaak de sensorische V-kern in tVonlo-ventrale richting.

Schrijver ziet in dien wedstrijd de uitdrukking van hetgeen hij het

neuro-bio-taetisch principe noemt. Dit beginsel voert hij door, voor

de relatieve localisalie der kernen en wortelvezels van een aantal

motoiische liersenzenuwen, nml. van den V^^", VI'''-'" en VII*^'".

Om dit te kunnen doen, heeft hij regelmatig van meerdere vertegen-

woordigers der Cjdostomata, Selachii, Teleostei, Amphibia, Reptilia,

Aves en Mammalia, de oblongata bestudeerd, en heeft h'j, op zeer

overzichtelijke wijze, de relatieve ligging hunner motorische kernen

in kaart gebracht. Hij toont ons de onderlinge afwijkingen dezer

ligging. Voor elk afzonderlijk geval toont iiij aan, hoe functie en

le\enswijze van het dier, de grootte van één of meer i)epaalde

sensorische gedeelten bepaalt, en daarmee tevens de bijbehoorende

motorische kern tot een bepaalde plaats dwingt.

Veel te ver zou het voeren om de tallooze détails dezer verhan-

deling, de \'ruclit viin een arbeid van eenige jaren hier te vermelden.

De schrijver vraagt veel van de Akademie. Reproductie van 85 mikro-

photographiën is geen kleinigheid. Maar daaronder zijn de meeste

van zeldzaam onderzochte, zeldzaam of nooit afgebeelde oblongatae

als van Varanus, Tinca etc. En het komt ons voor dat het niet te

veel is, als men in aanmerking neemt, welk belangrijk algemeen

gezichtspunt voor den obiongata-bouw hier geopend wordt. Uwe
commissie meent dus, dat de eerste publicatie uit het centrale

Nederlandsche Herseninstituut, dat met het onderzoek van het

rhombencephaion is belast, een zeer waardigen indruk maakt en

adviseert lot het opnemen van het onderzoek in de Handelingen der

Akademie.

C. WiNKLER.

J. W. VAN WiJHK

De conclusie \ au het Verslag om deze verhandeling op te nemen

in de Werken der Akademie wordt goedgekeurd.
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Aardkunde. — De Heer Molengraait biedt eene niededeeling aan

van den Heer J. H. Bonnema : „Diluvinle zwerfsteenen van hel

eiland Borhim"

.

(Mede aangeboden door den Heer J. W. Moll).

(Aangeboden in de vergadering van 28 Mei 1910).

Voor een paar jaar ontving ik een viertal steenen, welke door

Dr. LoKiÉ op liet strand van het eiland Borknin waren gevonden,

om daarvan den onderdom te bepalen. Deze wekteii zoozeer mijne

belangstelling op, dat ik ook zelf eenen tocht naar dit eiland maakte,

waardoor nog 21 stuks in mijn bezit kwamen. Deze 25 steenen

vormen het onderwerp van deze korte mededeeiing.

Zoowel de door Dr. Lorié als de door mij verzamelde zwerl-

steenen zijn afkomstig \an het noorderstrand van het middelste ge-

deelte van bovenvermeld eiland, welk gedeelte Tüsskendoor wordt
genoemd. In overeenstemming met hunne vindplaats vertoont de

oppervlakte dikwijls den eigenaardigen glans, welke door stuivend

zand wordt veroorzaakt.

Ze zijn alle van sedimentairen oorsi)rong en bestaan uit kalksleen,

dolomiet of zandsteen.

Vooi- zoover ze nit een van de beide eerstgenoemde substanties

bestaan, vertoonen ze meestal aan hunne oppervlakte spleetvormige

gaten, welke in het midden iets zijn ingesnoerd. Hierdoor zijn deze

laatste min of meer 8-vormig. Gewoonlijk zijn deze gaten ongeveer

2 mm. lang. De lengte wisselt echter van 1 tot 6 mm.
Aan deze openingen beantwoorden niet zeer diepe kanalen, Avelke

gewoonlijk iels gebogen zijn en meer of minder loodrecht op het

oppervlak staan. Dikwijls zijn deze kanalen \an binnen met een dun

kalkluiidje bekleed.

Dat deze kanalen door een of ander borend dier waren veroor-

zaakt, stond bij mij vast. Daar mij alleen het boicn in steen van

sponsen, zeeëgels en lamellibranchialen bekend was, vermoedde ik,

dat ze wegens hunne geringe grootte aan boorsponsen moesten

worden toegeschreven. Om hieromtrent zekerheid te krijgen, zond ik

een paar zwerfsteenen aan Prof. Vosmaer en vernam toen, dat mijn

vermoeden niet juist was.

Ondertusschen schreef mij Dr. Gkönwai.l uil Kopenhagen, wien ik

een foto \sm een der zwerfsteenen gezonden had, dat dergelijke zeer

veel op de deensche kusten worden ge\onde]i en de boorgaten door

de deensche geologen aan een worm n.1. Polydora cUiata worden

toegeschreven.

Met de medewerking van Prof. Vosmaer, wien ik ook hier \oor
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/ijiio linlp iiiijii \vol{!;cniocii(leii dniik lidiiiL;, \niii| il< ccii |).iar \0.\'-

Iianik'liiijti'ii dxcr licl lioroii iii slccii iloor woriiicii. ') Diior middel

van dc/.e |)nlilii'aties kciii ik iiiigaaii, dat de j^atcii wciicciijk waceii

voroorzaaki door l'nhjddni {/^nicodon') rillii/a .Iuiinst.

lüj voi'scliillciide sleeneii be\ inden /.ieli, zooals o|) de bijgevoegde

at'beoldiiifi' ook duidelijk is waar Ie nemen, de ojieinn^en der kanalen

0|) -.len bütlem \an undie|)e Ircciilei'vormime hollen. Volgens mijne

opinie zijn deze laafsie voroorzaaki, doordal de slecncn, iiadal z,ij

door Poll/dom cillulti waren aangeboord, een fioos ovei' de)i bodem

der zee hebben heen en weer geschnnrd. Hij deze gelegenheid kon

liet zand bij de openingen der kanalen het best zijne erodcerende

werking niloefenen.

De zwerfsleenen, welke het fraaist zijn aangeboord, heb ik onge-

sehonden gelalen, zoodal hiervan de onderdom niet kon bepaald wor-

den. De andere kunnen tut de volgende rubrieken worden gebracht.

J . Scolithus-zandsteen ').

Van dit gesteente zijn twee stukken aanwe?ig. Hel eene is lichtgrijs

met gele vlekken en bezit dunne buizen mei een diametei- \an onge-

veer 1,5 mm. Hel andei-e is geelbruin, soms iets roodachtig en de

hierin vooikoniende buizen hebben een diameter van ongeveer 3 mm.

Zooals voldoende bekend is, bezit dit gesteente een ondercambri-

schen ouderdom, is het bijna overal in het dilu\inm van Nederland

en Duitschland aangelooud en komt hel als \asle rots in de buurt

van Kalmar voor.

Volgens Prof. Dkecke '') liebl en de buizen haar ontslaan Ie danken

aan het opstijgen \an luchtbellen door het zand, waaruit ditgesteenie

is gevormd. Deze lucht zou bij krachligen golfslag onder het zand

bedohen zijn geraakt, terwijl zij daar bleef, totdat het bovenste

zand droog was geworden. Ik was nog niet in de gelegenheid om
liet door Deecke vermelde verschijnsel waar Ie nemen. Wel zag ik

kxalst bij Scheveningen na ebbe, dat telkens, wanneer een golf een

droog gedeelte van het strand overstroomde, luchtbellen naar boven

kwamen en verticale buizen in het natte zand achlerlieten.

1) E. Ray Lankester, On Lithodomous Annelids. Anu. and Mag. of Nat Hist.,

1868, Ser. 4, Vol. I, pag. 233—238.

W. G. M'. Intosh, On the Boring of certain Annelids. Ann. and Mag. of Nat.

Hist., 1863, Ser. 4, Vol. 11, pag. ^76-296.

-) H. G. Jonker, Beitrage zur Kcnnliiis der Sedimenlargesc'debo in Niederlaiul.

Mitteil. a. d. Mineial.-Geol. Institul zii Groningen, 1905, Bd. I, Hc.'t 1, S. 91.

3) \V. Deecke, Einige Beobachlungen am Sand.strandc (m\{ 6 Teslliguren).

Centralblati f. Mineral, Geol. und Palaonlol., 1906, S. 726.
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Indien de door Deecke gegeven xerklaring de juiste is, vind ik

het zeer merkwaardig, dat zandsteen niet dergelijke buizen alleen in

ondercambrisclie lagen, zoowel in Amerika als in Europa, voorkom!.

2. Zandsteen met elkaar kruisende, bruinviolette lagen

Ten onrechte noemt Jonker ') dit gesteente ,,Sandstein mit diseor-

daiiter Parallelstrukinr". Dit zou juist zijn, wanneer de heide svsle-

nien van lagen elkaar slechts ontmoeten, maar hier snijden ze clkaai*.

Dit gesteente, waarvan ik één stuk \'ond, komt in ouderdom met

het vorige ovei'een en wordt ook menij^xuldig in het diluxium aan-

getroffen. Als vaste rots is het niet bekend, maar vermoedelijk is het

als zoodanig aanwezig op den bodem van het noordelijk deel van

den Kalmarsnnd, daar het in den \'orm van zwert'steenen \eel\iddi!''

op de westkust van Oeland wordt aangetrolFen.

3. Baksteenkalk. )

Ook hiervan vond ik één stuk. Hel bimienslo onverweerde gedeelle

bestaat uit dichte, splinterige, blauwgrijze, kiezelige kalksteen, welke

rijk is aan naalden van kiezelsponsen. Ook beval deze zwerfsteen

een rest van een Cyclocriniis-soovt. Door verweering is het buitenste

gedeelte bi'uinachtig geworden. Bij verdere \erweering zou het zonder

twijfel de structuur van baksteenkalk aainiemen, zooals ik uit waar-

jiemingen, op het eiland Oeland gedaan, meen te mogen besluiten.

Zwerfsteenen van dit gesteente, min of meer tot typische baksteen-

kalk verweerd, vond ik aldaar in groole hoeveelheid aan de oostkust

bij Segerstad. Vermoedelijk is dit ondersiluiische gesteente dan ook

als vaste rots o|) den bodem der Oostzee leu Oosten van Oeland

aanwezig. Waarschijnlijk komt de ouderdom van dit gesteente het

meest overeen met dien van de Itfersche laag ((ÏJ der ru.ssische

Oosizeeprovincien.

4. Phaseoluskalk. ').

Het stuk, dat ik van dit gesteente vond, bestaat uit geelgrijze,

') H. G. Jonker, Boitriige zur Kenntiiis der Sedimenliirgescliiebo in Nicdcrlarnl.

Mitt. a (]. Mineral.-Geol. In.stitut zii Groningen, 1905, Bd. 1, Heft I, S. 94.

2) H. G. JoNKEH, Beitrage zur Kenntiiis der Sedimentiirgeschiebe in NiederJand.

Mitteil. a. d. Mineral.-Geol. Tnstitut zu Groningen, 15105, Bd. I, Heft 1, S. 132.

') H G. JuNKE , Bijdragen tot de kennis der Sedimentaire zwerfsteenen in

Nederland. Yerhand. Kon. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam, (2e sectie), 1906,

Dl. XII, No. 3, pag. 25.
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hijiia (liclilo l^;ilkslccii mol doiikci'c kiislallijiie gcdcellou, die liij

onderzoek in kaikspaat f^epetrKiceerde Mlroiiialoporfii en koralen

bleken te /ijn. Doordat liet tevens resten van /'raf/iis coiisin'rsus

Ang., Jii'iirichin protalieraus lioi.r,, l'ruiiiliit inwuliihi iom'san Splrifcr

('Icvatua Dai.m. sp. bevat, blijkt voldoende, dat, dit gesteente in onder-

doni overeenkomt niet de Bovenste Ocselsclic laag (K). Op verschil-

lende jilaatscn wan ons dilnviiiin vond ik echter zwerfstcenen van

hetzelfde gesteente, welke behalve bovengenocnule fossielen ook znlke

bevatten, die kenmerkend zijn voor de onderste (gele) zone van

bovengenoemde laag b.v. Aferisthia (lidi/ma Dalm. sp. Hierom aarzel

ik ook niet om den ouderdom \an dit gesteente gelijk te stellen met

dien van deze zone (K,).

5. Chonetenkalk (Beyrichienkalk).

Hiertoe i'ekcn ik ten eerste een stuk blauwgrijze kalksteen, welke

bijna geheel bestaat uit kleppen van Orthis canaliculnln Lindström

{OrthU orl'ivHlaris v. SciiMiDT). Bovendien bevat dit stuk ook nog

vischscliubben, een paar exemplaren van J'/ilodirtya Innceolata

LoNSDAi-K en een glabella van eene Coh/mene-soo\i. Door Roemer^)

werd deze kalksteen reeds onder tl als een der soorten Beyrichien-

kalk onderscheiden.

Verder moet hiertoe gebracht worden een stuk lichtgrijze, soms

geelachtige, fijnkorrelig kristallijne kalksteen, dat bij verweering zeer

veel resten van kleine organismen blijkt te bevatten. Hiertoe behooren

vooral gladde schalen en kleppen van Ostrakoden. Door het voorkomen

van Klot'denia WilcliCnsiniKi Jo>"es, Plididops (oiiiqua Schi.otii. sp.

en visclischubben (o.a. van Thclodus parvidens Agassiz) wordt vol-

doende bewezen, dal dit gesteente evenals het vorige tot de Choneten-

(Bevrichien) kalk behoort en in ouderdom overeenkomt met de grijze

zone der Bovenste Oeselsche laag (K,).

In den laatst beschreven zwerfsteen vond ik ook een klep wan een

nog onbekende Ostrakode, welke den naam van Kll'Jcbl/d {?)

LoHéi lieeft gekregen en op bijgaande plaat als figuur 2 is afge-

beeld. De ge\onden klep houd ik voor een rechter. Haar lengte

bedraagt 0,9 mm. en haar hoogte 0,6 mm. Ze is ongeveer ovaal van

vorm. Langs den slotrand bevindt zich een smalle dorsaalvlakte.

Langs den afgeronden kant, die deze dorsaalvlakte van de zijvlakte

scheidt, bezit deze laatste eene vlakke indeuking. Overigens is de

zijvlakte gelijkmatig en zwak gewelfd, behalve dat zij ongeveer in het

ij F. RüEMER, Lelhaea erratica, 1885, pag. 93.



J. H. BDNNEVIA.. „üiluviale zwarfsteeaea van het eilaad Borkutn.''

Fig. I.

Fig. 2.

Fig. 1. Door Polydora [Leucodorc) ciliata Johnst. aangeboorde zwerfsteen van

Borkum. Natunrl. groi tte.

Fig. 2. Rechter klep van Kirkbya (1') Lorici Bonnema. 30 maal vergroot.

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIX A '. 1910/11





(145)

midden ceiic kleine ronde indeidving bezit, welke zeker aangeeft, waar

de sluitspier zich aan den binnenkant vasthechtte. Zeer karakteristiek

zijn streepvormige vei'he\enheden, welke door ongeveer even

breede groeven wan elkaar zijn gescheiden en aan de beide

einden der klep ontbreken. Voortzettingen van de groeven

dringen soms een eindje in de verhevenheden. Deze laatste

loopen ongeveer \an boven aciiter naar onder \'oor. Deze kiep,

waaraan te weinig is te zien om na te gaan tot welk geslacht het

dier behoorde, waarvan ze afkomstig is, lierinnert aan die, welke

JoNKs ') tot KiMija (,?) Wahotti rekent en afkomstig is uit het Cana-

deesche devoon. Nog sterker doet zij dit aan de ondercarbonische

Kirkbya (? Baryeldlind) costatn Mc Coy ^).

6. Dolomiet met vischresten.

Hiervan bezit ik twee stukken. Het eene is geelbruine, soms iels

donkergrijze, fijnkorrelige dulomiet met vele holt(;n, waarvan de

wanden met kleine dolomielkrisiallen zijn bezet. Het andere onder-

scheidt zich hiervan, doordal hel bijna dicht en van kleur meer

roodachtig is.

Wat den ouderdom van deze dolomieten betreft, zoo moeten deze

wegens liet bevallen van vischresten hoogstens tol het jongsie siluur

worden gerekend. Het is zelfs wel mogelijk, dal ze niet ouder dan

devoon zijn.

7. Eocene kalkzandsteen.

Piel is een sluk zachte, gi'ijze, fijnkorrelige, bij verweering dunge-

laagde kalkzandsteen, die glauconielkorrels en glimmerblaadjes bevat.

Behalve niet Ie delermineeren weekdierresteii komen hierin zeer

veel stokjes \an Vincularid en schalen van foraminiferen (vermoedelijk

Eutalla) voor. Daar ik een dergelijk gesteente nog niet eerder had

gevonden en het voor tertiair hield, zond ik een stuk aan Dr. Grön-

WALL met de \'raag of hem een dergelijk gesteenie bekend was. Deze

had de welwillendheid mij mee te deelen, dat zulke zwerfsteenen

veelvuldig bij IJstad, in het zniiien van Zweden, voorkomen en tot

het Eoceen gei'ekend worden.

'j T. RüPERT JoNES, On some Ostracorla froin the Cambro-Silunan, Silurian and

Devonian rocks. Gontiibulions lo Ganadian Micro-palaeontology, Part 111, 1891,

pag. 96, pi. XI, figs. 12a, 12b

^) E. O. Ulbich, New and litlle known American palaeozoic Ostracoda Journal

of the Gincinnatl Society of Natuial History, 1890, pag. 208, pi. XVllI, figs. 2a,b.
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Uil licl voorkomen van xwerl'sleoiicn op liet nnorderstrand viui

Horkiim iiiccii ik Ic mogeii hcsliiiten, ilat in de nabijheid daarvan o|)

don hodcm der /.oe kcilecni aanwezig is. Waf liet karakter der daarin

voorkomende zwerfstocMien lielrell. komt deze keiieeni zeer goed

overeen niel dien, welken ik ') Ie Klooslerlioit (Heiiigerlce) in de

provincie Groningen en Ie Ilemelum in Friesland iiel) ieeren kennen

en niet mei dien \;ui (irouingen (len minste niel met dien van liet

liovensie gedoclle van den llondsi'ng). Wc liehlten liier dus weer een

voorbeeld \an liet wcHbailiseiie type, dat in liet westelijk gedeelte

van de iio(ir(l<iiiitselie laagxlakle bijna overal wordt aangetroiren.

Weliswaar komen gesteenten mei visehresien als vaste rots niet

in Zweden en wel in Rnsland voor. Zwerfsteenen van dolomiel met

visehresien xoiul ik eelilcr (jok wel in lien keileem van llemehim,

welke een westballiseh karakter lieell. Ik meen derhalve Ie mogen

veronderstellen, dat dil gesteente vroeger ook verder naar hel Westen

als vaste rots voorkwam.

Beyrichieidvalk met Orlki-i canalicuhttn Lindslnnn, PtUodictya lan-

ceoltta TjONsdalk ') en visehresien is mij van die \ indplaats niet be-

kend. Te Groningen, waar de keileem (ten niinsie het bovenste gedeelte)

een Oostbaltiseh karakter bezit, vond ik dit gesteente dikwijls.

Missehien is deze zwerfsloen nit een onderen keileem opgenomen.

Anatomie. — De Heer Pxilk doet eene medcdeeling: „Over de

onlivikkeViiui van hel vcrhemeltc en de beleekenis van de tand-

lijst bij den metisch."

De eerste aanleg van het verhemelte en de volledige scheiding

tnsschen nens- en mondholte, komen bij den menscli zonder eenige

afwijking van beteekenis, als bij de overige zoogdieren tot stand.

Met behulp der in de lileraliiur voorkomende mededeelingen

kunnen wij dit deel der ontwikkelingsgeschiedenis tot in bijzonder-

heden overzien. Hetzelfde kan niet gezegd worden van die ont-

wikkelingsphase, waarin de verdere differentieering van het secun-

daire verhemelte volgt. Men verkrijgt algemeen uit de literatuur

den indruk, dat na scheiding van neus- en mondholte het nu ge-

vormde secundaire verhemelte eenvoudig zich vergroot. Zelfs de

eenige, eenigszins uitvoerige beschrijving van de palatina van men-

1) J. H. BoNNEMA, Gambrische zwerf blokken van Hemeiuni in 't Zuidwesten

van Friesland. Vers), v. d. Koninkl. Akad. v. Wetensch, te Amsterdam, 1902, pag. 180.

2) H. G. Jonker, De oorsprong- van het glaciaal diluviuin in Nederland. Delft,

1907, pag. 16.
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sohelijke vruchten uit later stadiën dor ontwikkeling, n.1. die van

Gegf.nbaih, ') is niet in staat den indruk te vestigen, dat, in verband

met den aanleg \an het gebit, bijzondere ontwikkelingsverschijnselen,

bij den groei van het verhemelte plaats vinden. Op deze de aan-

dacht te vestigen is het doel mijner mededeeling.

Ik ben tot de waarneming dezer feiten als van zelve geleid door

een onderzoek dat ik naar de ontwikkeling van het gebit der Pri-

maten instelde, en waarbij het mij bleek dat tnssciien de zoogenaamde

tandlijst en de verdere ontwikkeling van het verhemelte bij den mensch

eene betrekking bestaat, die tot nu toe aan de opmerkzaamheid der

onderzoekers ontgaan is, en waardoor deze lijst een ruimer beteekenis

verkrijgt. Bij de uiteenzetting hiervan zal ik de ontwikkeling in

omgekeerde richting vervolgen, daar mij dit voor een gemakkelijk

inzicht in het proces doelmatiger toeschijnt.

Bij een menschelijk foetus uit de zesde maand doet het verhemelte

met lip en wangen zich voor als in Fig. 1 is geschetst. Alleen de

rechter helft van palalum en omgeving is hierin weergegeven. Aan

"het slijmvlies der lip zijn de beide velden te onderscheiden die als

pars glabra en pars villosa bekend zijn. Het Tnberculinn labii

snperioris, geheel tot het gebied der pars villosa behoorend, puilt

een weinig boven het overige deel der li[) uit. De pars glabra is in

de mediaanlijn zeer smal, neemt zijwaarts in breedte toe om aan

den mondhoek haar grootste breedte te bei-eiken. Feitelijk wordt de

mondhoek geheel door de pars glabra van boven- en onderlip

begrensd.

De vestibulaire groeve is achter de lip zeer diep, vormt de door

Favaro -) beschreven Fossa anierior van het vestibulum oris. Zij-

waarts wordt deze Fossa door een slijmvliesplooi begrensd, die

bij geen der vele onderzochte foetale verhemelten ontbrak, en die

steeds insereert in het niveau van het spatium interdentale lusschen

caninus en eerste melkmolaar. Achter deze slijmvliesplooi — door

DziERZAWSKi ') het eerst bij den mensch beschreven als: ,,Frenulura

labii laterale" — verdiept zich de vestibulaire groeve weder, tot de

zoogenaamde Fossa lateralis, door Favaro m. i. terecht beschouwd

als het homologon der wangzakken van de apen.

De vestibulaire groeve wordt in de mediaanlijn onderbroken door

een slijmvliesplooi, die zich uitstrekt van het Tuberculum labii tot

1) C GEGENB.4ÜR, Die Gaumenfallcii des Menschen. Morph. Jahrb. Bmi. 4, 1878.

2) Favaro, G. Gontributo alla filogenesi ed all' ontogenesi del vestibule orale.

Ricerclie Lab. Anat Roma. Vol. Vlll. 1901.

') DziERZAWSKi, V. Frenula labioruin luteralia, ein Beitrag zur Anatomie der

Mundbölile. Virchow's Arctiiv Bnd. 147. 1897.
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Uiiii (ie l'aiiillu |ialiiliiiii. Deze [ildoi zal verder als „Fremiliiiii Icclo-

labiale" oiuier.sclicidoii wonieii, l'it liel voorste gedeelte ervan zal

later liet Freiinluin labii siiperioris ontstaan.

Fig. 1.

Aan liet palatum zelve kan men twee gedeelten onderscheiden:

een hoefijzervormige periphere zone die ik als „randzone" of „zona

mar"-inalis" zal onderscheiden, en het door deze omsloten gebied,

het eigenlijke dak der mondholte, dat als ,,tegmen" aangeduid

zal worden. Naar bniten wordt de zona marginalis door de reeds

diepe vestibulaire groeve begrensd, naar binnen door een groeve die

in 't voorste deel dieper, naar achter toe allengs oppervlakkiger wordt.

Deze groeve zal als de ,,tecto-marginale groeve" onderscheiden worden.

De beide deelen : randzone en tegmen liggen in dit stadium der

ontwikkeling in eenzelfde vlak, het laatste is gelijkmatig koneaaf

gewelfd en draagt in het voorste deel de slijmvlieswoekeringen die

als de verhemeltelijsten bekend zijn. Zoowel de papilla palatina als

de plicae palatinae zijn in dit ontwikkelingsstadium krachtiger ont-

wikkeld dan bij de \oldragen \rucht.

De randzone wordt in de mediaanlijn door het Frenulum tecto-

jabiale in twee helften gescheiden. Ueiderzijds van dit Frenulum
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hangen de vestibulaire en de tecto-marginale groeve niet elkander

samen, waardoor deze slijmvliesplooi nog meer relief verkrijgt. Men
kan aan de randzone twee deelen onderscheiden. Een voorste gedeelte

is zeer onetfen van oppervlak, het achterste deel is volkomen glad.

Beide deelen worden van elkander gescheiden door een groeve met

eenigszins gekartelden rand, die in de tecto-marginale groeve begint,

en in schuine richting over de randzone naar achter verloopt om in

de vestibulaire groeve te eindigen.

Deze groeve treft men van af de vierde maand tot aan de

geboorte steeds aan, hoewel zij in de laatste maanden der foetale

ontwikkeling haar verloop een weinig wijzigt. Ik onderscheid deze

groeve als de ,,tandlijstgroeve", want, zooals uit het mikroskopi,sch

onderzoek blijkt, beantwoordt zij aan de insertie van de tandlijst

aan het kaakepitheel.

Wanneer men in aanmerking neemt dat de tanden aan de laterale

\ lakte van de tandlijst ontstaan, dan blijkt reeds uit eene beschouwing

van Figuur 1 dat nog aanzienlijke plaatsveranderingen met de verdere

ontwikkeling gepaartl moeten gaan. Er blijkt tevens uit, dat het

achterste deel der randzone met de gladde oppervlakte, waarop ook

reeds door Gegenbacr in zijn geciteerde verhandeling gewezen is, en

dat door dezen eenvoudig als ,,hinterer Teil des Gaumenwalles" onder-

scheiden is, niet mag beschouwd worden als de plaats waar later de

melkkiezen en blij\ende kiezen zullen doorbreken. Het voorste deel

der randzone echter, door zijn oneffen oppervlak gekenmerkt, kan

terecht als ,,area dentalis" worden onderscheiden. Hier liggen toch

onder het slijmvlies de zich ontwikkelende tanden.

Gaat men nu eenige weken in de ontwikkeling terug dan treft

men alle genoemde moi-phologische verschijnselen reeds aan, maar

de verhoudingen zijn andere dan die in Fig. 1 geschetst.

Aan de lip is pars glabra en pars villosa reeds te herkennen

(Figuur 2) evenals het Tubercukun labii. De vestibulaire groeve is

in haar geheel ondieper, maar doet toch reeds de B'ossa anterior en

de Fossa lateralis zien. De meest in 't oog vallende verandering

vertoont de randzone en voornamelijk de verhouding van deze tot

het tegmen. Zij is n.1. iiiet zooals in het oudere preparaat overal

gelijk breed; op een voorste, breeder deel volgt een middelste smaller

stuk, dat naar achter zich in een weer breeder wordend voortzet.

De tandlijstgroeve, die de area dentalis van het achterste deel der

randzone afgrenst, is duidelijk ontwikkeld. De area dentalis zelve

vertoont wel is waar oneffenheden doch minder dan in het eerst

beschreven preparaat en alleen in het breedste mediale gedeelte.

Het frenuhim tecto-labiale scheidt als een verheven plooi de beide
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liolfifii (Ier raiulzoiK' viiii olUiiiiiler. Hel iiclilcrstc «loei der iiiiid/.oiio

met (Ic gladde opperx laklc iMiilt een weinig uil, lerwijl de terlo-

Fig. 2.

marginale groeve voor zoover zij dit deel begrenst, dieper is dan bij

het eerstbesclireven, oudere preparaat.

Het tegnien is ineer concaaf dan bij het eerste preparaat vooral

doordat de rand aangezwollen is en zich boven de zona marginalis

verheft. Dit is \ooral daar het geval, waar de randzoiie smal is,

en men \erkrijgt den indruk, dat dit middelste stuk smaller is

omdat de aangezwollen rand van het tegmen over de zona mai-ginalis

heengeweltd is. Deze zijdelingsehe aanzwelling zal ik als den „tectaal-

Aval" onderscheiden. De verhemelte lijsten zijn duidelijk ontwikkeld en

strekken zich zijdelings tot aan de tecto-marginale groe\e uit.

In Figuur 3 is de helft van een palatum afgebeeld van een foetus

uit het eind van de derde maand. Aan de lip zijn de beide, meer-

malen genoemde onderdeelen van het slijmvlies en het tubereulum

reeds te herkennen. De vestibulaire groeve is, althans in het voorste

gedeelte zeer ondiep ; naar achter wordt zij allengs dieper.

Van de beide door mij onderscheiden gebieden van het palatum

is de randzone slechts gedeeltelijk ontwikkeld. Ter zijde van de

mediaanlijn verschijnt zij als een smalle verhevenheid, die een weinig

in de diepte ligt tusschen de lip en den \oorrand van het tegmen.
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Haar opper\ lak is glad. Zijwaarts strekt zij zich niet venier dan

tot aan den niondliuek uit, waar zij geheel onder het tegmen

Fig. 3.

verdwijnt, om eerst een eind \erder weder te vooi'sciiijn te komen.

Het tegmen neemt in dit stadium een relatief grooter aandeel

aan de begrenzing der mondholte dan bij de andere preparaten.

Naar voren is het door de slechts smalle zona marginalis van de lip

gescheiden. Zijdelings schuift de sterk aangezwollen rand — de

zooeven genoemde tectaalwal — over de randzone heen, en wel

zoover dat Ier hoogte van den mondhoek de teclaalwal in aanraking

komt met de iMnnenvlakte der wang. Meer naar achteren trekt de wal

zich terug, waardoor het achterste deel der randzone weder ziclitbaar

wordt. Dat werkelijk het tegmen, dat later geheel en al binnen

den gebitwal of processus alveolaris van de kaak komt te liggen,

hier plaatselijk tot aan de wang zich uitstrekt, blijkt ten overvloede

uit de palatiuale lijsten, die tot aan de wang zich voortzetten. In

dit ontwikkelingsstadium is dus de tecto-marginale groeve slechts ten

deele aanwezig. Zij begint ter zijde van het frenulum teclo-Jabiale,

om in het niveau van den mondhoek zich met de vestibulaire groeve

te vereenigen, een weinig naar aciiter splitst zij zich van deze weder

af. Door de sterke ontwikkeling van den tectaalwal is ook het karakter

der vestibulaire groeve plaatselijk gewijzigd. In de beide voorafgaande,

oudere, preparaten, was zij deels een labio-marginale, deels een bucco-

marginale groeve. In Fig. 3 ligt zij gedeeltelijk tusschen wang en

tegmen in, en is hier dus tot bucco-tectale groeve geworden.

De studie van de drie nu beschreven ontwikkelingsstadien maakt

het gemakkelijk om nu ook het jongste stadium in Figuur 4 geschetst,



( 152 )

iiiori)liolo<i;isfli te begrijpen. In «leze fij^iiiir is hel M'rlK'niellc af'geheeUl

van ccn foetus op liet eind \an de Iweede iiiaaiid. lid nierk-

vvaAi-digc, dat in dit ontwiUkeiingssladiiiin onniiddellijiv de aandacht

Fis. 4.

trekt, is, dat de randzone nog geheel ontbreekt, het dak van de

mondholte wordt uitsluitend door het tegmen gevormd. Naar voren

toe gaat het slijni\lies er \an onmiddellijk in dat van de lip over,

terwijl zijdelings een overgang bestaat van het wangslijmvhes in de

epitheliale bekleeding van het tegmen, dat zeer sterk concaaf gewelfd

is, doordat de tectaalwal sterk aangezwollen is. Op deze wallen zijn

de plicae palatinae reeds duidelijk te zien. Zij strekken zich tot

aan de wang uit. In het \oorste gedeelte van het nionddak bestaat

nog geen vestibulaire groeve evenmin als een tecto-marginale groeve.

Toch is wel reeds de begrenzing te zien van de lip door de zooge-

naamde ,,lipgroeve" der duitscho schrijvers. Meer naar achter toe

wordt deze groeve steeds duidelijker, zoodat op eenigen afstand achter

den mondhoek een ondiepe spleet begint, die naar achter toe iets

dieper wordt. Inderdaad is dit een spleet tusschen den tectaalwal en

de wang en is zij dus niet homoloog met de toekomstige vestibulaire

groeve, die zich tusschen wang en zona marginalis zal vormen. De
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papiila palaliiia lig! oiiiiiiddellijk ac-liter de grensgrocve der lip en

zendt een kort frenidnm teeto-labiale naar voren.

üit liet medegedeekle blijkt dus, dat de ontwikkeling van liet palatiun

nadat de beide processus palatini zich niet elkander vereenigd hebben,

niet een eenvoudige vergrooting van het dan bestaande monddak is,

want \an het zijdelingsche gedeelte, hierboven als randzone aan-

geduid en waaruit eerst de tandwal en later de processiis alveolaris

zich vormen zal, ligt nog niets aan de oppervlakte. Het monddak

wordt dus bij den mensch aanvankelijk uitsluitend gevormd door

het gedeelte van het verhemelte dat later binnen de tandrij zich bevindt.

Het is dit deel dat oorspronkelijk direkt in lip en wangen overgaat.

De zone waarin de tanden zijn geïmplanteerd is een nieuwvorming,

die niet door differentieering van een reeds bestaand gedeelte ontstaat,

maar als periphere toevoeging. Men zou dan ook terecht naast de

bestaande onder.scheiding \an |)rimair en secundair palatum, kunnen

spreken van een tertiair palatum bij den mensch, waaronder men
dan verstaan moet het palatum waaraan beide deelen-. tegmen en

pars marginalis aanwezig zijn.

Door makroskopisch onderzoek kan men slechts een zeer onvol-

ledige voorstelling zich vormen van de wijze waarop het tertiaire

palatum uit het secundaire ontstaat. Het maakt den indruk alsof uit

den bodem van de zich vormende en verdiepende vestibulaire groeve

een weefselmassa als een lage, smalle wal omhoog woekert en tusschen

tectaalwal en lip resp. wang indringt. Is deze voorstelling juist, dan

rijst echter onmiddellijk de vraag: vanwaar stamt het epitheel dat

de randzone bekleedt? Dit epitheel kan men kortweg als het gingivale

epitheel aanduiden. Op deze vraag kan slechts door mikroskopisch

onderzoek het antwooril gevonden worden. Uit dit onderzoek is mij

gebleken, dat het geheele gingivaalepitheel bij den mensch een product

is van de zoogenaamde tandlijst. Deze bevinding vei'hoogt niet alleen

de genetische beteekenis dezer epitheliale lijst, doch verklaart te\'ens

tot zekere hoogte haar optreden. Want \oor den aanleg der tanden

zelve is deze lijst niet een noodzakelijk vei'eischte, zooals blijkt bij

buideldieren, waar de tanden ten deele direkt uit het kaakepitheel,

zonder tusschenkonist van een tandlijst aangelegd worden.

Wij zullen nu in het volgende de juistheid van het zooeven be-

weerde omtrent de herkomst van het gingivaalepitheel op grond

van het mikroskopisch onderzoek gaan toelichten. De figuren 5 tot

en met 13 zullen hierbij als leiddraad dienen. Ten einde de ver-

gelijking dezer figuren zoo zuiver mogelijk te doen zijn, zijn alle aan

een overeenkomstige frontale coupe door palatum en omgeving ont-

leend, n.1. onmiddellijk achter den aanleg van den hoektand. Fig. 5

11

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIX. A". 1910/11.
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lioi'f'l l)e(rekkiiifi op oen cinbryo \:ui 27 111..M. licliaamslciigte, ligiiur

i;{ ii|i vvu ruclii^- uil hel iiiiddeii van <le vijfde iniumd.

lil hel jong>;te afgeboehlc stadium i^tig. 5) zijn de processns palatiiii

nog niet vergroeid, neus- en inondhollc liangen nog rnini mei elkander

samen, de tong ligt tussoiien de beide processus palatini in. Op de

Fig. 5.

naar onder gekeerde \lakte van den processns maxillaris is een

ondiepe groeve zichtbaar, die zooals uit het verdere verloop der

ontwikkeling blijkt, niet geen meer passenden naam kan worden

aangeduid dan dien van tecto-buccale vesp. tecto-hibiale groeve').

z\an (leze groeve beantwoordt een in het kaakmesencliym naar

binnen gewoekerde epilheliale lijst, de tandlijst der auteurs.

Wanneer men in aanmerking neemt welke rol het epitheel dezer

lijst in de ontwikkeling van het verhemelle bij den menseli speelt,

lijkt het mij gewenscht ook deze benaming door een meer passende

te vervangen. Als zoodanig komt mij de meer indifferente benaming

,,Stamlijst" het meest gewenscht voor.

Bij een iets onder embryo — 30 niM. — is de toestand nog weinig

gewijzigd (Fig. (3). De mondholte is ruimer geworden, de schaiijing

1) De benaming „LippenfLirclie"' of ,,Zahnfurche'" der Duitsche schrijvers, (Röse

BiLD e. a.) neem ik niel over, omdat zij voor den mensch minder juist is.
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tegenover de iieusliolle \ uliediger, doordat de [)rocc'ssiis [talatiiii reeds

iet neustusschenscliot. Ver-dorsaal van de tong " elegeii zijn tegen

Fig. 6.

groeiing heeft echter nog niet plaats gegrepen. De i)ucco-tectale

groeve is dieper geworden, de stamlijst breeder en vertoont neiging

zich aan haar einde te vertakken.

Deze vertakking is bij een embryo van 34 m.M. veel dnidelijker

geworden (fig. 7). Hier gaan van het eind der standijst twee secnn-

daire lijsten nit : een kortere, lateraal gerichte, en een langere medi-

aalwaarts uitgegroeide. De laterale tak zal ik als de bucco-gingivale

lijst onderscheiden, de mediale als de dento-gingivale. In deze be-

namingen ligt uitgedrukt de genetische beteekenis van beide lijsten.

De weefselraassa lateraal van stamlijst en bucco-gingivaallijst is de

mesenchymateuse grondmassa voor de wang resp. lip, de weefsel-

massa die mediaal ligt van de stamlijst en begrensd wordt door

deze, door de gingivo-dentaallijst en het e[)itheel van het monddak,

is de boven reeds genoemde tectaalwal, en de weefselmassa die in

de diepte gelegen is tusschen de bucco-gingivaal- en de dento-gingi-

vaallijst zal ik als den tand wal onderscheiden. Wij voeren dus in

het geheel de volgende morphologische begrippen in : tecto-buccale

(resp. tecto-labiale) groeve, stamlijst, buco-gingivale (resp. labio-gingi-

vale) lijst, dento-gingivale lijst, tandwal en tectaalwal. In de litera-

tuur vindt men hiervoor ten deele reeds andere namen, die mij echter

minder toepasselijk \'oorkomen. Laat ons nu zien hoe elk der ge-

noemde bestanddeelen zich bij de verdere ontwikkeling gedraagt.

U*
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Fis. 8.

Fig. 7.

Het eerstvolgend stadium is in figuur 8

geschetst. De tecto-buccale groe\e is ruimer

en dieper geworden. Dit berust ten deele

op een werkelijke uitholling van de stam-

lijst, doordat de centraal liggende cellen

afgestooten worden, ten deele door een

woekering van den tectaalwal die sterk

naar beneden uitgegroeid is, waardoor het

palatiini in zijn geheel die aanzienlijke

concaviteit verkrijgt die reeds in figuur 4

te zien is. Noch aan de bucco-gingivale

lijst, noch aan de dento-giiigivale zijn

opvallende veranderingen opgetreden.

Bij de verdere ontwikkeling wordt nu

eerst de stamlijst tengevolge van epitheel-

woekering aanzienlijk breedei', zooals uit

figuur 9 blijkt. Het gevolg hiervan is,

dat de tectaalwal verder van de wang

gedrongen wordt terwijl de dentaalwal,

breeder wordt, en ini duidelijk als een

zelfstandige vorming van liet kaakmesen-
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cliyii zich voordoet. In de spatia liisscheii den aanleg- der tanden

dringt reeds vroeg, zooals uit figiuir 9 te zien is, de beenige aanleg

Fig. 9.

van liet maxillare in dezen wal in. De scheiding van tectaalwal en

wang wordt een volledige doordat de verbreeding van de stamlijst

op den voet gevolgd wordt door een verdieping der tecto-buccale

groeve. Deze verdieping geschiedt in de richting der laterale bucco-

gingivale lijst zoodat de aanzienlijkste epitheelniassa zich bevindt tusschen

den tectaalwal en den tandwal. Aanvankelijk blijft de verdieping in de

aangegeven richting voortgaan totdat er ten slotte zooals nit figuur 10

blijkt, een volledige scheiding tusschen tectaalwal en wang is tot

stand gekomen. Toch gaat in dit stadium de verbreeding van de

stamlijst vooral in de diepte nog voort, waardoor de dentaalwal hoe

langer zoo breeder wordt. In de spatia interdentalia gaat daarbij

over korte afstanden de geheelc dento-gingivale-lijst in deze ver-

breeding op, zoodat deze lijst zich slechts als een kort haakvorraig

uitloopertje aan den medialen hoek van de sterk verdikte stamlijst

voordoet.

Heeft eenmaal de stamlijst haar grootste breedte bereikt, dan

begint de afstooting \'an epitheel op grooter schaal. De tecto-buccale

groeve verdiept zich verder in de richting van de buceo-gingivale

lijst, dringt in deze in, waardoor een spleetvorraige ruimte ontstaat

tusschen den tandwal en de wang. Eerst op deze spleetvormige
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nuiiiti., hel xciiciindc llll^ \,ui i\v Icclo-liiiccale f^rocve en onislaan

iii (Ie liucco-giiijiivalc lijsl, is de IxMiaiiiiiifi- vestilmlairc j-roevc (oe-

Fie. 10.

passelijk, de tecto-buccale groeve, tb.t is dus die welke door iiit-

liolling van de stamlijst ontstaan is mag dezen naam niet dragen,

want zij is slechts een tijdelijke groe\'3, 't gevolg van voorbijgaande

topograpliisclie verhondingen. Is de biicco-gingivale groeve door

iiitstooting van epitiieel hol geworden dan heeft dns de tandwal —
zooals in figunr 11 — lateraal waarts een vrij oppervlak gekregen,

dat wel is waar aanvankelijk nog in de diepte gelegen is, maar

toch van een eigen epitheliale bekleeding voorzien. De epitheellaag

is in "t begin nog zeer dik, wordt allengs door afstooting van

epitheellagen dnnner.

Betrekkelijk zeer spoedig nadat de tecto-buccale groeve zich in de

bucco-gingivale lijst heeft voortgezet, begint een nitstooting \'an e|)itheel

nu ook m de richting van de denlo-gingivale lijst, zooals uit figuur

11 blijkt. In deze figuur is de uitholling goiuiderd tot aan de basis

van deze lijst. Men kan nu dus op doorsnede aan de allengs onslaan

zijnde spleetvormige i'uimte drie deelen onderscheiden: het gedeelte

dat ontslaan is door uiiholling der stamlijst, de spleet die ontslaan
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is door iiitliolling van do lincco-giiigivale lijst, en de Hpleet die ontstaan
is door uitholling in de richting van de deiito-gingivale lijist. De

Fig. 11.

stamlijst is als zoodanig in tlit stadium geheel en al verdvs^enen,

bestaat alleen nog voort in hare derivaten, dat is het epitheel van een

gedeelte der wang en het epitheel dat de naar de wang gekeerde

vlakte van den tectaalwal bekleedt. Door de oplossing van de stamlijst

zijn nu wang en tectaalwal volkomen van elkander gescheiden door

de ruime bucco-tectaal groeve. Deze groeve splitst zich in de diepte

in een laterale, (de vestibulaire groeve tusschen de wang en den tandwal

en een korte mediale, waardoor een begin van scheiding ontstaat)

tusschen tandwal en tectaalwal. Deze laatste groeve is geen andere

dan de in het eerste gedeelte dezer mededeeling telkens genoemde
tecto-marginale groeve. Zij dringt hoe langer zoo veider in de dento-

gingivale lijst in, zooals uit figuur 12 blijkt, terwijl tevens de bucco-

tectaal groeve zeer ruim wordt. Het is als trekt zich de tectaalwal

hoe langer zoo meer van de wang terug. Het gevolg van een en

ander is dat de tandwal een steeds grooter wordend vrij oppervlak

verkrijgt, en op den bodem van de bucco-tectaalgroeve als een min
of meer verheven weefselmassa begint te verschijnen, die tusschen de

wang en den tectaalwal gaat inwoekeren, zooals uit fig. 13 blijkt.

Hierdoor wordt de vestibulaire groeve, aan de laterale zijde en de

mediaal begrenzende tecto-marginale groeve voortdurend dieper.

Eindelijk is de tandwal zoover tusschen wang en tectaalwal uitge-

groeid, dat hij aan de oppervlakte verschijnt, om als randzone de

veranderingen te ondergaan die in het eerste deel dezer mededeeling
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F\s. 12.

geschetst zijn. Is liij tot aan de opijcrviaktc uitgegroeid, dan is de

ours|)roidvclijkc lerlo-buccale groeve geheel verdwenen. Dit sladinni

is ten naasteninj in tig. '13 bereikt. Tevens lilijkl uit deze figuur tot

Fig. 13.

iioever de dcnto-gingivaie lijst door uilstooting van epitliee! hol woi-dt,

n.1. tot aan de plaats waar het emailorgaan van den melktand

met de lijst verbonden was. De 13'''' figuur heb ik om dit te doen

zien opzettelijk' ontleend aan een meer naar voren liggende eoupe

die door het aehlcrste deel van den aanleg van den hoektand gaat.
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De geschetste oiitwikkelingsgiuig bewijst afdoende dat de voriiiing

van het verhemelte bij den mensch, nadat zich het zoogenaamde

secundaire palatum gevormd heeft, niet geschiedt op de eenvoudige

wijze, zooals men deze in de Hteratiuir voorgesteld vindt. Het

geheele gedeelte toch waarin de tanden zijn geïmplanteerd, ontwik-

kelt zich niet door differentieering van het bereids aangelegde, doch

is een nieuwvorming, die zich ontwikkelt in directe aansluiting aan

den aanleg en de ontwikkeling van het gebit. Het epitheel dat dit

aan het palatuur toegevoegde deel bekleedt, en dat samenvattend als

het gingivaal-epitheel kan worden aangeduid is bij den menscii een

product \an de zoogenaamde tandlijst. Aan deze, in het kaak-

mesenchvm inwoekerende epitheelmassa moet dus bij den mensch,

en alleen op dezen heeft het bovenstaande betrekking, een ruimer

beteekenis worden toegeschreven dan tot nu toe geschiedde.

Meteorologie. — De Heer va\ der Stok biedt eene mededeeling

aan van Dr. W. van Bemmklen en Dr. C. Braak getiteld:

„Voor'loopiq bericht omtrent het in het jaar 1909 te Batavia

aangevangen onderzoek der hoogere luchtlagen"

.

In den aanvang van 1909 verleende de Minister van Koloniën,

op >'erzoek van den eerstgenoemde van ons beiden, aan hem een

crediet tot het aanschallen van hulpmiddelen voor aërologiscli onder-

zoek aan het Observatorium te Batavia.

Daar hetjwenschelijk was, niet met het oplaten van registreerbal-

lons aan te vangen, alvorens met piloot-ballons nadere kennis omtrent

den wind in de verschillende Inchtlagen boven Java verkregen was,

werd in de eerste plaats tot het uitzenden van piloot-ballons met

utensiliën overgegcian.

Met deze piloten van de Continental Caoutchouc & Guttapercha

Compagnie te Hannover konden geen grootere hoogten dan 5.5 K.M.

bereikt worden, en velen sprongen al bij het opblazen.

Begin Sept. 1909 werden evenwel piloten (van 45 gr.) van Paturel

uit Parijs ontvangen, en met deze ballons waren de uitkomsten

veel beter.

Wel sprongen bij 124 oplatingen bij het opblazen nog 1 1 ballons,

maar de bereikte hoogten waren bijna zonder uitzondering belang-

rijk; zoo werd 25 maal een hoogte van meer dan 10 K.M., 14 maal

van meer dan 12 K.M. en éénmaal van 15 K.M. bereikt.

Deze mooie uitkomsten worden verklaard door de omstandigheid,

dat de morgeuuren te Batavia meestal een helderen hemel bieden
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eii (Ie windsiicllieilLMi Iionüii Juva gei'iiifj,' /.ijti, waaidoctr licl nioux'lijk

was de l)allons do halve slijgkraclit van de in l*]iiropa gebnulvelijke

te geven.

Tot 1 April 1910 leidde laatstgenoemde van ons beiden de expe-

rimenten ;'Maania nam eerstgenoemde bij /.ijn lerngkeer nit Europa

de leiding o\er.

Grooten steun ontving liet onderzoek van den Luitenant ter zee

2''*^ klasse A. E. Rambai.do, die met een uitrusting voor vlieger- en

pilootballon-werk begin Sepl. l'JO'J in Batavia kwam, en aan liet

Observatorium gedetaelieerd werd.

Vlieger- en balloncaptief-oplatingen werden georganiseerd en den

22*""" November op liet Koningsplein te Batavia aangevangen.

De ballon heeft 30 M." inhoud en heeft tot 1800 M. hoogte be-

reikt; de vliegers 2200 M.

Een drietal nieuwe ballons van 36 M." en twee registreer-apparaten

met ventilator, toegestuurd door Prof. Dr. R. Assmann, den Directeur

van het Aëronautisch Observatorium te I'Indenberg, zijn juist ontvangen.

Wij zijn Prof. Assmann voor zijn steun ten zeerste verplieht

;

evenzoo Prof. Dr. H. Hergesell, van wien wij bij onze bezoeken

te Straatsburg goede raadgevingen mochten ontvangen.

Laatstgenoemde van ons maakte met den Hi-. Rambai.do in Januari

van dit jaar een zeereis naar de Natoena-eilanden in de Zuiil-

Chineesche zee, en vond gelegenheid negen vlieger-oplatingen tot een

goed einde te brengen. Met een span van vier vliegers werd de

grootste hoogte van 3075 M. bereikt.

Tweemaal ging een \'lieger in een bui verloren.

Eerst in Dec.1909 werden eenige registreerballons (van de Con-

tinental Compagnie te Hannover) uitgestuurd, terwijl een zestal

registreerapparatcn \an de lirma Bosch te Straatsburg reeds vroeger

ontvangen waren.

De ballons hadden een diameter van 1.5 Meter en 1.5 K.G. gewicht.

Daar gevreesd werd, dat de ballons, als zij te Batavia, dat dicht

bij zee ligt, werden opgelaten, in zee zouden vallen, werden de eerste

te Depok (haherwege Batavia en Buitenzorg gelegen) opgelaten en

wel tandemsgewijs.

Het eerste tandem bereikte 12 K.M. hoogte en werd dadelijk

teruggebi'acht. De registratie was in orde. De twee volgende tandems,

die spoedig in de wolken waren verdwenen, zijn nog niet terug-

gevonden,

In Mei is aan het Observatoi'ium tweemaal een ballon van een

parachute voorzien opgelaten.

Beide zijn teruggevonden, maar helaas was liij den eerste door {\vn
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iiioiiwsgiei'igeii iiilaiidsclicu xiinlLT Iil'I diagruin algewisclil, terwijl

door wolken de trigoiioinetrisclie vervolging mislukt was. Tegen de

nieuwsgierigheid zijn nu niaati'egelen getroffen.

De laatste ballon, op deii 19''"' Mei tijdens den doorgang van de aai-de

door den staart van de komeet van Halley opgelaten, is ook dadelijk

teruggevonden. Hij is "trigonometrisch van een basis van J.5 K.M.

vervolgd, en het [diagram is geheel in orde: de ballon is echter al

op 7 K.M. hoogte gesprongen.

p]énmaal is een 1,5 M. ballon als piloot zonder instrument opge-

laten en heeft onder vei'volging uit twee punten, die 4,5 K.M. van

elkaar verwijderd lagen, een hoogte van ruim J8 K.M. bereikt.

Het rijke materiaal aan gegevens, dat tot nu toe is verkregen, is

voor een goed deel bewerkt.

Wij hebben zeer veranderlijke toestanden aangetroffen, die zelfs

het maken \an voorloopige gevolgtrekkingen moeilijk maken. Toch

willen wij eenige van de uitkomsten, die al cenTvrij groote mate

van zekerheid hebben, hieronder'niededeelen.

Temperatuur gradiënt. De temperatuur gradiënt van de onderste

2 K.M. van de atmospheer is op drieërlei wijze bepaald

;

te weten: boven land bij stil weer met den ballon-captif;

boven land bij matigen Westen wind met vliegers, en boven

zee (14—20 Jan.) bij liewolkt en \aak regenachtig weer ook

met vliegers.

Deze drie reeksen \an gradiënten zijn evenwel niet dadelijk

vergelijkbaar, daar boven land de ballon-captif-waarnemingen

Ni'oeger in den morgen dan de vliegerwaarnemingen zijn

\erricht, en de vliegerwaarnemingen op zee zich over morgen

en middag uitstrekken. (Zie tabel p. 164).

Ter vergelijking zijn in de laatste kolom opgenomen de waarden

van den gradiënt door Prof. Berson op de Aëronautisclie expeditie

naar Oost-Afrika aan de kust en op de kusl-wateren gevonden.

Zooals men ziet is de gradiënt voor de eerste 500 M. door hem nog

grooter gevonden dan hier.

Ti'iiiperatuur Inversie. Bij ongeveer 1 K.M. hoogte vertoonen zoo-

wel de gradiënten bij vlieger-, als hij ballon-oplatingen verkregen,

een plotselinge vermindering. De oorzaak ligt in de op die

hoogte vaak voorkomende iiuersie, welke in zoogenaamde

mooi-weer-cu midi \oorkomt.
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Wij liebbeii hier een bevestiging voor ons van lietgeen door

Prof. RoTCH gevonden is en door hem als een nog onbekend

phenoineen is medegedeeld (zie Natnre ()ct. J 4, 1909, p. 473).

AiTKEN (zie Nature Nov. 18, p. 67) schrijft die toeneming der

temperatuui' toe aan diffuse zonnestraling binnen in de wolk.

De bestraling van de vrij dunne cuinulus wolk is te Batavia

door hoogen zonnestand zeer belangrijk. In de grootere cnmuli,

waarin levendige luchtbeweging plaats heeft, en waarin de

invloed der zonnestraling geen merkbare rol speelt, ontbreekt

de inversie dan ook. Integendeel werd bij het voorbij tre'kken

van deze wolken waargenomen, dat telkens afkoeling intrad

en de vochtigheid den verzadigingstoestand naderde als het

instrument zich in de wolk bevond.

Bij de vliegerwaarnemingen zijn sleclits bij één oplating,

op den 19'^'<^" Januari, inversies aangetroffen. De betreffende

"etallen volgen hier.

ioo7„

Hoogte
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I\l('rk\\a;inli^' is iii de Diidcrsle l;if;uii <lc siicllc. lociiiuiie

vuil (Ie wiiidsiielliL'id met de hoogte.

Terwijl iuiii de aurdoppervlakte 's iiiiciits steeds windstilte

lieerselit en overdag (alliians te land) sleclils llaiiwe liicht-

l)cwegiiig, neemt tot 100 M. de snelheid reeds tot ± 3 Al. toe.

De kleine gradiënten, die de Incht op deze hoogte reeds

in lieweging brengen, /.ijn blijkbaar niet in slaat de wrijving

aan de aardoppervlakte Ie overwinnen.

Ongeveer op de grens tusselien oost-strooming boven on

west-stroonnng onder bevinden .zich dikwijls Alto-Ciimnli,

hetgeen hnn algemeen voorkomen in den W. moesson en liiiii

ontbreken in den O. moesson verklaart.

l)(i gemiddelde hoogte van de A-Cu boven lïalavia ge-

durende het Internationale Wolkenjaar 1896/97 uit talrijke

metingen door van dek Stok en Fiükk op 5.4 K.M. bepaald,

stemt inderdaad nauwkeurig overeen met de gemiddelde

hoogte van de grens tusschen west- en oostmoesson door

ons gevonden.

In de onderstaande 19 gevallen toeh kan de afscheiding

vrij scherp bepaald worden.

Datum De Westmoesson Datum De Westmoesson

1909
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Registrecrhdllons. Hieronder volgen de uitkomsten, dio de regislreer-

ballon, Jfi Febr. J909 te Depok opgelaten, leverde.

Depok ligt 95 M. boven den zeespiegel.

De btilloiis van liet tandem-systeem hadden 150 cM. door-

snede. Zij werden opgeblazen tot ze een stijgkraclit resp. van

3.5 en 2.2 KG. hadden. De vrije stijgkracht van het geheele

systeem was 2.75 KG.

Plaatsel. tijd. Hoogte Temp. Teni|). Relat,

in meters. gradiënt voclitigh.

per 100 m.

8u
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l'laalsc'l. lijd. llooj^lo T('iii|). Tcih|i. Ivclul.

iii meiers. i;riidiëiit voc-liligli.

|)cr 100 lil.

9i
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daaiop lieer, dat ile kern er overeenkomt mei die xaii aiideio algen,

inzonderheid SpivoijijiM ; zoo vermeldt li.\ . dk Bakv ') : Kjn Zellkeni

von der für Spiroiiijrn, Zi/i/iwniu hesehriebenen Strnctnr niniint die

Mitte der Desinidieeiizelle ein. Di'. Wh.dkman ') zegt : Ijc noyau des

Clo.sterium esr dn nième type qne celni des Cosinanuiii et des

Spiroiji/ra. Laatstgenoemde scliiijxer vermeldt ook eenige bijzonder-

lieden van de kern. Volgens de Wildeman is die gevormd door

een afgeronde of reclitlioekige massa, die een grooten, in haar cen-

trum liggenden nucleokis bezit. De kern bevat bijna geen kleurstof

opnemende substantie, terwijl de nucleolus zich sterk kleurt, onver-

schillig welk reactief men gebruikt. Opmerkelijk is het, dat de

Wildeman bij het onderzoek van le\end materiaal eenigszins tot

andere nilkomsten is gekomen dan bij gefixeerd. Bij het levend

materiaal vond iiij belangrijke afwijkingen. In sommige gevallen

was de nucleolus evenals bij het gefixeerde materiaal afgerond, doch

in andere had de centrale massa een korrelige hoedanigheid en

miste ze een bepaalden vorm. Dikwijla kon genoemde sclii'ijver

kleine bolletjes onderscheiden, die gescheiden waren of met elkaar

vereenigd. Door samensmelting werd het aantal dezer lichaampjes

geringer.

De mededeelingen in de literatuur over de keriideeling bij Clos-

terium zijn even schaars als die over de keriistrudunr. p]nkele

onderzoekers, inzonderheid Fischek '), Hauptfleiscii *) en Lütkemüller °)

hebben nitvoerige onderzoekingen over de deeling der Clo.steriëii

gedaan, doch hunne onderzoekingen hebben bijna nitsluitend betrek-

king op den celwaiul. Door verscheidene onderzoekers, o.a. Fischer ")

en de Wildeman '), wordt de aandacht gevestigd op de deeling der

chromatophoren, die vóór of tijdens de kern- en celdeeling aanvangt

en op de verplaatsing der dochterkeriien langs den cel wand naar de

plaatsen, waar de chromatophoren in tweeën gedeeld worden.

F18CHER vermeldt nog het voorkomen van meerdere keriilichaampjes

in de dochterkernen.

1) A DE Bary, Untersucluingeii über die Familiu der Gonjugaten, 18.58, p. 40.

-) E. DE WiLDE.\iAN, Recherclies au sujet de rinlluence de la tempéiature sur la

marche, la dui'ée el la Iréquence de la caryocinèse daus Ie règne végélal, Exlrait

Citii Aniiales de la Société beige de microsc, t. XV, 1S91, p. 47 en volg.

3; A. FiscHER, Ueber die Zellleilung der Closterieu, Bot. Zeitung, I880, N". 14,

p. 225.

*) P. Hauptfleisch, Zellmembraii und HüUgallerte der Desmidiaceen, Inaugural-

Dis.serlation, 188S.

') J. Lütkemüller, Die Zellmembraii der Desmidiaceen, Beitiiige zur Biolugieder

Pflanzen (Gohn), Vlll. Bd., 1'J02, p. 84T.

<') 1. c. p. 226, 2H2 en 233.

') 1. c. p. 50, 51 en 52.

12*



( 172
;

}^c lioliiiigrijkslo gegevens vooi' onze kennis der Uci Mdccling hij

Closterium heeft zeker wri Ki.khvmn ') ons vorslrckl. Zijne onder-

zoekingen hebben belrekking op kienienck; zvgoten, waarin genoemde

schrijver de verecnigiiig der beide komen lot één kern waarnam,

de mitotisehc dcciing van deze kern in twee g(>lijke dochlerkernen

en de daarop \dlgende mitose dezer (Idciilerkeriien, die daai-liij eik

twee ongelijke kernen voortbrengen. De afbeeldingen van Ki.kbahn

tonnen dnidelijk aan, dat de kernen zieii hxngs mitolischen weg

deelen en dat daari)ij spoelvorming jilaats vindt. De kern- en eel-

deeling der vegetatieve cellen is door Ki.khaiin niet. onderzocht

geworden.

Zooals nit de bovenstaande samenvatting van de resnitalen der

verschillende schrijvers Idijkl, is onze kennis van de kernsfriiciniir

bij Closterium nog zeer onvolledig. De niededeelingen \an eidvele

onderzoekers over de overeenkomst van de kerncMi der Closterien

met de kernen van Spiroi/i/vi. en andere conjngalen hebben vooral

weinig waarde, omdat zelfs over de sirnctnnr der Sp/riiai/rn-kcviipn,

die zoo veehnidig onderzocht zijn geworden, (inder de botanici in

het algemeen zich nog volstrekt niet eene eenigermate bepaalde

opinie gevormd heeft. Moe verschillend zijn b.v. niet de beschouwin-

gen ox'er den nncleolns bij Sjiiroi/ip-n. Sommige onderzoekers honden

dezen voor idontiscli niel de algemeen in het |)lantenrijk voor-

komende nncleolen, terwijl andere hem beschouwen als een kleine

kern liggende in een grootere. Met de eenvoudige vermelding van

de overeenkomst van de kern bij Closterhun met die van '"^i'iroi/i/rn

wordt dus weinig gezegd. Nieuwe onderzoekingen zullen moeten

leeren of de nncleolns liij Closteriinn inderdaad met den nncleolns

van Spinii/i/ni overeenkomt, d.w.z. of ze een gewonen nucicolus is,

of iels, wat aan een kleine kei-n beantwoordt, of iels anders. De
afwijkingen, waarvan dk Wii,dem.\n bij de kern van (Jlonterimn

spreekt, verhoogen zeer zeker de belangstelling in dit punt van

onderzoek.

De onderzoekingen over de vegetatieve kerndeeling bij Ciosteriuiii

hebben ook nog weinig aan het licht gebracht, zoo is het zelfs nog

niet eens zeker of de kerndeeling langs mitolischen weg plaals vindt.

Dit mag alleen waarschijnlijk geacht worden in \crband met de

resultaten van Klkhaiin bij kiemende zygolen en omdat bij andere

conjugaten de kernen zich ook milotisch deelen. (_)f chromosomen

omslaan, of een spoel gevormd wordl, welke veranderingen de

-) H. Kleb.\hn, Studiën über Zygolen, I, Die Keinuiiiu; voii Clostei iuni und

Gosmariuin, Pringslieim, .Jabrb. lür wiss. Botanik, XXll. Bd., p. 4-20 en volg.
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nncleoliis ondergaat, van ui deze li(t(ird[)uiiteii van het onderzoek der

karyokinese is bij Closterium nog' niets bekend.

Vele jaren geleden was ik reeds voornemens oiiderzoekingen over

kern- en oeldeeling bij Clusteriuin te doen, docli wegens gebrek aan

voldoend maleriaai heb ik ineer dan eens mijne pogingen daartoe

moeien o|)ge\en tol het nuj in Maart en April 1910 gelukte Closte-

riiiiii Ekrenlh'iyit Mtii. eenigen tijd met sncoes te kweeken, zoodat

ik eiiulelijk over zeer overvloedig en gezond materiaal met tallooze

deelingsstadiën besehikte, waardoor ik in de gelegenheid was alle

voorkomende deelingsstadiën herhaalde malen aan een onderzoek te

onderwerpen.

Bij levend materiaal is van de kerndeeling weinig te zien, minder

dan bij Spiroi/i/rtt ; hierom moest het onderzoek bij gefixeerd matei'iaal

plaats vinden. Als fixeermiddel werd Flemming's mengsel gebruikt

(1 gram chroomzuur, 6 gram ijsazijn, 0.5 gram osmiumzuur, 120 cM'

gedistilleerd water). Om de kernfiguren goed waarneembaar te maken
werd gebruik gemaakt van een cliroomzuuroplossing. Met behulp

daar\an werd het cytoplasma met de chromatophoren en het zetmeel

opgelost. Als dit plaats gevonden heeft, vallen de platte kernen om,

Wixt een groot \oordeel oplevert, omdat men daartloor in staat is

dezelfde kern in horizontalen en in verticalen stand microscopisch te

onderzoeken ; dit geldt zoowel voor de rustende kern als voor de

verschillende deelingsstadiën. Bij meer langdurige inwerking werkt

het chroomzuur ook oj)lossend op de kernen, doch op de ver-

schillende deelen in verschillende mate, wat ook kan bijdragen tot

het \erkrijgen eener diepere kennis der kernstructuui'. Ooms werd

hel materiaal onderzocht na iiilvvassching van het chroomzuur, dat

eenigen tijd ingewerkt had en kleuring met Brillantblau extra

griuilich. De hierboven aangegeven methode heb ik vroeger reeds

beschreven '). Ik zal dus daarover niet in t)ijzonderheden treden.

Alleen wil ik er o|) wijzen, dat het maleriaai zeer \oorzichtig met

Fj.emming's moet behandeld worden. De kernen moeten door de

1) Ueber den Nucleolus von Spirogyra, Ein Beitrag zur Kenntnis der Karyokinese,

Bol. Zeitung, 56. Jahrg. 1898, 1. Abt. p. 199.

Ueber das Kernge''üst, Zvveiter Beitrag zur Kenntnis der Karyokinese, Bol. Zei-

tung, 57. Jahrg., 1899, 1. Abt., p. 155.

Ueber Kernteilung bei Spirogyra, üriller Beitrag zur Kenntnis der Karyokinese,

Kiora oder Aligem. Bot. ZeiUing, 190Ü, 87. Bd. 4. Heft, p. 350.

Ueber abnormale Kernteilung, Fünfter Beitrag zur Kenntnis der Karyokinese,

Bol. Zeitung, Gl. Jalirg., 1903. 1. Abl. p. 210.

Ueber die Karyokinese bei Oedogonium, Sechster Beitrag zur Kenntnis der

Karyokinese, Beitiefle zum Bulan. Geniralblalt, Bd. XXIII, 1908, Abt. l,p. 13Sen

139 en 148 en volg.
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licliaiidcliiin iljiiiriiK'dc ccii /.rcr ix\-i>i){ \vocrs(aiiilsvcniH);j,('ii li';;cii()vcr

chrooiii/.iiur vorkrijncn ; lid ex toplasiiia (iaarccii(e{>eii mol de cliroiiia-

l(i|iiinr('ii en liiM /cluici'l moet laiiu/.aaiii in <l<' (•lini(iiii/.iiiii-o|il()s.siii<i;

ojilossoii /.onder /.icli ^anicn Ie lieUken ui' Ie \('r\ loeien. Om dil Ie

l)ereikeM werd mei weiiiif;- Fi,K.\i.MiN(i's mengsel j>,eli.\eerd en werd

dagelijks onder/oelil of de inwerking voldoende was geweest en /.oo

uoodig wei-d .som.s nog wal I-'i.kmming's lueiigsel toegevoegd.

In <lil o|isli'l y.idlen de residlalen van mijn ondei-zoek vermeld

worden, \oor /.oover /e betrekking liehhcn op de keriistrnetnnr en

o|) de kenideeling. Alvoren.s ik tot de behandeling daarvan ovei-ga,

moet ik in hel kori hel sland|innl aangeven, waaroji ik mij |il.!ats

ten opxiehte der versehiilende l)esoiionwingen over d(> kernstrnelniir

en de kai\yokinesc bij Spiroiiijni, daar de lezer anders niet zon

begrijpen, wat ik l)e<loel met uiidridvkingen als overeenkomstig of

verschil opleverend mei Sjilnitjiini. Na mijne laatste pidilieaties over

de karyokinese van ,Sjnro(/i/rii iieb ik nog meermalen daarover

onderzoekingen gedaan, zoowel bij soorten, waarover ik i-eeds ge-

publiceerd had, als bij andere. Die onderzoekingen hebben nimmer

I wijle! doen oiilslaaii aan de vroeger verki'egeu resultaten. In het

algemeen leverden de nieuw onderzoehie soorten sleehts kleine ver-

schillen O]) met de vroeger onderzochte. Alleen het onderz()ek eenor

uil Engeland ontvangen species, waarover ik later hoop te berichten,

leidde tot nieuwe uitkomsten.

Alle onderzochte species komen evenwel daarin overeen, dat do

nucleolus of de nucleolen beschouwd moeten worden als kleine

kernen in een groote kern, eene beschonwjng, die in overeenstemming

is met de zienswijze van Cxknoy '), die het eerst de aandacht vestigde

op de ijiteressanle structuur, die de nucleolus bij ,S/nrogj/ra bezit.

Zooals mij ') gebleken is, kan men alle onderdeden, die bij een

kern te onderscheiden zijn, ook bij den nucleolus van Splroipint met

doeltretfende middelen aantoonen, nl. een wand en eeri inhoud, die

één oF twee draden bevat of een skelet, zooals kernen gewoonlijk

bezitten, benevens een substantie, die met die der gewone nucleolen

te vergelijken is. In den regel vullen de genoemde inhondsbestaiul-

deelen de nucleolus-ruimte niet geheel aan en kan men nog vochl

bevattende holten in de nucleolen onderscheiden Ook bij de deeling

vertooncn bij Spirogym de nucleolen zeer belangrijke punten van

overeenkomst met kernen, zooals b.v. de oplossing van den wand

1) J. B. Carnoy, Biologie cclkilaire, fase. 1, p. 286.

-) Uebei- den Nucieohis von Spirogyra, I. c. p. 220 eii volg. Ucber Kernieiluiig

hi'i S|)iiügyi:i, 1. (^ p. H7'i- en volg. p. 8-59 en I5<)U. Ueher abnormale Kernlrilinig,

1. e. p. 21ij en volg. en 241.
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en \aii ilc siihslaiilie, die inci ilii' «Ier ycwMjiiL' nucicoleii üvercciikomsl:

verlooiit en de ovei-lungsclie s|)lijling- \aii licliaanipjus, die mei

clironiosonieii Ie vergelijken zijn.

De kernen van l^iiiroiji/i'ii zijn, voor zoover liel onderzoek reikt,

van alle plantaardige kernen oiulersoheiden door Iminie merkwaardige

iiueleolen. Het spreekt dny van zeil', dat bij het onderzoek der nog

zoo weinig bekende kernen van ('losh'i'iuui, ik vooral mijn aandaeht

sclionk aan de nncleolen, wier eigenaardig voorkomen i'eeds de

aandaciit der onderzoekers getrokken had. De beantwoording der

vraag, of Closter'aim evenzoo merkwaardige nuoleolen bezit als

S/)iro</i/i-ii en beide oonjugaten dns in dit opzicht met elkaar over-

eeidcomen, was dns voor mij een belangi-ijic pnnt van onderzoeli.

Evenwel heb ik ei' naar gestreefd ook iu andere opzichten van de keni-

stinclnni' en de karyokinese zooveel mogelijk aan het licht Ie brengen.

Rustimde kern. De eencellige plantjes bezitten één kern. Deze

bevindt zich in den regel ongeveer in het midden der cel, d. w. z.

ongeveer even ver van de beide niteinden der cel en overal ongeveer

even ver van den celwand, die ten opzichte van de kern aan de

eene zijde concaaf en aan de tegenovergestelde zijde convex is.

Dikwijls bevindt zich ile kern echter wat dichter bij het eene uit-

einde dan bij het andere en soms komt het voor, dat ze zich aan-

merkelijk dichter bevindt l)ij dat deel van den wand, dat haar de

conca\e zijde toekeert.

Wat den vorm betreft, komt de kern bij Closterium met dien van

Spirogym overeen. Ze is nl. afgeplat, op de kant gezien ovaal, van

ter zijde gezien rond. De stand van de kern in de cel komi ook

overeen met hetgeen men bij Siuro(/yi'a waai-neeml. De afgeplatte

gedeelten zijn naar de einden der cel toegekeerd. De grootte der

kernen overtreft die der Spiro(/i/ni-ken\en. Hieromler volgen eenige

opgaven \an den diameter \an kei-nen van C'/osteriuin Ekrenberga

en van enkele dikke soorten van het geslacht Spiroyiird.

Closterium Ehrenbergii Men. van 37 tot 66 ;<, gemiddeld 53 ;<,

gevonden bij Groningen.

Spirogyra crassn Ktz. van 40 tot 44 ff, gemiddeld 42;», gevonden

bij Utrecht en gedetermineerd door iVlof.T, ').

Spirogyrd mtwiina {Has.s.) WItt:. \an 31 tot 4U ft, gemiddeld 36 ft,

gevonden bij Groningen.

Spirogyra triformit n. sp. (met 6 chroraosomeji iji de kernplaat) -'^

van 27 tot 31 ft, gemiddeld 28.5 ft, gevonden bij vSteenwijk.

') J. W. MoLL, Observations oii Kaï-yokinesis in Spirogyra, Verhandelingen der

Koninkl. Akad. van Wetenscli. te Ainslerdoni, ie secl. D. ]. N". 9, p. IG.

-) (J. VAN VVissELiNGH, Ijeber Ivernleilung bei Spii'ügyra, 1. c. p. 356 en 362.
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Sj>iro</i/r<i si'/i/oriiiis (L'i'f/i.) /w/. van 27 Uit :{l ;(, geiniddold 27 ft,

f^evoiuleii l»ij Steoiiwijk.

lüj (ie kciii van Vlosli'riwii K/iri'ii/x'n/ü kaü men dezeirdc saiiien-

Nlcllciulc (leelon ondeisclieiden, die in licl aly;enicen Itij kernen voor-

komen, ni. den kernwand, het keniskek>t, den nneleoliis of de

nncleolen en liet keiinoclil. 1 >e kernwand is dnn ; hij seinjn! diinnei-

dan i)ij Sjiiioi/f/ra. Hij Inedt aan de in\vei-kini:i- van ciiroom/.nnr niet

lang weerslaixk liet kernskeh'1 he/,it een lijne, gelijkmatige, netvor-

niige strnetnni'. De mieleoins heeft een liij/.ondei' voorkomen. Ze

bestaat nit een \ei7.ameling loiide of afgeicmde polvedi-ische lichaam-

pjes, die mcerendeela iuiii elkaai vast zitten, doeli toeli goed afzonderlijk

te onderseheiden zijn. Wanneer het kernskelet in ohroomziinr is

opgelost, kan men gemakkelijk constaleeren, dat vele dei- kleine

lichaampjes aan elkaar gehecht zijn. Hik lichaampje kan men als

een afzonderlijken kleinen nucleolns besehonwen en het geheel als

een \erzameling kleine nncleolen. Soms komen tnsschen deze een

of een paar voor, die aanmeikelijk grooter zijn en daarbij min of

meer bolvornng. Het komt nnj voor, dat de kleine nncleolen in de

mazen van het netvormige kernskelet liggen, wat waarschijnlijk de

samenvloeiing lot een grooten micleolns belet. Bij de behandeling

der karyokinese zal blijken, dat voor deze zienswijze evenals voor

de gevolgtrekking, dal ze nit vloeiliare sid)stanlie bestaan, gronden

zijn aan te voeren. De kleine nncleolen komen overeen met de

nncleolen, die algemeen in het |)laiitemijk worden aangetiHilfen en

niet met de bij ,S/iirO(/i/)-ii normaal voorkomende Jincleolen. Met

kleine kernen knnnen ze heelemaal niet vergeleken worden. Ze

bezitten geen wand en evennnn is de verzameling van micleolen

door een wand omgeven ; ook knnnen geen draden als integreerende

bestanddeelen er in onderscheiden of met behnlp van ehroomznur

er nit afgescheiden worden, zooals bij de nncleolen in de kernen

\an Sjiiivi/i/ra het geval is.

Belangrijke verschillen tnssclien de nncleoien in verschillende kernen,

zooals volgens üe Wilüem.an zich zouden voordoen, heb ik bij

Clostciiuin Ehienbeiyü niet aangel rollen . Wel vormen de kleine

Jincleolen in de eene kern een meer compacte massa en in de andere

een massa, die wat losser schijnt, wat waarschijnlijk de Wii,dem.\n

er toe geleid heeft tweeërlei typen Ie onderseheiden, doch essentiële

pnnlen van verschil zijn door mij niet geconstateerd geworden.

Karyoklnese. Wanneer bij Clusteriuin Klwenbergü spoedig deeling

zal optreden, doen zich zoowel bij hel cytoplasma als bij de kern

wijzigingen voor. De beide chromalophoren vertoonen op eenigen

afstand van de kern een insnoering, als begin eener verdeeling in



( 177 )

tweeën. I)ij de keni verzamell zic-li oytoplasma en de kern zelve

vei-tooMt ook aanmerkelijke wijzigingen. De nucieolen verspreiden

zicli in (ie kern, de kernwand wordt opgelost en het kernskelet

voiMnt waarneembare draden. V^in deze drie processen is de ver-

spreiding der talrijke nucieolen in de kern het meest opvallend.

])e draden, die uit liet kernskelet ontstaan, zijn aanvankelijk parel-

snoervorniig. Ze trekken zicli langzamerliand samen en vormen een

groot aantal dikkere, korte draden ofcliromosomen. Terwijl dit plaats

\indt, vereenigen vele iiucleolen zich met elkaar, zuodat dikwijls

groote bollen ontstaan. De wijzigingen, die het kernskelel ondergaat,

schijnen hand in liaiul te gaan met de vereeniging der nucieolen.

Door de samentrekking van het kernskelet tot dikke draden schijnen

de nucieolen meer in de gelegenheid te komen samen te smelten.

De talrijke nucieolen vormen soms een beletsel de kerndraden goed

waar te nemen. Wanneer de inwerking van iiet chroomzuur de

kernfiguur wat uiteen doet vallen, worden de kerndraden echter

tluitlelijk waarneend)aar. De samensmelting dei' nucieolen tot bollen,

toont aan, dat ze uit een vloeibare substantie bestaan. De nucieolen

geraken voor een groot deel buiten de kern; dientengevolge neemt

men aan beide zijden van de kern een groot aantal bollen van

verschillende grootte waar. Langzamerhand lossen deze op in het

cytoplasma.

Wanneer de kern de bovenvermelde veranderingen heeft onder-

gaan, Itegint de vorming van de kernplaat. De chromosomen ver-

plaatsen zich naar de middendoorsnede van de kern en komen ten

slotte alle in een vlak te liggen. De keniplaat is dan gevormd. Deze

vertoont de volgende bijzonderheden. Ze is plat, \'an ter zijde gezien

is ze nagenoeg rond. Ze bezit een aiiuzieidijken omvang. De diameter

bedraagt van 26 tot 40 it, gemiddeld 35 ;«. Ofschoon de structuur

van de kernplaat betrekkelijk gunstig is voor de bepaling van het

aantal chromosomen, zijn deze zoo talrijk, dat het mij niet is mogen

gelukken het juiste aantal vast te stellen. Het bedraagt meer dan

zestig. Evenals in andere gevallen, Spirogi/ra '), embryozak -) van

Frklllaria en Leucojum, (Jcdogoiiium '), liggen de chromosomen niet

los in het cytoplasma, maar vormen ze door nii.ldel van fijne ver-

bindingen een simenhangend geheel. I>ij behandeling van met Fi-km-

ming's mengsel gefixeerd materiaal met chroomzuur-o[)lossing gelukt

het het cj toplasma op te lossen en de kernplaat in haar geheel te

isoleeren. Men ziet de omgevallen kernplaat dan drijven en de

') Ueber den Nucleolus von Spii'Ojjyra, l.c. p. 2Ü9.

-) Ueber das Keingeinist, l.c. p. 168.

2) Ueber die Kaïyokinese bei Uedogoniuin, l.c. p. l'^^).
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(•lii-(imo.soiiu'ii iiainaiikriijk icii op/.iclilc \aii cllvaar liiiiiiic plaats

liolK)ii(lon. Hofst na nu'cr laiiLnliiriiic iii\\i'rl<ii).n lalcii v.v rll^aar los

011 üaaii /.o iiiiccn. I>i' ciiidiiuisdnioii /.ijii \or>cliillL'ii(l van loiigle.

Il) liol ali^ciiR'cn zijii ze koit, ili' meeste zeer kort; de laiiji,ei'e steken

aan een dei- l)ei(le zijden van df kerMiplaal nil. üiiii vortu is vef-

seiiiHend; sommige, liizoiiderlieid de kleine zijn ifclii u{ liaiiw ge-

bogen. Andere zijn oji vei-schillendc wijzen gctiogen en sornicu .1-.

S-, L-, T-, \'-vormige en aiidei-e (ignren. Overlaiigs veilooiien ze

een streep, die de |)laal.s aanwijst, waar ze zich in tweeën zidien

splijten.

Zooals uil hel lMi\i'n\cnnelde volgt, Inedl Clo-stcriuiii weder een

xoorheekl aan van een kern met ciiromosomen \aii verschillende

lengte. Vroeger heeft ilil verschijnsel in het |)ianlenrijk weinig de

aandacht getrokken. In 18S)8 heb ik') er op gewezen, dat bij -Syj/ro-

(/i/i-<i twee \an de twaalf chromosomen zich \aii de andere onder-

scheiden door het bezit van <lnnnere uiteinden, waaruit kleine draad-

vormige lichaampjes konden geïsoleerd worden, die nog tamelijk

laniï weerstand boden aan de inwerking van ehroomzmir, wanneer

de chromosomen voor hel overige reeds opgelost waren. De beide

afwijkende chromosomen waren dikwijls iets langer dan de andere.

Twee overeenkomstige chromosomen werden later door mij bij een

S/iirogi/ra-soovt waargenomen, waarbij in het geheel zes chromosomen

in de kernplaat voorkwamen "). Bij Closteriuvi verschillen de chro-

mosomen alleen in lengte. Dit verschijnsel is in 1905 door Rosknhkk(; ^)

in het plantem-ijk waargenomen nl. bij Lwte;v7, en in 1908 door mij ')

bij ()e(loc/oniwu ; later is het ook nog bij andere planten waarge-

nomen geworden.

De verdeeling van de kernplaat in twee kernplaatlielften en liet

van elkaar gaan der kernplaathelften geschiedt op de gewone wijze.

De chromosomen ondergaan een o\erlangsche splijting. Bij het

uiteengaan der kerkplaathelften l)lijveii de uiteinden der chromosomen

het langst met elkaar verbonden. Dientengevolge vormen de beide

helften te zamen dikwijls ruitvormige figuren en later afzonderlijk

V-vormige met de beenen naar elkaar toe gericht. Dit doet zich

vooral bij de kleinere chromosomen \ oor. Bij de langere chromosomen

ondergaan eerst de gedeelten, die met de andere chromosomen ver-

bonden zijn een splijting en later de vrije, uitstekende gedeelten. Bij

') Ueber den Nucleolus von Spirogyra, l.c. p. 205 en volg.

-) Uebei- Kernteilung bei Spirogyia, l.c. p. 147.

8) Ziii- Kennlnis der Reduktionsteilmig in Pflanzen, Botan. Notiser, 19üö, Sepa-

i-alabdi'. p. '.•.

^) Uebei- die lv;iiyokine.-;e bei UedDi^uiiiimi, l.e. p. 141.
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liel \'aii ('ll<;i;vr uaaii der k('i-ii|ilaalliriricii l)lij\eii «Ie licll'lcii dczei'

(•liroiiKisoiiicii aan de vi'ijc ciiMlcii laiiyer iiiel elkaar xcrlxnideii dan

aan de niet vrije einden. Ten slolle lalen ook de/.e clironiosoinen-

lielften elkaar j^eiieel los. Tijdens de inwerkinii \au liei cln-ooni/uiir

zijn de bovenvermelde liijzonderheden gded waar Ie nemen. De

rnitxorniige, V-vormige en anilere figuren, die nit de s|)lijtende

chi-omosomen ontstaan, raken daarl)ij gelieel vrij.

De kernplaatiielf'len worden, lerwijl ze van elkaar gaan, kleiner

van om\ang. Tegelijkerlijd rieiilen de \rije gedeellen der langere

chi-omosomen zieli min of meer naar buiten, waardoor ook bij

Clo.steriuin het typische beeld, eigen aan de als iliaster bekende phase,

tot ontwikkeling komt.

Zooals ik boven reeds heb aangegeven, geraken ile nueleolen in

het cytoplasma, waai' ze aan beide zijden der kernfiguur een aantal

grootere en kleinere bollen \ormen. Niet zelden blijft aanvankelijk

een deel lussohen de clironiosomen aan de keriijilaat hangen en

worden soms neg aanmerkelijke massa's tiissehen en aan de van

elkaar zii-h verwijderende kernplaathelften aangetroffen.

Wanneer de kernplaat gevormd is, vangt ook de dwarswandvorming

aan. De dwarswand ontwikkelt zieh op overeenkomstige wijze als

bij SjnrO(/i/rii. Het jnxiees begint l)ij den eelwand en zet zich naar

binnen toe voort, tot de cel door een \ lak tusschenschot in twee

dochtercellen is verdeeld. Dit proces wo}'dt bij Chstcfiuin door een

ander proces gevolgd, nl. door de splijting van den eelwand. Ter

plaatse waar de dwarswand ontslaat, veikrijgl de cel een insnoering, die

steeds dieper wordt, hetgeen gepaard gaat mei een doorsnoering van

den wand der moedereel en mei een s])lijiing \an den dwarswand,

wier helften na de splijting sterk uilgroeien.

De kernplaat is omgeven door de kerns[)oel. Deze is ontstaan uit

het de kern omgevende cytoplasma. Tn overeenstemming met den

omvang van de kern en \an de kernplaat is de kernspoel wijd, doch

ze is niet krachtig ontwikkeld, veel miiidei' dan bij ,S/i/rogyir(. De

spoelvezels zijn fi_in en dun. Vroeger heb ik \:i er op gewezen, dat

de kernspoel bij ,S/)irO(/i/ni zeer waarschijnlijk er toe bijdraagt het

nileengaan der dorhterkernen te regelen en te be\orderen, dat

wanneer zich geen spoel ontwikkelt of gebrekkige spoelvoi'ming jilaafs

vindt, dit uiteengaan veel langzamer gaat en dat door de ontwik-

keling der kernspoel de dochterkernen ook nit elkaar gedi'even

worden, wanneer de kern door centrifugeeren \an haar plaats is

gerukt en met chromalophoren en jilasma tegen den wand gedrukt.

') Zur Pliysiologie der Spiicgyra/.eilc, Bciliefle ziim 13olaii. (!eiilrall)latl, Bd.

XXIV (1908), Ab!. 1, p. 147.
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In verluiiul mol liel voorgaamlc licii ik gciieifid ilc iiiimlri' ki-uclilijic

ontwikkeling der kernspoel hij (Jlostcriuiii in \cili;ui(l ic brengen

met de wijze, waaro|) de (iocliletkerncn /.ieli in «ie ddi-iiliTcclIrn

naar de voor hen hesteindo plaats hegexen.

Terwijl hij S/)iro(/>/iit de docliterkenien door de ontwikkeling dei'

kernspoel ver nit eikaar gedreven worden, zoodat elk «ladelijk

ongeveer de voor haar heslenide plaats verkrijgt, gaan hij ( '/iis/i'r/inii,

waar de spoel zicli niet zoo sterk ontwikkelt als hij SjiiriKj^ra en

spoediger in hel (•vlo|)lasina oplost, tie doehterkernen aainankelijk

niet zoo ver van elkaar. Na de vornnng van den dwarswand he-

vinden hij ('In.stt'riiini de diM'iilerkernen zieli op geringen afstand aan

lieide zijden van den dwarswand. Daai-na verpiaalsen ze zich langs

den eelwand naar de plaatsen, waar de ehroniat()|)lioren zieh in

tweeën deelen. Eerst bewegen ze zieh voort langs den dwarswand

en \er\(ilgens langs den wand der nioedereel en wel aan de zijde,

die het meest gebogen is. In de doelitereellcn nemen ze een plaats

in tnssehen de heide ehromatophoren, door deeling ontstaan nit één

ehroniatophoor dor mocilercel.

In den regel is bij
( '/ostcriinn do kernspoel gelijkmatig ontwikkeld,

l!e\indt de kern zieh echter niet in het midden van de dwarsche

doorsnede der cel, maar dichter bij do zijde, die het sterkst gebogen

is, dan breiden de spoelvezels zich aan de tegenovergestelde zijde

meer nit.

De kornplaathelften ontwikkelen zich o]> de volgende wijze tot

dochteikeiuen. Ze worden door een wand omgeven en langzamer-

hand ontwikkelen de chromosomen zich tot een fijn netwerk.

Deze verkrijgen eerst oen lossere stnictiuir en gaan op parelsiioer-

\orniige draden gelijken; zo knnnen weldra niet meer van elkaar

onderscheiden woi'den en schijnen een weefsel van fijne, parelsnoer-

vormige draden te vormen en eindelijk een fijn netwerk. Moeilijk is het

tijdstip aan te geven, waarop de jonge dochterkernen van een wand voor-

zien worden. Reeds vroegtijdig treden in de dochterkernen lusschen het

draadwerk talrijke kleine nncleolen op. Deze komen dichter bij elkaar

en vormen eenige hoopjes en ten slotte een groote centrale massa of

verzameling van nncleolen. Wanneer de jonge doehterkernen zich nog

bij den dwarswaml bevinden, ziin de nncleolen nog in grooten getale

door de "elieele kern vers|)reid. NVaimeer de kern tnssehen do beide

ehromatophoren der dochtercel aankomt, vormen ze enkele hoopjes.

Dit heeft aanleiding gegeven tol de gevolgtrekknig, dat de dochter-

kernen aanvankelijk niet van cén maar van meerdere nncleolen

voorzien zijn. De doehterkernen zijn plat evenals de rnslende kern.

Op hnn tocht langs den eelwand voegt zich de vorm min of moer

i
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iiaai' (Ie uiiKstaiidigliedcii ; Inj liel maken \aii liuclileii zijn de kernen

gekromd.

Hierbuven heb ik in liet kort de sli'uctnnr \a.n de kern en de

bijzonderheden. \an de karvokinese bij ('histcriuni Ehrt'iibcnjii be-

sclu-e\en. Zooals nit het medegedeelde blijkt komt d(3 kern, wat de

nncleolen betreft, niet overeen met de Spiroi/i/nt-kcvncu, zooals vroe-

gere onderzoekers gemeend hebben. In dit opzicht levert de kern

van dosteriiini een zeer belangrijk pnnt van verschil op met de

Spiivi/yni-kevnen. Ze bezit nl. geen nncleohis, die met een kern kan

gelijkgesteld df vergeleken werden. De kernen komen overeen met

kernen, zooals ze algemeen in het plantenrijk, inzonderheid I)ij

hoofere planten worden aangetrolieii ; ze verloonen echter eene

bijzonderheid, nl. de nncleolen, die feitelijk in groolen getale aan-

wezig zijn, vormen in het midden van de kern een conglomeraat.

De kern deelt zich langs den weg der karjokinese of niilose.

Alle verschijnselen, die zich in den regel daarbij voordoen, komen
ook bij C/o.sterinm voor. Als bijzonderheden, die de kerndeeling bij

Clostt'riam aanbiedt, knnnen genoemd worden : de verspreiding der

nncleolen in de kern en hnnne uilstooting in het cUi)plasma, de

groole, platte kernplaten, het groot aantal chromosomen, dat meer

dan 60 bedraagt, de verschillende lengte der chromosomen, die over

het algemeen genomen kort zijn en waarvan alleeji de langere vrije,

zijdelings nitstekende einden hebben, de wijde, weinig krachtig ont-

wikkelde kernspoel en de ver[)laatsing der dochterkernen langs den

celwand.

Later hoop ik uitxoeriger over de kaïTokinesc bij C/osteriuni Ie

berichten en de medegedeelde resnltaten met tignren toe te lichten.

Over de celdeeling en den groei van den cehvand bij ( 'iKshrimn is

in dit opstel bijna niet gesproken. Hierover hoop ik ook later

raededeelingen te doen.

Anatomie. De Heer Iïoi.k iiiedt eene mededeeling aan \an den Heer

C. T. VAN Vai.kknbi'RG: „Ori'i- din inic/chs facluli.s (/or-^n/is,

riKvli'us /i/i/i'iii/iii iiosti'nar, iinclciis troc/i/r'ivis iiosferiur."

(Mede aangeboden dnoi- den Heer C. W'i.nklkiO-

Hii de studie xau ecidge meiischelijke felale hersenstammen \ iel

mijn aandacht op de slandxastige aanwezigheid van enkele nog inel

beschreven celgroepen — kernen — die ik ten deele daarna ook bij

den pasgeboren, resp. \oIwassen mensch kon aantoonen. Het zijn

de volgende

:
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I". Xiii/. fficiiilis (liirsiilis. l)(»(ir K(H,i.iKi;u ') en Zikiik.n 'j is iioriiiaal-

aiialoiiiiscli hij soniniiji;^ inoiKiiiciiiatii (oniilliorliyiicliiis, ccliidiia) liet

hoslaaii \aii t'cii (iorsaai }ielefi,(Mi raciaiiskeni aaiinclouml. N'ooi- de

t)\eriiie zDogdiereii, inclusief den nienscli, onllneeUl. deze vondst.

Alleen is dooi' Kohnsta.mm ") een aantal \rij \ers|)rei(l lifigende cellen

dorsaal van het sel)ied van den VII kern gedegenereerd gevonden

na doorsni.jding van dcii n. sidiiuaxillaris ; deze cellen /.ouden zich lot

hel tVoiitale einde \aii de \ kern nitstrekUen. Y.voiT.v en ILw.v.At.v ')

kwamen na doorsnijding der cliorda tvinpaiii hij den hond tot het

besluit dat de aan deze oorspronggevende facialiskerncelleii veel minder

vers|)reid liggen, mediaal van de subst. gel. Rolando van den aldalendeii

(|)iiintns in 3 étages boven den bekenden nnclens Vil.

Heiden honden de ahlns gevonden cellen \dor den iiiiclens salixa-

torin.s W\.

Van een fi'tus luiii 27 cm. lengte stond mij een dwars oji den

stam gesneden serie ter beschikking.

Wanneer de facialiskern, van den caiidalen kant af gerekend,

1.4 mm. in ile sneden zichtbaar is geweest, treedt vrij ver dorsaal en

iets mediaal \au deze, tevens lateraal en iets ventraal \aii ilcu

iincl. VI, een celgroep op, die zich sagitlaal 200 ii uitstrekt (zie lig. J).

De cellen zijn gering in aantal (tezamen ongeveer 70), zijn van het

motorische type, vertoonen duidelijke dendrieten in de lichting van

de veiitrale facialiskern (tig. 2). De kleuring laat niet toe deascvlin-

ders te onderscheiden (haeinatoxylin). De ventrale nnclens VII eindigt

fi\)iitaal 200 ji \ó()v de frontale grens dezer celgroep.

De stam van een fetux niii 14 cm. lengte is eveneens dwars op

zijn lengteas gesneden.

De nnclens VII is reeds 950 ,u eaudaal zichtbaar geweest, als op

ile boven aangege\eii plaats een gelijk celgroepje verschijnt dal in

sagittale afmeting 150 .u lang is. Het aantallen cellen bedraagt onge-

veer 66. Omtrent de uitsteeksels is hetzelfde (zie tig. 3) als boven te

1) KöLLiKER : Oblongala u. Yierhügelsjegend von Ornitliorhyiichus und Ecliidiia.

Leipzig Engelmann 1901.

-) Ziehen : Das Centralnervunsyslem der Moiiütremeii mui Marsupialicr '2,*^' ïheil,

2'*'' Abschnitt. Semon's l''orschungsreisen 1908.

^) Kohnstamm: Vom Ueiilriim dor Speichclsecrelion elu- XX Gongress lür iiinere

Medicin.

DzRS. und Woi.FsïKi.N : Versuch eiuur phy^iolog. Anatomie der Vagusursprünge

etc. Jouin. f. Psychol. ii. Nemol. 1907. S. 190 llgg.

*) Y.4(;n'.\ und 11ay.a.m.\ : Ueb. das Speiclielsocretionscenlrum Xeurol. LUrbl. 1909.

N''. 14.

Yagita: Weitere Untersuchungen lib. das Speiclieizeiilnim. Anat. Anz. 1909.

N". 2 u. 3.



vcniieldeii. Nuol. \ 11 eiiuiiyl luuu' \ureii tegelijk met het keriiiJL'.

Een /ctas van 7.4 cm. veitooiide mei eerie kleine afwijking helzeli'de.

Aangezien de sneêricliting liier eene dwarsclie met vrij sterlce hori-

zontale neiging was, konden geheel nauwkeurige en vergelijkbare

metingen niet worden verricht zonder niodelleering. Wat de ver-

houding van nucl. Vil en de genoemde celgroep betreft, was in

beginsel hetzelfde vast te stellen als voren
; de laatste lag hier echter

iets meer lateraal (tig. 4). Ook hier viel haar frontale eindiging samen

met die van den nucl. VII: de laatste was 310 ((, de eerste ongeveer

20
f<

lang. Het aantal cellen was onmogelijk bij benadering vast te

stellen.

De in hooge mate constante plaats xan de gevonden kern bo\en

het frontale einde van den bekenden nncl. VII, de groeiricliting van

vele harer celdendrieten in de richting van dezen laatste, de on-

mogelijkheid deze cellen met een der andere oblongata zenuwen in

verband te brengen, gevoegd bij haar ,,motorisch" type, doen mij

het zoo goed als zeker achten dat we hier met een dorsale tacialis-

kern te doen iiel»ben. Bovenal is van belang de ligging in den fylo-

genetisch (en ontogenetisch) afgelegden weg van den Nn. VII venir.

en ver latavaal van denzelfden weg der Abducenskern, zooals deze

door ARii^;iNs K.\ppkks zijn beschreven ').

Natunrlijk zal liet wensclielijk zijn met behulp van toepasselijke

methoden (zilverimpregnatie) den overgang der ascvlinders in den

nervus VII vast te stellen.

Door deze vondst aangesjjoord zocht ik naar de kern bij den

pasgeboren iiten.sc/L In een, volgens P.\l gekleurde, dwarsgesneden

serie vond dv in \ubnaakt overeenkomstige ligging de door een

gelukkig toeval \rij sterk gekleurde cellen dezer groep (lig. 5j. Ze

liggen duidelijk in liet o{)Stijgende been van den nerv. VII. Ook
frontalcr, als de eigeidijke Nn. VII reeds van het sneevlak ver-

dwenen is, zijn zij nog fraai zichtbaar. Door de oinolledigiieid der

serie heb ik geen metingen kunnen doen.

Eindelijk was ik ook in staat bij den volwassen mensck dezelfde

celgroep aan te toonen (v. OiKsox-serie) ; wederom op dezelfde i)laats,

met alle karakteristieke plaatselijke \ eriioudingen die reeds van de

fetale praeparaten bekend zijn (lig. (ï). Ik telde over 14 praeparaten

verdeeld h\} cellen, eene zeer bevredigende ox ereejd<omst met de

fetale cijfers.

Alles te zauien iicuouieu meen ik Ie mogen beslidten dat bij den

mensch een dorsale facialiskern met uilci'st groole waarschijnlijkheid

') Zie vooral G. U. A. Kai'I'ebs ii. H. Vogt: Die Verlageruiig tier mutorischen

Oblougatakenie in plivlogeüelisclier umi teralologischer Bezieluing. Neur. Clrbl. 1908.
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voorkomt ')< i'n <l;il <l^'/t' in 'I^'h '""'1' ''^''' ontwikkeling vóór en na

de gel)oorli', in zeer geringe uuite oi' in "t gelicel niet haar lifiging

ton ojizielile liarer omgeving, in 'l l>ijz,omicr tol de veiiliale lacialis-

kern verandert, zoodra eenmaal de delitutieve venirale ligging van

deze laatste (viM'ir lid uiiddcii \an de 3'"'' maand ni elk geval) is

lot stand gekomen.

Of de gevonden kern mag besclionwd worden als een nncl.

salivalorins en dns oorsprong geeft aan secretorische vezelen der

eluirda l\m|iai>i schijnt zeer mogelijk, m;uir vooralsnog niet nit te

maken. De omslandiglicid dat zij zoozeer dorsaal hlijft liggen wijst

erop, in verband met AKU-aNs-K.sppKKs' nenrol)iüla.\is-leer, dat haar

werkziuimheid vermoedelijk nauw verbonden is aan het dorsale

gedeelte van de substantia gelatinosa Kolando radicis spinalis nervi

Trigenuni 'k En aangezien het hoogst waarschijnlijk is dat ook iiij

den mensch in dit gedeelte vooral de derde (pdntnstak zijne sen-

sibele eindiging vindt"), ligt het zeer voor de hand voor de dorsale

VlI-kern eene fnnktie te postuleeren, die met nioiidslijnivliesseusibiliteit

in eng verband staat. Dat dan \ooral ónk aan werking op de

glandnlae sublingnalis en submaxillaris gedacht moet worden, is

duidelijk. Zckeiheid daaromtrent zullen gevallen van degeneratie

pas geven, die dan tevens het schijnbare verschil met de experimen-

teele bevindingen bij den hond zullen verklaren of aantoonen.

2°. Nibcleus tricjemini posterior.

Fctus 27 cm.; 200 ft frontaal van het capitale uiteinde van de

beschreven kern komt gedurende ongeveer 300 /i een kerntje in

1) Vermoedelijk is de door mij beschreven kern dezelldc die van Gehuchten

oorspronkelijk bij het kipenibryo gevonden meende te hebben, en die liij naderliand

degeneraliel' bij het konijn aantoonde. Hij gaf er den naam n. abducens veniralis

aan. (Zie: Les nerfs moteurs oculaires Journ. d. Neurol. 1898). Het bestaan van

de kern werd bevestigd door Lugaro (Suil' origine di alcun. nerv. encef. Arch. di

Ottalmol. 1894) en Pacetïi (Suil' origine deU' abducente. Ric. fatte nel Laborat.

d'Anat. norm. di Ronia 1396), tegengesproken door Siemerling en Boedeker

(Chronisclie fortschr. Augenmuskellahm. u. Progr. Paral. Arch. f Psych. Bd. 29)

Mijne 1'otografieën zijn met v. Gehijchten's opvatting in strijd ; ook kan ik Siemerling

en Boedeker's waarneming bevestigen, die bij abduccnsverlamming buiten het

gebied van de Vl''*-' kern geen celdegeneratie vonden. In een door mij waarge-

nomen geval van oogspierkernatrofie was de thans als nu. fac. dors. beschreven

kern ongeschonden. Kaplan's en Finkelnburg's vondsten (Bcitr. z Kenntn. des

sogen. ventr. Abducenskernes A. f. Psych. Bd. 33) schijnen eenigszins onzeker.

~) En met de frontale voortzetting van de kern van den fase. solitariusV

*) In gedeeltelijke overeenstemming met Wallenberg (D. Ztschr. f. Nerveuhik.

1897 S. 400) en Eisenlohr (Arch. f Psych. 1892 Ö. 314) ook door mij gevonden

in een pathologisch geval,
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het sneevlak dat op dezelfde hoogte als de vorio-e doch iets lateraler

ligi, en zich proximaal direkt aansluit bij de in doi-soventiale afmeting

veel grootere motorische Trigeminuskern (zie fig. 7). Men zon deze

groep dus niet eens afzonderlijk behoeven te beschouwen, ware iiet

niet dat in jongere stadia de afgrenzing eene duidelijke is.

Fetus 14 cm. vertoont dit cel-nestje in de sagittale afmeting

ongeveer midden tusschen nucl. VII dors. en nucl. V, bestaande uit

ongeveer 96 cellen. Het ligt Uiteraler dan de eei'ste, ffig. 8), terwijl

proximaal de hoofdkern van den trigenünus weer iets ventrolaleraicr

komt te liggen. De richting der dendrieten is een andere als bij den

nucl. fac. dors., nl. bij een klein deel der cellen veel meer lateraal

gericht. Een grooter deel is klaari)Iijkelijk door de snede looilreclit

op de lengte-as getroffen zoodat de zich hoofdzakelijk in de sagittale

lijn uitstrekkende dendrieten niet zichtbaar zijn in verband met de

bijbehoorende cellen.

De eigenlijke motorische V-kei"n ligt, zooals gezegd, frontaahvaarts

ventrolateraler, en wordt naar voren toe omvangrijker in ventrolaterale

richting. Haar groei is duidelijk naar de sensibele eindkern van den

Trigeminus gericht').

Fetus IA cm. Hier zijn de verhoudingen door de sterk horizontale

sneerichting onduidelijk geworden. Ik heb daarom aan een fetus

van 6.5 cm. deze celgroep onderzocht. De zuiverder dwars op den

stam gelegde sneden geven hetzelfde Ie zien, in kleinere evenredig-

heid, als het voorafgaand embryo. Het was niet mogelijk een goede

fotografie hiervan te maken.

Bij hel ^oldragen kind was het evenmin als bij den volwassen

mensch mogelijk iets van de besproken kern te vinden. Wel \indt

men in een frontale serie in de achterste sneden die den nucl. mot.

V vertoonen eene sterke vermindering van cellen, die dan proximaal

weer gevolgd wordt door eene xernicerdering. Maar sporen van eene

'dergelijke groepeering \indt men ook op andere pkuitsen in deze

kern, en in vele andere kernen eveneens.

Dat we te doen hebben met een ontogenetische samenvoeging \an

2 onderdeelen van de tjuintus-kern volgt i'eeds uit de verscliillende

vondsten bij fetus 14 en fetus 26 cm.; de vereeniging heeft dus

plaats tusschen 3'/, en 57, maand. Of deze tot stand komt door

voorwaartsvenschniving van den nucl. posterior of door achterwaarts-

ver.scliuiving van de hoofdkerii is niet met volledige zekerheid uit

te maken uit de verhouding tot de overige zenuwkernen in dit

1) Ook bij de beenvisschen en sommige reptilieën vindt men een afzonderlijke

tot den nucl. mot. V behoorende celgroep achter dezen laatste gelegen; deze blijft

daar bij het volwassen dier (Ariens-Kappers).

13

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIX. A". 1910/11.
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ifoliiod, a;iiif;c/,ieii de/e liuilste kliiarlilijUoliJk ook iio^ iiiel liiiii

(letiniticve lififting en vorm — altlians in (li'-laiLs — verkregen liebheii.

De onislandiglieid eclder, dal de dendrietricliting van de lioofdkern

in hoofdzaak ventrolateraal is nl. naar de siibst. gclatinosa rad. spin.

Vi en naar de sensibele V-kcrn toe, als getuigenis van den hoofd-

invloed die haiir delinitieve ligging veroorzaakt —
, terwijl het

meerendeel der nncl. post.-celien nog in sagittale richting wordt

getrokken, doet vermoeden dat deze laatste o]) weg zijn naar de

hoofdkern en niet omgekeerd.

Over de funktioneele beteekeni.s van de beschreven kern valt niets

stelligs te zeggen ; de mogelijkheden zal ik niet aanroeren.

3". Xuch'tts trochlcavis posterior.

Fetus 27 C.M. Lang voor dat de kern \an den nervus Irochlearis

in de sneeviakte valt is op jnist dez('ll(le plaats, in samenhang met

de centrale grijze massa van den aquacdnctus Sylvii en ingezojd<en

in den fasciculns longitndinalis posterior een celgroep zichtbaai' die

jnist hetzelfde karakter draagt als elke motorische zenuwkern. Zij

begint 1.5 m.ni. achter het caudale einde van den nuci. lY, is20()/i

lang en bevat ongeveer 26 cellen. Merkwaardig is de asi/inmetrie

liai'er ligging: links geldt de gegeven maat, rechts is de afstand der

caudale polen van beide kernen slechts 850 (i. Het cellichaam met

dendrieten is meestal gestrekt van medioventraal naar dorsolateraal,

soms sagittaal.

Fetii^ 14 C.M. Aan de rechter helft is op geheel overeenkomstige

wijze als boven beschi'even een kerntje aanwezig. Het is 250 ;i lang

en gaat met enkele cellen continu in den eigenlijken nucl. IV over.

Links daarentegen treedt het reeds 600 fi vóór de trochleariskern op,

is 200 ft lang, terwijl de nucl. IV. zelf slechts 250 yt meet tegenover

den rechter die 500 ft lang is. Tezamen zijn de kernen links 550 /t,

rechts 750 yt lang. (Fig 9 en 10).

Van de expansierichting der cellen is hetzelfde te zeggen als bij

den fetus 27 cm.

Fetus 7,4 cM. leverde geen duidelijke gegevens op dit p'unt door

de sneêrichting, evenmin als fet. 6.5 cm.

In den stam van den pasgeborene en van den normalen vohvassene

was van een kern als hier beschreven niets waar te nemen. \k vond

echter in een geval van o|ththalmoplegia completa doxtra — waar

dus alle oogspierkernen voor den rechter bulluis oculi atrofisch

waren — behalve den nucl. IV, daarachter gelegen een eveneens

atrofische kern. Aan den gezonden kant was deze kern, die mogelijk

zonder de degeneratie van de contralaterale niet zoo sterk in 't oog
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zon zijfi gevallen, geheel noi-iiiaal, zooal.'^ uit de ilgmu- blijkt (fig. 11).

Men ziet er bovendien duidelijk wortelvezels uit ontspringen geheel

op de wijze als bij de hoofdkern der katrolzenuw gebruik is (fig. 12).

Haar sagittale lengte bedraagt 1.260 ni.m.; haar caudale pool ligt

1.680 ra.m. achter het caudale begin van den nucl. IV principalis.

Het is een bekend feit dat de trochleariskern ontogenetisch en

fylogenetisch distaler wordt aangelegd dan de plaats waar we haar

bij den mensch vinden.^) Overblijfsel daarvan is het sterk caudaal-

gerichte verloop harer uittredende wortels. Klaarblijkelijk doen ini

onder bepaalde, onbekende, invloeden niet alle deelen van de kern

gelijkelijk aan deze frontaal waartsche verschuiving mede; er blijven

soms op min of meer grooten afstand celgroepen achter die zelfs

blijvend deze ligging kunnen behouden.

Zeer kenmerkend voor het onstandvastige van dit verschijnsel is

de sterke asymmetrie er van, zooals boven is aangetoond, -j

De reden van het achterblijven is voor een bepaald ge\al niet aan

te geven. Als algemeene grond kan men er ni.i. ter verklaring voor

aanvoeren -. eene min of meer funktioneele scheiding van de IV-kern,

naaripate deze meer met den nucl. oculomotorii of met den nucl.

abducentis moet samenwerken. De hoofdoorzaak van haar voor-

waartsche verplaatsing ligt wel in de omstandigheid dat ze \(')ór

alles met den nncl. IJl tegelijk en vereenigd onder den invloed van

bepaalde prikkels staat, een invloed die zonder twijfel — door de

overmatige belangrijkheid van den oculomotorius — veel zwaarder

weegt dan die het gevolg is der met nucl. VI gemeen.?chappelijk

ontvangen prikkels. In het achterblijven van een deel van de

trochleariskern zouden we dan de anatomische uitdrukking kunnen

zien van dezen laatst genoemden invloed, die ondei- sommige, vooralsnog

niet nader te verklaren omstandigheden, deze splitsing zou bewerken.

VERKLARING DER FIGUREN.

Fig. 1 . Dwarsche doorsnede der med. obl. van een mensclielijk embryo van 27 cm.

Fig. 2. Dezelfde , bij sterkere vergrooting.

Fig. 3. Doorsnede op dezelfde plaats bij een menschelijk embryo van 14 era.

Fig. 4. , , , , , , , , , 7.4 cm.

Fig. 5. , , , , , , kind van 14 dagen.

Fig. 6. , , , „ „ , volwassen mensch.

Fig. 7. Dwarsche doorsnede van de pons van een menschelijk embryo van 27 cm.

t^'g- 8. , , , , „ , , , , 14 cm.

') Tretjakokf: Das Nervensystem von Ammocoeles Arcli. f. mikrosk. Anat. Bd. 74.

-) Nadat dit gesebreven was vond ik bij een konijn een uUeen rechts aanwezigen

nucl. trochl. post. in volmaakt gelijke verhoudingen als boven zijn aangegeven. De

door Westphal geziene bijkern van den Trochlearis (A. f. Psych. Bd. 18 p. 846)

wordt beschreven als hebbende veel kleinere cellen en eene dorsale ligging. Geen

dezer beide kenteekenen bezit de door mij waargenomen celgroep.

13*
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Tig. !). Dwaisclic iIooisikmIc der iiiiiliIcMlieisciicii van nii mi'iiscliclijk riuliryo v:\ii

1 i cm.

Fig. U>. , » j ini(l(li'iili(M-scnt)ii van een iiK'nsclu'lijk ciulnyo van

14 cm. üOO ft fiontaal vaii lig. 'J.

Fig. 11. , . , midilcnlicrscncn van een volwassen mciiscli (iiiicl.

trochlcaris postcrior).

Fig. 1'2. , , ^ middcnhcistnicn van een volwassen mcnscli (iiuci.

liüclileaiis principalis) links gedegenereerd.

Fig. 1;5. Nuclei: VI, Vil ventialis, Vil dorsalis, V poslciioi-, V piincipalis, IV

poslerior, IV principalis. Geprojckleeid op één sagittaal vlak. Schaal !20 : i. limhryo

27 cm.

Fig. 11. HelzeHdc liij een enihryc van 14 cm. Alleen de sagitlalc al'slanden en

grootten zijn nanwkemig gemeten en geteekend; dil geldt ook voor lig. 13.

d = dorsaal. v = vcntraal. /' = posterior. de = dexter. ui = sinister, o.s. = oliva

superior. /"././).= 1'asc. longitudinalis postcrior. jirinc. = principalis. «ir. = atropliicus.

Scheikunde. - De Uccr 11ui,lkm.\n biedt, mede iiaiiiciis den Heer

T. VAN DKK LiNDKN, coiie iiiededeeling aan: „0>'<i'' <l<i /uiloi/i;-

neerimj der monoliaJogeLmbenzolen."

Omtrent de kennis van do reactieprodtdvleii, die verkregen worden

hij verdere lialogeneering der lialogeenhenzolen laat zich zeggen, dat

deze in (|ualitatie(' opzielit onvolledig is, en dal <|nantitatieve analyses

van genoemd prodnkt geheel ontbreken. Dit zijn m. a. \v. dezelfde

opmerkingen, die over de meeste reactieprodnkten te maken zijn,

die tot nog toe bij invoering van een tvi'eeden snbstitunt in mono-

gesubstitueerd benzol verkregen zijn. ')

Wat de qnalitatieve zijde van het onderhevige geval betreft, zij hier

vermeld, dat de vorming van [lara- en dikwijls ook van ortlio-diha-

logeenbenzolen bij de invoering van een tweede halogeenatoom in

monogehalogeneerd benzol is geconstateerd ; dat men in enkele gevallen

ook vermeend heeft, de meta-verbinding uit het reactieprodnkt geïso-

leerd te hebben, maar dat het bewijs daarvoor geheel onvoldoende

geleverd is.

De halogenen substitueeren niet of slechts iiilerst traag de water-

stotatomen van debenzolkern zonder aanwezigheid van een kalalj.sator.

Bij dit onderzoek werden als zoodanig de halogeenverbindingen van

aluminium en ijzer gebezigd. Daar ons doel was, de invoering van

een tweede halogeenatoom te bestudeeren, moest de \orming \'an

hoogere halogeenverbindingen voorkomen worden. Dit kon bereikt

worden door de monohalogeenbenzoleii slechts met de helft van de

1) Zie mijn onlangs verschenen werk: Die direkle tilinlïihrung von Subslituenten

in den Benzolkern Leipzig 1910.
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lioeveellieid Iialogeen te beliandeleii, die voor de invoering van één

lialoKceiiatonni berekend wordt.-'o^

Methode dei' halogeneering

.

De volgende lialogeneeringen werden nitgevoerd

:

Cliloreering van cliloorbenzol

,, „ broombenzo 1

Bromeering ,, ehloorbenzol

,, broombenzol

Hierbij werd op de volgende wijze gehandeld : Bij het monohalogeen-

benzol werd ca. 0.5 "/o A'Cl, of de aequivalente hoeveelheid FeCI,

gevoegd; bij de bromeeringen bracht men in de vloeistof de aequi-

valente hoeveelheid ijzer- of alnniininmpoeder. In de vloeistof werd

gezuiverd en gedroogd chloor geleid of broom bijgedruppeld. De

temperatuur was bij een gedeelte der proeven ca. 65^^ bij een ander

gedeelte ca. 55°. De inwerking verliep bij aanwezigheid van Al \rij

krachtig, bij die van Fe veel rustiger; bij de eerste was een geringe

harsvorming niet te vermijden, daaruit blijkende, dat het gezuiverde

inwerkingsprodukt min of meer bruin getint was; de reactieprodukten

met Fe \erkregen waren daarentegen nagenoeg kleurloos.

Na atloop der halogeneering werd in verdund zoutzuur uitgegoten,

het reactieprodukt met verdunde loog en daarna water gewasschen.

Deed het geval zich voor, dat genoemd produkt gedeeltelijk gekris-

talliseerd was, dan werd monohalogeenbenzol toegevoegd, totdat alles

vloeibaar was.

Methode ter quantitatieve analyse van het reactieprodukt.

Het gold nu in de eerste plaats, de gevormde dihalogeenbenzolen

van het in overmaat aanwezige monohalogeenbenzol te scheiden. Het

grootste deel hiervan kon, door het belangrijke verschil in kookpunt

der mono- en der dihalogeenbenzolen, door distillatie verwijderd

woi'den in het apparaat Hoij,kmais-van der Laan '). Door middel van

de refractie van het distillaat kon worden bepaald, of dihalogeen-

benzolen mede waren overgegaan. Indien dit het geval was, werd

het distillaat opnieuw in genoemd toestel aan distillatie onderworpen

en dit zoo dikwijls herhaald, totdat hel de refractie van het mono-

halogeenbenzol vertoonde. De residus dezer distillaties werden alle

met de hoofdmassa vereenigd.

De laatste hoeveelheid monohalogeenbenzol kon nu verwijderd

') Ree. 26, 25 (1907).
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vvonleii door soIiikIiIcm met geroncciitreerd zwavelzuur iii de (ion-

voudif!;e gewiclitshoeveellieid. Door een reeks van proeven bleek

het, dal een z,nur van 957,, gelialtc aan ILSO, de nionolialogeen-

benzoleii liij gewone (cni|)eiatmir siiiinneeri, de diiialogeenbenzolen

daarentegen niet aangrijpt. Wordt /.inir van sleclits enkele tiende

procenten liooger gehalte aangewend, dan sidfoneert hel ook deze

laatste; zuur van een lager gehalte snlfoneert de nionohalogeen-

benzolen wel, niaar langzamer. Ook liij zuur van 957» HjSO^ moest

echter in sonuuige gevallen de duur van het schudden op 90 uur

worden geltracht.

Ter controle dezer methode werd o. a. de volgende proef gedaan:

Een mengsel der drie dichloorbenzolen werd berei<l ; liet had een

beginstolpnnt van 1()''.4. Hierbij werd ruim 107„ monochloorbenzol

gevoegd en nu 25 uur met de tienvoudige gewichtslioeveelheid zwavel-

zuur van 95.2 7o geschud. Het stolpunt van het onopgeloste was

toen J0.'"0. Opnieuw werd gedurende 5 uur geschud, waarna het

stolpunt nog 10°.0 was, dus slechts 0".4 te laag, Daar van de diha-

logeenbenzolen de para-verbindingen veel moeielijker dan de ortho-

en meta-\erbindingen gesulfoneerd worden en eerstgenoemde hel

hoogste smeltpunt hebben, had het stol|iniit moeten rijzen, wanneer

ook de dihalogeenbenzolen werden aangetast ; altlians van zulke

mengsels, waaruit bij hun beginstolpnnt de pai'a-verbinding uitkris-

talliseert. Dit was bij de halogeneeringsprodukfen steeds, alsmede bij

dit kunstmengsel, het geval.

Nadat aldus door schudden met zwavelzuur het monohalogeen-

benzol verwijderd Avas, werd van het mengsel der drie dihalogeen-

benzolen, door de bepaling van de eerste en tweede stoipunten de

samenstelling bepaald, op de wijze zooals reeds in deze verslagen

(Zitting van 26 Febr. 1910) beschreven is. Hieronder volgen de ver-

kregen resultaten

:

T. Chloreering van monochloorbenzol, In onderstaande tabel zijn de

verkregen resultaten samengevat. (Zie tabel I p. 191).

a en b zijn duploproe\en, met hetzelfde chloreeringsprodukt uitge-

voerd. Door de nummers worden afzonderlijk uitge\oerde chloreeringen

aangegeven.

De temperatuur was 60—65°. Hoeveelheid katalysator : 0.57o AICI3

en de daarmede aequivalente hoeveelheid FeCIj

.

De hier, bij gebruik van AICI3 gevonden procentgetallen, die zooals

men ziet, zeer goed met elkander overeenstemmen, verschillen aanzienlijk

van degene, die door Mounk.ukat en Poikkt ') worden opgegeven. Zij

i) BI. (3) 19, 459 (1898).
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TABEL I.

No.
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oeno aannicrkclijkc liocvccllicid dozor stof; de/.c zul hij dislillalio

bij ca. 172' overgaan en dus een groot gedeelte inoeteii iiilmaUcn

van do 131 gr. die Mounkyuat en Povrkt, enkel algaamh' oi» «lil

kookpnnl, vooi' de nieta-verbinding kouden.

Tot een juister in/,iclit in do samenstelling van Imn cldoi'oorinus-

prodnkt konil men door de volgende vvij/c van berekening, l'il de

i:51 -|- 235 -j- 353 = 719 gr. dichloorbenzol die zij bereidden, ver-

kregen zij 353 gr. para-verbinding, door afkoelen op O"; de nioe-

(b'rloog woog dns Sfifi gr. Volgens de stollijn van pai'a- en ortlio-

dichloorlienzol (zie do dissertatie van den lieer v. n. Lindkn) bevat

een mengsel van liet stolpnut O' nog 30 "/o Jiara-vei'binding, d.i. dns

hier 110 gr. Totaal is er dns aan para-verbinding 353-|-l 10:=463 gr.

of 64.4
°

'„. Nemen wij aan, dat de lioeveellieid ortlio-diehloorbonzol

i)iderdaad zoo groot is als door Moinkvk.at en 1'ouukt wordt ojiko-

geven, hetgeen door de hoogere ligging van hoi kookpnnl van <lit

isomeer bij benadering wel jnist zal zijn, dan bedi'aagt het procent-

gehalte daaraan 32.7 "/o . zoodat we aan meta-dichloorbonzol

100 ~ ( 64.4 -|- 32.7 ) = 2.9 7„ vinden. Deze cijfers vortoonen eene

bevredigende overeenstemming met de door ons bepaalde.

Zooals reeds werd opgemerkt, is de samenstelling van de reactie-

prodnkten nit hnnne begin- en tweede stolpunten afgeleid. Hierbij

is stilzwijgend aangenomen, dat de verlaging van de eutektisehe

temperatuur van para- en ortlio-dichloorbenzol door meta-diehloor-

benzol wordt teweeggebracht en niet door nog aanwezig monochloor-

benzol of door Iiooger gechloreerde pi'odiicten Inderdaad kon, door

gefractioneerde distillatie van het mengsel en refractometrische onder-

zoeking van de eerste tien overgaande druppels, zoomede van de

distillatierest, met zekerheid de afwezigheid van monochloorbenzol en

van iiooger gechloi'oerde prodnkten vastgesteld worden.

Om echter allen twijfel aangaande de aanwezigheid van meta-

dichloorbenzol weg te nemen, werd het op de xolgende wijze uit

het reaclieprodukt afgezonderd. 1 Kgr. chloorbenzol werd, onder

toevoeging van FeClj in de lioven vermelde hoeveelheid, met chloor

behandeld, totdat ca. -/, deel in dichloorbenzol was omgezet. De
temperatuur werd weer op 60—65" gehouden. Het on\eranderde

monochloorbenzol werd afgedistilleerd en para-dicldoorbenzol door

uitvriezen zooveel mogelijk verwijderd. Het vloeibaar gebleven deel

werd aan gefractioneerde distillatie onderworpen en het tusschen

168" en 182° overgaande, dat alle dichloorbenzolen moet bevatten,

afzonderlijk opgevangen. Deze fractie, 436 gr. wegende, werd mot

3 Kgr. zwavelzuur met een gehalte van 0.3 "/o vrij SOj gedurende

37..—t uui' geschud. Er was nu een dikke kristalbrij, weer hoofd-
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zakelijk uil parii-diciiiodrbenzol lieslaaiide, oiiopgelosl geijjevcii, terwijl

ortho- en eventueel ni.-di('lilooil)enzül als siiifozureii in oplossinji'

waren gegaan. Deze werden op de gebruikelijke wijze in bar_) t-

zouten omgezet. De getractioneerde ki'istallisatie dezer Ba-zouten

werd aan de liand van een tweetal mikrochemisclie reacties uitge-

voerd, die veroorloven eenerzijds om naast ortlio-, de aanweziglieid

van meta- en pai'a-difhloorbenzolsuUb/juir, anderzijds om alleen dit

laatste zuur naast de beide andere aan te toonen. Bij de eerste

wordt RbCl, bij de tweede Na Cl gebruikt. Aldus werd ten laatste

eene kristalt'raetie verkregen, die blijkens deze reacties voor een

belangrijk deel uit de nieta-verbinding moest bestaan. Toen deze in

sulfocliloried en amied werd omgezet, konden daaruit inderdaad het

m.-dicldoorbenzolsulfocldoried smj). 54—55° en liet overeeid<onistige

amied, smp. 182° gewoinien worden.

Nadat aldus de aanwezigheid van m-dichloorbenzol in het chloree-

ringsproduct met alle zekerheid was vastgesteld, werd dit bij de

andere halogeiieeringsprodidcicn, wier stolpiinten ook de aanwezigheid

v.i.n ni-verbinding aangeven, niet meer door isoleering besesligd, daar

het onnoodig leek opnieuw dit zeer tijdroovend en nioeielijk onder-

zoek in te stellen.

L^it tabel I ziet men hoe uitnemend de i)aralleI|)roeven met elkander

overeenstemmen, en verder den zeer belangrijken invloed, dien de kata-

lysator op de procentische samenstelling van het reactieprodidvt heeft.

II. Chlorecrinci van hroomhenzol.

Deze bewerking werd nagenoeg geheel uitgevoerd, zooals de chlo-

reering van chloorbenzol. Na afdistilleeren van de hoofdrnassa van

het ongechloreerde broombenzol werd de laatste rest weder door

schudden met zwavelzuur van 95 "/o verwijderd, nadat te voren was
uitgemaakt, dat een mengsel der drie isomere cidoorbroondienzolen

door schudden met dit zuur geene verandering in zijne samenstelling

ondergaat. Inderdaad had zulk een mengsel aanvankelijk een begin-

stolpunt van -|- Jl° 6" een tweede stolpunt van — 25°.6
; terwijl

na 20 uur schudden niet de tienvoudige gevviclitshoeveelheid zwavel-

zuin- deze punten bij lOMlo resp. — 25°.6 gevonden werden. Van
een ander mengsel der drie isomeren bedroeg het beginstolpunt 41°.4.

Het werd met ca. 30 "/o monobroombenzol gemengd ; na 60 uur

schudden met de tienvoudige hoeveelheid zwavelzuur was dit mono-
broombenzol nagenoeg volledig verwijderd, want het beginstolpunt

bedroeg nu 40''. 7.

De samenstelling van de reactieprodukten is uit tabel II Ie zien.
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TAB I-: 1. II.

Chloreering van broom bciizol bij + 75".

No.
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gevonden waarden zeer naliij de ovci'eeid<omstigc, l)ij de cldorceriiig

\an chloorbenzol gevondene, gelegen zijn.

III. Bromeerimi van chloorhenzal.

Hierbij werd de katalysator in den vorm van tijn metaalpoedei-

(Al en Fe) in zoodanige hoeveelheid toegevoegd, dat deze aequivalent

was met de bij de chloreering \an broonibenzol toegevoegde hoe-

veelheid AlCl, of FeClj. De inwerking van broom trad hier niet terstond

op, daar eerst het metaal in bromide moest worden omgezet. Was
dat het geval, dan verliep de reactie verder glad.

De gevonden waarden zijn in tabel III vereenigd.

TABEL III.

Bromeering van chloorbenzol. Temp. 60—65°

bij No. I en 2 ; bij de overigen + 55°.

No.
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van liel residu. Kr word /.(«> ccii s|>(tnr iiioiiocidoor'ltcn/ol ;viiiif;i'((i()iiil,

terwijl liüügcr golialügciicerde prodiiktoii iit'wezig wtireii.

Hij l)es(>!ioiiwiiif>- der label valt ook liier de vrij sleciile ovcrccnkomsl

der cijferH (altlians der gehalten aan ortlio- en nieta-verbiiiding) ver-

kregen hij de proeven mot alnniiniuni als katalysator, daartegen-

over de zcei' goede overeenkonist der wtuii'den bij tie proeven met

ijzer in het oog. Vooral liet zoor liooge meta-gelialte bij de proeven

3 en 4, hooger zelfs dan hel gelialle aan ortiio-cldoorbroombenzol,

wekt bevreemding. Wo hebben hier dus een analoog geval als bij

('idoreering van broonibenzol, waar eveneens de waarden, met alu-

minium verkregen, onderling afweken, die met ijzer onderling

goed overeenstemden.

Zoowel bij de ohloreoring van chloorbenzol als bij die van broom-

l)onzol is gebleken dat het gebruik van aluminiumehloride als kataly-

sator het ontstaan van de |)ara-verbindingen bevordert. Bij de

bromeering van chloorben/.ol blijkt dit juist omgekeerd te zijn, daar

aluminium hier het ontstaan der ortho- en meta-veibindingen, ijzer

liet ontstaan van do nara-verbinding bevordert.

IV. Bromeering van brootuhenzol.

Deze werd geheel o|) dezelfde wijze als de bromeering van chloor-

benzol uitgevoerd. De uitkomsten zijn in tabel IV samengevat.

TABEL IV.

Bromeering van broombenzol. Temp. 55".

No.
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Fe als katuljsator gehnükt, dan stemden de parallelproeven zeer

goed met elkander overeen. Bij aanwending van Al valt verder het

buitengewoon liooge gehalte aan nieta-verbinding zeer op. Op dezelfde

wijze als bij de andere halogeneeringen werd het reactieprodukt op

de aanwezigheid van monobroonibenzol en van hooger gebronieerde

produkten onderzocht. Daarbij bleek, dat het eerstgenoemde nog in

ca 27„ aanwezig was (liij Al als katalysator) terwijl de laatstgenoemde

in het geanalyseerde prodnkt ontbraken. Dit gehalte aan monobrooni-

benzol kan echter in geenen deele de oorzaak van het hooge meta-

gehalte zijn.

V. Over de loerkimj der kntnlysatoren.

De sterke afwijkingen, die bij de bepalingen onder aanwending-

van Al als katalysator onderling werden waargenomen, gaven aan-

leiding, de werking der katalysatoren nader te bestiideeren. Hierbij

bleek, dat door AICI3 broom nit het molecule kan worden weggenomeji.

Bij onderzoek van het afgedistilleerde broombenzol nit het rnwe
reactieprodukt bezat dit distillaat een te lagen brekingsindex. Dit werd

niet veroorzaakt door vocht, aangezien de waarde na droging boven

chloorcalcium dezelfde bleef. Om na te gaan wat de oorzaak was, werd

het afgedistilleerde broombenzol met behulp van een Lebel-Henninger-

ajiparaat met 4 bollen aan gefractioneerde distillatie onderworpen.

Bij omstreeks 80° ging een geringe fractie o\er, die na droging op

chloorcalcium een brekingsindex n\-^,-n =^ 1.5030 had. Voor den

brekingsindex van benzol uit den handel werd gevonden: «15°.-^ 1.5020.

De verkregen fractie is dus nagenoeg zuiver benzol. Zij stolde l)ij

afkoeling vrij gemakkelijk en smolt toen bij ongeveer 3° (stolpunt

van benzol is -{- Tf).

Verder bleek uit de volgende proef, dat Ai in staat is, het eene

dibroombenzol in het andere over te voeren. Eene nieuwe bromeering

van broombenzol werd bij 55° uitgevoerd, geheel analoog aan de

vroeger verrichte, maar nu het inwerkingsproduct in tweeën verdeeld.

De eene helft werd, terstond nadat al het broom was toegevoegd,

in water uitgegoten en dus aan de verdere werking van den kataly-

sator onttrokken. De andere helft daarentegen werd nog twee uur

op 55°, toen ± 16 uur bij gewone temperatuur gehouden, en eerst

daarna in water uitgegoten. De analyse der beide, zoo verkregen

mengsels van dibroombenzolen leverde het volgende resultaat op.

(Zie tabel V p. 198).

Er blijkt dus duidelijk uit, dat het AlBr, in dit geval door zijne

langere inwerking de hoeveelheid meta-produkt heeft vermeerderd.
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TABEL V. Bromeciing van broombenzol. Temp. 55'.

Direct uitgegoten.
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TABEL VI. Bromeering van toluol. Temp. 50^

Katalysator.
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ISIeii /al ilns iinlerdiuKl ceii specilickoii iiivl()C<l van den Uatalvsalor

op (Ic M'iliunding, waarin do isoineien ontslaan, inocluii aainK-mcn.

lloL' nnidor deze werkt, des te fiei-in<>cr is de wijzi,i;infi', die lii.j in

die verlioüdiiiii' tewecghrciip;!, zooals l)ij tulnol met Sliür, in plaats

van Fe als kalal\ salof, dnidelijk lilijkt ; zie Taliel VI.

r/. Orirzichi i'ii discussie der n'sidtnlen.

Nii liet door bovenstaand onderzoek ton dnidolijksic is bewezen,

dal l)ij de invoering van een tweede lialogeenatooni in nionolialogeeii-

benzol meta-dilialogeenbenzol als bijprodnct gevormd wordt, rees

de \ raag, of in hel algemeen bij de invoering van een tweeden

snbslilnent in monohalogeenbenzol, naast ortlio- on |)ara-verbindingcn

als hoofdprodnktcn, ook niela-vorbindiiigcn als bijprodukl ontstaan.

Deze vraag won daardoor aan belang, doordien de heer C.\l.\nu

in niijn laboratorinni voor een analoog geval het afdoende bewijs

leverde, dat dit kan voorkomen, ''-ij toonde nl. aan, dat bij de

snlfoneering van tohiol een zekere hoeveelheid mctu-sidfoznni' ontstaat '),

evenals bij de niti-atie daarvan geringe hoeveelheden meta-nitrotoinol

worden gevormd.

Voor zooverre de literatnnr dit laat beoordeelen, is dit echter niet

algemeen het geval. Ik heb hieromtrent echter door Mej. v.\n der

Goot, wat i)etreft de nitratie van ehloorbenzol, nog een afzonderlijk

onderzoek laten instellen, waaruit bleek, dat hierbij geene bepaalbare

hoeveelheden meta-chloornitrobenzol ontstaan. Het entekticum van

een mengsel van ziuver [)ara- en ortho-cldooriati'obenzol vond zij bij

15\6, dat van het nitratieprodnct bij 15°. 4.

Bij de onderzoekingen van den beer van der Linden moet

inet uit het oog worden \ei-loren, dat alle mogelijke geringe

verontreiingingen schijnbaar verhoogend op het procentgehalte van de

meta-verbinding werken; want in de eerste plaats verlagen zij het

beginstoipunt, waardoor dus de hoeveelheid ortho- en raeta-dihalogeen-

verbinding hooger schijnt dan zij in werkelijkheid is ; en in de tweede

plaats verlagen zij het tweede stolpunt, waardoor zij geheel als meta-

verbintling worden berekend. De voor de meta-verbindingen gevonden

waarden moeten dus als maximumwaarden worden beschouwd. Dit

neemt niet weg, dat de aanwezigheid dier verbindingen met volkomen

zekerheid uit van dek Linüen's onderzoek volgt.

Volgens de door Boeseken en mij ^) gegeven xerklaring van de

') Hierover zal te zijner tijd nader worden bericht.

=) Zittingsverslag van 24 Deo. 19Ü9; zie ook mijn werk: die direkle Einführung

van Substituenten enz. bl. 47b.
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vonniiii!,- van urlho-para-verbiiKliiigen eeiierzijds, van iiieta-vcrbindingea

anderzijds is het ook niet te verwachten, dat als bij de invoering-

van een groep Cj in CüH^A de meta-verbinding als bijprodnct ontstaat,

dat ook bij de invoering van andere groepen Q^,G, . . .C,, het geval

moet zijn. Die verklaring toch is gebaseerd op het verschil in snel-

heid, waarmede eenerzijds het geconjngeerd systeem, aan welks einde

de aanwezige siibstitnent staat, anderzijds de nog overige dubbele

binding van de benzolkern reageert. Nu zal die snelheidsverhouding

ook moeten afhangen van de groepen Ci,C3...C,! die ingevoerd

worden. Door bovenstaand onderzoek wordt deze conclusie bevestigd
;

ook daardoor, dat bij de invoering van broom in halogeenbenzol

veel minder meta [»rodukt, dan bij de invoering van chloor ontstaat.

Door de waarneming, dat de halogeenbenzolen door alnminium-

cldoride en bromide worden aangetast, waardoor bij parallelproeven

vrij sterke afwijkingen in het gehalte der drie gevormde isomeren

kunnen optreden, is liet duidelijk dat de gevonden waarden bij de

proeven met alnmininm als katalysator (uitgezonderd misschien die

van de chloreering van chloorbenzol) slechts toevallige waarden zijn,

die hoogstens eene grove benadering geven tot de verhouding, waarin

zich de drie isomeren zouden vormen, indien er geen aantasting door

den katalysator plaats vond.

Van eene vergelijkende beschonwing der waarden, met aluminium

verkregen, moet dus worden afgezien. Hiervoor zijn alleen de uit-

komsten, die met ijzer als katalysator verkregen zijn, geschikt.

Ondanks deze afwijkende uitkomsten der bepalingen met aluminium

kan bij vergelijking dezer waarden met die der bepalingen met

ijzer, zonder twijfel geconcludeerd worden tot een invloed van den

gebruikten katalysator op de verhouding der ontstaande isomeren.

Bij de chloreering zoowel van chloorbenzol als van broombenzol

bevoixlert aluminium het ontstaan van het para-isomeer, ijzer daaren-

tegen het ontstaan van de ortho- (waarschijidijk ook van de meta-

\'erbinding), kortom xan het bijproduct. Bij de broraeering van

chloor- en broombenzol is dit gedrag juist omgekeerd en bevordert

ijzer het ontstaan van de para-verbinding, aluminium dat van het

bijproduct. De vraag dringt zich op, of dit bij dergelijke halogenee-

ringen een algemeen verschijnsel is; of dus bij chloreering van mono-

gesubstitueerd benzol steeds de aanwending van aluminium een hooger

para-gehalte zal opleveren dan gebruik van ijzer, en of dit gedrag

bij de broraeering zal omkeeren. Een der weinige kwantitatief uit-

gevoerde onderzoekijigen over halogeneering van monogesubstitueerd

benzol is dat van van dbr Laan') over de broraeering van toluol.

1) Diss. Amsterdam en Ree. 26, 1 (1907).

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIX. A". 1910/11.
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llicrltij \ inill /icli licl rcrstc f;c(loellc v.ui l»(i\cnslaaiKlc vraa^ hcvcsti-

gend licjvulwoord, daar van dkh Laan vond, dai iJ/iThr idc licl

ontslaan \aii para-, alnmininnibroinide dat \'an orllioln-ooniloliiol

hovordordc'. liet zon dns inlercssanl zijn om na Ie gaan, oF dit

gedrag der beide katalysaloren bij de eldoreering van lol nol inder-

daad ond<eei't. Waar verder nil bovenstaande pi'oeven slechts i)ij

benadering te conclndeeren vall, dat bij de cldoreei-ing der niono-

lialogeenben/.olcn gebrnik van ijzer als katalysator de vorniii'g van

nieladihalogeenbenzol bevordert, bij de bronieei-ing wlder liet gebrnik

van abiniiiunni, zon liet wellicht de moeite loonen den iiixloed

dezer katalysatoren te onderzoeken bij de lialogeneeriiig van moiio-

gesnbstiliieerd benzol met een naar de meta-plaats richtenden siib-

stitnent, daar bij mijne proeven en ook bij die van van der Laan

de reeds aanwezige snbstituent naar para-ortho richt. Daar bij een

dergelijk geval liet meta-isomeer hoofdproduct is, zal een oventueele

invloed van den gebruikten katalysator wellicht beter aan den dag

komen.

De pai'a-dihalogeenbenzolen worden meestal bereid door lialo-

geneering van uionohalogeenbenzol met behulp van een katalysator.

De uitkomsten van de boven beschreven proeven leeren, dat men

ter verkrijging van eene goede opbrengst, in ieder voorkomend geval

den jnisten katalysator moet kiezen, d. w. z. bij eene cidoreering

aluminium, bij eene bromeering ijzer. Voor de bereiding van para-

chloorbroombenzol is het dus niet onverschillig of men uitgaat van

chloorbenzol dan wel van broombenzol, aangezien bromeering een

hooger gehalte aan para-chloorbroombenzol oplevert dan chloreering.

Dit verschil bedraagt zelfs + 25 "/„.

Voor de verdere vergelijking der uitkomsten zullen wij ons

beperken tot de waarden, verkregen met ijzer als katalysator, hoewel

hetgeen hierbij valt op te merken, ook wel bij benadering voor de

waarden, verkregen met aluminium, schijnt te gelden.

In onderstaande tabellen is het gemiddelde van de uitkomsten der

boven beschreven halogeneeringen samengevat.

TABEL VIII. Chloreering van :

chloorbenzol broombenzol verschil

para.

ortho.

meta.

55.1"/,
j

51.7 «/„

39. „ 41.75,,

O 0„
i

0.55,,

+3 4 <V„

—0.55
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TABEL IX. Bromeering van:

para.

ortho.

meta.

chloorbenzol
i
broombenzol

87.9%

H.2„

1.0,,

verschil

84.G'7„
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Scheikunde. — Do liocr IIollkman biedt cciie iiic'dLMlccliiij; juui

vuil l>r. A[)\ 1'hins: ,, Kritische verschijnselen nt. het terniiire

stelsel aether-einthrachinon-naphthaliné".

(Mede aangeboden dooi' den Heer J. D. van w\\ Waals).

Op iianiivdt'ii van l'rof. Smits lie!) ik oen (iii(K'i-/,(Hk iiiu^cslcld naar

de veranderingen, welke in liet gedrag von liet stelsel ad lier-anlhra-

cliinon optreden, wanneer aan dit sj'steein na])litiialine als derde com-

ponent wordt toegevoegd.

Wat de theorie hieromtrent voorspelt, vindt men in een vooraf-

gaande verhandeling \ an rrol'. Smits uiteengezet'), zoodat ik daaroj)

jiiet zal ingaan.

De kenze viel o|) naphthaline, omdat het smeltpunldezer stof' (79,3°)

aanmerkelijk lager ligt dan het kritisch [iiint van aelher (193°) en

haar oplosbaarheid in aelher tamelijk groot is; dientengevolge zal

het binair stelsel naphihaline-aether geen kritische verscliijiiselen bij

verzadigde oplossingen vertooncn, lerwijl dit bij het binair stelsel

naphthaline-anthrachinon evenmin het geval is en knnnen we dus

eenzelfde gedrag xerwachten als prof. Smits t. a. p. voor alcohol-

aether-antlirachinon aangaf.

Het experimenteel onderzoek heeft de volkomen bevestiging der

theorie gegeven. Bij toevoeging van weinig naphthaline aan het systeem

aether-anthrachinon blijven de twee kritische eindpunten p en q
bestaan, naderen elkaar bij toevoeging van een grooter percentage

naphthaline en zijn bij een hoeveelheid van 472% naj)hthaline reeds

verdwenen. Er wordt dus een zich weinig ver uitstrekkend ruimte-

hiaat ge\ormd, waarxan eene projectie in een concentratiedriehoek

juist de gedaante heeft van tig. 2 in de verhandeling van Smits.

U ^aap^

^öö^ Ito no TTo £<.ö 150

Fig. 1.

1) Deze Verslagen vau 26 Juni 1909 p. 12!2. Zie ook dil verslag p. 290.
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Daar ovenwei de aufhrarliinon-coiioen(rafies der fliiide pliasen niet

door mij bepaald zijn, is de juiste loop der kromme niet aan te

geven; we kunnen alleen zeggen, dat de lijn anthrachinon — .r^

zoo loopt, dat ,i\ kleiner dan 0.045 naplitlialine is.

Denken Ave ons echter den drielioek als basis van een dr'iezijdig

prisma, waarvan op de opstaande ribbe de temperatuur afgezet wordt,

en pi'QJecteeren we dan /; en q op het zijvlak naplilhaline-aether,

dan verkrijgen we Mg. 1, waaruit we evenzeer zien kunnen, hoe

bij toenemend gehalte aan naphthaline de pniiten /* en q elkaar

naderen en ten slotte samenvallen.

Behalve de temperatuur bepaalde ik ook den druk der kritische

eindpunten ; hieruit kunnen we een p-f projectie van de ternaire

plooipuntslijn construeeren (zie fig. 2 en onderstaande tabel):

éS

bO
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50

'tS

1*0

%00

?

iO

Percentage napht. t. o. z. aetlier

3

3.8

,T
10 30
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loniaii-o vlooislollcii en (l;iiu|tcii kritiscli wurdcii in lei;('n\\()or(lij;lieid

van \as( aniliracliinon. Ook deze verl)in(ll weoi' conlinn de beide

Ui-ilisclu^ |iiinlcn ji en tj \an liel liinaire stelsel acilier-anlliracliinon.

De driiU van hel pniil /y slijiil niel (erstond : bij loevoej^ing van licel

Aveiiiig iiapiillialino (1 "/J daalt hij iels, zoodat de kroniiiic een diebt

bij p liggend niinimiim vertoont.

De verscbillende punten dezer beide krommen werden gevonden

-r—r-
o-. *-4 *<?

i.

qq

co

-d



( 207 )

door de P-T doorsneden te bepalen \an mengsels met verschillende

hoeveelheden naphthaline. Deze P- 7' doorsneden zullen in 't algemeen

een gedaante vertoonen, ais in fig. JG in de verhandeling van prof.

Smits geteekend is. Op te merken valt, dat K, d. i. het kritische

punt L -\- ( r —^ flnide bij vermeerdering der hoeveelheid anlhra-

chinon zich meer naar rechts \'erplaatst. Links van K verdwijnt de

meniscus bo\en in de buis, d. w. z. de gasphase wordt steeds kleiner,

terwijl i'echts van K de meniscus beneden veidwijnt, omdat de

hoeveelheid vloeistofphase hier afneemt. Daarentegen zal men rechts

van 't kritische eindpunt 7 bij den overgang S-\-L-\-G-^>'S-\-

fluide de meniscus boven, liiüvs ervan beneden in de buis zien

verdwijnen.

De mengsels met een gehalte van 1'/,, 3, 3,8 en 57o iitiphthaline

t. o. z. \'an de hoeveelheid aether werden bestudeerd en gaven aan-

leiding tot de gratische voorstellingen in de fig. 3, 4, 5 en 6 geteekend.

Deze zijn geen van alle voltooid, daar ile moeite hiervoor ver-

eisclit te groot zou zijn t. o. z. van de meerdere kennis, die wij er

door zouden erlangen ; immers het essentieele van het vraagstuk

wordt volkomen door de bepaalde lijnen weergegeven.

Fig. 3 geeft de P-T projectie van eene doorsnede met Vj.^ %
naphthaline. De hoeveelheid anthrachinon is zoo groot, dat het punt

q te bereiken is, nl. 25 "/o
^'^^ de totale hoeveelheid stof.

Het coexistentiegebied S -\- L -[- G wordt begrensd door de gebieden

<S-(-fluide en L -\- G. Op de bovenste liislijn S -\- L ~\- G^ S -{-

tluide ligt het punt q. Bij die temperatuur en dien druk verdwijnt de

meniscus dus juist in 't midden van de buis terwijl vaste stof aan-

wezig is. De lijn AB geeft den overgang <S' -j- thiidc —? flnide aan;

de lijn A C den overgang L -\- tr—» tluide. Hij vollooiing der figuur

zou dus de lijn AC bij het verlengde van AD moeten aansluiten,

terwijl de lus JA" bij dat zelfde punt zou moeten eindigen. Fig. 4

geeft het gedrag weer \aii een mengsel met dezelfde verhouding

aether-naphihalinc, doch met een kleiner gehalte anlhi-achinon. Dit

gehalte, nl. 20 "/„ is te klein, om het punt q te bereiken. Het ge-

lukte mij bij dit mengsel het punt K in eene oververzadigde op-

lossing aan te toonen.

Fig. 5 en 6 gesen de bevestiging van de door Smits genoemde

mogelijkheid, dat nog twee kritische eindpunten bestaan, zonder dat

de P-T figuur een hiaat vertoont (zie fig J8 in de genoemde ver-

handeling).

Bij het mengsel met 3.8 "/o naphthaline (fig. 6) naderen p en q
elkaar dichter dan in het 3 "/o mengsel, al blijft hun onderlinge

afstand vrij groot; het S -\- L -\- G gebied bij 't eerstgenoemde
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mengsel is wijder dan bij het laatst genoeiTide, terwijl bij beide het

minimum en de beide maxima, hoewel zwak, in de continue

,S' -j- />+ Cr^ /S' + fluïde lijn tussclien de punten /) en q zijn waar

te nemen.

Uit de waarnemingen van 't 5 "/ü mengsel bleek volkomen, dat
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2/5 17 il 11 23 225 V lO 31 3i ii5 37 39 4/ *3 i'fi W 49 SI S3 255 57 59 b1 Ci

Fig. 5.
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do kritisclie (>iii(l|iiiiiloii liioi' i-ecds verdwenen /ijii, zoodal cene

f^raüscho voorslellin^' niels hij/.diidcrs /.ou oplevonMi en dns niet

geteekend is.

Mengsel 5 "/.i naplitiialiiic

T P
241° 45.6 S -\-L\Cr
237° 43.7 S + /> + r;

lot 200'' afkoelen blijft ;S + /> + (i

De nil\-oering der proeven gcsciiicddc op de bekende wijze').

De drukken werden op een nianoineler van SchAkkki} en Uidknukiu;

afgelezen en van de noodige correctie voorzien. De verwarming

geschiedde met behulp van onder lagen diuk kokende rr-mono-

brooninaphlhaline.

Anorg. Cheni. Labor. der LhÜNersiteit.

Amsterdam 23 Juni UHO.

Scheikunde. — De lleei- Hoi.i.eman biedt eenc medcdeeling aan

van Dr, E. H. BiiciiNKi! : „Onderzoekiiiijm over het rndhim-

gehahe van gesteenten." I.

(Metlfi aangeboileii door den Hoer P. Zeeman).

Inleiding. Het feit, dat overal in do atmosfeer i'adioactieve ema-

naties gevonden worden, alsmede de waarneming — op verschillende

plaatsen der aardoppervlakte — van eene zeer doordringende straling-

wijzen er reeds duidelijk op, dat radioactieve stoften in de aardkorst

vrijwel alom tegenwoordig moeien zijn. Deze conclusie werd wat

radium betreft het eerst proefondervindelijk bevestigd door Stiutt '),

die met behulp (\<iv nieuwe methoden van radinmbepaling niet alleen

kon vaststellen, dat een aantal typische gesteenten radium bevatten,

doch zelfs er in slaagde te meten, hoe groot het radiumgehalle was.

Het quantitatieve karakter zijner resultaten gaf aan zijn onderzoek

in ander opzicht nog veel grooter beteekenis, en wel met betrekking

tot de vraag, of i'adioactieve processen de oorzaak kunnen zijn van de

inwendige warmte der aarde. Reeds had Rutherfokd vroeger uitgere-

kend, dat ile aanwezigheid van een hoeveelheid radium van 4.6 X 10~'''

gr. per gram massa \an de aarde voldoende zou zijn, om de aard-

oppervlakte op constante temperatuur te houden, ra. a. w. om liet

1) Zie Smits, Z. pbys. Gli. Lil pag. 587.

2) Proc. Roy. Soc. A 77, 472 (190G) en 78, 150 (1906).
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warmteëvenwiclit der aanie te haiulhaxeii. En nu verkreeg Strutt

het verrassend resultaat, dat geniiddeld per gram gesteente ongeveer

1.5X^0-'- gr. radiuni aanwezig was, aanzienlijk meer dus dan de

door RüTHKKFOKD berekende hoeveelheid. Uit dit cijfer volgt al dade-

lijk, dat berekeningen van den ouderdom der aarde of van den tijd,

gedurende welken leven op aarde mogelijk geweest is, zooals die o.a.

door Lord Kelvin gegeven zijn, geheel en al herzien moeten worden

;

de aarde kan, dank zij de aanwezigheid van het radium, reeds

gedurende langen tijd de temperatuur van thans gehad hebben. Maar,

dit nog daargelaten, het door Stkutt gevonden teveel brengt ons in

groote verlegenheid ; wel is waar kan in verschillende richtingen een

oplossing der moeilijkheid gezocht worden, doch een geheel bevredi-

gende verklaring heeft men nog niet gevonden. Dat de aarde warmer
zou worden, zooals wel eens is beweerd, is natuurlijk uitgesloten,

alleen al op grond van de overweging, dat de afkoeling, tengevolge

van uitstraling van warmte in de wereldruimte, nooit verder gegaan

kan zijn dan het punt, waarop de uitstraling evenwicht maakte met

de in het inwendige voortgebrachte en naar de oppervlakte der aarde

toegevloeide warmte. Men moet dus zijn toevlucht nemen tot andei-e

onderstellingen, bijv. dat het radium van kosmischen oorsprong is,

of dat het onder de voorwaarden van het binnenste der aarde —
hooge temperatuur en druk — langzamer ontbindt en dus ook minder

warmte voortbrengt, of dat het zich in de aard/yr.v/ ophoopt, m. a. w.

dat het radiumgehalte der gesteenten aan de oppervlakte der aarde

veel grooter is dan dat van het inwendige.

Op het v(jór en legen dezer hvi)Othosen wil ik thans nog niet

ingaan, daar in de eerste plaats het feit zelve bevestiging behoeft.

Ook eenige Engelsche onderzoekers hebben dit ingezien ; zoo heeft

EvE ^) een tiental gesteenten uit de omgeving van Montreal, en hebben

onlangs Coleridgk Farr en Florance ") gesteenten van Nieuw-Zeeland

onderzocht. Het is verder vooral Joi,y, ') die zich met deze quaesties

bezig gehouden heeft; deze ging o.a. het radiumgehalte na der ver-

schillende gesteenten, door welke de St. Gotthard- en Simplontunnels

geboord zijn. Mogen nu ook de door JoiA' gevonden cijfers in het

algemeen veel grooter zijn dan die der andere genoemde geleerden,

toch komen allen in zooverre tot dezelfde uitkomst, dat het radiumgehalte

inderdaad, zooals door Strutt aangegeven, van de orde van grootte

van IC)— '2 gr. per gram gesteente is. Wij hebben dus onderzoekingen

over gesteenten uit Engeland, Canada, Britsch-Indië en Nieuw Zeeland
;

. ï) Phil. Mag. [6] 14. 231 (1907).

3) Phil. Mag. [6] 18, 812 (1909).

3) Phil. Mag. [6] 18, 140 (1909); ook Radioaclivity and Geology, Londen 1909.
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lu>l xaslclaiid van Europa is nog slechts weinig verlcfïcnwoorfligd. Daar

nu liij do verreikende conolnsios, die aan de resnitak'n \an onderzoe-

kingen als deze vaslgeknoopl kunnen worden, uilhreiding van expc-

rimontoel nialoriaal zeer gewcnsrlit is, lich ik liet onderzoek van oon

aantal Eiiropoosciie en NederlaiHlscli-Indiselie gesteenten Ier Iiand

genomen.

De resultaten zullen tevens kunnen bijdragen lot oplossing der

vraag, of het ladiunigehalte, dat voor verschillende gosteonteii vrij

veel verschillen kan, sanienhangl met andere eigonscliap|)Cu, bijv.

chemische samenstelling of" ouderdom.

Als eerste reeks worden in deze mededeeling de uitkomsten aange-

boden van het onderzoek van een tiental gesteenten van de West-

kust van Sumatra. Het is mij aangenaam, ook te dezer plaatse

professor ISIolkngraaff te Delft hartelijk dank te zeggen voor de

welwillendheid, waarmede hij mij het benoodigde materiaal ter

beschikking stelde.

Methode. De methoden, om zoo geringe hoeveelheden radium

(piantilatief te bepalen, zijn door Stkutt, Boltwood e. a. aangegeven.

Het principe, waarop zij rusten, is dit : men laat de radiiim-

lioudende oplossing staan, totdat zich de evenwichtshoeveelheid

emanatie gevormd heeft ; dan drijft men deze door koken uit, vangt

haar op en brengt h?ar in een zgn. emanatieëlectroscoop over,

waarin de meting op de bekende wijze plaats vindt. Zooals men

weet, is de hoeveelheid emanatie evenredig aan het radium, dat zich

in de oplossing bevindt, en kunnen we dus nit den versnelden gang

van het goudblaadje in den elcctroscoop berekenen, hoeveel i-adiuui

aanwezig is. Het gemakkelijkst geschiedt dit, door een oplossing met

een bekende hoexeelheid i-adium aan hetzelfde proces te onderwer-

pen : haar uit te koken, de ontwikkelde emanatie in den elec-

troscoop over te brengen en te meten.

Van deze beginselen uitgaande, richtte ik de proeven als volgt in:

25 gram van het vooraf goed fijngewreven gesteente werd in een

platinaschaa! met 80 a 100 gram kaliumnatriumcarbonaat in een

oven gedurende vier tot zes nur samengesmolten. Dan werd de

smelt afgeschrikt, waarna zij gemakkelijk van de schaal losliet ; zij

werd dan in een boogen mortier gepoederd en in een bekerglas

eenige uren op het waterbad gedigereerd, waarbij door middel van

een heeteluchtmotor de massa \oortdurend geroerd werd. Dan werd

aan de luchlpomp gefiltreerd, en het filtraat in een kolf gegoten,

die goed gesloten bewaard werd. Het achterblijvende carbonaat-
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mengsel, dat allijd ook iioi;- SiO, bevatte, ') werd dan met HCl tot

droog ingedampt ; na weer met HCl bevochtigd te zijn en twintig

minuten gestaan te hebben, werd het met kokend water overgoten

en gefiltreerd. Zoo werd een zure oplossing \erkregen, die eveneens

bewaai'd werd. Een nu nog achterblijvend residu van SiO^ werd

in kokende natron opgelost, en de oplossing bij het reeds genoemde

alkalische (iltraat gevoegd. De geheele genomen hoeveelheid van

den steen vindt men dus in twee oplossingen, een alkalische en een

zure lerug, welke afzonderlijk bewaard en uilgekoolit werden, ten

einde het neerslaan van een volumineus kiezelzuurprecipitaat te voor-

komen.

Nadat dan de oplossingen minstens een maand geslaan hadden,

werden zij uitgekookt op de wijze, als door nevenstaande figuur 1

Fis. 1.

duidelijk zal zijn. In A bevindt zich de kokende oplossing; de

waterdamp condenseert in den koeler ; de ontwikkelde gassen met

de emanatie verzamelen zich in de peer B boven een verzadigde

keukenzoutoplossing-); na 25 a 30 minuten wordt het koken beëin-

digd ; het gas uit de peer B in de vooraf geëvacueerde flesch C

1) Uitwasschen, totdat allu natriunisilikaat uit hel neerslag verdwenen is, duurt

zeer lang, en gaat vaak gepaard met troebel doorloopen ; de in deti tekst aan-

gegeven methode werd daarom — als veel korter — verkozen.

-) De absorptiecoëfficiënt van emanatie bedraagt bij 20^ in water 0,28, in ver-

zadigde NaCl-oplossing 0,04.
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RCZOKoii, 011 wil klcMiikraantJc bij t/ geopend : van l)uili-ii iiisnoonieiide

luclit liiviiiii o|> deze wij/.o alle emanatie, die zich nog boven de

oplossing in de kolf of in den koeler nioclit bevinden, in de flesoli

C over, ook weer boven keiikenzoiüoplossing. Vü (' wordl nu ten

slotte de emanatie in den electroscoop overgebracht, waartoe deze

tevoren geëvacueerd is. Gas en emanatie stroomt >hin door een

kalktoren, een buis met P.Oj en eindelijk een buis met watten

in den electroscoop ; is de inhoud van de flesch C geheel over-

gebracht, dan wordt de electroscoop verder met gewone lucht aan-

gevuld, zoodat ook, wat nog in de droogbuizeu /.icii bevindt, naar

binnen stroomt.

De electroscoop was van het WiLSON-t^pe ; in iluor^iiede is hij in

fig. 2 weergegeven. Hij bestaat uit een koperen cylinder, hoog

Fig. 2.

15 cM. en met een middellijn van 12 cM., zoodat de inhoud + 1700

cM.' bedraagt. Door middel xan de twee kraantjes kan de lucht

uitgezogen en het met emanatie beladen gas ingelaten worden ;
ver-

der zijn diametraal twee glazen ruitjes aangebracht, ter hoogte van

het bladsysteem. Dit bestond uit een vast koperreepje en een beweeglijk

aluminium-blaadje en was in een stukje barnsteen bevestigd, dat juist

in een koperen, aan den deksel gesoldeerd busje paste ; het werd

met behulp van den koperdraad d, welke luchtdicht in een ebonieten

stop .f draaide, geladen. Hiertoe werd de knop k verbonden met de

negatieve pool van een accuraulatorenbatterij ^an 160 cellen 'j, terwijl

1) Deze batterij is door de Amsterdamsche Universiteitsvereeniging te mijner

beschikking gesteld. Ik wil hier bestuurderen dezer vereeniging nogmaals mijnen

oprechten dank betuigen.
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de draad tl liet liladsjsteein aanraakte. Doov' nu het eveneens van

eboniet vervaardigde handvat h. te draaien, werd de verbinding tus-

schen (/ en liet bladsj steem verbroken; dan werd die van k met

de batterij opgeheven, en eindelijk d zoover gedraaid, dat hij tegen

den wand \an den electroscoop stuit; deze wordt niet de aarde ver-

bonden. De aflezing geschiedt niet een kijkertje, in welks oculair een

schaal aangebracht is ; de tijd wordt opgenomen, die het beweeglijk

blaadje noodig heeft, om een bepaald aantal deelstrepen te passeeren.

Bij alle metingen Avaren dit dezelfde, zoodat de ongelijkwaardigheid van

verschillende punten der schaal geen invloed heeft. Met behulp van de

y-stralen van 1 mG. radiumbromide, dat op bepaalde plaats en hoogte

boven den electroscoop gelegd werd, werd gecontroleerd of de capa-

citeit ook veranderde. Infierdaad kwamen nu en dan kleine variaties

voor; de metingen werden daarom alle op éénzelfde capaciteit gecor-

rigeerd. Het natuurlijk lek werd geregeld bepaald en afgetrokken;

de metingen hadden niet plaats vóór 2^1^ a 3 uur na het inbrengen

van de emanatie, omtlat, zooals men weet, tengevolge van het vormen

van het actieve neerslag RaA, B en C eerst dan constante waarden

voor de ontladingsnelheid verkregen worden.

Ten slotte nog een woord o\er het ijken van den electroscoop.

Men heeft dit meestal gedaan, door een uranium-inineraal op te

lossen, en de emanatie uit te koken en in den electroscoop te

brengen ; bepaalt men dan door chemische analyse, hoeveel uranium

de oplossing bevat, dan is met behulp van de verhouding van U tot

Ra, die door Boltwood's onderzoekingen bekend is, het radium-

geiialte te berekenen. Boven deze methode verkoos ik een directe, nl.

vergelijking met een oplossing eener bekende hoeveelheid radium-

bromide. Professor E. Rutherford te Manchester was zoo vriendelijk

mij voor dit doel een oplossing te zenden, die volgens zijne opgave

0.157x10-9 gram Ra per c.M.' bevatte'). 4 c.M.' van deze

oplossing dienden voor de vergelijking; de emanatie, die er na drie

weken in ontwikkeld was, werd in den electroscoop gebi'acht. Op
deze wijze werd gevonden, dat een snelheid van het blaadje van

10 deelstrepen per uur correspondeerde met 1.08 X 10 ~" gr. Ra.

Resultaten. De op de beschreven methode verkregen cijfers zijn

in onderstaande tabel, die de hoeveelheid radium per gram gesteente

aangeeft, samengevat.

1) Gaarne breng ik ook aan Professor Rutherford hartelijk dank voor de be-

reidwilligheid, waarmee hij aan mijn verzoek voldeed.
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K\v;uls|(oi|(liici', rivier Malaküclaii J,3X^** '"
n'"-

ürnnict, Siboeniboeii 2,5

Hasixlt, Asiir vulkaan 13,0

Aiidesiel, Padaiij^- 5,1

Augielandcsiet, Soengei Laiulei 1,3

Augielandesiel, Ajer Kolbing 0,56

(iraiiitiel, rivier I'asior 1,5

Uraiiiet, SoeiiKei Liuiiaiii 3,1

Dioriet, Ahoer Tampoerociigo 0,30

Diabaas, Siboemkang 0,34

Hierbij valt nog op te niei'keii, dal alle gebruikte ciieiiucaliüii

afzonderlijk op dezelfde wijze onderzoclit werden, ten einde vast te

stellen, of zij railiumiioudend waren; <iit bleek niet het geval te

zijn. Voorts is nog te vernielden, dat elke oplossing, zoowel zure

als alkaliselie, twee- of driemaal gekookt werd, en de in de tabel

opgenomen cijfers de gemiddelden zijn der bij de verschillende

proeven verkregen uitkomsten. Veri-^weg het gi'ootste gedeelte van

het radium wordt in de zure oplossing gevonden ; vaak zelfs — vooral

bij de radiumarnie gesteenten — was het in de alkalische vloeistof

in het geheel niet aan te toonen.

Men ziet, dat dit onderzoek een overeenkomstig resultaat oplevert

als vorige: de gesteenten uit Sumatra hebben eenzelfde relatief hoog

radiumgehalte \'an de orde van 10 -'^ gr. per gram.

Conclusies over de in de inleiding genoemde vraagpunten zullen

we nog niet trekken, doch uitstellen, tot in een volgende niede-

deeling een aantal uit Boriieo afkomstige gesteenten behandeld zijn.

Anovy. Chein. Laboratorium Universiteit van Amsterdam.

Physiologie. — De Heer Hamborgek biedt mede uit naam van den

Heer F. Bubanovió (Kroatië) een mededeeling') aan over : ,,//(^<

doorlatingsvermogen vaii onder physiologische voorwaarden

verheerende roode hhedlicliaampjes, in 't bijzonder voor alkali-

ën aardaIhdimeta len'

'

1 nl e i d i n g.

In een vroegere mededeeling heeft een van ons ") langs quantitatief-

chemischen weg aangetoond, dat roode bloedlichaampjes in beide

richtingen doordringbaar zijn voor calcium. Tevens werden toen de

1) Uitvoerigere mededeelingen over dit onderwerp zullen verschijnen in de

Archives Internat ioiiale? de Physiologie publ. par Léon Frederico.

2) Over de Permeabiüteit van bloedcellen voor (jalcimn. Ziltingsvcrslag van 27

Maart 1909. Zie ook uitvoeriger mededeelingen in het Zeitsclirift l'ür Fhysikalische

Chemie. Bd. 69, S. 6ü3, 1909. (Feestbundel voor Arrhenius).
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voorwaarden nagegaan, waaronder dil in- en uittreden plaats

lieeft. We liebbcn tlians de onderzoekingen nitgelireid o[) andere

kalionen n.1. niagnesinm, kalinni en natrinm, en daarna aan dit

onderzoek nog xastgcknoopt de vriiag, of onder dezelfde pliypiologi-

sche voorwaarden, waaronder het doortreden van caleiuni, magnesium,

kalium en natrinm werd onderzocJit, ook een doortreden van anionen,

als ('Idoor en alkali, geconstateerd zon knnnen worden. Ten einde

een in- of uittreden van genoemde ionen door de bloedlicliaampjes

uit te lokken werden, evenals bij de onderzoekingen over liet cal-

cium, wijzigingen in de samenstelling van liet serum gebracht. Deze

bestonden eenvoudig daarin, dat wij het bloedvocht hyperisotonisch

of hypisolonisch maakten, en wel in een graad, die beantwoordde

aan de schommelingen, die in het normale leven lederen dag kunnen

voorkomen.

Bij deze onderzoekingen hadden wij tevens op het oog, gegevens

te verzamelen, die later wellicht zonden knnnen dienen om een

verschijnsel te verklaren, dat \oor een geruim aantal jaren door

Hedin ') werd opgemerkt en tot dusverre niet werd verklaard. Dit

verschijnsel bestaat daarin, dat het volume der roode bloedlichaampjes

in isosmotisch-isotonische oplossingen van verschillende zouten gelijk

is, doch in isosmotisch-anisotonische oplossingen ongelijk. ()(jk bij

vorige gelegenheden \ iel onze aandaciit op dit verschijnsel. ")

Methode mm onderzoek.

Gelijk gezegd, werd de permeabiliteit der bloedeellen onderzocht

door de samenstelling van het sei'um binnen phvsiologische grenzen

te wijzigen. Deze wijziging bestond daarin, dat liet bloedsernm au-

isotonisch werd gemaakt, en wel, hyperisotonisch door toevoeging

van 0.2 "l„ NaCl, hypisotoni>cli iloor toevoeging van JO "/o water.

(_)m dit op doelmatige wijze te bereiken, werd een zekere hoeveel-

heid bloed gecentrifugeerd, het serum voor een deel verwijderd en

met de noodige hoeveelheid NaCl of water vermengd, om daarna

met liet oorspronkelijke bloedresidu te worden samengevoegd en

innig vermengd. Men liet nu de aldus verkregen suspensie een uur

aan zichzelf over om aan de bloedlichaampjes geiegeidieid te geven

met haar nieuwe omgeving evenwicht te maken. Daarna werd opnieuw

1.1 Hedin, Skandinavisches Archiv. f. Pliysiol. 1895 S. 377.

') Hamburgek t-n Hekma, Zur Biologie der Phagocyten Ili, Biochem. Zeilsclir.

9, 281, 1908.

Hamuurger en De Haan, Zur Biologie der Phagocyten V, Biochem. Zeitsctir.

24, 317, 1910.

15

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIX. A». 1910/11.
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geceiifrifiigeiMd en kon lid \v('f;;{ïeiioinen scniMi (i|i zijn jivluUlc auii

niaïncsiuni, kiiliiim, iiatriiim onz. ondorzoclil on dit ^^oliall*' nicl dat \an

hol oorspronkelijke sernni aan die stoHen vorf^olckcn woiilen. Tor con-

Irolc liebhen wij in do inoosic fjovallcii ook de roode l)loodlirliaaiii|)jos

op fi'enoenide stofFen (|iianiilalicr oiidofzoolit, en /.oo koudon wij dan

ininiakon, of oen daling van de iioeveeliicid \an liepaaldc Honini-

beslanddeolen itopaard ging met een overeenkomstige stijging daarvan

in de bloed lioliaampjes oC omgekeerd. Om de jnistc maat van zidk

een daling of stijging te knnnon aangeven, was hol nooilig on: lolkoiis

het door (\v anisotonie gewijzigde vohinie \an hel serum en \an de

hloedliolnianipjes nauwkeui'ig te kennen. Dit is gemakkelijk in te

zien : het is immers niet iT'ogelijk van een be|)aald \ olnme bloed

al !iel serum lo verkrijgen on lo analjseeren. Al heeft men zeer

krachtig gecentrifngeerd, dan is liet tooh onuitvoerbaar om al hol

bloedvooht van het sodiniciu lo verwijderen ; er blijft altijd nog een

dnn laagje achlor. Wij hebben daarom telkens, wanneer het iioodig

was, vastgesteld, lioe groot het relatief vobinie bloodliohaampjes en

sernm was, door bijv. 0.06 oe. l)Ioed in onze trechtervormige buisjes

zt'ii') lang te centrifngeeren, totdat liet sediment niet moei- in \nbime

afnam.

Ten slotte zij nog o|)gemerkt, dat al hel voor deze onderzoekingen

gebruikte bloed met 5 \olumepercent koolzuur was geschud. Dit

go.schieddo om eventueel een i-uimere uitwisseling van bestanddeelen

mogelijk te maken en dus voor zoover f)ermeabiliteil aanwezig was,

deze zich in grootere cijfers te tloen openbaren.

Perineabiliteit voor Kalium en Natrium.

De permeabiliteit voor kalium en natiium werd op de volgende

wijze onderzocht. Nadat, gelijk gezegd, een groote hoeveelheid (3 Liter)

bloed met 5 volumepercent koolzuur geschud was en daarna 3

uren aan zichzelf overgelaten om den invloed \'an het koolzuur te

laten doorwerken, werden 3X12 buizen ieder met 75 cc. van het

goed dooreengemengde bloed ge\uld on mei caoulchouckappcn \aii

boven gesloten. Tegel ijk erlijd Averdeu O.Otï cc. van hetzelfde bloed

in drie met sluitende dopjes voorziene trechtervormige buisjes ge-

bracht, teneinde in dit bloed het relatief volume van bloedlichaamp-

jes en serum te bepalen. Vervolgens werd bij 12 buizen een deel \an

het heldere serum verwijderd en daarin NaCl opgelost.

Vervolgens werd dit NaCl-rijk sernm met het achtergebleven

serum en bloedlichaampjes goed vermengd. De hoeveelheid keuken-

zout, die toegevoegd werd, was juist zoo groot, dat het gehalte van



( '-^^1^'

)

hef seniin met 0.2°/„ NaCl loeiuiiii. De lioeveellieiil, daarvoor noodig,

wiis berekend met lieliiilii van liet relatief voimiie liloedlicliaumpjes

en serum, zooals dit was gebleken uit de vohunebepalingen in do

trechtervormige buisjes. Op gelijksoortige wijze werd nu de hoeveel-

heid waler vastgestekl, die aan het bloedvocht in de 12 andere buizen

moest worden toegevoegd.

Thans werd gedui'ende een nur aan de bloedlichaampjes gelegen-

heid gegeven met hun nieuw medium in evenwicht legeraken. Toen

werd gecentrifugeerd en het heldere serum zooveel mogelijk \erwij-

derd. Nadat het volume er van was gemeten, werd het in een

groote platinaschaal bij 110 ingedampt en het residu aan zachte

gloeihitte blootgesteld. Dan werd gedistilleerd w^ater en HCl toege-

voegd, teneinde de metalen tot chloriden te maken. Na filtratie en

iiitwassehing '.oegde men !iij de fdtraten BaCl._, en BaH^O^ om zwa-

velzuur en magnesium te verwijderen. Vervolgens werd het filfraat

met (NHjX'f^a vermengd om het overtollige barinm en ook het

calcium te verwijderen. Nadat de laatste waren afgefiltreerd, kon het

filtraat worden ingedampt in een platinaschaal en daarin zacht gegloeid

om het overtollige ammoninmcarbonaat te doen verdwijnen. Wat nu

in de schaal achterbleef, was slechts KCl en NaCl. De gezamenlijke

hoeveelheid daarvan werd gewogen.

Thans kon in het mengsel het kalium alleen bepaald worden. Er

werd HCl toegevoegd en gedistilleerd water; vervolgens H^PlCl,; in

overmaat en de geheele massa op een waterbad tot sirooptlikte inge-

dampt onder toevoeging van 80% alcohol. Op deze wijze bleef het

natrium-chloroplatinaat in oplossing en zetten zich de gele krisfalletjes

van KJ'lCl,. af. Deze werden op een vooraf gedroogd en gewogen

filter gebracht, met alcohol uitgewasschen, bij 120'' gedroogd en ge-

wogen. Om de hoeveelheid natrium te berekenen, was het nu vol-

doende om de hoeveelheid KCl af te trekken van de gezameidijke

hoeveelheid KCl en NaCl.

Do bepaling van het kalium en natrium geschiedde in de bloed-

lichaampjes-massa op gelijke wijze als in het serum. Het spreekt van-

zelf, dat hier rekening moest worden gehouden met het feit, dat

tusschen de roode bloedlichaampjes zich nog serum bevond. De hoe-

veelheid ervan werd alweder vastgesteld door centrifugeering van de

dikke suspensie in trechtervormige buisjes.

De resultaten, welke wij verkregen, laten zich in de volgende

tabel samenvatten.

Uit deze tabel blijkt:

1 . dat, wanneer men het serum door toevoeïiing van JVa Cl hi/peri-

sotonisch maakt in een gi'aad, die ook in het normale leven wordt

15*
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2. /nnmi'ij- iiicii. adii Iwl scrum iratcr (ocroLyt in een liocveellieid,

tlie ook in liet leven wordt waargenomen, treedt eveneens nntriiiiii.

IJl (Ie hluriUirliKdiiipji's hlinii'iL en ku/iiuii treedt uil. (Verg. telkens hel

eerste en derde getal van genoemde kolommen).

Het biimentreden van natrium in de bloedlioliaampjes hlijkt inet

alleen uit een vermindering van het gehalte van dit metaal in het

serum, maar ook uit de \ ermeerdering in de bloedlichaampjes, terwijl

het uittreden van kalium uit de bloedliehaanipjes niet alleen blijkt

uit een vermindering van het gehalte der cellen van dit metaal,

doch ook uit een vermeerdering van gehalte aan dit metaal in het

serum.

FermeahUiteit voor Magnesium.

Met het oog op de geringe hoeveelheid, waarin tiit metaal in het

bloed voorkomt, als ook met liet oog op het geringe gewicht ervan,

werd voor deze proeven een groote hoeveelheid bloed n.1. 3 X 1200 cc.

tegelijkerlijd verwerkt. Er werd op volkomen gelijke wijze geëxperi-

menteerd als voor de bepaling van kalium en natrium. Met de asch

werd natuurlijk op een andere wijze gehandeld. Nadat deze met een

weinig HCl was bevochtigd, en met heet water in oplossing gebracht,

werd de laatste tot 100 cc. verdund en in een bekerglas met NH^l )H

geneutraliseerd, totdat juist een neerslag ontstond. Vei-volgens werd

met azijnzuur tot zure reactie zuur gemaakt en een geconcentreerde

o|)lossing van ammoniumacetaat toegevoegd. Na koking werd liet

|>raecipitaat afgeliltreerd en uitgewasschen.

In het azijnzure ültraat werd het calcium door ammonium-oxaiaat

bij kookhitte neergeslagen en het geheel gedurende 4 uren aan zich-

zelf overgelaten. Het tiltraat werd daarna met ammonia en een weinig

Na^HPO^ vermengd en het mengsel gedurende 24 uren in de koude

aan zichzelf overgelaten. Het aldus als Mg(NHJPO^ aanwezige magne-

sium kon thans worden uitgewasschen, gedroogd en in een platina-

kroes worden gegloeid.

De volgende tabel bevat de verkregen resultaten.

Uit deze tabel blijkt, dat, loanneer men het serum hyperisot07ii.'ich

maakt door toevoe(jiaij van 0.27,, XaCI, het macjnesiumgekalte er van

afneeuit (van 0.1445 tot 0.1385) en dienovereenkomstig de bloed-

lichaampjes in magnesiumgehalte toenemen (van O.OlGü tot 0.0221 gr.)

lertvijl, tvanneer het serum hypisotoni^ich tvordt gemaakt door toevoer/ inq

van mater, het uuignesium den omgekeerden loeg vohjl, d.w.z. dus

de bloedlichaampjes verlaat. (Vergl. het eerste en derde getal van

kolom '2a en van kolom 'Ib).
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TABEL II.

Permeabiliteit voor Magnesium.
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den invloed van 5 Vol. percent C0._. calcinni in de bloed iicliaam|i)es was

biniiengelreden en dat door een verdere evenwieiitstooniis tengevolge

\an toevoeging van NaC'l aan het met koolzunr behandelde bloed,

een nieuwe hoeveelheid calcinni in de bloedlichaampjes was binnen-

gedrongen.

TABEL III.

Permeablliteit voor Calcium.

In de 900 cc bloed zijn

aanwezig

Hoeveelheid CaO, als

maat voor het gehalte

van het serum aan Ca

a. Oiio cc bloed

b. 900 cc bloed behan-
deld met 5 vol. pet
CO.,

c. 900 cc met 5"/,, COo
behand. bloed, waar-
van het serum met (

?:|

600 cc serum en :!00 cc bloedl.

588 cc

liüG cc

3I'2cc

294 cc

0. 1592 gr. CaO

0.1526

Ü.t3S3

o.2"/,|NaCl is bedeeld

Vergelijkt men de 3 getallen \an de derde kolom, dan blijkt

duidi'Ujk, dut onder den invlned van Cd,, Calcium in de bloedlichaampjes

oven/iiat en dat dit in veel aanzienlijke)' mate het geval is, wanneer

aan dat bloed een physiolocjisclie Iioeveelheid NaCl is toegevoegd.

We kmmen nog hieraan toevoegen, dat tegelijk met deze proeven

de invloed van NaCl-toevoegiiig aan het niet met CO, behandelde

bloed werd nagegaan. De hoeveelheid CaO nu in het serum gexonden

bedroeg 0.1444 gr. terwijl het volume van serum en bloedcellen

geworden was resp. 618 cc. en 282 cc. We vinden hier dus een

be\estiging van hetgeen \roeger in het meergemelde onderzoek om-

trent de permeabiliteit van roode bloedlichaampjes xoor Ca-Ionen

Permeabiliteit voor chloor.

Hoewel tegenwoordig wel door niemand meer betwijfeld wordt,

(lat de roode bloedlichaampjes permeabel zijn voor chloor, hebben

wij het toch naar aanleiding van de box'cnstaande onderzoekingen

over kationen nuttig geoordeeld te onderzoeken of ook onder de

voorwaarden, waaronder de kationen K, Na, Mg, en Ca door de

bloedlichaampjes bleken heen te gaan, een beweging van chloor zou

kunnen woi'den geconstateerd. Immers tot dusverre onderzochten wij
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de permcahililoil \;ui roodc l)lne(llicliaiiiii|)jes voor j^eiiooMid aiiioti

bijna iiil«lnileiid, (k)or pliysiologisc-lie lioevcelliedcii ('<),, II, S()^, en

KOH op liet bloed Ie lalcn iiiwei-keii '). Zoii een doortreden van

chloor nu ook li' constateeren zijn. wanneer men ln'( normale evcn-

wi.-lit Inssclien roode bk)edli('liaampjes en sernm verbrak dooi' bij

lie( laa(s(e 0,2 °/„ NaCl of 10 °,'„ water te voegen?

Tot dit doel hebben wij op volkomen dexelfde wijze geëxperimenteerd

als Ixiveii, d. w. z. zoowel een bekende hoeveelheid serum als een

bekende hoeveelheid bloedli('haam|)jesbrij werd ingedroogd en verascht

en in de ascli het chloor bepaald. Dit geschiedde volgens de melhode

van Voi.H.VHD.

Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat liet (uii een uitspraak

te erlangen over het absolute gelialte aan chloor van bloedlichaampjes

en serum, het volume van beide moest vastgesteld worden.

1 l.iler bloeil werd weder evenals boven met 5 volume-percent

CO, behandeld. Vau dat (|iiaiiliiui werden 'A maal 300 cc. afgemeten.

Van deze 3 hoeveelheden werd eene behandeld met Na Cl 0,2 °/o.

de andere met water, terwijl de derde als zoodanig op chloor onder-

zocht werd.

TABEL IV.

Permeabiliteit voor Chloor.

2a 26 3a 36

In de :!0U cc bloed zijn

aanwezig in

Serum. bloedlich.

Hoeveeltieid' ii.n.AgNOaalsmaat
voor het gelialte aan Chloor in

het serum. de bloedlich.

a. :U)i> cc norm. bloed.

b. :'iio cc bloed «, waar-
van het serum be- (

deeld werd met OM'^L, i

NaCl. (

c. 300 cc bloed a, waar-
van het serum be-

\

deeld werd met 1"/,,
)

water.
'

1!*9 cc.

107 „

isi

•111 cc.

:()3

119 „

110 OG cc.

110 :!',

112.20

X^.?4 cc.

34.10

31. IS „

1) Hamuurger, Zeitschr. f. Biologie 1891, S. 405; Archiv f. (Anal. u.) Piiysiologie

1892, S. "313; 1893, S. ITjS; 1S93, S. 157; ZeiUclir. f. Uiologie 1897, S. 352

;

Archiv. f. (Anal. u.) Physiol. 1898.

Hamburger und van Lier, Archiv f. (Anat. u.) Pliysiol. 1902, S. 492.
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Uit deze experiirienteii blijkt, dat door foevoeji,ing- van 0.2 7o NaCl

aan het sei-iim, een zekere lioeveellieid chloor in de bloedlichaampjes

binnentreedt en dat omgekeerd, door toevoeging van water aan het

serum, chloor de bloedlichaampjes verlaat. (Vergel. van dezelfde

kolommen het eerste en het derde getal).

Ht't blijkt (lus, (lat onder di'Zi'lfdt' oinMdndighi'di'n, of midi'rs ijt'ze<jd

door dezelfde evenwichtsstoornissen nis mnaroiviee een doortveden van

kntionen door de hloedlichaaniiijes optreedt, ook een doortreden van

chloor plaats heeft.

Laten wij ten slotte ook nog onderzoeken ol' hetzelfde geldt voor alkali.

Penneahiliteit voor alkali.

\

Reeds bij gelegenheid van onze onderzoekingen over de permeabiliteit

\an roode bloedlichaampjes en andere cellen voor chloor en andere

anionen, waaro\'er reeds zooeven gesproken wei-d, is de permeabiliteit

voor alkali in het licht gesteld. Ook thans werd wederom onderzocht,

in hoeveri-e bij toevoeging \an geringe hoeveelheden NaCI of water

aan het sernni, de bloedlichaampjes alkali afgaven of ojniamen. Het

alkaligehalte van het sernm werd bepaald door middel van lakmoïd-

papier. (lelijk bekend, titreert men op deze wijze de gezamenlijke

hoeveelheid van het dilfnsibele en niet-diffusibele alkali.

De resultaten worden onder de reeds meer vermelde inachtneming

van de wijziging in de volnmina, in de volgende tabel samengevat.

TABEL V.

Permeabiliteit voor Alkali.

In de 100 cc bloed zijn

aanwezig

JHoeveelh. 1/25 norm. wijn-

steenzuiir overeenkomen-
de niet h. alkali v. h. serum

a. 100 cc normaal bloed
(met .")"/„ CO.,) }

01 ccscrnm-(-:!0 ccbloedlich.

b. 101 'cc bloed (a), waar-
van het serum met
ii.'i'",, NaCl bedeeld
werd

tw cc

c. 100 cc bloed (a), waar-
van het serum met r ... .,

Ui"/„ water bedeeld
''"'••"^c

werd

-\ :i:5 cc

-f:'.s.7cc

'iS.s cc

'11 'i cc

cc

Deze proeven leeren, dat door aan het sernm XaCl toe te voegen.
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albtli in (Ir hliu'dUcluuniiiijc:; hiniiyiitnuill, lenrijl door toi'roci/lii;/ v(tn

water (laii hrt sfrinit. ketzelfde (/esehietll iluch in sicrkci' iiuiti'.

Samenvatting.

De boven hesclireveii onderzoekingen lieliluMi in liool'dzaaU (of de

volgende nitkonisten geleid :

.1. Wamieer men in de samenstelling van het iihx'dvoclit een

binnen de physiologisclie grenzen blijxcnde evenvviclitsslooi'nis (nssclien

bloedlicliaampjes en sernm teweegbrengt, en wei dooi- aan liet

laatste een weinig N.aCl ot' een weinig water toe (e voegen, dan

lieeft een verandering plaats in de verdecling der anorganische be-

standdeelen over bloedlicliaampjes en sernni.

2, Deze wijziging betreft zoowel de kationen als de anionen

:

a. Wat de kationen aangaat, w gehleken, dat door toevoeging van

ü.27„ NaCl aan het serum, Na, Mg, en Ca in de bloedlichaampjes

binnentreden, iernnjl K deze verlaat.

Bij verdunning van liet serum met lO'/j water, treedt JVa binnen,

terwijl K, Mg en Ca de bloedlichaamjes verlaten.

Deze
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h. De sul). Il geiioeiiide luevoegiiig van Na ('1 ot' water aan liet

serum, had niet alleen een beweging van Kationeii, maar ook van

Anionen tengevolge. Door toevoiyiruj van een loein'u) NaCl aan hel

.ierum, bleek chloor in de bloedlichaampjes binnen te treden ; door

toevoecjing van water aan liet serum, trad chloor uit.

Ook het alkali yCO^') nam. aan de bewejjhuj deel. Door toevoeging van

NaCl aan het serum, trad alkali in de bloedlichaampjes binnen,

terwijl door toevoeging van water hetzelfde geschiedde, doch in een

\Aeinig sterkere mate.

Men kan deze bewegingen wederom op de volgende wijze ovei'-

zichlelijk weergeven

:

Serum met

0.2% NaC.'l bedeeld

Serum niet

10 7„ water bedeeld

Cl

CO3

Cl

CO,

\

Door deze waarnemingen is 0|i nieuw en door geheel andere

methoden dan \ roeger door ons werden gebezigd, het bewijs geleverd,

dat de onder pliysiologischc voorwaarden verkeerende roode bloed-

lichaampjes anionen doorlaten.

3. De conclusie omtrent het doortreden van Na, K, Mg, Ca en

Cl berust op de uitkomsten van (luantilatief-choniische analysen van

genoemde stoffen in het serum ; die uitkomsten xonden steeds een

bevestiging in de quantitatieve bepaling dezer stoften in de bijbe-

hoorende bloedlichaarapjesmassa.

4. Kort saamgevat geven de beschreven resultaten dus

het recht de stelling uit te spreken, dat de bloedlichaampjes

onder physiologische voorwaarden permeabel zijn voor

kationen zoowel als voor anionen ot indien men zich niet wenschl

te plaatsen op het standpunt (ier ioiienleer, voor metalen en
zuurradicalen.

Dit resultaat is, voor zoover het de kationen (metalen) betreft, in

tegens|)raak met de algemeen heerschende opvatting.

Deze berust op een onderzoek van Uürukk, volgens hetwelk bij behan-
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(leliiii; vuil bloed mol Uool/.imr, licl scniiii /.ijii ^^cliiille ;i;ui luitri cii

kalium beliicid, en stilK\vijf>en(i lieefl iiieii nu verder do ondoordriiig-

batirlieid van bloedlicliaanipjes voor kalium- en iialriuiiiioneu over-

gebraclit op calcium en mafiiiesiuni Wanncpr men eciiter (JiiRiiKu's

proef nader bestudeert, dan blijkt, dat de lioeveellieid bloed, door

dezen onderzoeker voor zijn analysen gebruikt, sleclils JÜO cc. bedroeg,

een (|uanlileit, vee! te klein oiii daaniit een besluil Ie kunnen Irekkon

voor liet doorgaan van K en Na. Immers de hoeveelheid kalium, in

het serum van lOÜ cc. l)loed aanwezig (O.Oiö gr. K,O), is te gering um

een vermeerdering of vermindering van 5 "/» 'ïict zekerheid te kunnen

aantoonen. Om eenigszins betrouwbare resultaten te kunnen krijgen,

moet men met een veel grootere hoeveeliieid bloed arbeiilen eu dan

ter controle, naast liet serum, de bijbehoorende bloedlichaampjes

analyseeren, hetgeen GtJRitER verzuimde.

Meer uitvoerige kritische beschouwingen, ook ten aanzien van de

anionen, vindt meii in onze mededeeling in de Arciiives Inter.ialionales

de Physiologie. Daar woi'den ook gronden aangevoerd, die ons

nopen het doortreden van sloü'en tot een uitwisselen van io7ien terug

te brengen.

5. Wat de voorwaarden voor liet doortreden van kalioncn aangaat,

zoo stellen wij ons, mede op grond van vroegere onderzoekingen

over het doortreden van Ca, voor, dat dit slechts plaats vindt, waar

een uitwisseling mogelijk is met gelijj-: waardige of ongelijkwaardige

Kationen aan de andere zijde. En deze mogelijkheid is gegeven, zoodra

een evenwichtsstoornis, in de normale chemische samenstelling van

serum en bloedlichaampjes-inhoud voorhanden is. Onderzoekt men nu

verder waardoor op haar beurt weer die evenwichtsstoornis kan tot

stand komen, dan blijkt, dat dit in de eerste plaats mogelijk is door

verandering in de osmotische drukking van het bloed, waardoor

de dissociatie gewijzigd wordt en wel in de bloedlichaampjes op

andere wijze dan in het serum. Verder treedt een exenwichtsstoornis

op, wanneer aan het bloedvoclit stolfen worden toegevoegd, zooals

C()j en zouten. Van deze beide oorzaken voor evenwichtsstoornis

bleek, bij het calcium althans, de verandering van osmotische druk-

king een overwegenden invloed te hebben (l.c).

(5. Dat de beweging van kationen en anionen door cellen ook
voor het leven beteeke.nis heeft, hebben onze vergelijkende onderzoekin-

gen over den invloed van KCl, NaCl, NaBr, KI, Nal, NaFI, en ook
van het Ca op de pliagocytose, duidelijk in het licht gesteld.

Groningen, Juni 1910.
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Scheikunde. — De Heer van dkr Waai,.s biedt eene mededeeling

aan van Dr. F. E. C. Schekfer : „Over de continue sainen/uuii/

tusschen de driephasenltjnen, welke de evenwichten tusschen de

beide componenten in vasten toestand respect, naast vloeistof

en damp aangeven in een binair stelsel.''

(Mede aangeboden door den Heer Holleman).

Naar aanleiding van de theoretische verhandeling van Prof. van

OEI! Waals over het evenwicht van een vast lichaam naast eene

tlnïde phase, in liet bijzonder in de bnnrt van den kritischen toestand/)

l)estudeerde Smits in 1905 de vei-borgen evenwichten in de P-x-

doorsneden door de ruinitedgiuir van Bakhuis Rooze.boom beneden het

entectisch punt -). De beide lijnen voor de tluïde pliasen, die met

A, resp. niet vast B coexisteeren snijden elkaar in de isotherine

doorsneden beneden het eutectisch punt bij twee driephasendrukken :

Sa^bI^ en SaSb^t, die hier beide stabiele toestanden aange\en voor

dp
het geval, dat — van de vast-vloeistoflijn der componenten negatief

dt

is, wat in bovengenoemde verhandeling werd verondersteld.

Daar eene nadere stndie over het beloop van de lijnen .S'^-Fl'iïde

en 5i,-Fluïde ons inzicht kan verschaffen over den continuen samenhang

van de beide genoemde driepliasenlijnen ir. de ruimtefigunr, wil ik

Iiaai' ligging nagaan voor het meest eenvoudige geval : volkomen

menging in den vloeistoftoestand, ontmcnging in den vasten toestand

en geleidelijke daling van den coexististentiedruk L — G van de

eene naar de tweede component.

Beschouwen we daartoe den toestand bij eene temperatuur, iets

boven het qnadrupelpunt gelegen, dan zullen in de l"-,i'-figuur de

lijnen voor constanten druk een beloop verioonen als in Fig. l is

aangegeven, waar langs eene isomelrische lijn de druk voortdurend

stijgt van ,/; ^ O tot .i-^l. Deze isopiesten hebben eene vertikale

raaklijn op de lijnen elif en ilJc, de meetkundige plaats, waar —~
dv°

op liet ijv,/;-vlak van de tluïde phasen nid is.

De punten H en G, resp. S en R, gelegen op de hinodale lijn

ab en cd, wijzen de vloeistof en damp aan die onder driephasendruk

resp. naast Sa en Sb kan optreden.

Denken we ons nu loodrecht op het vlak van teekening de bij

1) Kon. Acad. van Weteusch. 31 October 1903.

2) Kon. Acad. van Wetenscb, 30 December 1905.
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olUe /• CU ./ liflmurciidf wuunlon Viiii ip urgc/.cl. ilaii /.al liij lid

rollen \;ui lid raak\ lak iloin' »I\. {^^) o^*-''' 'i^-'' ()|)|icr\ lak «Ier llnïili'

|iliaseii cciK' lijn /J, IJ /)/').] h' woidcii liosolirovon, welke ile llnïdc

|ilia!^cii iiuiiii'cet't, welke naast do eerste i'oni|Mnieiil in \asten toestaml

kunnen vodikomen. N'olkonieii analoog liiei-niedo ontslaat door wen-

telen \an hel raakvlak door ip {W') eene lijn ^,>/.'/'V>.VJ/<S7\', welke

(ie tlnïde pliaseii aanwijst, die met S/i coexistceren -. op /Jï en Q/i

treedt vast .1, rcs|i. vast B stabiel naast eenc Sïi^j'l'ii^i^ i>l' ; "'I'
^^^"^

en .S'A' naast eenc vloeistofpliase ').

De heide f!,enocuido lijnen liehlten i'lk een |innl \an niaxiiniiin- en

een van niiniinnnidrnk, nl. daar. waar ze de sjiinodalc iijn [ci//' en

iiid) snijden. Dat wei keiijk in de snijpnntcn met de .sjtinodalc lijn

de isopiest aan de coexisteiitielijn vast-llnïde raaict, is dnidelijk nit

de xeriielijkini;-, door v.\n dkk W.\.\i,s afgeleid'):

de''/
'

(t,iy " \d.v,j^ dvf \diBfdvf^

Op de spinodale lijn is de t'aetor \an .e.,— .rf nnl ; daar de ovei'ige

grootheden in deze vergelijking in li2t algemeen alle eene eindige

dp
waarde hezitten, is — nnl, wat dns op het optreden van een ma.xi-

d.i-f

mum- of \an een niininuiin-di-nk wijst, lielwelk dus in de punten B
en M fminiinuni) en P en 1) (maxiinnui) gesehiedl.

In de punten ^1, E, X en O, waar de nodenlijn Vast-Flnïde aan

de isopiest raakt, is Vsf^{). Uit de bovengenoemde vergelijking volgt

dp
derhalve, dat in de genoemde pnnten de waarde van — oneindig

d,r.f

groot is.

Gaan we dns nu het verloop der drnkwaarden op de beide coexis-

tentielijnen »S'.i-Flnïde en »SL'-Fluïde na en eonstrneeren we met beimlp

daarvan de correspondeerende 7^-.x'-figuur (F'ig 2), dan zullen dns de

P-.r-Iijnen in A, X, E en O eene vertikale raaklijn vertoonen ( F,y=:0),

in D, F, B en M eene liorizontale raaklijn (punten van de spinotlale

lijn) en in de pnnten K, 1 en E eene snijding vertoonen (driephasen-

drukken). Uit eene gemeenschappelijke beschouwing der F-.i'- en P-x-

figiuir zal dan tevens blijken, dat de tahüjke andere snijdingen in de
laatste slechts toevallig zijn en geen coëxistentie van Sa, Sn en één

1) Hierbij is aangenomen, dat de vaste stotTen beide smelten onder voluum-
vergrooling.

-) Gont. Il, Vó en 1. q.
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fluïde pliase aangeven, daar tle snij|Minleii niel één, maar twee ver-

schillende flnïde pliasen met verscliillend \olitme representeeren.

l)ij de temperatuur, op welke de figuren I en 2 betrekking hebt)en,

treden dus vijf driepliasendrukkingen op:

SaTM, SbLG en SaSbL (stabiel), SaSbG (metastabiel) en SaSbFI
(labiel) ')•

Wanneer we nu nagaan, welke veranderingen bij temperatuur-

wisseling optreden, dan blijkt, dat \]\,ast> welke waarde onder liet

tfvvlak voor de fluïde pliasen is gelegen, bij stijging van temperatuur

\,h

Vr'^V^^ ^iiindci' daalt dan liet i|'-vlak voor dezelfde temperatuui'-

verliooging. Het punt der vaste stof nadert dus bij temperatuurs-

verliooging liet tj'-vlak der fluïde pliasen ; dientengevolge zal de lijn,

welke door het wentelend iaak\lak aan het oppervlak wordt be-

schreven meer naar de zijde van de vaste pliase verschuiven ; de

lijn LGEDCBAK verschuift dus naar links, (211P0XMSK uaav

rechts.

Het gevolg van deze verschuiving zal dus zijn, dat de punten

1 en F elkaar bij verhooging van temperatuur naderen om eindelijk

in één punt samen te vallen, waar dan de beide krommen der met

Sa en Sb coexisteeerende fluïde phasen elkaar raken

Volkomen analoog hiermede zal het duidelijk zijn, dat bij daling

van temperatuur de punten / en A' elkaar naderen om eindelijk

evenzoo in één punt samen te vallen. Vi'x'irdat evenwel / en A'

kunnen samenvallen, zal K binnen de hinodale lijn en dus in het

metastabiele gebied moeten komen; juist op het oogenblik, dat A^ de

binodale lijn passeert, zal F uit het metastabiele gebied in het stabiele

overgaan; deze overgang heeft plaats in het qnadrupelpnnt, waar

juist stabiele coëxistentie van vier phasen mogelijk is.

We concludeeren dus, dat er een temperatnurlraject zal bestaan,

waar drie driephasendrukken optreden, dat begrensd wordt naar

hooge temperatuur dpor het samenvallen van / en /', naar lage

temperatuur door het samenkomen van K en /. Dit zal dus tenge-

volge hebben, dat de beide driephasenlijnen Sa Sb L, en Sa Sb O in

haar P- J'-projectie continu samenhangen.

Om over de gedaante van deze verbindingslijn te kunnen oordeelen,

willen we de transformatie bij temperaturen, waar / en F elkaar

naderen iets uitvoeriger nagaan.

Wanneer we bedenken, dat in D en P (jMinten van de spinodale

1) Ter wille van de duidelijkheid is liior dat gedeelte der lluïde phasen tusseheii

de spinodale lijn met „Fl" aangegeven.



( 232 )

lijn) lic is()|.ii'sl ;i;ui (Ie coexisleiilielijiieii Viisl-Flnülo i;iakl cii <l;il

(lus liij s:uiieii\iill(Mi \;iii I) cii /' do l\vc(^ hikUoti iinodzakclijk ('•('ii

f;eiiieeii.sciiii|)|K'lijke nuiklijii ziiIIcmi luocleii lichbi-ii, diiii lilijkl, (hit

(Ic beide siüjitniileii noodzakelijk oji de spiiiodale lijn y.idlen moeien

samenvallen. Wil dil dus t>eseliic(len, dan zal / zicli door (i en 7''

door E moeten l)e\vejj,eii, eeiic noodzakelijkheid, die we direct uit

de F-A'-fignnr allozen en welke voor de y'-,f>lignnr liet f^evolf-' heeft,

dat even vó()r do rakinj;- eene ligging optreedt als in ligunr 3'' is

aangegeven. (In de V-x- en 7'-,(-projec'tie van fig. 3" en 3'^ zijn de

con-esi)ond(>erende punten door gelijknamige letters aangegeven). Met

punt T is hier ccn inmt van i(>e\allige snijding; dit zal duidelijk

""»['

zijn lii| licschoiiwing van de lijn = *', welke in lig. 3" is aan-

gegeven. Het punt, waar = de lijn //>)/'' snijdt, heeft lioogeren

di'idv dan liet puni van gelijke .r. van de lijn //'/'' en in hot snij|)unt

van = (t met deze laatste is de druk hoogcr dan in het imnt

van gelijke x op de lijn IDF. Het zal dindelijk zijn, dat er ergens

op IDF een punt zal zijn aan te wijzen, waar gelijke druk lieerscht

als in een punt van gelijke ,( op IPF; dit punt is liet snijpunt 7.

Bij verliooging van temperatuur verschuift nn 7 hoe langer hoe

meer naar de lijn — =: 0. Heeft het deze lijn bereikt, dan zijn /

en T samengevallen ; in dit punt treedt derhalve raking op, zooals

in de figg. 4' en 4'' is aangegeven.

Komt nu bij verdere temperatuursverhooging het punt / tusschen

de binodale en spinodale lijn, dan hebben de punten J en J" van

fig. 3'' hnn plaats verwisseld. (Zie fig. 5" en 5''). Het zal dnidelijk

zijn, dat hier weer het punt van toevallige snijding 7' correspondeert

met een punt in de figuur 5' van de lijn OV en UW van gelijke

X en tevens liggende op dezelfde isopiest.

Verhoogt men de temperatuur nog meer, dan zullen eindelijk de

punten 7 en F samenvallen in D en P. Daar nu steeds p/ en

Pp<C/>n en —— positief is (omdat F zich beweegt langs de spinodale
^ ^ dl

lijn naar de zijde van hooger druk en tevens de druk in elk punt bij

temperatuurs\erhooging stijgt'), dan zal het samenvallen van I en F

dp __ W,au tr ,ƒ
1) Dil k;iii ocili blijken uil -77ïr = 7ïrf^> tlaar IV in P negatief is en Wsf

d-lx 1 Vsf

eveneens.
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dpi fJpF

met F noodzakelijk het gevolg liebbeii dat ook t^ ^n — positief

djyj dpp
zijn. Bij liet samenvallen van / en F zullen tevens — en

dp PFs/- ,
, , ,,. T7 1

geliik worden, daar in -^ = —-^ de grootheden 11,/- en V,/ dan
^ •' dJ,I V,f

dp __ W,f

'ƒ

op één en dezelfde fluïde i)hase betrekking hebben. Bij voortgezette

temperatuursverhooging blijven slechts toevallige snijdingen in de

P-a;-doorsnede over.

In de P- J'-projectie zal dus de driephasenlijn 5,i -»S'i3 -Fluïde steeds

dp
positieve waarden van ^^ hebben '); er bestaat een temperatuurtraject,

dl'

waar de druk bij constante temperatuur driewaardig is ; de stabiele-

metastabiele tak hangt met den labielen door middel van een keer- of

snavelpunt samen. De samenhang is in de P-2'-projectie van fig. 6

Natuurkunde. — De Heer Zeeman biedt eenc mededeeliiig aan

mede namens den Heer Winawer : „De mngnetiache splitsinc/

van absorptielijnen in verband met het spectrum der zonne-

vlekken" . (Derde mededeeling).

Schuine stand der trilUmjen uanaetoond met een --plaat.

34. De in onze beide eerste mededeelingen "-) gepubliceerde waar-

nemingen vallen in het gebied tusschen t> = 90° en >> = 39^ met

inbegrip der beide hoofdrichtingen. Op het nog overblijvende gebied,

tusschen 9- = 39° en 0^, hebben de [)roe\en betrekking die wij nu

willen behandelen.

Dit gebied is zeer interessant omdat daarin de hoek 0-^ van Lorentz,

welke de gebieden van het longitudinale en transversale effect scheidt,

moet gelegen zijn. Het experimenteel bewijs te leveren van het be-

staan van dezen hoek was het voornaamste doel van dit derde deel

van ons onderzoek en wij ineenen dit ook bereikt te hebben.

1) Eene volkomen anulogü buschomviiii; kun worden toegepast op het samen-

vallen van I en X.

-) Deze Verslagen, .laniiari 1910, April fltlO.

IG

Verslagen der Afdeeling iNatuurk. Dl. XIX. A". 1910/11.
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Vooraf ecliler willen wij iiog cciie iiiclliode bes|irckeii, waarmcilc

(Ie uitUomsleii (24—32) over den schuinen stand der trillinj,'sellipsen[

\an (Ie hiiitonste coninonenlen en dien der trilliiiKe;i in <le middelste

('oniponenteii, zonder omkecrcn van den strooniin den clectromagiieet,

knnnen worden aangetoond.

Terwijl in onze \roegere proeven liet verscidl in intensiteit der

coniponenten, dat door liet omkeeren van den stroom ontstaat, liet

bewijs voor den sclininen stand levert, kan dit nicl een Iiaifgolf-

lengteplaat, zonder omkeeren worden gegeven.

Een -plaat, waarvan een der hoofdrichtingen iiorizontaal loopten

begrensd volgens eene horizontale lijn wordt dicht bij de lichtbron

geplaatst. Trillingen van de lichtbron, welke een zekeren hoek met

de begrenzingslijii maken, zullen na doorgang door de plaat over het

dubbele \an dien hoek gedraaid zijn. Men kan hel nu gemakkelijk

zoo inriclilcn, dat het gezichtsveld in twee deelen verdeeld wordt,

boven — zonder plaat, onder — met een plaat. De richtingen van

niltreilende 1 rillingen maken dan gelijke hoeken met een horizontale lijn.

Een scherp beeld van de scheidingslijn werd door een Nicol heen

op de spleet van den spectroscoop gevormd.

In een der jjrocven was i> ^ 39^, terwijl de trillingsrichting van

den Nicol onder een hoek van 35° met den horizon stond. De waar-

nemer ziet nii (Ie magnetische componenten in beide helften ongelijk

sterk.

Het bleek mogelijk het verschijnsel te photographeeren ; kleine

veranderingen in de dichtheid \an den damp, die bij eene anilere

methode van waarneming gemakkelijk intensiteitsveranderingen van

het verschijnsel kunnen voorspiegelen, zijn thans zonder invloed. Oj)

beide helften van het gezichtsveld toch, strekt zich thans een invloed

dier veranderingen uit. Wordt de richting van den stroom omgekeerd

dan verwisselt het onderscheid tusschen boven en beneden van teeken.

Verband tusschen de helling der ellipsen in bijzondere gevallen.

35. De richting van het magnetische veld, en die van voortplaji-

ting van den lichtbundel, welke de gemagnetiseerde lichtbron door-

loopt, bepalen de richting waarheen de trillingsellipsen overhellen (25).

Keert men nu de richting van het magnetische veld om dan verandert

ook het teeken van de helling der trillingvSellipsen. In fig. 3 (§ 25)

wei'd het experimenteel ge\onden verbaiul tusschen de drie genoemde

richtingen vastgelegd.
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Laat de magnetische kracht volgens OF zijn

gericht, en laat de lichtbundel zich door de

gemagnetiseerde vlam O, in de richting OS
voortplanten. De helling van de ellipsen is

voor dit geval in tig. 6 aangegeven. Het op

den straal normale vlak met de ellips is om
de stippellijn neergeslagen.

Hoe zal het met deze helling zijn, indien de

lichtbron in de richting OS' door een licht-

bundel wordt doorstraald ?

Een antwoord op deze vraag \erkrijgt men

door toepassing van de bekende methode der

spiegelbeelden.

Den geometrischen vorm van alles wat tot een zeker systeem

behoort benevens de phvsische toestanden in het systeem, die door

middel van geometrische figuren kunnen worden voorgesteld, kan

men zich in een vlak 1" gespiegeld denken. Het nieuwe door spiege-

ling verkregen systeem is een mogelijk systeem.

Uit systeem I, ontstaat dan, indien als V een vlak loodrecht o\)

het vlak van teekening en evenwijdig aan Oi*' wordt gekozen, systeem U.

tig.

Y

Fig. 7.

Door de spiegeling \vordl het magnetische veld omgekeerd; immers

vóór men het spiegelbeeld ervan neemt, moet het door de stroomen

van Ampèrk, die het kunnen te weegbrcngen, worden vervangen.

De pijl F'0' lo(ipl dus in 11 van /•" naar O'.

16*
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Wordt \or\olgoiis iii systeem II liet \rM oiiigcUcerd dan vcraiidci't

de lielling der elli|)s van leeken.

Wij liesliiileii dan dal (fig. 8), indien (>^de

riohting van liet veld is, de liellinji: der eili|)seii,

in N zoowel als in <S" waargenomen, steeds van

links onder naar rechts boven is gericht.

Met den |)olariscoop van Savart kon dit

alles experimenteel bevestigd woidcn.

.Men kan de uitkomst ook afleiden mol be-

liulp van het experimenteel in ^ 26 gevonden

resultaat over de helling der ellipsen in het in

de richting OP uitgestraalde licht (zie dg. 6).

g Het nauwe verband tusschen emissie en

aiisorptie laat dan ook een besluit toe over wat

in de i-ichting (AS' zal worden waargenomen.
Fig. S.

Onderzoek naar het bestaan onu een hoek ö-, (^ 36*—§ 46).

36. ^lou kan o|i verschillende wijzen het bestaan van een hoek

0^,, die de gebieden van het longitudinale en van het transversale

eftekt scheidt, trachten aan te toonen. Het meest direkte bewijs zou

zijn, indien men bij gegeven magnetische kracht de dichtheid van den

damp zoo kon veranderen, dat ten slotte de richting der trillingen in

den uittredenden bundel een hoek van 45° met de verticaal maakt.

Men zou bij {>^ zelf waarnemen. Volgens dit plan te werk gaande

zijn wij op moeilijkheden gestuit.

De beteekenis en het bijzondere van den hoek >>, worden echter

ook bewezen, indien men eigenaardige verschijnselen kan aantoonen

die moeten optreden \^anneer de richting van waarneming een hoek

met de krachtlijnen maakt die tusschen 0^ en &^ ligt. Het resultaat

\an onze proeven is eene be\estiging van de theoi'ie.

Wij zullen uit onze talrijke proeven tot beide groepen behoorende,

er enkele uitnemen.

37. Waarnemingen bij & = 32"^. Voor waarneming bij dezen hoek

waren opzettelijk poolstukken met een halven tophoek van 32° ver-

vaardigd uit week ijzer. Het magnetische veld was voldoende om
den f.ard der splitsing in het spectrum der 1ste orde \an Kowland's

tralie vast te stellen.

De aandacht weid in het bijzonder op de middelste componenten
gevestigd. Men kan gemakkelijk constaleeren dat de trillingen in die

componenten schuin staan. Om een helling van juist 45° te kunnen
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aantooiien werd een plaatje kwarts Joodreolit op de kristalas geslepen,

en van precies 2 m.ni. dikte, in den liclitbiindel gebracht. Dit plaatje

draait hel polarisatievlak voor Na-licht over 2X21-7 = 43.4'' en

zou dus trillingen die een azimut van 45° hebben, na doorgang bijna

juist horizontaal of verticaal maken.

Tusschen het plaatje en de S[)leet van den spektroskoop was een

kalkspaathrhomboeder geplaatst ; van eene horizontale spleetvormige

opening dicht bij de lichtbron, werden nu twee beelden loven elkaar

gevormd. In het eene komen alleen de verticale, in het anilere de

horizontale bestanddeelen van het invallende licht.

De middelste componenten, die zich bij dezen hoek >> slechts als

schaduwen tusschen de uiterste componenten \ertoonden, waren al

naar de richting van den siroom in den electromagneet of alleen in

het bovenste of alleen in het onderste der twee beelden zichtbaar,

indien de dampdichtheid goed gekozen werd.

Toch bewijst deze proef nog niet dat inderdaad de trillingen van

de middelste componenten onder een hoek van 45^ met (.lan horizon

ti'illen. Men moet nog rekening houden met de niet zeer groote

gevoeligheid der methode.

Wel bewijst de proef dat de trillingen schuin ten o|)zichte van den

horizon, onder een hoek van misschien 20^ of 30° geschieden.

Dat de trillingen niet onder 45° geschieden bewijst een proef met

den kalkspaathrhomboeder alleen, zonder het kwartsplaatje. Men ziet

nu een duidelijk verschil tusschen het bovenste en onderste beeld,

dit zou niet mogelijk zijn indien de helling der trillingen 45° bedroeg.

Maakt men de dichtheid van den damp groot dan woidl het verschil

tusschen b()\cu en beneden minder.

Alle proeven die genomen werden om de helling nauwkeuriger te

bepalen voerden niet (ot een beslist resullaat. De geringe intensiteit

van de middelste componenten, de zwakke splitsing (welke juist,

volgens de theorie voor de waarneming noodig is), storing der waar-

neming door de nabijheid der buitenste componenten, en waarsciiijnlijk

ook het zwak elliptisch worden der trillingen verklaren de moeilijkheid

der metingen.

Bij onderzoek zonder spektroskoop, alleen met den polariskoop van

Savart, bleek het uitgestraalde licht bijna niet gepolariseerd te zijn.

De streepen in den polariskoop waren zeer zwak. Dit is duidelijk,

daar bijna al het licht van de uiterste componenten afkomstig is,

deze ieder nagenoeg volkomen cirkelvormig gepolariseerd licht uit-

zenden en wel een gelijk aantal componenten rechts als links. Voor-

zoover men nog de strepen zien kon, bleken deze onder een hoek

van ongeveer 42° met de verticaal te staan.
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,'^8. Do iiK'llioiio van liot oniiclijUiuiiliuc \ol{i ') schoon de moge-

lijklieid Ie opoiioii om omniddcllijk do \oldslorktc af Ie lozen, die

bij gekozen dampdiolitlieid, aan i>, lyeantwoordl. Voor i> = 39° werd

met belmlp van een gescliiUte lens een verkleind l)ecid van de polen

van den eleolroniagneet op liet voorvlak van de spleet van den

spcctroskoop geworpen. De magnetische spJitsing zal nu op verschil-

lende hoogten sterk uitecnloopen en men neemt in den stigmatischen

spoctroskoop de bekende, vroeger afgebeelde, S|)oelvorinige splilsings-

lignur waar; tiians echter, omdat wij met het inverse ellect werken,

als vrij donkere lijnen o|) een lichten achtergrond. Een Nicol werd

met zijn trillingsvlak onder een hoek van 45° met den horizon

geplaatst. Indien nu ergens in de gesplitste lijnen de trillingen onder

een hoek van 45^ hellen, zal men daar de componenten zeer donker

moeten zien. Dichtheid en veldsterkte voor dat bepaalde deel der

componenten zullen aan een ïfj =^ 39^ beantwoorden.

Deze proef gaf geen dnidelijk resultaat, hoewel ook nog de dicht-

heid van den dani|) binnen vrij grooio grenzen werd veranderd.

De verandering van den polarisatie-toestand in de splitsingsfiguur

is voor ons oog blijkbaar te geleidelijk, om op de aangegeven wijze

het bestaan van v>j te bewijzen.

Zooals toch onze volgende proeven leeren (39—46) kan het bestaan

\an zulk een bijzonderen hoek als experimenteel vastgesteld worden

beschouwd.

39. Om bij nog kleinere hoeken & te kunnen waarnemen, werd

bij alle volgende proeven van het spectrum der tweede orde van het

groote tralie van Ro\vl.\nd gebruik gemaakt. De lichtsterkte is nog

alleszins voldoende en men ziet veel meer details. Het blijkt nu nog

mogelijk de verschijnselen zeer duidelijk waartenemen niet pool-

stukken, die zoo spits zijn afgedraaid, dat & = 26" kan worden

genomen. Bij damp van gemiddelde dichtheid (10) zijn nu alleen de

buitenste coniponeiiten bij het (piartet en sextet zichtbaar, het ver-

schijnsel is als bij het zuivere longitudinale effect. Eerst wanneer de

dainpdiclithcid zeer groot wordt gemaakt, komen de middelste com-

ponenten te voorschijn. Deze bleken echter (40; van aard veranderd

te zijn, zooals het onderzoek van hun polarisatie-loestand leerde.

Gemakkelijker kan men den polarisatie-toestand onderzoeken, indien

de componenlen verder gescheiden zijn. In de volgende proeven is

dit het geval en wij doen dus beter die uitvoerig te beschrijven.

40. Een nog kleinere hoek tusschen de richtingen van den licht-

') Zeeman. Deze Verslagen April 1906, November 1907.
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straal en van liet magnetiscli veld cii tocli grootcire splilsing- dan hij

de proeven van § 39 wordt verkregen, indien men door doorboorde

polen heeiiziet, den bundel in liet magneetveld echter door middel

van 2 kleine prisma's laat afwijken. Eene opmerking van den Heer

WERTnKiM Sai.omonsox gaf ons aanleiding prisma's te beproeven.

De uitvoering der proef voor & = 16° is uit de nevenstaandc

figuur duidelijk.

Fig. 9.

De jirisma's zijn bevestigd op koperen buizen, die in de doorboorde

poolstukk'eu van een du Bois eleotromagiieet worden gesloken on om
hnime as kumien draaien. Het is hierdoor mogelijk de prisma-vlakken

evenwijdig te stellen en de ribben verlioaal.

Een nadeel aan deze methode verbonden is dat na eenigen lijd

de prisma's aan den binnenkant met een wit laagje neerslag worden

bedekt. Vooral bij zeer dichte dampen komt dit voor.

De waterdamp, welke dadelijk na het inbrengen iler vlam op de

prisma-vlakken neerslaat, gaat S[ioedig weer weg als de temperatuur

der prisma's is gestegen. Om het gevaar van springen Ie vfininderen

zijn de prisma's op eenigen afstand van de eindvlakken der pool-

stukken aangebracht.

Ook bij groote dichtheid van den dam[) (3'''-' stadium § 10) en

een veldsterkte van bijv. 20.000 Gauss ziet het verschijnsel er uit

als bij het zuiver longitudinaal elfect. Geen spoor van de middelste

componenten is zichtbaar.

Nadat echter de daraj) zoo dicht gemaakt werd als maar mogelijk

was met een glasstaaf, voorzien van gesmolten keukenzout, in de

gaszuurstofvlam, kieeg men bij D^ twee nieuwe zwarte lijntjes
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te zien ; zij kwaiuon tpiicn dcii \ rij donkcN'en aclilcr.uroiid dcM' vc>r-

broedc biii(ciisle conipoiuMitcn, duidcjijiv xoiir den dan.

Deze nieuwe lijnen welke op de plmils tli-r fii/nn'tistr ciinipn/iriiti'n

staan, zipi niet (jejiohriseerd (zie 41—44).

4J. Wij zijn tol dit besluit gekomen omdat wij op ficcn enkele

wijze verscliijnselcn van polarisatie bij die nienwe componenten

konden aantoonen.

Vooreerst gat' de di-aaiing van een Nicol, die \u(\v de s|)ieot van

den spectroskoop was geplaatst geen verandering in de intensiteit der

lijnen, wel in die van den achtergrond gevormd door de nagenoeg

circulair gepolariseerde buitenste com[)onciiten.

42. Vervolgens werd de Nicol verwijderd en eene kwart-golfplaat

niet de hoofdrichting onder 45"^ in deu bundel geplaatst, terwijl bij

het magnetisch \eki eene breede horizontale spleet was aangebracht.

Met een kalkspaathrhomboëder kan men lui twee volden verkrijgen,

en de tegengesteld circulaire trillingen van elkaar scheiden.

Hij niet dichten damp is het verschijnsel

bij />), als in de fig. 10'' wordt voorgesteld.

De vei'ticaie lijn is de absorptielijn afkom-
-^ stig van de electrische booglamp.

Wordt nu de damp zeer dicht gemaakt

dan wordt het verschijnsel als in tig. lO'^

is afgebeeld. Nieuwe comjjonenten komen[ in de aanvankelijk heldere velden voor

^H' den dag.

SJ^^ De plaats der nieuwe componenten komt,

^H I voor zoover dit met het oog kan wordeii

^B 1 beoordeeld, met de binnenste componenten

jHB .1 van her (puuirui)let overeen. Eene uitme-

Fig. lU. tiiig van eene, wel is waar niet zeer

traaie, pbojographische opname van het verschijnsel bevestigt deze

waarneming binnen de grenzen der waarnemingsfout.

Wat de polarisatie der nienwe lijnen aangaat willen wij het

volgende nog opmerken. Men zon uit tig. lO'^ alleen, kunnen besluiten

dat de polarisatie der binnenste componenten eene circulaire is van

teeken tegengesteld aan die der buitenste componenten.

Hieruit zou dan volgen dat de binnenste componenten onder

de omstandigheden der proef door positieve electi'onen worden

teweeggebracht.

.Het is wel onnoodig over de niet gioote waoischijidijkheid van
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zulk eene liypotliese uitteweiden, daar zij (ioor de volgende proef

weerlegd wordt.

42. Draait men nl. de kwart-golfplaat in haar vlak zoodat de

hoofdriciiting meer en meer den horizontalen stand nadert, dan neemt

de intensiteit der buitenste componenten af. Al spoedig ziet men nu

dat de binnenste componenten, die eerst in twee der quadranten

door de zwarte, breede, buitenste componenten niet gezien konden

worden, boven en beneden de horizontale scheidingslijn onveranderd

doorloopen.

Is eindelijk de hoofdrichting van de kwart-golfplaat liorizontaal ge-

worden, dan is er wat de binnenste componenten betreft geen, en

wat de buitenste velden aangaat nauwelijks, eenig onderscheid tus-

schen boven en beneden te zien.

43. Uit het geheel der proeven van ^ § 41 en 42 mogen wij be-

sluilen dat indeidaad onder de omstandigheden der proef de binnenste

componenten van hel nieuwe quadru[)let ongepolariseerd zijn.

Deze uitkomst schijnt paradox, omdat men zoo langzamerhand er

zich aan gewend heeft om alle componenten van eene magnetisch

gesplitste en verplaatste lijn gepolariseerd te verwachten.

Toch is de uitkomst met de theorie in overeenstemming, althans

wanneer men op de middelste lijnen \an het quadrnplet toepast wat

theoretisch voor de middelste component van het triplet is gevonden.

Zooals LoRKNTZ heeft bewezen kunnen zich in het geval van een li'iplet

voor eene frequentie n ^ i\ en voor ö- <[ .9-,, twee tegengesicid ellip-

tisch gepolariseerde bundels voortplanten, die even sterk geabsorbeerd

worden maar ongelijke voortplantings snelheden hebben. De karak-

teristieke ellipsen zijn voor beide bundels hetzelfde, maar zij worden

in tegengestelde richting beschreven (zie ook § 22 boven).

Daar de absorptiecoëfficiënt en van beide bundels gelijk zijn, kun-

nen dus door een gemagnetiseerden damp in een continu, niet gepo-

lariseerd, spectrum alleen niet gepolariseerde ahsorptielijnen worden

teweeggebracht.

44. De toepassing die in § 35 van het theorema der spiegelbeelden

werd gemaakt, had voornamelijk ten doel om te doen zien dat het

er voor de helling der ellipsen niet toe doet naar welken kant, in

een horizontaal vlak, de prisma's den lichlsti'aal van de krachtlijn

doen afwijken.

45. Quiidniijlct voor i> = 0. Door de dampdichtheid nog grooter
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te maken dan voor de waarneniiiif? in § 43 noodig was, is liet ons ook

gelukt zelfs in de richting d = ü de twee niet gepolariseerde, aan de

binnenste componenten van het quadruplet beantwoordende, compo-

nenten waar te nemen. De buitenste componenten zijn dan cciiter

reeds buitengewoon wazig geworden.

Merkwaardig is l)ij iloze proef, dat de l)eide nieuw verschijnende

componenten betrekkelijk zoo scherp zijn. De theorie van het ver-

schijnsel schijnt op het oogenlilik nog niet zoover uitgewerkt te zijn,

om hiervan rekenschap Ie geven.

In overeenstemming met de theorie is het (altijd in de onder-

stelling dat die op het quadruplet mag worden toegepast) dat voor

^ =r: 0° de dichtheid van den damp grooter moet zijn dan voor {f = 16°

om de nieuwe lijnen ziclitbaar te maken. Immers volgens de formules

(42) en (2(i) van liORP.NTZ (zie de verhandeling iii § 1 boven geciteerd)

wordt de index van absorptie bij het afneuien van '> kleiner.

Wij meenen door de proeven (.39—43) bewezen te liebbeu dat er

een hoek ï>-, bestaat.

Immers alleen in een gebied tusschen een hoek i'l, en O zijn ver-

schijnselen als die in de laatste % werden beschreven, te verwachten.

In de e.->jperimenteele bevestiging der voorspellingen van Lorf.ntz,

die wij in § 23 formuleerden, mogen wij een nieuw bewijs zien van

de volledigheid waarmede Voigt's theorie van het inverse magnetische

efl'ekt de verschijnselen beschrijft.

Eene nauwkeui'iger meting \an x>, voor een gekozen dichtlieid

van den damp moet tot later worden uitgesteld.

46. Ten slotte vermelden wij nog dat de nieuwe vorm van

splitsing, met deels gepolariseerde, deels ongepolariseerde componenten

door ons ook bij U^ werd waargenomen. Bij de groote dichtlieid

van den damp, die voor de waarneming noodig is, is alles bij het

pseudo-triplet, waarin Z).^ wordt gesplitst, veel minder duidelijk en in

het oogvallend dan bij J),. Wii hebben daarom bij de beschrijving

der proeven uitvoerig bij de laatstgenoemde lijn stil geslaan.
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Sterrenkunde. — De Heer E. F. van de Sande Bakhuyzen biedt

eene inededeeling aan van den Heer A. Pannekoek : „Onder-

zoekingen over den houw van den melkweg".

(Mede aangeboden door den Heer H. G. van de S/.rDE Bakhuyzen):

^1. De onderzoekingen over den bouw van het heelal stellen

zich ten doel, de sterdiohtheid (aantal per vohime-eenheid) als functie

van de plaats in de ruimte te ieeren kennen, dus voor elke richting

de sterdichtheid als functie van den afstand tot de zon. Waren de

sterren alle gelijk in lichtkracht, dan was de schijnbare helderheid

m, uitgedrukt in grootteklassen, onmiddellijk een maat voor den

afstand r \'oIgens de betrekking 0,2 m =r log r. Het aantal sterren

van bepaalde grootte J(/yOf/"i gaf dan onmiddellijk de dichtheid A voor

den correspondeerenden afstand r, volgens A{in)dni = A (r) . r^dr.

Nu zijn de sterren ongelijk in lichtkracht en daardoor hangt het

aantal sterren A{i}i) op ingewikkelder wijze van de dichtheid A af.

Is de functie, die het aantal sterren \an verschillende liciitkracht

aangeeft, bekend, dan is omgekeerd A uit liet verloop van .1 te

vinden. Voorloopig moet dan aangenomen worden, dat de functie,

die de verdeeling der sterren over verschillende lichtkracht uitdrukt,

overal dezelfde is. Deze functie is door Kapteyn bepaald. De getallen,

die de logarithme \An het aanlal steri'en [)er volume-eenheid als functie

van de logarithme der lichtkracht geven ') zijn door een parabolische

lijn voor te stellen, met een maximum \'Oor log L = 8,2, als L voor

de zon = 1 is. Drukt men de lichtkracht door de schijnbare helder-

heid H in grootteklassen uit, die de ster bij een afstand .t ^ 0",i

zou vertoonen, dan is i/^ 5,5

—

2,5 log L (daar de zon op dezen

afstand de grootte 5.5 heeft), das het maximum ligt bij //=rlO en

de functie is uit te drukken door-.

log ip — c- 0,025 {H—lOy of .f = Ce-^-^-^m^-m'.

Alle onderzoekingen over den bouw van het heelal moeten uitgaan

van de kennis van de functie A[i)i), het aantal sterren van bepaalde

grootte. In de praktijk wordt, in plaats van /l, in den regel de functie

N{m) gebruikt, het totale aantal sterren tot aan een bepaalde helder-

heidsgrens vi ; met de vorige hangt ze zoo samen, dat dN{m)=A{m)dm is.

De gebrekkigheid onzer kennis van j\\ni) lag tot voor korten tijd

liooftlzakelijk in het gemis aan goede photometrische metingen der

zwakke sterren, waardoor de waarde der grenshelderheid >n voor

een bepaalde telling onbekend was. Eerst in de laatste jaren is dit

1) On the luminosity of the fixed stars. Public. Groningen Nr. 11. pag. 10, 19.
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gebrek ecnigsziiis opgclicveii. Iii N°. J8 der (Jroiiingoi' l'itbllcdthms

zijn de voorhanden metingen samengesteld en verwerkl ; en de daar

verkregen uilkoniftleii vornien voorloopig de cenige ver(r()n\vl):ire en

vaste basis voor onderzoekingen omtrenl de sirueinnr van liel iieelai.

A'^oor den gelieeien hemel is jV(.' ) nu lol de 14'''' ü 15'''' grootte

ongeveer l)ekend. Van de helderste sterren tot omstreeks de 11''*

grootte volgt de fnnctie vrijwel do rechte lijn en is N[iiC^=C-[-0,bOm

te stellen ; daarboven wordt de toename minder slerk. Het is bekend,

dat een lineaire fnnctie N{m) zrr-. c -\- ) m, onafhankelijk van de fnnctie

il>(/f) de dichtheidsvcrdeeling bepaalt; deze is dan gegeven door

A (;) =r r — ^ •°''''

~

'X Gold nu de aangegeven lineaire funclie met

den coëiricient 0.50 geheel en al, dan zou daaruit Zi r= r ^ 5 volgen,

d.w. z. het zichtbare sterrenstelsel is in 't midden het dichtst en

neemt naar builen steeds meer in dichlheiil af, ongeveer in omge-

keerde verhouding met j/y. Dat de zwakkere sterren niindei' stei'k

toenemen, dan de formule aangeeft, wijst er op, dat aan don buiten-

kant van dit sterrestelsel de dichllicid nog slorkor dan in de ver-

houding 1 : l'r afneemt.

Nu is echter de hemel niet als een geheel en het stersjsleem niet

als een bolvormige massa te beschouwen. Do melkweg vormt aan

den hemel een gordel, waar de dichtheid der sterren het grootst is

en vanwaar ze naar beide zijden afneemt. In tweede; benadering is

JS^ niet meer onkel oen fnnctie \an ;», maar bovendien \an />, de

galactische breedio. Kapteyn heeft in UnmirKjcii Piihl. N°. 18 deze

functie in tabellenvorm gegeven, zoowel S\)ii, h), als ook N{)n)

voor drie verschillende deelen des hemels, voor de melkwegzone,

voor de omge\'ing der melkwegpolon, en voor ee]i tusscheidiggende

zone van 20° tot 40" galactische breedte. De daar afgeleide analv-

tische functies geven niet dadelijk een overzichtelijk beeld van het

verloop der getallen en deze zijn met vrijwel dezelfde juistheid door

eenvoudiger en overzichtelijker functies weer te geven. Voor de

melkwegzone voldoet een lineaire functie:

hg iVo° = 9.70 + 0.49 (in — 7)

Voor de beide andere zonae maakt een duidelijke kromming een

kwadratischen term noodig:

log iVaü = 9.48 + 0.49 (;h — 7) — 0.007 [m — 7)-^

log iVio = 9-40 + 0.47 {m — 7) — 0.009 {m — 7)'

Door deze formules wordt de structuur van den hemel als een

omwentelingsfigunr, een vlakke schijf, bepaald, met de lijn loodrecht

op den melkweg als as. De dichtheid hangt van twee coördinaten,
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den afstand tot liet middenvlak z, en den afstand tot de as 1/ ,f -j- //^

af, of ook in poolcochxlinaten, van de galactisidie breedte b en den

afstand tot de zon /'. Deze formides toonen, dat de dichtheid van

nit het middelpunt naar alle zijden afneemt, het snelst in de z rich-

tig, loodrecht op het melkwegvlak, langzamer en gelijkmatiger naar

alle zijden in het melkwegvlak. Maar ook in den melkweg bestaat

een besliste sterke regelmatige afneming der dichtheid met den afstand,

volgens de wet r — o''\

Dit resultaat staat nu in directen tegenspraak met het voorkomen van

den me/kioey. Wij zien den melkweg als een aaneenschakeling van

min of meer rondachtige hoopen, vlekken en stroomen, die op een

geheel andere structuur wijzen. In de richting van zulk een sterwolk

verwacht men dat eerst, aan deze zijde van de wolk, de dichtheid

toeneemt, dan achter de wolk weer afneemt, dus geheel anders dan

uit Kapteyn's uitkomst voor de melkwegzone te besluiten is. Uit het

voorkomen van den melkweg blijkt echter ook, dat het ongeoorloofd

is, de 7,one tusschen -|-20^ en —20° galactische breedte als één geheel

te behandelen. Daarbij worden zeer verschillend gebouwde deelen

van het heelal dooreengemengd ; de melkwegzone bestaat deels uit

sterwolken, die het eigenlijke melkwegverschijnsel vormen, deels uit

tusschenliggende en er naast liggende hemelstreken, die kwalitatief

misschien meer met de melkwegpolen overeenstemmen. De samen-

vatting van deze geheel verschillende deelen mag noodig zijn, om
een gemiddeld beeld van de sterverdeeling in de ruimte te geven,

het bijzondere opvallende bonkte)' dezer verdeeling, dat zich in de

ophooping van sterren in wolken en stroomen openbaart, woi'dt er

door verduisterd; van den eigenlijken melkweg krijgt men door de

voorstelling der sterdichtheid als functie van /• en b een valsch beeld.

Om een juist beeld te krijgen, moet men tot een derde benadering

\oorlschrijden, de bijzondere deelen der zone, de groote melkweg-

xleklven en stroomen individueel behandelen, voor hen alleen ^V als

functie van m beiialen, en daaruit conclusies voor A als functie \an

r trekken.

Het hier meegedeelde onderzoek is een eei'ste poging voor eenige

gedeelten van den melkweg deze functies te bepalen, vooral nok, om
te zien, wat voor dit doel uit het beschikbare materiaal af te leiden

is. Drie streken werden daartoe gekozen :

1°. een deel van de groote heldere Cjgnnsvlek, die zich van /?

naar •/ uitstrekt en de grootste en helderste vlek aan den Noordelijken

hemel is; deze werd eensdeels om zijn bijzondere plaats uitgekozen'),

') Zie Easton, La distribulion de la lumière galactique, p. 45. (Verli. K. A. v.

W. VIII, Nr 3. 1903).
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andcnloels omdat hier de peilinpjeii van Hkusciiki, liel diclilst j^ezaaid

zijn. Daar deze zich slcclits bij uitzondering iiooger dan 3<)° deciinatie

uitstrekken, werd alleen het stuk daar beneden genomen. Als grenzen

werden deelen van parallelcirkels die 1° en van declinatiecirkels die 4'"

uiteenliggen gekozen, die zoo goed mogelijk een grenslijn van Kaston's

kaart ') volgden. Het schetsje in Fig. 2 geeft deze grenzen (gebied A) aan.

2°. een stuk van den anderen melkweglak in Aqnila en Sagitta,

tusschen 10° en 20° declinatie; de grenslijn ontleende ik aan mijn

eigen nielkwegtcekeningen. Dit stnk werd zoowel als typisch deel

van den hoofdtak in 18'— 19'' RKl. uitgekozen, alsook omdat Hekschkl

en Epsstkin') hier hun rijkste velden telden. Ook voor dit gebied

werd een gebroken lijn als grens aangenomen, die op Fig. 3 (gebied ^)

aangegeven is.

3°. Ter vergelijking werd, minder uitvoerig, een stid< aan de

andere zijde des hemels bij 6'" RKl. nagegaan. Hier treden niet zidke

goed begrensde kleinere gedeelten uit de flauwe lichtmassa naar

voren, en daarom werden hier grootere stnkken gebrnikt, die met

de door SEELKuat afgetelde trapezia samenvallen, n.1. de gebieden

0=—5",6i'40"- 7i'20^; 5°—lO^Öi'O^»—6i'40"'; 10^— 25\5''20"'— 6''40'"

§ 2. Gaan we eerst na, op welke wijze een structuur, als uit het

aspect der melkwegvlekken te verwachten is, zich in de sterver-

deeling N'im) openbaren moet. De functie van de lichtkracht is

log'\^=::c— uH', wanneer we H^O stellen voor een ster die op

den afstand .tz=0",1 de grootte 10,0 heeft. Voor den afstand r voeren

wij een nieuwe veranderlijke x in, zoo, dat x^^hlogr en x^Q
voor -T^O'^l is; de schaal der x loopt dan met de schaal der

grootteklassen gelijk. Nemen wij lui een sterophooping op den afstand

r„ aan, waarbij de dichtheid naar beide zijden afneemt volgens

de wet

A = 10

Dan wordt het aantal sterren van de helderheid m gegeven door:
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= C
^"

« +fi

0,3

ft

I

Stelt men daarin -- = 0°, — =^ t:% dan wordt:

logA,,, = C [m — (.c„ -^ 0,:3ö')]'
ö' + t'

.1 is dus evenals L en i|> een exponenteele functie, die den

vorm van de foutenwet heeft. Geven wij nu aan de functie A de

gedaante log L ^ — {
°

)
en aan de functie t(' een analogen

vorm, dan kan men n de uitspreidiny van eerstgenoemde functie

noemen. Want voor .ï — .*„ = =b <t wordt de waarde der functie

Vio ; dfliii' li^t di's praktisch de grens. Voor de steroi)hooping

geeft Cl de afmeting, de uitspreiding naar beide zijden aan. Evenzoo

is T de uitspreiding van de lichtkrachtfunctie; voor //= ± t wordt

het aantal sterren '/,,, van het maximum. Daar «^0,025 is, is

t' ^ 4ü en r^^\ ^40 = 6,3 grootteklassen. Het blijkt nu dat het

maximum der functie .1 in den sterrenhoop ligt, d.w.z. in die grootte-

klasse, die voor den afstand van den sterrenhoop de talrijkste is ; maar

niet in liet midden, doch 0,3 (T verder weg, een gevolg van de toeneming

der ruimtevolumina met den afstand. De uitspreiding der A is de

kwadratische som der uitspi'eidingen a en x der dichtheids- en der

lichtkromme; de ophooping van L wordt in de A aanmerkelijk

vci'flauwd.

Nu kan de uitbreiding der nielkwegwolken in de geziclitslijn niet

zeer groot zijn ; de grootste vlekken, die een rondachtigen indruk

maken, strekken zich aan den hemel over 15°— 20° nit, en hebben

ze een even grootc (iie|)te in de geziclitslijn als breedte in dedwars-

richting, dan moet hun diepte-afmeting ongeveer 7» van hun afstand

zijn; voor r = -/, en Va wordt ,ï = — 0,9 en -|- 0,6. Dus is 0^ wel

niet grooter dan 1, terwijl t-^40 is. De uitspreiding der lichtkracht-

functie heeft dus in A veel overwegender invloed, dan die van de

ruimtedichtheid. De groote verscheidenheid in de liehtkracht der sterren

bewerkt, dat elke sterophooping zich in de verdeeling der aantallen over

de grootte-klassen slechts zeer verzwakt en vervaagd verraden kan.
m

ƒ' —,3(m-iH„)=

10 dm die numerisch

co

bekend is. De functie h// N loopt eerst steil op, en nadert dan

asymptotisch de logarithme van hei totale aantal sterren der hoop;

het maximum iii„ ligt daar, waar de kromme 0,3 beneden di( maximum
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ligt. (liijii .1 il) (Ie ligiiur 1). N.i voegt zicli l)ij dc/.c sloi rciiiiiiissa

een andere, die tussclien ons en do iioop in ligt en zit-li vvelliclil nok

nog verder uilslrekl ; het verloop van de jV, voor deze sterren y,al,

evenals voor streken huilen den melkweg, door de lijn 2 weer gegeven

knnnen worden. Dns zal liet totale steraantal N{in) een veriooj) vertoonen

als lijn 3; eei'st zal deze nagenoeg gelijk inet lijn 2 loopen, dan zal

ze er zirii steeds meer Itoven verliellen, een sterkei- gradiënt krijgen,

en eindelijk zal ze voorbij het maxiinnm dor slerlioop weer naar

lijn 2 terngdalen en daar een geringer gradiënt dan deze verloonen.

Fig. 1.

Wanneer de dichtheid langs den geheelen voerstraal constant is,

is de gradiënt der functie A^ 0,60. Neemt de dichtheid regelmatig

af, zoo is de gradiënt <^0,60, neemt ze toe, dan is de gradiënt

]> 0,60. Gelden deze gevallen alleen voor gedeelten van den voer-

straal, dan zullen de verschillende gradiënten zich vermengen en

sterk vereifenen ; maar als algemeene regel zal toch blijven gelden,

dat een gradiënt heneden 0,60 een aanwijzing is van afnemende, een

gradiënt boven 0,60 van stijgende dichtheid.

§ 3. Het volgende materiaal van sterlellingen kon bij ons onder-

zoek gebruikt worden

:

J°. üe Bonner Durchinusterung. Voor de grootten 6,55, 8,05, en

9,05, die wij als grenshelderheden gebruikten, is de photometrische

grootle nauwkeurig bekend. Voor een deel konden de aantallen van

Skeliger en Stkatonokf gebruikt worden, voor een deel werden ze
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iiioiiw afgeteld. Het totale aantal incl. 9.5 kon niet gebruikt worden,

(laar iiiervoor de grensiielderheid niet voldoende te bepalen is.

2". De peilingen van W. Hï;kschei., zooals ze door H'olde.n iii liet

2^''^' deel der Waslil)urn ( )b.servations gepubliceerd zijii. Daar iii de

gelieele 19^^' eeuw niels gedaan is om deze tellingen van Hkhschki,

te verbeteren of aan Ie vidlen, vormen zij nog steeds, door de lage

grens waartoe zij zich uitsti-ekkeu, het waardevolste, ja een onschat-

baar en onmisbaar materiaal voov onderzoekingen o\er den iiouw

\an het heelaal. Daardooi- wordt ook elk gemis aan hoinogenileit

in deze tellingen lot een belemmering in het volledig uitvoeren van

zulk een onderzoek. P]nkele deelen van den melkweg — zoo vooral de

Cygnus\lek bij j< Cygni -- zijn zeer rijk in afgetelde velden, terwijl

in de noordelijkste deelen van Cjgiins naar Cassiopeia tot Auriga geen

enkele telling voorkomt. De tellingen van .1. Hkhschel aan de Kaap

zijn voor ons doel onbruikbaar, daar de resultaten der afzonderlijke

velden niet gepubliceerd zijn. De grensiielderheid is in pliotomelrische

schaal door K.vpteyn berekend en gelijk aan J3,9 gevonden; dodr

deze vaststelling hebben de slertellingeii \aii HEKsruEi, eerst liini

volle groote waarde verkregen.

3". Daar de gaping tusscheii de 1>. I>. en I1ei!S(Hei> zeer groot is,

is het \an het hoogste belang ook voor een lusscheuliggcnde grens

stertellingen in den iraiil \an IIickscuei, Ie bezilleii. Zulke zijn door

Th. Ei'sTEiN Ie Frankfiirl a. .M. uitgevoerd. In de jaren 1877 tot

1888 heeft hij met een (! dninis leieskoop ongeveei' 2700 velden,

die o\er den geheelen hemel xcrspreid zijn, geleld. Ilcl is zeer

te bejannneren, dat de resullalen van dezen belangrijken arbeid

niet gepubliceerd zijn, en het staal vasi, dat de groote waarde, die

zulk een onderzoek voor de kennis \an de xerdeeling tier zwak-

kere sterren aan den hiMiicl heeft, eerst door ceii nilvoerige jiublicalie

der resultaten tot haar rechl kan komen. De heer Im'stein is zoo

vriendelijk ge\veest, mij de iiitkouHteii, die ik sdin- mijn onderzoek

noodig had, mede te deelen, en hel zal hieronder blijken, \an hoeveel

waarde zij daarbij waren.

4". De |)hotographische hemelkaarl. zoo\er deze ge|)ubliceerd is.

Deze levert tweeërlei gegevens, \H)ur een helderder grens in de

catalogusplaten, voor een diepere grens in ile kaartpla'en. Daar de

grens niet voor alle deelen der jilaat dezelfde is, tengevolge van de

kromming van het veld — wat met name voor de (ilateu van

Oxford en Potsdam aangetoond is — zijn deze platen steeds iii luni.

(jeheel genomen ; alleen de totale aantalleu sterren op een plaat of

kaart zijn als gegevens gebruikt.

In hoeverre nu deze gegevens over de onderzochle hemelslreken

17
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volledig voorhanden zijn, is in de liier volgende sclielsjes, Fig. 2

en 3 (e zien, waar de grenzen der gebieden door gebroken lijnen

aangegeven zijn. Do tellingen van Hehsoiiel zijn er door pnnlen, die

van P]i'STi'',iN door krnisjes aangeduid. De N'oldcn \an 2^ lengte en

lircedlo, die door calalogiisiiiaten overdekt worden, zijn door l<ieinere

vierkanten aangeduid; die, voor welke kaartplateii xoorhandcii zijn, door

9.010 iO.0 fUO 19.10
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iets ü,-r()utere x'ierkaiik'ii mei niiidc hoeken. V'oor het ('\\i;'iiiis-i;eliieil /.ijn

aileeii eatalogiisplateu van Potsdam te gebruiken, die door de strenge

gelijicheitl \aü plalensoort en expositiedunr een homogeen geheel

vormen. De O.xfoi-dplaten beneden 32° iieb ik niet durven gebrniken

;

hoewel \ooi' de niet geheel uilgemeten |ilaten het totale aanlal stenen

aangege\eji is, doen de wisselingen in plaatsoort en in expositie-

duur \ooi- een gemis aan homogeniteit \reezen, dat hier uiterst

verderfelijk kan zijn. Voor de Aquüastreek heb ik slechts catalogus-

platen nit de zoiiae Itv en 17° declinatie en kaartplalen met renlni

op 1-1:° en 16" declinatie, alle int Bordeaux, kunnen vinden.

Hier ligt het zwakke punt van deze onderzoekingsmethode; want

de vrees is gewettigd, dat, l)ij deze ongelijkmatige verdeeling der

gegevens, de toevallige onregelmatigheden in de sterverdeeling misschien

niet in voldoende mate opgeheven worden. Streng vergelijkbaar zijn

de uitkomsten voor de steraantallen A'^ slechts dan, wanneer ze voor

hetzelfde gebied gelden. Zijn de peilingen van IIkrschel of Epstkin

in voldoend aantal o\er het gebieil \erspreid, dan mag men hnpen,

dat ook uit hun middelwaarden de onregelmatigheden der sterver-

deeling voldoende verdwenen zijn. Twijfelachtiger is dit bij de plateJi

der hemelkaart. De uitkomsten zidlen natuurlijk moeten Iceren, of

dit gemis aan identiteit der onderzochte hemelgebiedcn ten slotte een

grooteren of geringeren schadelijken in\ locd uitoefent.

§ 4. Voor de aantallen sterren per kw. graad, nit elk dezer bronnen

gevonden, moet nu nog de grenshelderheid, waai\'oor ze gelden,

bepaahl worden. Voor de Hl) is ze door Skkliseu's correctieforniules

lier ijZ>-grootten als functie der slerdichiheid te berekenen. Voor

Hkrsc'Hei, is ze door K.vptkyn reeds op 13.90 bepaald. Voor de

andere broinien is ze op dezelfde wijze berekend, door gebruik te

maken van K ai'tkvn's Tabic 1 in (Iron. I'ul>l. N".18, waar loi/ X als

functie van // en ni wordt gegeven. Voor elk der gebruikte broinK'U

werd de N voor zooveel mogelijk verschillende plaalsen des hemels

afgeleid ; \'ooi' de bekende /> van elk dezer plaatsen leverde de lafel

dan de bijbehoorendc //;, de grenshelderheid. l)eze grootten, en

daarmee ons geheele OJiderzoek, l)erusien dus in den giond der zaak

op de [ihotometrisclie inelingcn en op de lellingen op kaarten en

sterphotographiei'ii, die in Summary 11 \an genoemd werk samen-

gesteld zijn.

Alvorens de verkregen getallenwaarden mede te deelen, moeten

eei'st eenige bedenkingen onder de oogen gezien wortlen. De onregel-

matigheden der dichtheid zijn in den melkweg grooter dan daar

buiten ; dit klend te meer, daar elke afdeeling der pholographische

hemelkaart slechts een smalle zone omval, en het gemiddelde der

17*
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beide doorsnijdingsplaalseji dezer zone mol dpii molkweg van lici

gemiddelde van den gelieclen melkweg aanmerkelijk kan afwijken.

Uit dit oogpunt kan het dus wcnsclioiijk seliijnen, alleen de streken

buiten den melkweg voor de bepaling van de grenslielderlieid ie

gebruiken.

Andererzijds is het mogelijk, dat tnssehen de streken in en buiten

den melkweg een .systematisch verschil bestaiit. De photomctrisclie

schaal, waarop de tafels van Kaptkyn bernslen, is een visueeie, en zijn

aantallen geven, ofschoon op plidlograpiiieën geteld, toch de aanlallen

voor visueeie grootten aan, wanneer men mag aannemen, dat de als stan-

daard gebruikte sterren overal dezelfde gemiddelde kleur als de groole

massa der daar voorkomende sterren hebben. Is nu de gemiddelde kleur

der zwakke sterren in on Iniilcn (Umi melkweg \ersciiillend — wanneer

de sterren van kleine lichtkracht gemiddeld geler zijn dan die van groote,

moet de gemiddelde kleur der zwakke sterren in den melkweg blauwer

zijn dan daarbuiten — dan moet 'Y (m, /;) voor visueeie en |)hot(igi-a-

phische m verschillend zijn, en de grenshelderheid uit de plidlographische

aantallen met behulp van Kapteyn's tafels in den melkweg anders

gevonden worden, dan daarbuiten. Bij bovengenoemde onderstelling

moet m in den melkweg het grootst worden gevonden. Zulk een

fout zal in de heldere melkwegvlekken nog sterker optreden dan in

het gemiddelde der melkwegzone. Gebriukt men alle gegevens, ook

die uit den melkweg zelf, dan zal de font iets kleiner zijn, dan bij

het gebridk der extragalactische streken alleen.

Van zulk een fout zijn de visueeie tellingen van Herschpu. en

Epstein vrij, en daarin bestaat nevens hun homogeniteit hun groote

waarde naast die der photographische hemelkaart. Hier is echter een

ander bezwaar te opperen. Kan het niet zijn, dat de grenshelderheid

in arme streken dieper ligt, omdat in de rijkere streken niet alle

zwakste sterren meegeteld werden ? Door de sterke werking van deze

fout zijn, zooals bekend is, de aantallen der B. D. voor onderzoekingen

als deze zelfs geheel onbruikbaar. Vooi'zoover deze fout daaruit ont-

staat, dat vele sterren in rijke streken over het hoofd gezien werden,

is het a priori reeds waarschijnlijk, dat ze bij eenvoudige tdlingen

niet voorkomt. In de Bonner Zonen werden de sterren niet geteld

maar gemeten, en daai-in lag de hoofdoorzaak, dat zeer zwakke

sterren in arme streken meegenomen, in rijke weggelaten werden.

Kapteyn's onderzoek heeft reeds aangetoond dat bij Herschei. zulk

een afwijken van de homogeniteit niet zeker aan te toonen is.

Een andere oorzaak voor zulk een \erscliil kan in het gebruik

van een te zwakke vergrooting liggen, waarbij de oogring grooter

dan de pupil is; elke vermeerdering van licht in het gezichtsveld door
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grooter stcrrijkdom hewei'kt dan een samentrekking der pupil en

daardoor een verkleining der werkzame objectiefopening, dus een

helderder grensgrootte. In de inleiding van Band 8 der Bonner Beo-

liaf'htungen deelt .S(H('»ni-'et,d de constanten van liet te Bonn voor de

noordelijke Durchmusierung gebruikte instrument mede : Objectief-

opening 78 mm., vergrooting 9 maal, middelliju von den uittredenden

lichtbundel 8^/, mm., middellijn \an het dikwijls er voor geplaatste

diaphragma 8 mm. ,,Dieser letztei'c ist immer noch grösser als die

Pupillenöirnung der Beobachter unter mittleren, vielleiclit selbst grösser

als unter den günstigsten Umstanden." Hel is dus zeer waarschijnlijk,

dat dit bij de B. D. een rol gespeeld heeft. Bij het door Epstein

gebruikte instrument was naar de mededeeliugen van den waar-

nemer de opening 16 cm., de gebruikte vergrooting 80 maal, dus

de uittredende bundel 2 mm., zeker altijd kleiner dan de pupil.

Hier kan dus van zulk een systematische fout geen sprake zijn.

De vraag kan n-og gesteld worden, of een zelfde soort fout ook

bij de photographische hemelkaart kan voorkomen, doordat bij de

meting in de rijke streken sterren over 't hoofd gezien zijn. Naar
hetgeen Prof. Scheinek in de inleiding tot het 1*"' deel van den

Potsdamer Catalog der photograiihischen Himmelskarte S.xxx meedeelt,

kan daarvan geen sprake zijn ; eer ware het omgekeerde te vreezen,

daar op arme platen, waar veel kwadraten geheel zonder sterren

zijn, zwakke sporen lichter onbemerkt blijven, dan op rijke platen,

waar elk kwadraat veel langer het oog vasthoudt. Van merkbare

beteekenis kan dit echter niet zijn.

Voor de bepaling der grenshelderheid bij Epstkin werden 48 velden

gebruikl, die willekeurig uil de massa uitgegrepen wareii en over

den geheelen hemel verspreid zijn. Elk veld gaf een waarde voor

y^{m.lj), waaruit voor bekende h de »i gevonden werd. Naar zoneu

gescheiden zijn de middel waarden

b 40'— 90° 12.56 (21 velden)

„ 20 —40 12.62 (10 „ )

„ O —20 12.37 (17 „ )

Sluit men bij de laatste ééne sterk afwijkende waarde (een

luterst arm veld midden tusschen de melkwegiakken) uit, zoo stijgt

die middel waarde dadelijk tot 12.49 (16 velden). Eem systematisch

verschil tusschen de zonen is dus niet aangeduid. Als algemeen ge-

middelde uit alle vindt men als grenshelderheid der tellingen van

Epstein 12.51:

Het kan de vraag zijn, of het wellicht beter ware, die eene afwijkende

waarde uit te sluiten, of misschien enkel de velden buiten den melk-
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Won- |(> iieliriiil<eii ; maar daai'iioDr xcramli'i-l de üiiildclwaanli- niiinlcr

dan 0.1 i;i-(i(ill('klassc. l'il lief geliccle malciiaal \aii !*>STKIN /.nii nalmn-

lijk oiMi votd naiin keuriger resnllaal li^ \inilen /.ijii, iiuvir lid is loidi

ie \er\viU'liteii. <la( lid incr iii'xoiidcii lidal wrl lol n|i 0,1 ürndllc-

klassc zeker is.

De gepublieccrde |)lalen \ai: i'olsdani /.ijii iiid /oer gelijk mal iii'

over de gelicele zone verde(dd. /ij worden, nadal vom Im'I (•(Mili-um

van iedere plaal de li berekend was, in volgorde \aii ltl\l. lol

gTOOterc of kleinere groe|)en samengenomen, die ongeveer 10' galae-

(iselie breedte omvatten, in |ilalenarme sireken wal meer. I)aar de

platen in IH'^ A'AV. veel talrijker zijn dan d(l(>rs, wei-dcn hier, om

Imn gewieht niet Ie groot te laten worden, veel meer |)lalen in een

groep samen gevat. De volgende tabel geeft eerst de middelwaai'den

voor h, dan het gemiddelde aantal sterren per plaat, dns per 4 kw.

graden, dan het aanlal jilalen \an elke groep, en eindelijk de ge-

\(^nden <i'i'ensheldei-heid m.

1,
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kend. Vat men de resultaten weder in drie zonen naar do h samen,

zoo vindt men :

b 40"—90^ Zone 17° m = 12.13 (14) Zone 16° tn = 11.74 (J5)

20—40 11.92 (14) 11.71 (12)

0—20 11.76 ( 8) 11.72 ( 9)

11.97 (36) 11.73 (36)

In de eerste strook schijnt een belangrijk verschil tusschen pool

en melkweg te beslaan, waarvan in de tweede niets te bespeuren is.

Opvallender nog is het duidelijke verschil tusscliende beide aangrenzende

(gedeeltelijk over elkaar vallende) strooken, hoewel het instrument

en de waarnemers aan het meetapparaat dezelfde waren. Dat hier

een systematisch verschil in het spel is, dat zijn grond niet aan den hemel

vindt, blijkt daaruit, dat de kleinere wisselingen van rijkere en armere

streken in beide strooken parallel verloopen met steeds nagenoeg

hetzelfde systematische verschil. De verklaring moet daarin te zoeken

zijn, dat de waarnemei's aan het meetapparaat in 't begin ongeoefend

waren en er dus de uiterste zorg aan besteedden, elk nauw merkbaar

stervlekje te ontdekken en uit te meten, terwijl zij later door meei'dere

oefening een vaste gewoonte aannamen, de allerzwakste sporen als

onzeker weg te laten en alleen die, welke iets zekerder zichlbaa'' waren

mee te nemen. Daar de neiging, ook de zwakste vlekjes mee te

nemen, in arme streken sterker zal geweest zijn, dan in rijke streken,

wordt hierdoor meteen het systematisch vei'schil in de eerste sti'ook

tusschen melkweg en jiool \erklaard. Is deze verklaring juist, dan

zullen ook de latere deelen ongeveer hetzelfde als zone i()° mocteu

geven en is aan te nemen als

Grenshelderlieid der catalognsplaten van Bordeaux 11.73.

De platen van zone 17° zonden dan daarop Ie rediiceeren zijn,

door het aantal sterren gemiddeld met "/,, te verminderen. Daar wij

hier echter alleen te maken hebben met melkwegplalen, waarbij

geen te groot gelal geleld is, schijnt het het beste, ook de melkweg-

Inlaten uit zone 17° onveranderd met dezelfde grenshelderheid te

reduceeren.

Op de gepubliceerde kaarten van Bordeaux is overal het totale

aantal sterren aangegeven, dat op het cliché voorkomt ; we nemen

aan, dat deze voor een oppervlak van 130' in het vierkant gelden.

Deze kaarten zijn niet zoo regelmatig over den geheelen hemel ver-

deeld ; wij hebben ze, evenals boven voor de Polsdamsche platen aan-

gegeven is, naar de RKl. gerangschikt en tot groepen (van 2 tot 7

ten) samengevat en daarvoor de m berekend. Daarbij gaver»



(
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\) grocpoM Dicl h 40^- !)(»• m— i:{.()3

(j „ „ 20 —40 i:!.30

6 „ „ O 20 13.35

Als algemeen gemiddelde, waaruaii H'A iihilcii luccwerkleii, vinden wij:

(trenslicldcrlioid der kaarl|)ialcii \an ünrdcaiix 13.20.

Een slijging der /// naai' den melkweg loe scliijiil hier wel aan-

gednid.

§ 5. In de volgende lij^l zijn lie uilkunisli'n der lelliniien in de

onderzochte gebieden sainengeslcld :
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gelalleii van Kaptkvn voor de gemiddelde inelkwegzoiie gevoegd zijn.

De waarden der gradiënten — log N zijn telkens gexormd nit

dm

de waarden van huj N op den naast hoogeren en den naast lageren

regel.^o^

Cygnnsst reek Aqnila-Sagittastreek

X log N — log y
dm '

III
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in do )ii voroorzauUt wordl. Hij zou ic vorklmvii /.ijii, wanneer (Ie

groolh'ii in de liiiurt \aii !• alle (e laag, iii de hiiiiil van 12 alle lo

lioog aangenomen zijn.

Nn zijn de grenslielderlicden der JiJJ aantallen op andere wijze

gevonden dan die voor de tellingen der zwakkere sterren ; en Kai'TKVN

heeft reeds opgemerkt, dat deze voor /!/) aangenomen grootten niet

met zijn tafels overeenstemmen: voor deze grootten wijken de aantallen

l)ij hem in denzelfden zin als hier, nl. zoo dat ze 127„ te groot zijn,

van de tafels af. Hij zegt daaromtrent: ,,Tliat the irregidarity mnst

he looked for not in the sky i)ul eitlier in the photomelric deter-

minations or in the oonntings, seems probable i'roni the faet, thal

for the most strongly diverging rcsults the deviations for the zones

40—90, 20—40, O—20 have the same sign and, s[)eaking ronghly,

the same amoiint" '). Berekent men omgekeerd uit ile o|) 9.25 ge-

reduceerde aantallen met behulp van de tafels de gi-enslielderheid,

dan vindt men niet 9.25 maar 9.3(5. Zonder op de oorzaken van

dit verschil in te gaan, is hel duidelijk, dat het, lerwille van de

meerdere homogeniteit van het geheele materiaal, doelmatig is ook

voor de 9''*^ grootte de grenshelderlieid op de tafels van K.vptkyn te

doen liernsten. Wij zullen dus alle voor 9.0 BD geldende grootten

onzer tabel met 0.11 vermeerderen.

De vraag of de grootten om de 12''^ heen te hoog zijn, is moeielijker

te beantwoorden. Bedeidvt men dat bij de catalogusplaten in Potsdam

als grens J 1 .0 in Argkt.andkr's schaal bedoeld is, en dat daartoe de

expositietijd 5 minuten zoo gekozen is, dat eerst de exposilietijden

voor 7.0 en 9.0 BD empirisch bepaald werden en dan de laatste

in dezelfde verhouding nog eens vergroot werd, dan kan men

hoogstens Jl.5 in pliotomelrische schaal verwachten. Andererzijds sluiten

de tafels van Kai'Tky.n zich bij de pliotomelrische melingen der zwakke

sterren zoo goed aan, dat hier geen aanmerkelijke fout kan aange-

nomen worden. Het zon nalnurlijlc van het hoogste gewicht zijn, de

juistheid der gevonden grenshelderlieid op een wijze Ie controleeien, die

\;ui Kaptk.yn's tellingen onafliankelijk is. Dit zou bv. kunnen gesciiieden

ddor onder alle reeksen \an zwakke sterren, die in Hakvak» of door

Pakkmirst als vergelijkingssterren voor veranderlijke sterren gemeten

zijn, diegene op te zoeken, die in de Potsdamsche zone vallen, en

eenvoudig Ie zien, welke wel en welke niet in den Polsdamsclien cata-

logus voorkomen. Voor mij was deze controle niet uil te voeren, omdat

het bleek, dat in de tot nog toe gepubliceerde 4 deelen van Potsdam

toevalligerwijze slechts één der veranderlijke ster-reeksen voorkwam.

Zoodia meerdere deelen gereed zijn, zal dit echter een begaanbare weg-

ij Groningen Publicalion N». IS blz. 39.
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?jjii. Voorloopig- lielilien wij dus «iecii enkele besliste aanwijzing, dat

de stergrootteii in de t)uuit der 12'''^ grootte svstematiscli te hoog

zouden zijn. Om liet gelieeie verscliil tusschen de lagere en de hoogere

gebieden Ie doen verdwijnen zon ook een font van een halve grootte-

klasse noodig zijn, en dit is zeker niet aan te nemen. Wij houden

ons dus bij de 12'''' aan de grootten, die boven aangenomen zijn. Na

aanbrenging der correctie aan de grooiten in de buurt van de 9''"-'

worden dan de gradiënten

Cygnus
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Welke zijn nu de gevolglrekUingen, die uit deze getallen at' te

leiden zijn ?

Zoowel in de Cygnus- als in de Aqnilla-Sagilla sireek slijgl hel aantal

sterren tot de 9'''' grootte sterker dan in de gemiddelde nielkwegzoiif

(gradiënt (^0.50). Mogen ook de toevallige onzekerheden dezer getallen

door de kleiidieid der gebrnikt(> dijperxlakken groot zijn, vah) scliijin

toch hel verschil reëel ; door verder ondei'zoek moet nitgemaakl

worden, of helzelfde voor alle heldere melkwegdeelen geldt. Voorbij de

9''" grootte diuilt de gradiënt voor (!ygnns zeer laag, even laag als

die voor de gemiddelde zone, terwijl voor Aquila-Sagitta de daling

minder ver gaat. Voorbij de 12'''^ grootte rijst dan de gradiënt sterk

tot ver bo\'en 0,60. Hieruit blijkt dns, dat in de rlchün'j der heldere

iiielhiH'(jvlekken de .sterdic/d/trid eerst afneemt, en daarna op grootereu

afstand ireer toeneemt, zoodat zich daar een iverkelijke sterophooping

bevindt, wier invloed zich eerst in de aantallen van af de 12'^« grootte

vierkhaar maakt. Van de dichtere stermassa, die zich om ons heen

bevindt, is zij door een ijler tnsschei^liggend ruimtedeel gescheiden,

dat zich vooi'al in Cjgnus bemerkbaar maakt. De stijging in den

Aquilastroom is sterker dan in Cyginis; blijkbaar is de sterophooping

hier dichter. Aan den jMonoceros-'J'aurus kant van den melkweg-

vertoont zich wel \oorbij de 12'^^' grootteeen stijging van den gradiënt,

maar zij rijsi niet of iiauwlijks l)oven 0,tj(); hier schijnt zich dns

aciiter een ijler gebied slechts een zeer ijle nauw merkbare \crdicli-

tiiig te bevinden.

Wij hebben op dezelfde wijze ook iKjg een paar stukken \an den

hemel behandeld, die oostelijk aan de Cyguus- en aan de Aquila-

streek grenzen, zoodat de eerste tassehen de beide takken, de andere

aan den buitenrand van den melkweg valt. Hunne grenzeji zijn in

de lignren 2 en 3, waar zij de gebieden B vormen, eveneens aan-

gegeven. Het laatste gebied werd onderzocht, omdat zoowel bij

Hkrsciiel als bij Epstein en oj) de j)laten \an Bordeaux de rijkste

velden niet midden in den melkweg, maar Jiaar den oostrand iiggcii

en zich gedeeltelijk zelfs buiten het sterke melkweglicht voortzetten.

De uitkomsten dezer tellingen en berekeningen zijn in de volgende

tabellen vervat : (zie label p. 261)

Het gebied Aquila-Delphinus ten oosten van den lichtstroom heeft

dus dezelfde structuur als deze stroom zelf ; de gradiënten zijn dezelfde

als in den lichtstroom ; na een eerst \oortdurend afnemende dichtheid

stijgen zij voorbij de \2^^ grootte snel. De dichtheid is overal wat

minder dan in den centralen stroom; dit gebied moet dns als een

deel van het lichaam van den melkwegstroom beschouwd worden,

gen buiteiideel, waar de sterren minder dicht opgehoopt zijn. Een
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Cygmis tiissclien de taUken Aquila-Delpliiniis

lil
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gevonden is, vvijsl ci- iil. op, ilat /iissi'/irii. </i' i/roo/c iimssd i/fr .tfi'rn'ii

vim de d''" i/ivotia tot itiUsclum ilc 11'''' (/ruiitti; tuc, r/i i/i' tlrii iiii-//,'ir,',/

uoniii'ïulii slcnnulkeii (/(fcii oriininsch n'r/j.n/d /u'sfiuit. Alxdinis dil cclilci-

niel moer slellifiliciil Ie lieweren, is li(>l uensclieiijk, Ie w.iclilcii, iol wij

over meer iiiiileriiuil l)(>scliil<keii. De voildoiin,^' en piililicUii' der iilioln-

^rudsehe liemelUiUirl beiooll iu dil iip/iciil ihij^ iudiuinrijke inliiomslen
;

alleen z:d er nof^ wel f>-ernime lijd lieen^iian, voor de, kaarlen de Ie

ondiT/.oeken slicken \(illedifi' ()\ erdekken. Hoezeer eeliler ook liij

een systematiselu! verwerkinj^- \an iiel aldns xoliedi-;- j^eworden

materiaal, door combinalie van H.D., \an kaarl- en calalogusplalen

der liemelkaarl, \an de Klertellin,u;en van IIkusciiki, en van Epstkin,

voor verschillende deelcn van den hemel, nog veel Ie verwachlen

is, zoi) lilijn Inch ailijd een jiemis aan lioniof;-einteil en aan een jnist

samen\allen der hcmelgeliieden, waarvoor de aaniallen gelden, beslaan.

Eene melhode, die van deze envelen vrij is, hoop ik een andermaal

te beschrijven.

Palaeontologie. — De Heer .Moi.KN(ii!\\i'F bii-dl eene mede(lceiin<;'

aan \an den Wwr (Jr.KMKNT Rkio, F. U.S. en Mrs. Ei.kanok

M. Kkiu, B.Sc. : '".l faii.lur iii.vi'stuidt'um of tln' /)/irei/r //urn

({/ Jiyelen.

(Meile aangeboduii düor licii Heer J. \V. Mollj.

Tlie rcsidts obtained tVom oni' lirst e\aiiiinati(_)n of the l'liocene

deposits of Tegelen ') pointed to .so ricli a Hora, thal wc coMsidered

it advisable to make fnrther researches. Aceordingiy in the snnnn-.r

of 1908 we asked Messrs. Canoy, Hekfkkns and S,\u lders Iu send

ns a t'nriher ([nanlity of the fossilifei'ons brick-earth from ihe bolloin

of their pit. They most kindi} carried ont onr request, eniploying

the same men who had assisted ns to colleet the samples in 'J9Ü5.

The ainonnt of loani sent was nearly 300 Kilog., and we mnst

thank Messrs. C.vnoy and Co. and their workmen for the great care

taken in its eollection. Recent seeds were (|niie al»sent, except for

a few grass seeds, which lly everywherc and are almost impossible

to exclnde. This large qnantity of material has laken ns a long time

to examine, and we have been interrnpled by olher work which

conld not wait; hence the delay in publishing our results.

The new material was not (pdte .so prolilic as onr tonner gathering,

1) Verhand. Kon. Akad. v. Weleiisdi. (Tweede Sectie). Deel XIII, N". 6 (Ui07)

Verslagen der Aldceliüg Naluiirk. Deel XVI (1908).
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for only a botanist oan select on tlie spot the thin searns wliicli

fontaiii most of the laiul-plants ; hut lliis iiew gathering viehled in

profusion the acpiatic sjiecies The resuils are ot" great interest, lioth

as contiiMuing oiir previoiis conchisions, and as e.vlemling onr know-

ledge of tlie ïegelen tiora. Thu aihiilions lo the list nninber alioul

40, tluis bringing the eom|)iele list to aliont 135. IN'lost of the seeds

found belong, as one wonld cxpeet, to speeies we have alread\-

recorded ; bnt in niany cases \vo obtained nnicli b'.Mti'i- spL'cinions,

enabliiig ns to make more definite (Iclciininations.

Among the novelties less than half are now living in the Nelher-

lands. Some we are nnable to idcntifv cilhor spccilically or gei;eri-

cally. In a few cases we feel coidident tlial onr species are extinct,

bat the specimens we have are loo few to perniit ns to make the

necessarv dissections before describing and naniing theni. ( )thers

belong to very large orders or genera, the seeds of which are not

well represented in herbaria, e.g. L<ib'mie.(h'. and Hintci-icaiii. Oiliers

again belong to gejiera which have theii' cliief or o\\\\ developnient

at the present day in Eastern Asia. This is the case wilh snch genera

as Stap/iylea, 1'ninu.s, many genera of ArdUaccnc and t'onviceae,

Vibui~nnm, Carpiniin, etc. In view of the tact that tlie frnits of manv
of these eastern species are qnite nnknown we again hesitate to

describe onr species belonging to these genera as new.

The newlj discovered exotic forms are inainlj relatcd to species of

Eastern Asia, a few are European. Thns we have, besides the Eastern

species mentioned above, Crntfuu/iis caiieatit now living in China and

Japan and a species of Hippotiiar/tthrniii, a genns now distribnted i-onnd

the shores of the Mediterranean and Western and Central Asia. We
have the Central and Southern Enropean species Va/eriitiui trip/i'ris,

Physalis Alkekemji, and Equiaetum. rdiiioslssinrnni. It nia\ be noted

in passing that all point to somewliat warmer condititms ihan at

present prevail in the Netherlands.

Onr present investigation of the Tegelen Hora brings out one fact

very strikingly. We ha\e already menlioned, bolli in ihis jiapei- and

our former, that the living species agreeing with, or most closely

related to many Tegelen species are now living only in Eastei-n

Asia. It would seem therefore that there is a close aflinity between

the Pliocene flora of Tegelen, and the existing Hora of paris of

Eastern Asia; and that the more we learn about the Tegelen flora,

the more marked does this aftinity become. It is at present too

early to consider what this means; wliether it implies that the Hora

of the Far East is a survival of one which originated in Western
Europa but was driven eastward; or whether it may rather point
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to i\ widc-sproad Palacairlic Hora, imw cxlciiiiitiaicil in ihc Wol,

hut siirviviiig- in llio Easl. Il will roiinirc miicli lalmrioiis iv^carcli

Ixilii in Easl and Wosi lo sellio lliis inlrreslin^- poinl.

In Ihe Tcgelon brii-k-earlli we liavc discovcrcd, mixüd willi Iho

öoeds, various remains of sniall \orlcbrales; tlieso Mr. K. T. Nkwton,

vvlio lias so carel'ully slndicd llio siniilar rcinainH ol' llie ('i'onici-

Forest-bcd, lias now dcterniinod toi' ns. Il niay lic reniaiUcd llial

the specimens IVoni T("j,elcn, likc Ihose tVoni Cmnier, are nsiiall.v

vorv rra<inicntar\ , bii( in noilhcr case is lliere aiiy roasoii to donht,

llial liiese sniall nianmials and lislies wcrc c'oiilem|)orancons with

llie |ilants. 1'arl of Mr. Xkwïon's dclcrniiiiations ha\e already been

puhlislied '); bnl, il will bc scen lliat we have since oblained .sevcral

novclties. The couiplete list is as follows:

Abraniis brania Linn.

Angiiilla vulgaris Linn.

Carpinns rntiins Linn.

Esox lucins Linn.

Gasterosteus acideatns Linn.

Leuciscns cephalns Linn.?

,, erythrophthalinus Linn.

Perca tlnviatiiis Linn.

Tinca vulgaris Ccv.

Cj'pridoid teeth (not deterinineil).

Miniite eurved spines (nnknown).

Rana sp.

Talpa enropaea Linn.?

Microlas fMiinomys) pliocaenicus F. Majok.

„ „ interniedins Nkwton.

Gasterosteus and AiKjidlla have nol yet been foiind in the ('romer

Forest-bed ; Microtus intennedins is abundant in that depüsif ;

Microtas pliocaenicus is found in the slightly older Weybourn Crag,

in the Norvvich Crag, and in the Pliocene deposits of the Val d'Arno.

Notes on the Ilants.

Clematis Vitalba I^inn. (Fig. J).

Three weli-preserved carpels undoubtedly belonging to th is species.

Ranuncnius repens Linn. (Fig. 2)

Two well-preserved achenes.

') Buil. Soc, beige de Geologie, Mcmoiics XXI, 591 (iy07j.
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Magnolia Kobus DC. (Figs. 3, 4).

Tlie beaiitü'uUy-pi'eserved seed sliown in fig. 3 lias been plioto-

graphed side by side wilh a recent seed (lig. 4) grown at Kew. For

other specimens, grown near Tokj-o, we have to tliank Dr. Tokutako

Ito. There seenis no iloidtt as to the deterniiiiation of this Japanese

plant.

Enrjale liniburgensis C and i\J. Reid (Fig. 6).

This specimen shows the embryotega in place and is tigured 1o

show this cnrioiis organ, and its exact i'esemblance to the recent

species (Fig. 5).

Stellaria aqnatica Scop. (Fig. 7).

Numeroiis seeds of this species were found in 1908, thougli none

occurred in our former collection.

Stellaria nemornm Linn. (Fig. 8).

A single brokeii seed evidently belongs to this species. It shows

the attachment, and the characteristic tubercles with iheir digitale

sutnres.

Lychnis Flos-cuculi Linn.

Three more small seeds agreeing exactly with this species, hut

raiher small, were found in 1908. They are slightly stipitate; but

on comparing them with good series of recent seeds this stalk is

occasionally found ; it would probably become more pronunent in

the fossil tlirough shrinkage of tiie testa.

Scleranthus annnus Linn. (Fig. 127 of former paper).

We can now identify this fruit with ,S'. anuiuis, which occurs

also not nncommonly in the Oromer Forest-bed.

Hypericum sp. (5 (Fig. 9).

Two more species have been found. Fig. 9 shows a minute seed

resembling H. montmmm in size and shape, but the sculptin-e seeras

finer and moi'e irregular.

Hypericum sp. 7 (Fig. 10).

A short thick seed evidently belongs to a seventh species; but

the genus is so large, and our collection of recent seeds is still so

incomplete, that we cannot match it.

Staphyles sp. (Figs. 11, 12, 13).

We have now found a few fragments of seeds of this genus.

The piece figured shows the very characteristic base and attachment

;

18
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIX. A". 1910/11.
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luil il lii'loi),tïs lo 11(1 liviiij;' species willi wliicli wc iiiive iiceii utile

to coiii|);ire il. Il is ;i iarjier seed liiaii Q\\\\in- S. jiiniiilu w S. colchica

and diHbrs aiso in varions defaiis. Tlic atlacliineiit is rouiul or ovale

willi lonjier axis paraliol lo liie tlaltened sides. In llio recoiil .S'. /«TOïr/ia

tlie allaclinieiil is Iraiisversely ovale. Il may l)e c.xtiiict; luit sevcral

DOW species of Stapkijkn liavc been collected hy Dr. Augustink

Henry in ('iiiiia, and of .soine of llieni no frnils are in llic Kew
lierbariiiiu.

Prunus spinosa Litjn. (Fig. 14).

We have fonnd oiily a single worn stone of tliis species, and it

looks as if it iiiiglit have Iravelled soine distance.

1'iuiuis cf. Insitanica iiiNN. (Figs. 15, 16).

Two fraiiinents ol Ihin-walied |)iiiin-stones, showiiig siiar|) apcx,

sornewlial Ihviteiied. They seeni lo bc close to Prunus lusitanica,

bul tlic eiidocarp is niucii smaller.

rruiius Alaxinioviczii Ruprkcht (Figs. 17, 18).

We iiave iiow several more specimens of these sinall globose

])lum-stones; bul most of Ihem scem to have been digested by birds,

or have tra\elled far. One (lig. 18) siiows the liighly characteristic

loops or folds belongiiig to Prunus Maxbnoviczü, and has been

photographed side by side witli a recent specimen (tig. 17, from a

specimen sent to us froin Yokoliama). to show the exact correspon-

dence. None of onr European species show loops of this character.

Kubus sp. (Figs. 19, 20, 21).

Two or three brokeii and much decayed endocarps and a few

im|ierfect prickles are all the remains of Ruhus we ha\e yet fonud.

They are quite indeterminable ; but the endocarps are uiiusually thin

and of a dilFerent shape from any recent species we have seen.

ünforlunately ripe fruits of Ruhus are seldom to be fonnd in herbaria,

and there are many species fruits of which we have not yet examined.

Crataegus cnneata Sieu & Zucc. (Figs. 22, 23, 24, 25, 26).

A single bony carpel, the inner faces meeting at iess than a right

aiigle, agrees exactly with this Japanese 5-carpelled Crataer/us. We
have photographed the fossil and recent specimens side by side in

two aspects.

Ilippomarathrnni n. sp. ? (Fig. 32).

Two well-preserved but somewhat flattened inllated mericarps,

showing 5 broad streng ribs and numerous small rugosities. They
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are greatlj roiinded dorsally and hollowed ventrally, bringing- tlie

curions triangular base iiito close proximity to tlie large triaiigidar

beak. We find tliis same vevy ourious ibnu ot' niericarp accompaiiied

hy the same large triangular henk in two S[^ecïes oi' Hippoinarathnun,

H. vaginatum, and an iinnamed species from Turkestan. We have

no hesitation therefbre in referring our species to this genus, thoiigh

it does not agree witli anj living species. It lias the shape and size

of H. vaginaiwn, but this species is almost without ribs, wliereas

ours is stronglj and broadlj- ribbed. Other species have ribs such

as ours, but do not agree with it in shape or size or in having the

lai'ge beak. We do not describe onr species as new as we cannot

make a section to show the vitteae ; we require more specimens-

The gemis Hippomarat/iniin inhabits the Mediterranean region.

It extends in Asia as far East as Soungaria.

Cryptotaenia? (Fig. 33).

One specimen, somewhat cruslied and torn, but otherwise in a

fïiir state of preservation. Kibs 5, very strong, nierging into a beak

Vb the length of the fruit; vitlae 3 between each pair of dorsal

ribs, those nearest the ribs being in close contact with them ; ventral

face somewhat damaged. Length 2.5 mm., breadlii 'J.5 mm., lenglh

of beak 0.4 mm.
The only genus showing these characters appears to be the Japa-

iiese Cryptotaenia; but our fossil fruit does not agree with the living

species, being much smaller.

Genus? (Fig. 34).

Possibly a large umbelliferous fruit, [)ut not sufficiently wcU-

preserved for determinalion.

Cornaceae or Araüaceae. (Figs. 27, 28, 29).

We have several minute fruits irregularly 5 or 6-angled and

iudehiscent. One ent transversely sliowed 2 complete cells and

apparently 2 or 3 with abortive seeds. Indehisccnt fruits of this

character are found in the Cornaceae (cf forirellia) and in the Ara-

üaceae (cf Heptapleunun)

Viburnum sp. (Plgs. 30, 31).

Two endocarps of Viburnum belong to no recent species we havo

been able to examine, but correspond exactly with an unknown
Vi/nirnuin found by us in the Cromer Forest-bed {Linnean ,/oumal-

Botnny, XXXVIII, pi. 13, figs. 75, 76, 77). Three species of Viburmmi,

now live in Eiirope ; but the fossil is quite nnlike any of these.

Tliere are various species living in Asia, and of most of tliein we
18*
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oan fiiul no friiits in Ihe lierhaiia ;
we tlioreforo do nul desi-iibc

til is tbssil as an extincl forni.

Valcriana Iripleris Lbm. (Fif?. 35).

A single specimen seems (o coircspond exacllv wilii liiis Mid-

Enropean species; bnt as llic iVuit is niucli llattciiL'd il is difflciUt

(o piiolograpli.

Hidens tri|)arlila IjINN. (Fig. 36).

Severai fragments evidently belong fo this species; l)iit we liave

foiind no good s|iccimen.

('arduus paliistris Wiixn. (Fig. 37).

We have fonnd three fVuits, ai)üiil two-tliirds the longth of onr

recent specimens, bnt otlierwise agreeing. Fossil coni|)Osite-IVnits iiave

always shrnnk considerably, and it is therefore nseless to lay miicii

stress on difference of size.

Physalis Aikekengi Ltnn. (Fig. 38).

Tlii'ee seeds show tiie \ev\ pecnliar scnlptnre of this species. They

are somewhat small and iiave probably shrnuk in cai'bonising as

liappens with all fossil seeds belonging to this order.

Pnineila vnlgaris Linn. (Fig. 41).

One well-preserved nutlet has been found.

Sfachys longitlora Boiss. & Bai,.? (Fig. 43).

Two small nntlets, oval, somewhat truncate, narrowed below with

a small terminal attachment, surface rngose and pustnlate. Strikingly

like «S. longijiora, but somewhat small.

Genus? (Fig. 42).

A finely-tubercled niitlet of a labiate, which we are nnable to

identify.

Teucrium Botrys Linn. (Figs. 39, 40).

We have only a single nntlet, which we have photographed from

above and below. The irregnlar nigosity and large basal aperture

are very characteristic of this species.

Polygonum minus Hudson. (Fig. 44).

A few small nuts seeui to represent this species.

Polygonum Convolvulus Linn. (Fig. 45).

A single somewhat damaged nut corresponds exactly and shows

the very characteristic granulation of this species.
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Polygoniim Bellardi All.

Fig. 68 of our previous paper by mistake was only niaoiiifierl
"/i

,

not '7i ^^ stated and like other species of tlie genus. Tlie nut is large.

Rumex n. sp. ? (Fig. 46).

Several nuts, often with reniains of fruiting sepals, and one good

fruit. This exoeedinglj minute Rumex shows short triangular fruiting

sepals, one of wiiich bears a longish-o\al tubercle; sepals somewhat

waved at margin with strong looped reliouialion ; nut smali, broadly

triangular, with rounded base, so that the greatest vvidth is at one-

third of ihe height, surface rugose. We can find no recent species at

all like this; but we hesitate to give it a name, as we have only

one good fruit.

Carpinus n. sp.? (Fig. 47).

Three minute nuts represent a second si)ecies of this genus; but

they are mucii loo small to be referred to the Eiu'opean forms.

There are several small-fruited species of Carpinus ni Japan and

China; tiie one which corresponds most closcly with oiu- fossil is

6'. /a.i'ijfora BI.; but the ribs in our hissil ai'c more ])roniinent.

l'olamogeton crispus Linn. (Fig. 48).

Numerous fruits have now been found, Ihough we saw none in

oiir former gathering.

Cyperus sp. 1 (Fig. 49).

These minute nuts seem to belong to a species of Cyperus; they

are very abundant.

Cyperus Sp. 2 (Fig. 5Ü).

This form of Cjperus is almost as abundant as the last.

Dulichium vespiforme C. and Ijl. Al. Rmd.

This species has been found abundaiitly in our new coliection

from Tegelen, and one specimen dislinctly shows 9 selae, though

the usual number appears to be 7 or 8. In other respects (he fruits

show but little variation.

Scirpus 3 sp. (Figs. 51, 52, 53).

These three species of Scii'pus we have not been able to identify.

These setae are not preserved.

Scirpus Tabernaemontani Gmiu,. (Fig. 54).

We have only one nut of this species.
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liu'iTla sedes.

Fig. Ö5 apijcans lo hc n iiiiiiiiU' liurd sooil or cndMcari).

Figs. 56, 57 reprcsenl llic iiiside of tlic H|)lil carpel, ui' wliicli llic

outside WAS ligiired iii 1907 (lig. J25). Wc are slill mialilo lo

identify it.

Kig. 58 is a mimite globular seed sculptnred likc /'<i/)avi'r' luil

we luwe been nnable lo rcler il to any genus.

Fig. 59 is a iiard eiidocarp vvilli reiiiains of siicTideiit pericarp.

It is pi-obably iiiiripe, bul seeins iiidike aiij lliiiig clse we have foiind.

More speciiueiis have been foimd of llie nnknown seed fig. 124

of oiir foniier pa[)er. Tiie sanie species has also been sent to ns by

Baron Ghkindl froni Raevels; bul wc aie slill nnable to snggest its

botanical positiou. The seeds are sniall and hard, with thick i)ony

testa, often facetted by niulual pressure, and an cxternal enrved

"gerniinalion groove" along wliii-h liie seed burst. The cndn-yo was

pendcnt, bul has left no inipression on the sniooth inicrior of the seed.

p](piiseluni raniosissimiin) Desf. (Fig. 60).

A fragment of Eqidsetum showing a hexagonal stem wil h ii-regular

transverse i'ugosity, a six-toothed slieath, each tooth wilh a central

rib, and two opposite bnds. These characters are fonnd combined

in the E. ramosimwuin and we niay refer onr specimen to this

species. It is [)robably a portion of a brancli close to the rhizome.

We have fonnd such a branch on a specimen from the Canton Vaud,

in Switzerland, whicli agrees in every detail with our fossil. The

species is widel}- distribnted thronghout Southern Europe, Asia, and

Africa, bul does not now extend so far north as Tegelen.

DESGRIPTION OF THE PLATE.

Fig. 1. Clematis Vilalba Linn. Achene. "/i-

, 2. Ranunculus repens Linn. Achene. ^-J^.

„ 3. Magnolia Kobus DG. Seed (fossil). 'Vi-

, 4. , , Seed (recent), s/i-

„ 5. Euryale ferox Salisb. Seed (recent), '/i-

, 6. , limburgensis G. and E. M. Reid. Seed. ^/i

„ 7. Stellaria aquatica Scop. Seed. i-/).

„ 8. , nemorum Linn. Broken seed i-Zi-

, 9. Hypuricum sp. 6 Seed. -*/i.

,10. , „7 Seed. ^Vi-
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Fig. 11. Staphylea sp. Interior of broken seed. '/i-

,12. , „ Sidn view of attachment. ^,\.

,13. , „ Base of seed. '/i-

„ 14. Pniniis spinosa Linn. Decayed stone. 'Vi.

, 15, 16. Prunus cf. ki'ilanica Linn. Interior and exterior of i)roken stonps. '
).

, 17. Prunus Maximoviczii Ruprecht. Recent slone. Vi-

, 18. , , „ Fossil stone. «A.

, 19. Rubus s. Exterior of endocarp. "
j.

, 20. , „ Interior of endocarp (anollier .«pecimen). "/j.

,21. , „ Prickle. «/i-

, 22. Cralaegus cnneata Sieb iV- Zucc. (fossil). Inner iace of rar|)el. '/j.

, 23. , , (fossil). Ouler , „ ,
V^.

, 24. , , (recent). , , , , ">/i-

, 25. , , (fossil). Side view „ , y^.

, 26. „ , trecent). , , „ ,
s',.

, 27, 28, 29. Gornacae or Araliaceao Tlireo .sp.-^cinicns, sliowiii;;- inlerlDr, side

view, and apex.
''/i.

„ 30. Yibiirnum sp. Dorsal view of endocarp. "/i-

„31. , , Ventral , , „ (anollier specimen), •/i-

, 3.'. Hippomarathrum n. sp. ? Mericarp. " j.

„ 33. Cryptotaenia '? Mericarp. '^/j.

, 84. Uinbeiliferous Mericarp. ?
-'/i.

„ 35. Valeripna tripleris Linn. Fruit. '^,\.

, 36. Bider.s tripartita Linn. Damaged fruit, "/i-

„ 37. Garduns palustris Willd. Fruit, "/i-

, 38. Pliysalis Alkckengi Linn. Seed. i-/].

, 39, iü. Teucriuni Botrys Linn. Top and lia:;e of iiDllet. '-'/|.

, 41. Prunella vulgaris Linn. Ventral face of luillrl. '-
|.

, 42. Labiale, genus unknown. '-/j.

, 48. Staciiys longiflora Boiss & Bal. ? Nutlel. i-/i.

, 44. Polygonuin minus Huns. Nut. "/i-

, 45. „ convolvulus Linn. Nut. 'Vi-

Vi-46. Rumex n. sp. '? Fruit.

47. Garpinus n. sp. ? Nut. "/j.

48. Potamogelon crispus Linn. Fruit. "
j.

49. Gyperus? sp. 1. Nut. i3/i.

50. Gyperus? sp. 2. Nut. ^Vi.

51. 52, 53. Scirpus 3 sp. Nuts. 12/j.

54. Scirpus Tabernaemontani Gmel. Nut. '-/i-

55. Unknown. -Vj.

56. 57. Inside of unknown carpel. >-/i-

58. Papaveraceae ? Seed. -Yi-

59. Unknown endocarp wilh remains of pericarp. Vi-

60. Ecjuiselum ramosissimum Desk. ^/i.
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Scheikunde. — De Hocm- IIoij.kman biedt oen incdedeeliiijj;- aan van

de Hceren A. Smits en H. L. dk Lkkuw: „Over hel unaire

tri-moleculaire, pseudo ternairè stelsel neet, pur- en met-aldehyde."

(Mode aangeboden door den Heer van der Wams.)

Tijdens liet onderzoek van liet stelsel acetaldeiiyd-alcohol onlslond,

zonder dat wij er op het eerste moment de reden van konden aan-

geven, in een van de mengsels bij afkoeling een groote lioeveellieid

metaldeh^yd, die zicli in den vorm van naaldjes afscheidde.

Dit \ersc'liijnscl, dat de vele lescnslrijdige opgaven, die omtrent

het gedrag van melaldehyd in de literatuur te vinden zijn, in de

herinnering terugriep, was de ixanleiding van het hier volgende

onderzoek, onitrenl den samenhang van acet- par- en met-aldehyd,

waarbij het ons mocht gelukken een oplossing Ie vinden, die een-

heid brengt in hot werk \'an velen en schijnbare tegenstrijdigheden

tot volkomen overeenstemming voert

Kekulé en Zixcke') vonden, in 1872, dat de vorming van metal-

dchyd nit acelaldehyd, evenals die van paraldehyd uit dezelfde stof,

plaats heeft bij aanwezigheid van zekere stoffen, maar dat, terwijl

de vorming van paraldehyd bij de gewone en hoogere temperatuur

plaats vindt, die van melaldehyd in den regel bij lagere temperatuur

valt waar te nemen. Die hier aangehaalde publicatie van Kekulé en

ZiNCKE munt uit door groote juistheid van beschrijving der waarge-

nomen verschijnselen en be\at eenige zinsneden, wier beteekenis

door anderen blijkbaar over het hoofd is gezien, daar zij met groote

duidelijkheid de richting aangeven, waarin de oplossing van het

vraagstuk moet worden gezocht.

De hier bedoelde zinsneden luiden als volgt:

,,Fügt man zu reinem Aldehyd kleine Mengen von Salzsilure-gas,

Chlorkühlenoxyd, Schwefliger Saure oder verdünter Schwefelsilure

und kühlt dann sofort, am besten mit einer Kaltemischung ab, so

scheiden sich feine lange Nadelu von Metaldehyd ab, die bisweilen

die ganze Flüssigkeit wie ein feines Netzwerk durchziehen. Stets

wird uur ein kleiner Tlieil des Aldehyds in Metaldehyd verwandelt

und die Menge des letzteren nimmt bei langerera stehen nicht zu

;

sie kann sich vielmehr vermindern und der Metaldehyd kann ganz

verschivinden, namen tlich toenn ein energiscker wirkendes Ferment in

einigermassen betrachtliclier Menge zugegen ist und ivenn die Tempe-

ratur nicht niedrig genug gehalten wird.

1) Ann. d. Chemie u. Fharm. 162, 125, (1872).
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Neben Metaldehijd enUleld iinmi'v Pardhlelii/d in niehr oderininder

grosse.}' Menge."'^)

Dat nietaldehjd uit afgekoeld acetaldeliyd ontstaat bij aanwezig-

heid van een katalj'sator, waarbij ook steeds paraldeliyd wordt ge-

vormd, en de mededeel ing, dat dit metaldehyd weer kan xerdwijnen,

wanneer er genoeg van een energisch werkenden katalysator aan-

wezig is, dit resultaat, dat tot heden onbenut is blijven liggen, ge-

combineerd met het door Trögf.r'), Frtkdei,''), Orndorff en White*)

geconstateerde feit, dat metaldehyd bij de gewone temperatuur op

den duur overgaat in paraldehyd en een weinig acetaldehyd, en

zooals Kekui.ï; en Zincke niededeelen bij 120' bijna uitsluitend in

acetaldehyd, dit alles wekte het vermoeden, dat wij hier te doen

hebben met een nseudo ternair systeem, dat bij innerlijk evenwicht

overgaat in een unair-trinioleculair stelsel.

Dit vermoeden lag zéér voor de hand, want er was gevonden,

dat metaldehyd bij lagere temperatuur uit acetaldehyd kan ontstaan,

tei'wijl de omgekeerde reactie bij hoogere temperatuur \crloopt.

Dit wijst dus op de volgende omkeerbare omzetting

acetaldehyd ^ metaldehyd.

In de tweede plaats was er geconstateerd, dat metaldehyd zich in

paraldehyd omzet. Nemen wij ook hier omkeerbaarlieid jxan, dan

hebben wij als tweede omkeerbare reactie deze:

metaldehyd ^ paraldehyd
;

verdei' was bekend, dat acetaldehyd gemakkelijk is om te zetten in

paraldehyd en ook omgekeerd [taraldehyd in acetaldehyd.

Nu zou men natuurlijk kunnen onderstellen, dat bij deze laatste

omkeerbare omzetting metaldehyd steeds als tusschenproduct optreedt,

doch daar wij niet de minste reden hebben dit aan te nemen, en de

onderstelling, dat ook de omkeerbare reactie

acetaldehyd ^ paraldehyd

bestaat, ons tot een uiterst plausibele verklaring \an de verschillende

verschijnselen \oei't, aarzelen wij geen oogenblik deze laatste aanname
in te lassclien. Wij komen zoodoende tot het bestaan van een groot

evenwicht,') dat samengesteld is uit drie andere n.1.

1) De cursiveering is van ons. — In een nog oudere mededeeling van Fehling

[Ann. 27, 319 (1838)] wordt eveneens vermeld, dat metaldehyd op den duur weer
verdwijnt.

2) Rer. 25, 331G (1892).

3) Buil. 9, 384 (1893).

•*) Americ. Ghem. Journ. 16 43 (1894).

') Baxcroft, .Journ. phys. cliem. 5, 182 (1910) komt tot de o.i. foutieve con-

clusie, dat metaldehyd altijd metaslabiel is.
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1

acetaldelijd ^ parakicliyd

2 <^ <^ :^

iii{'lal(l(>livil

Nu is liet duidelijk, diil ilcze drie cvcnwiclilsrcacfics door een en

doiiKclfdeii katalysator over 't algciiiceii op vci'SL-liillciidc wijzen zullen

\V(irden beïnvloed, waardoor wij den indi-nk knnnen krij}j,cn, alsol

liitslidtend of in hoofdzaak sleclils één rvaclie \erloopl.

Dit wordt verdnidelijkl door een proef, die wij in den f;;eest van

KÉKULK en ZiNCKK namen.

Koelt men aoetaldelijd in ijs af, en voegt men zéér weinig sterk

H.,.S()^ toe l)v. 1 nigr., dan ziet men na eenig scliudden vast metal-

delij-d ontstaan, dat bij kanierlenipeiMliinr schijnbaar niet verandert,

maar in werkelijkheid zéér langzaam weer verdwijnt.

Dit verdwijnen kan men nn iiespocdigen door toevoeging van

meer zwavelzuur.

Dit wijst er nn op, dat H,S(), voor de even wichtsreactie aeetaldeliyd

tZ metaldeliyd veel sterker kalalytisch wcikt dan voor de andere

twee omzettingen, zoodat bij O' een zéér kleine hoeveelheid H.SO^ in

hoofdzaak metaldeliyd doet ontstaan.

' Uit het feit nn, dat metaldeliyd zich hier in \asten toestand afzet,

volgt, dat het innerlijk cvenwichl in het stelsel acelaldehyd— melaldehyd

in het oververzadigde gebied van metaldeliyd ligt.

Wanneer dns de andere twee reacties door deze kleine hoeveelheid

H,SOj in 't geheel niet werden beïnvloed, zou natuurlijk alles over-

gaan in vast ;netaldehyd, doch dit is niet het geval. Hoewel met

veel geringere snelheid doet een kleine hoeveelheid H^SO^ ook de

twee andere evenwichtsreacties zich bewegen naar hun evenwiehts-

toestand, en zoo wordt het feit verklaard, dat, zooals Kékui.é en Zincke

waarnamen, naast metaldehyd ook altijd paraldehyd ontstaat.

Het is duidelijk, dat ook met een uiterst geringe hoeveelheid zwavel-

zuur, maar dan eerst na zéér langen tijd, zich het innerlijke even-

wicht zal instellen ; voegen wij echter meer zwavelzuur toe, dan zal

elk evenwicht zich met grootere snelheid instellen, en is ten slotte de

hoeveelheid zwavelzuur zoo groot geworden, dat elk der drie even-

wichten zich momentaan instelt, dan zullen onder alle mogelijke

omstandigheden de drie aldehyden met elkaar in evenwicht zijn, dus

innerlijk evenwicht heerschen, en het tiimoleculaire systeem zal zich

als een unair stelsel gedragen.

Nu nemen wij waar, dat het vaste metaldehyd, dat bij lagere

temperatuur uit acetaldehyd met een weinig zwavelzuur is ontslaan,
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bij toevoeging \an meer zwavelzuur weer verdwijnt niet een snelheid,

die grooter is naar mate de temperatuur liooger wordt gekozen.

Zoo blijivt dan, dat de unaire vloeistofpiiase o. a. bij de gewone

temperatuur niet in evenwicht kan zijn met vaM metaideii\-d, of

m. a. w., dat deze vloeistof onverzadigd is t. o. v. metaldchyd.

Nu ligt het voor de hand te vermoeden, dat het inwendig even-

wicht in het pseudobinaire stelsel acetaldehyd-metaidehyd bij de ge-

wone temperatuur reeds in het aan metaldehyd onverzadigde gebied

is gelegen, doch dit is stellig niet het geval, daar uit een proef \an

Fehling, ') welke ook door ons is heihaald, blijkt, dat, wanneer men

acetaldehyd bij de gewone temperatuui- in kontakt brengt met eenige

stukjes CaClj zich na eenige uren op het chloorcalcium kristallen

van melaldehjd afzetten, terwijl de gevormde hoeveelheid paraldehyd

zéér gering is.

Dit is een proef, die met een spoortje zwavelzuur niet gelukt,

omdat HoSO, bij de gewone temperatuur de omzetting van metaldehyd

in paraldehyd reeds te sterk vei'snelt, terwijl de invloed van chloor-

calcium op deze omzetting bij de gewone temperatuur uiterst gering is,

zooals blijkt uit de zéér geringe paraldehydvormiiig.

Nu kan men op de volgende wijze duidelijk laten zien, dat het

zeer goed mogelijk is, dat, terwijl het innerlijke evenwicht iu het

pseudobinaire stelsel acetaldcliyd-nietaldehyd iu het gebied ligt, dat

flververzadifid is t. o. v. metaldehyd het groote trimoleculaii'e inner-

lijke eveuwicht-niengsel onverzadigd is t. o. v. metaldehyd.

F a
Fis. 1.

De hiernevenstaande figuur 1 geldt voor konstante temperatuur en

druk, en om de kwestie hier niet noodeloos te compliceeren is verder

1) Ann. 27 319.
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aangciiomoii, dat zicli gccii incngkristallen vormen. Kiezen wij de

gewone temperatuur, dan is metaldeiiyd de eenige stof, die in den

vasten toestand optreedt, en dan geeft pq de smeltisollierm van deze

stof aan, terwijl de jtnntcn n h en e de inncrlijico evonwiciiton in de

drie pseudobinairc stelsels aangeven.

Het punt b ligt, zooals uit liet onderzoek van Ti kbaha ') volgt, bij

ongeveer 16 mol. "/„ aoetaldeliyd en 84 mol. "/„ paraldeliyd.

Het punt a is hier overeenkomstig de waarnemingen in het gebied

gelegen dat oververzadigd is aan metaldeiiyd, en wanneer wij nu

alleen deze twee punten als vaststaand aannemen, dan \alt er het

volgende op te merken.

Stel dat wij uitgaan van het i>uiil <^ en dat wij aan deze overver-

zadigde oplossing, die in innerlijk exenwiflit verkeert, paraldeliyd

toevoegen, dan zou, wanneer wij aannemen, dat hef innerlijke even-

wicht blijft bestaan en het paraldeliyd zich niet omzel, de samenstelling

zich bewegen langs de rechte lijn a /', wanneer ii.l. de wet van de

chemische niassawerking volkomen op bleef gaan.

Nu weten wij wel, dat de wet \an de chemische massawerking

stellig niet volkomen op zal blijven gaan, en dat dientengevolge de

lijn aP in werkelijkheid gekromd zal zijn, maar voor het essentieele

van onze bewijsvoering doet dit niets terzake en daarom is ter ver-

eenvoudiging de lijn aP recht genomen.

Gaan wij vervolgens uit van //, (\m\ zal onder bovengenoemde

condities bij toevoeging van metaldeiiyd de samen^rtelling zich bewegen

langs bM.

Nu zien wij, dat de twee lijnen a P en b M elkaar in het punt A'

snijden, en het is nu gemakkelijk in te zien, wat de beteekenis van

deze snijding is. In A' hebben wij een vloeistof, waarin innerlijk

evenwicht heerscht, niet alleen tusschen neet- en «u'^aldeliyd, maar

ook tusschen neet- en par-aldehyd, waaruit dus tevens volgt, dat

daar ook evenwicht heerscht tusschen met- en /^ar-aldehyd, en lijn

cA dus eveneens door dit zelfde punt A' moet gaan.

Wij zien dus uit deze afleiding, dat hef mogelijk is, dat, terwijl

a in hef oververzadigde gebied ligt, het groote innerlijke evenwicht

K zich in het onvei-zadk]de gebied bevindt.

Zoo zijn dus de waarnemingen van Kekulé en Zincke op rafio-

neele wijze verklaard.

Daar wij nu met zekerheid kunnen zeggen, dat het groote innerlijke

evenwicht K bij de gewone temperatuur metaldehyd opgelost bevat,

zoo kunnen wij met groote waarschijnlijkheid voorspellen, dat dit bij

1) Tomok. Verlag, d. Techn. Hochschulc 1901. Aus dom Gebicl der Katalyse.
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ruim 20° liooger, het uiiaire kook[)iiiit, volgens Hollmann ') hij

41.6^ gelegen, ook nog in merkbare mate liet geval zal zijn.

Om dit nu na te gaan, werd de kokende vloeistof plotseling in

water van 18' uitgestort, waarbij li?t metaldehyd, wanneer het zich

in de kokende vloeistof bevond, stellig tengevolge van de kleine

oplosbaarheid in waterrijke mengsels, in vasten toestand moest af-

scheiden.

Inderdaad had er op deze wijze een geringe, doch zéér duidelijke

afscheiding van metaldehyd plaats, waarmede dus bewezen was, dat

Hollmann niet; zooals hij meende, een unair bimolecniair, maar een

nnair trimoleculair stelsel in handen heeft gehad.

Wanneer wij ons afvragen, wat de verandering in ligging van het

punt K zal zijn, wanneer de temperatuur wordt verhoogd, dan is

liet antwoord gemakkelijk te geven.

Paraldehjd bestaat in dampvorm en in plienol opgelost uit mol.

(CH3COH)3 en metaldehyd in hetzelfde oplosmiddel opgelost bestaat

uit mol. (CH3C0H), '), zoodat dus metaldehyd van de drie aldehyden

de meest gecompliceerde stof is.

Nemen wij nn ter vereenvoudiging aan, dat de moleen ulgrootte

van de verschillende aldehyden in elkaar opgelost niet verschilt van

die in de phenol oplossingen, dan hebben wij dit innerlijk evenwicht

(1)

12 CH, COH ^ 4 (CH, COH),

(2) ^ 3 CH, COH), ^ (3)

Bij temperatuurverhooging zal nu elk van de drie unaire-bimole-

culaire evenwichten verschuiven in de endotherme richting of m. a. w.

de dissociatie zal bij deze drie innerlijke evenwichten toenemen.

Het evenwicht (2) zal sterker met de temperatuur verschuiven,

dan het evenwicht (1), terwijl (3) vermoedelijk niet zéér gevoelig

voor temperatuurverandering zal zijn, althans in vergelijking met de

andere evenwichten (2) en (1).

Stijgt de temperatuur, dan zal het punt a zich dus naar links

bewegen, het punt b naar omlaag en punt c zal daarbij een weinig

naar den paraldehydkant verschoven worden.

Bedenken wij uu hierbij, dat de smeltisotherm bij temperatuur-

verhooging zich tei-ugtrekt, dan is het duidelijk, dat a spoedig in

het onverzadigde gebied komt te liggen, en dat dus geen enkele

1) Zeilsclir. f. phys. Clicm. 43, 157 (1903)..

'-) \V. BuRSTUN. Sitzungsberichte Wien (1002), 511 vermoedelijk is metaldehyd

opgelost in phenol gedeeltelijk gedissocieerd, en zijn er nog grootere moleculen

aanwezig.
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katalysator meer inslaat zal zijn vast nictuklcliyd ml aci'laldfliyd te

doen afzetten, lietgeen in overeenstemming is met liet iluor ons ge-

a p
n

Fig. 2.

constateerde feit, dat cliloorcaleium dit niet meer tloet boven 40°.

Verder volgt uit dit alles, dat liet groote innerlijke evenwiclits-

mengsel bij temperatuurverliooging steeds rijker wordt aan acetaldeliyd,

zooals HoLLMANN ook gevonden heeft.

Om nu het geheele stelsel met al zijn eigenaardigiieden Ie kunnen

overzien is een ruimtetigiuir geconstrueerd in een gelijkzijdig prisma,

waarvan op elk der zijvlakken de 7-X-projectie van de driephasen-

strooken van een der pseudobinaire stelsels is aangegeven (Fig. 3).

A stelt voor acetaldeliyd F, paraldehyd en M, metaldehyd.

In overeenstemming met hetgeen een van ons reeds vroeger voor-

spelde, is gevonden, dat geen van deze pseudo-binaire stelsels een

eutecticum bezit, waarmede dan ook in de teekening rekening is

gehouden.

Op het vlak APT is aangegeven de ï',A'-projectie van de drie-

phasenstrooken in het stelsel acetaldehyd-paraldehyd.

a„ is het tripelpunt van acetaldeliyd gelegen bij — 123^3.

De temperatuur van het vierphasenevenwicht damp 4- vloeistof

-j- vast acetaldeliyd -|- \ast paraldehyd, dat in de teekening is aan-

gegeven met de letters h,c,d,e, werd gevonden bij circa — 123° te

liggen. Op deze lijn hc de snijden, zooals bekend is, 4 driephasen-

strooken elkaar.

Geven wij de mengkristallen, die in hoofdzaak uit acetaldeliyd

bestaan, aan met Sa , die, welke hoofdzakelijk paraldehyd bevatten met

5p, en de mengkristallen van metaldehyd met »S^i/, dan kunnen wij de

verschillende elkaar snijdende driephasenstrooken gemakkelijk aan-

duiden.
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Zuo hebben wij dan in de eei'ste plaats de driepiiaseiistrüük van

SA-\-L-\-(r aangegeven door de lijnen ad, ac en ah. In de tweede

plaats de driephasenstrook van Sp -\- >Sa-\- (^ aangegeven door _^/t!,

/(/ en h'h. In de derde plaats de driephasenstrook voor Sp -\- L -\- G,

die hier aangeduid is door ef)„ cb„ en /</;„, waarin 6„ het tripelpunt

van paraldehj'd is, gelegen bij 12,55°. In de vierde plaats hebben wij

nog een driephasenstrook \oor .Sj -j- >^P + L, doch deze is in de

teeken ing weggelaten.

Op elk van de drie zijvlakken van het driezijdig prisma vindt

men nu een dergelijke figuur, waarvan steeds de drie meest belang-

rijke punten zijn bepaald n.1. de tripelpnnten van de componenten

en de vier-phasen-temperaturen. Zoo werd voor de temperatuur van

het evenwicht tusschen Sm -|- .S'^ -|- iy -f" ^^' ^"^ de teekening aange-

geven door de letters t\,di, c^, h,, gevonden —122.8'. Voor het vier-

phasen evenwicht tusschen <S'j/ -{- Sp -\- L -}- G, dat in de teekening

te vinden is op de lijn c^, d^, c,, A, werd de temperatuur 1 2'. 9 gevonden.

Hieruit blijkt dus, dat de vierphasentemperaturen in de drie

pseudobinaire stelsels slechts weinig hooger liggen dan de temperatuur

van het tripelpunt van den laagst smeltenden komponent, waaruit

volgt, dat de 2'A',-prqjecties een zeer eenzijdige ligging zullen vertoonen.

In de figuur is deze eenzijdigheid niet te sterk tot uitdrukking

gebracht, omdat de duidelijkheid daardoor zeer zou worden geschaad.

Wal lui het tripelpunt van metaldehyd betreft, ilit punt, dat men
tot heden tengevolge van omzetting van metaldehyd in para- en

acetaldehyd te vergeefs trachtte te bepalen, is door ons vastgesteld

volgens de methode van Soch M die daarin bestaat, dat men de stof

brengt in een van ondei- dicht gesmolten capillair van zeer dun-

wandig glas en \ervolgens nagaat, hoe hoog de temperatuur van een

had moet zijn, 0|)dat bij indompeling van de capillair in dit bad de

inhoud na enkele seconden (hier 2) smelting vertoont.

Daar de tripelpuntsdruk van metaldehyd boven 1 atmosfeer ligt,

moesten de capillairen natuurlijk dichtgesraolten worden, waarbij het

dampvolumen steeds zoo klein mogelijk gekozen werd.

Het resultaat was, dat metaldehyd bij 246°. 2 onder zijn dampdruk

smelt, terwijl Bakhuis Rooseboom') 184° en Hollman 167° opgeeft.

Wat uu de ruimtefiguur betreft, deze is verduidelijkt door het

aanbrengen van doorsneden.

IJoven het tripelpunt van paraldehyd A„:=J2,55° is deze door-

snede uiterst eenvoudig.

1) Journ. Phys chcm. 2, 364 (1898).

-) Heterogene GleicLgevvichte.
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Nemen wij al« voorbeeld de duursiiede U^ , V^ , W^ , diiii zien wij

daar in een kontinue .snieK-isotlierm L, L^ een konlinne dam|)lijii

G^ öj en een kontinue niengki-istallijn S^ S^

Komen wij echter beneden liet tripelpnnt van paraldeliyd, dan

worden de doorsneden ingewikkelder, vooral door de discontinuïteit

in de mengkristallenreeks van paraldeliyd-metaldeliyd. Daardoor

krijgen wij in de doorsnede / /, V, W twee smeltisotlierinen, drie

damplijnen en vier niengkristallijnen.

Vóór ecliter tot de bespreking van deze doorsnede over te gaan,

willen wij er op wijzen, dat van de vier koëxisteerende phasen

Sm,Sp, L, G, die door de punten e,,d,,c^,h, zijn aangegeven,

vier lijnen de ruimte in loopen. De eerste twee zijn niengkristal-

lijnen, de derde is een smeltlijn, of liever een eiitectisclic lijn onder

den dampdrnk, en de vierde is een damplijn.

Vier gelijksoortige lijnen gaan ook van de punten e, d, c, h en

6', , f/l , c, , /il uit.

Bij de ternaire eutectiscbe tem[)eratuui-, waarmede het grondvlak

overeenkomt, komen de bij elkaar behoorende vaste lijnen, de eutec-

tische lijnen en de damplijnen te samen en krijgen wij dus de

koëxistentie van vijf phasen, drie vaste »S^ -j- /S'/^+ 'Sjy , een vloeistof

Le en een damp Ge-

Keeren wij nu tot de doorsnede UVW tenig, dan valt er op te

merken, dat de lijn S,„^ S,n de metaldehjd niengkristallen aangeeft,

die eenerzijds koëxisteeren niet de paraldehj^d-mengkristallen S/,^S,„

en ander-zijds met de dampen G\ G^.

De lijn Sp^ Sp geeft aan de paraldehydmengkristallen, die koëxis-

teeren met de vloeistoffen LR en de dampen GG,, en zoo geeft de

lijn *S'„,, »S',„ de metaldehydmengkrisiallen aan, die koëxisteeren met

de vloeistoffen L^R en de dampen G^ G,.

Hieruit volgt dus, dat er bij deze temperatuur vier phasen kunnen

koëxisteeren en wel S,n -\- Sp-\- R -\- G^, d. w. z. niengkristallen, die

in hoofdzaak uit metaldehyd bestaan, niengkristallen die hoofdzakelijk

paraldehyd bevatten, een verzadigde oplossing, en een met deze

phasen koëxisteerende damp.

Deze vier phasen liggen in de hoekpunten van een vierhoek, die

uit vier driephasen driehoeken is saamgesteld.

Nemen wij nu aan, dat de temperatuur van deze doorsnede over-

eenkomt met het unaire smeltpunt dan weten wij zeker, dat de

vloeistof, waarin innerlijk evenwicht heerscht, op een van de vloeistof-

lijnen LR of L,R gelegen zal moeten zijn.

IIo],LMANN, die meende met een i)seudobinair stelsel te doen te

hebben, vond dat de imair zich gedragende vloeistof bij 6°,75 vast
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pai'aldeh3'd afzette, ('orrigeeieri wij iiu dit resultaat met de nieuw

verworven kennis, dan komen \^ij lot liet volgende:

Gaan wij met de vloeistof, waarin innerlijk evenwicht heersclit,

van hoogere tenijieratnnr naar lagere, en iiemen wij aan, dat deze

vloeistof in exenwioht is met haar damp, waarin dan natnni'lijk ook

innerlijk evenwicht heersclit, dan zal bij temperatuurdaling de vloei-

stof zich langs de lijn L„, L'^, L"„ en de koëxisSeerende damp zich

langs de lijn G„, G'„, G'\ verplaatsen.

Zijn wij nu gedaald tot de unaire smelttem.peratuur dan heeft de

vloeistotlijn het smeltvlak van de paraldehyd-mengkristallen in L,,en

de damp het hiermede koëxisteerende dampvlak in G, bereikt, op

welk moment zich vaste stof afzer, die zooals een van ons reeds

aantoonde, een mengkristalphase Sj is, welke ook in innerlijk even-

wicht verkeert.

Dit unaire driephasen-evenwicht kan slechts bij één temperatuur

en druk bestaan, zoodat wij beneden deze temperatuur tweephasen-

evenwichten krijgen tnsschen vaste phasen en dam[)[)liasen, beide in

innerlijk evenwicht.

De vaste phasen bewegen zich langs de lijn SjS.^ en de damp-

phasen langs GjG,.

Een voorstelling, die zich meer aansluit bij de onderzoekingen, die

tot heden zijn verricht, krijgt men, wanneer op de zijvlakken van

het prisma de T'jJt-doorsneden voor konstanten druk b.v. voor 1

atmosfeer worden aangegeven.

Doen wij dit, dan krijgen wij op liet APT-xVaIl de 7', .Y-door-

snede voor het pseudo-biiiaire stelsel acetaldehyd-paraldehyd, zooals

deze door Hollmann is bepaald, alleen met dit verschil, dal het

entecticnin is vervallen (Fig. 4).

Deze J*! A'-doorsnede is door de smelttignur a,c,b, e, g, cl, f en

door de kooklijnen kl aangegeven. De temperaturen van de belang-

rijkste punten zijn in de teekening aangegeven, zoodat deze doorsnede

geen nadere toelichting behoeft.

Op het vlak voor paraldehyd-metaldehyd, het PMT-\'\-Ak, krijgen

wij een meer gecompliceerde figuur, omdat nietaldehyd onder den

druk van 1 atm. sublimeert. Hoe hoog dit sublimatiepunt ligt is

tengevolge van de omzetting van metaldeiiyd in acet- en par-aldehjd

niet te bepalen, omdat de methode, gevolgd ter beiialing van het

tripelpunt, hier niet kan worden toegepast.

Het eenige, wat wij er op 't oogenblik van zeggen kunnen is dit,

dat dit sublimatiepunt vermoedelijk weinig onder de tripelpunts-

temperatunr ligt, daar de tripeljiuntsdruk waarschijnlijk niet veel

boven 1 atmosfeer ligt.

19
Verslagen dt-i- Afdeeling Naluurk. Dl. XIX. A . 1910/11.
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De 7',.Y-doorsnede van dit stelsel is aangegeven door fi
,

r.^, n.J

,

m, , o , p. , ('.. , </, , (/, ,/.,. De fempcratnnr van licl driepiiasen cven-

wiclit Sm -\- L -\- (1. aangegeven door de lijn />, , ii..,
, >ik_ is bij zeer

snel werken op circa 124' l>epaald, waaruit dus volgt dal de kokende,

met aldeliyd-mengkrislallen koëxisteerende oplossing betrekkelijk

weinig nietaldehyd beval.

Op liet voorvlak, liet vlak voor acelaldeliyd-inelaldelivd, heiilicn

wij de 7', A-doorsnede voor dit slelsel, aangegeven door a, i\, ii„ k,

)H, , ö
, /;, , ('i , Vi . 'A ' /i . welke doorsnede, wat karakter betre .

geheel overeenstemt met die voor paraldeiiyd-melaldeliyd.

Het driopliaseiievenwiclit Sm -\- L -\- G ol' ni. a. w. liet kookpunt

van de oplossing, die niet inetalileli\dmengkristallen in evenwiclil is,

vonden wij bij 21°. O, dus slechts 0\2 hooger dan liet kookpunt \m\

acetaldehyd, waaruit volgt, dat de oplosbaarlieid van deze vaste

phase in acetaldehyd bij 21° uiterst gering is.

Wat nu de meest belangrijke deeleii van de ruinileli.niinr aangaat,

deze zijn ook hier weer verduidelijkt door doorsneden, die in verband

met het voorgaande geen toelichting meer zullen behoeven.

Het eenige wat toelichting verdient, is de ligging van het iinaire

stelsel in het Irimoleciilaire, pseudo-teniaire systeem.

HoLLMAi^N vond voor het kook[)unt van hel nnaire stelsel 41°.

6

en nu zullen wij aannemen, dat de doorsnede U.^V^^\\ juist voor

deze temperatuur geldt.

Deze doorsnede is \olkomen analoog aan de doorsnede U , V, W,
die voor een hoogere temperatuur geldt.

In de doorsnede Ui^"^W^ zijn de punten van den driephasen-

driehoek echter zoo sterk naar het voorvlak xersclioven, dat deze

driehoek niet duidelijk meer kon worden aangegeven, hetgeen hier

echter van ondergeschikt belang is.

Waar wij in deze doorsnede de aandacht op wenschen te vestigen,

zijn de koëxisteerende pliasen, die in innerlijk evenwicht verkeeren,

dus de kokende vloeistofphase Lj en de dampphase G, .

HoLLMAixN meende, dat deze vloeistof nit 53.4 mol. "/o pai-aldehyd

en 46.6 mol. % acetaldehyd bestaat, maar onze onderzoekingen hebben

geleerd, dat deze vloeistof ook nietaldehyd bevat, al is deze hoeveel-

heid ook gering; dezelfde opmerking geldt natuurlijk voor de damp-
phase Gi.

Gaan wij nu na, wat wij bij temperaturen boven en beneden de
kooktempcratiiur in het nnaire stelsel hebben, dan zien wij onmid-
dellijk in, dat boven deze temperatuur alleen damp kan bestaan, en
dat dus alleen dampphasen in innei'lijk evenwicht raogelijli zijn;

dese dampphasen worden in de i'uiratefiguur aangege\en door de
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li.jn G,G„, waarvan do richting zegt, dat deze phasen bij temperaUiiirs-

vei-hooging rijker worden aan acetaldehyd. Beneden de kooktcnipe-

ratiuir van liet nnaire stelsel zijn alleen vloeistoffen in iniiei'lijk

evenwicht mogelijk, zoodat van L, een vloeistotlijn naar lagere

temperatnnr loopt, totdat het smelt vlak van paraldehyd in L, wordt

bereikt bij de temperatuur van 6°. 73.

Bij deze temperatuur zet zich de mengkristal|)liase S, at' en van

daar gaat nu weer een lijn naar lagere temiteraturen nl. S^S, welke

kromme de innerlijke evenwichten in de vaste phasen aangeeft.

Uit het voorgaande is dus gebleken, dat de waargenomen \er-

schijnselen volkomen in overeenstemming zijn met de opvaUing, dat

de drie beschouwde aldehyden werkelijk een unair, tri moleculair,

pseudoternair stelsel vormen, waarvan de samenhang hier voor het

eerst theoretisch is nagegaan.

Anorg. Chem. Laboratorium der Universiteit.

Amsterdam, 17 Juni 1910.

Scheikunde. — De Heer Holleman biedt namens de Heeren A.

Smits en H. L. de Leeuw eene mededeeling aan : ,,Over het steUcJ.

acetaldehyd—alcohol".

(Mede aangeboden door den Heer van der W.\als).

Perkin ') was de eerste die opmerkte, dat er een groote analogie

bestaat tusschen het gedrag van het stelsel aldehyd-water en aldehyd-

alcohol.

Bij beide stelsels vond hij, dat bij menging der twee vloeistoffen

eerst een wannte-absorptie, en daarna een warmte ontwikkeling

optreedt.

Perkin schreef, zooals voor de hand lag, de wai'inte-absorptie toe

aan het physische proces, de menging en de daarop volgende warmte-

ontwikkeling aan een zuiver chemische reactie, de vorming van een

verbinding.

In het stelsel aldehyd-alcohol werden dan ook door Miss Hompkay

en CoLLEs ') langs verschillende wegen aanwijzingen gevonden voor

het bestaan van verschillende verbindingen, zoodat een systematisch

onderzoek van het stelsel aldehyd-alcohol een positief resultaat beloofde

op te leveren.

1) Joum. chem. soc. 51, 826 (1887).

-) Jouru. chem. soc. 87, 1434 (1905).

„ 89, 1249 (1906).

19*
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Ken l)cl,aiif^'rijlvO kweslic, die allereerst bcaiihvonrd iiiocsl worden

was dez3; wainiecr er veihindinKen worden f>evorn>d, zijn dexe ver-

hindinficii dan addilieprodiiclen of zijn licl iicliaincn, die zich nit

deze slolfen xoi'inen onder als|)litsin^- van waler.

Het is (iuidelijk, dat dit een gewiclilige vraag was, omdat liel stelsel

bij optreden van addifie|)rodneten binair kan worden opgevat, terwijl

liet in hel andere geval veel gecompliceerder nl. (|naternair is.

Om dit nit te maken werden mengsels van aldeli^yil en alcohol in

glazen buizen gel)rachl, die daarop \verden diclilgesmolten.

Na verloop van verschillende tijden werden deze buizen geopend

en watervrij kopersnif'aat toegevoegd.

Het resultaat was, dat mengsels, die (ie7i jcuir bij de gewone tem-

peratuur bewaard waren met Cu SO, zelfs bij 15 minuten lange

aanraking iiict blauw kleurden, terwijl precies heizelfde resultaat

weid verkregen met mengsels, die niet een jaar lang bij de gewone

lenii)eralniir, maar eenige uren op 1()(P waren verhit geworden.

Hiermede was dus bewezen, dat zich geen water had afgesplitst

en dat, wanneer zich bij menging van aldehyd en alcohol een ver-

binding vormt, dit geen acetaat, maar een additieproduct, een

aldelijd-alcoliolaal moet zijn.

Bij de zooeven genoemde proeven werd nog een ander merk-

waardig \erscliijnsel gevonden, dat wel de moeite waard is liier te

vermelden.

Zoo bleek nl. dat, wanneer men aldehyd-aleohol-meng.sels hingen

tijd met CuSO^ in kontakt laat, wel ilegelijk een blauwkleuring

optrad, en dat dit hieraan moest worden toegeschreven, dat Cu SO^

een katalysatoi' is voor de acetaal-vorming volgens de verg.

:

CH3 cf + 2 C, H, OH -^ CH3 C^OC, H3 + H3O
^« "

^H

Om (lil diudclijk aan te toonen werd een mengsel van 1 mol.

aldchyd en 2 mol. alcohol met CuSO^ in een glazen buis gebracht,

die daarop werd dicbtgesmolten.

Na eenige dagen werd de buis geopend, de \loeistof afgefiltreerd

\'an het hhitim geworden kopersulfaat, en overgegaan tot de gefrac^

tiouu(>er(le distillalie, waarbij een groote hoeveelheid acetaai kon
worden geïsoleerd. Hiermede was dus tevens een zeer geschikte

bereidingswijze van acetaal gevonden.

Daar de sterke contractie, die bij menging van aldehyd en alcoliol
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optreedt, deed vermoeden, dat de bepaling van het spec. gewicht

eenige aanwijzing omtrent het beslaan van een verbinding zon kunuon

geven, werd liet systematische onderzoek met deze l)e|talingen aan-

gevangen.

Het bezwaar, dat zicli iiierl»ij voordeed, was dit, dat evenals door

Pkrkin bij aldehyd en water was geconstateerd liet spec. gew. ge-

durende den eersten tijd na de menging niet konstant was, tlaar de

contractie huigen tijd voortduurt.

Om nu uit te maken hoeveel lijd na de menging het spec. gew.

betrouwbare resultaten oplevert, werd door middel \'an een zeer

gevoeiigen dilatometer nagegaan, wanneer het volume van een mengsel

kcmstant is geworden, waarvoor gevonden werd één dag na ile menging.

Voordat tot een spec. gew.-bepaling kon worden overgegaan,

werd elk mengsel daaroni ruim een dag lang in een toegesmolten

glazen buis in een thermostaat van 18" geplaatst.

Het resultaat der op deze wijze verrichte bepalingen was het

volgende.

mol. "/() aldehyd ! spec. gew. 18°/4°

•100
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100. ^0
2°

Aldehyd

10 O

Alcohol

Verdei- zien wij uit deze lijn, «lat een spec. gew. bepaling ons met

Itinielijk gioole naiiwkeungiieid de samenstelling van liet mengsel

kan leeren kennen, wanneer wij nl. weten welk bestanddeel in over-

maat aanwezig is. Alleen in de omgeving van 50V„ wordt deze

methode te onnauwkeurig, en wel door het vlakke vei-loop van de

lijn daar ter plaatse.
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Na op deze wijze eenige indicaties verkregen te hebben gingen

wij over tot de bepaling van de kookpnnten van verschillende

mengsels, en de samenstelling der coëxisteerende phasen bij verschil-

lende drnkkingen.

Hierbij werden de volgende resultaten verkregen.

Druk 699 m.m. Hg.

temp.
samenstelling

vloeistof
samenstelling

damp

20.
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Druk 97 in.m. Hg.

temp.
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Brengen wij deze resultaten in teekeiiing, dan krijgen wij de

figuren 2, 3 en 4.

ICC 9 80 10 bc 5c HC

Aldehyd Fig. 3.

10 O

Alcohol

Aldeliyd Fig. 4. Alcohol
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De lig. 2, die tic 7', A'-doorsnedc van liet vloeistof'dampvlak over-

eenkomstig den druk van (599 niiii. Hg. voorstelt, vertoont niets

bijzonders; vloeistof en daniplijn liggen ver nit elkaar, lictgecn een

gevolg is van liet vrij groote verscliil in (lainiis|ianiiiiig tiissclicii

aldeliyd en alcohol.

Fig. 3, de 7', A'-doorsnede bij den druk van 398 iinn. lig. iaat

bij circa 50 mol. % ^^" insnoering zien, die zooals bekend is, op

een verbinding wijst, wier bestaan reeds op grond van despec. gew.

bepalingen werd vermoed. De damp, die met de vloeistof van 50

mol. % koëxisteert is zeer veel rijker aan aldehyd, bevat n.1. ongeveer

95 mol. 7„ aldehyd, als bewijs, dat de verbinding reeds bij 29^.2

zeer sterk is gedissocieerd.

Dit is volkomen in overeenstemming met het feit, dal de kooklijii

bij den druk van 699 mm. Hg. niets van een verbinding laat bespeuren.

Het meest interessant is Fig. 4, waarin de 7'
, A'-doorsnede is ge-

teekend, die overeenkomt met den druk van 97 mm. Hg., want deze

figuur wijst niet alleen op het beslaan van een verbinding van 1 mol.

aldehyd op 1 mol. alcohol, maar ook nog op een tweede verbinding

van 1 mol. aldehyd en 2 of 3 mol. ah-ohol, daar de vloeistoflijn in

die omgeving eveneens een insnoering vertoont, die 'wel is waar

flauw, maar toch stellig essentieel is.

Deze tweede x-erbinding, wier bestaan aldus waarschijnlijk wordt

gemaakt, moet nog sterker gedissocieerd zijn dan de eerste, hetgeen

dan ook in overeenstemming is met het feit, dat de kooklijn van

398 mm. Hg. niets vertoont, dat op haar bestaan zon wijzou.

De derde methode, die gevolgd werd om het karakter van het

stelsel aldehyd-alcohol te leeren kennen w\as de calorimetrischc.

Zooals reeds werd gezegd treedt bij menging van aldehyd en alcohol

aanvankelijk warmteabsorptie en later warmteontwikkeling op.

Nu is het duidelijk, dat uit de temperatuurdaling niet met nauw-

keurigheid het warmte-effect van de eerste periode is te bepalen,

daar ook gedurende dien tijd de e.xotherme reactie verloopt, die echter

aanvankelijk door het endotherme proces wordt gepraedoinineerd.

Buitendien is deze temperatuurdaling zéér stei'k afhankelijk van

de volledigheid der menging, die bij de verschillende proeven zeker

niet even snel is bereikt. Dit is dan ook de reden, waarom \oor de

negatieve mengwarmte schommelende waarden werden verkregen, en

dat alleen op de temperatuurstijging berelceningen konden worden

gebaseerd.

De uit deze temperatuurstijging berekende reactie-warmten zijn in

de volgende tabel weergegeven.
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Samenstelling van

menging verkregen
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lijn, (lic ecu nuiximniii vertoont bij de samenstelling van 50 mol. "/o

en verder nog dit eigenaardige laai zien, dal het veriooj) liid<s en

rechts van het niaxiinnm zeer verschillend is.

Aan den alcohol kant ligt de kromme hooger dan aan deii aldclivd

kant, als bewijs, dat aan den aicoholkant nog bijzondci-e vvarmtc-

eflccten werkzaam zijn, die een verklaring kunnen vinden in de

vorming van een tweede alcoholrijkere verbinding.

Om nu \olkomen zekerheid te vei'krijgen werd overgegaan tol de

bepaling van de sineltlijn, welk onderzoek veel vloeibai-e lucht ver-

cischte, waarvoor de installatie bij hel begin van deze sludie nog

niet gereed was.

Hoewel de verwachte bezwaren, het moeilijk kristallisceren van

de vloeistoflen, niet uitbleven, toch is het gelukt de belangrijkste

deelen van de smcltlijn vast te siclien, en zoodoende het meest

Samenstelling

in mol. "/,j aldehyd.
Eind-smelttemp.

100



( 293
)

sprekeiitle bewijs te le\ereii voor liet bestaan san ticee verbiMtlingen

iii het hier besproken stelsel.

Het onderzoek, dat verricht werd met een zéér j»evoeligen weer-

standsthermoineter, door de Heeren dk Leeuw en Zernike vervaardigd,

leverde liet volgende resultaat op. (Zie tabel j). 292).

Door deze uitkomsten zijn wij instaat ook de 7'A',-doorsnede van

de ƒ•, TjA'-ruinitefiguur overeenkomstig den druk van J atmosfeer

aan te geven, voor zoover het de evenwicliten niet vaste phasen

betreft of ni.a.w. de smeltlijnen.

Uit de loop van deze smeltlijnen (Fig. 6), waarin twee maxima

Aldehyd Fig. 6. Alcohol

voorkomen, één bij 50 % en een bij 33 °/„ aldehyd, volgt met voldoende

zekerheid het bestaan van de twee verbindingen CHjCOH.CjHsOH
en CHjCOH 2C2H5OH, die zelfs bij de lage smelttemperaturen — 122"

en — 123° aanmerkelijk gedissocieerd zijn.

Amsterdam, 18 Juni. Anonj. Cliem. Lnb. dev ihiiversiteit.

Scheikunde. — De Heer Holleman biedt namens de Heeren

A. Smits en W. J. de Mooy een mededeeling aan: „Over het

stelsel chloor-zwaveldioxi/de"

.

(Mede aangeboden door den Heer v. d. Waals).

Zoekende naar een mooi voorbeeld \'00r den invloed van liclit op

heterogene exeiiwii-hten hebben wij onze keuze laten vallen op boven-

genoemd stelsel, waarvan reeds bekend was dat de omzettingen

SO2 -\- (M^t^ SOj Cl, in het donker en bij afwezigheid van een kata-

lysator niet verloopen, terwijl licht of een katalysator, zooals kamfer,
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dierlijke i«)ol enz., mei betrekkelijk groulc snellieid lid eveiiwiclil

tussclien sulfiirylchlorido cii haar dissocialicproduelen doel iiiireden.

Het doel was mi eerst de 7'.Y-figiuir overeenkoiiislifr don druk

van 1 alm. in liet donker en bij afwe/Jglieid van een katalysator te

bcstudeeren en daarna dezelfde proeven te nemen in liel lii-iil.

Het onderzoek in het donker en bij afwezigheid van een katalysator

is thans achter den rng en heeft het verwaehte resnllaat opgclevei-d,

zooals blijkt nit de hieronder slaande figuur, die alleen weeigcefl wat

gevonden is bij en beneden de smelllemperaturen der komponenlen,

daar de bepaling der kooklijncn tot later i.s uilgesleld.

Tnoé.azcc.

Fig. 1.

De bepalingen die met een zeer gevoeligen weerstandsthermometer,

door de Heeren de Leeuw en Zernike vervaardigd, werden uitgevoerd,

gaven voor het snieltpunt van Cl, de temperatuur van — 100°.45

terwijl voor die van SO^ — 75°. 6 gevonden werd.

Bij toevoeging van zéér geringe hoeveelheden SO, aan Cl, werd
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een diiliiig viiii liet eiiHlsmcltjnnit gevoii(ieii, waardoor duy bewezen

was dat de smelllijneii een euterticimi vormen.

Dit entecticum bleek te liggen bij — 102°.3 en een samenstelling

van circa 1.5 mol. % SO,.

Daar dit entecticum zéér dicht aan den ('l^-kant en dus niet zéér

ver onder het smeltpunt van SO^ ligt, vei'loopt de smeltlijn van SO^,

die een duidelijk buigpunt vertoont, vrij vlak, waaruit tevens blijkt

dat er, in het donker werkende, geen sprake is van de vorming van

een verbinding, hetgeen echter na afloop van de proef gemakkelijk

kon worden gecontroleerd. Zooals bekend, lost SO.,Clj zeer weinig

in water op, waardoor zijn aanwezigheid, bij uitstorting van het

mengsel in water, onmiddellijk wordt \'erraden.

Verder Iaat de teekening zien, dat zeei' duidelijk niengkristallen

optreden. Daar echter bleek, dat, \ermoedelijk tengevolge van de

lage temperatuur, de omzettingen gemakkelijk kunnen worden ver-

traagd, zijn de mengkristallijnen gestippeld, omdat het mogelijk is,

dat liij herhaling van de proeven, met speciaal daartoe ingerichte

baden van lage temperatuui-, kleine afwijkingen zullen worden ge-

vonden, hoewel het tvpe natuurlijk nu reeds vast staat.

Het onderzoek in het licht, waarbij zonlicht en ook een kwarts-

kwiklamp werd gebi'uikt, heeft reeds aangetoond, dat onder deze

omstandigheden snelle vorming van sulfurjlchloride plaats grijpt

waardoor de smeltfiguur een groote wijziging ondergaat.

Voorloopig zullen wij ons hier bepalen tot de mededeeling, dat een

mengsel van 47.1 mol. 7o SO2. ^'^^ zich in zonlicht in evenwicht had

gesteld, een beginstolpunt vertoonde van circa — 80° welk punt dus

aanmerkelijk boven de smeltijn gelegen is, als bewijs dat wij hier

met een ander stelsel te doen hebben.

Hoe de geheele T,A'-figunr van het in 't licht in evenwicht gestelde

systeem is, zal later worden medegedeeld. Tevens zullen de heterogene

even wichten in het donker en bij aanwezigheid van een katalysator

worden nagegaan, waarbij vermoedelijk resultaten zullen worden

verkregen, die eenigszins zullen afwijken van die verkregen in

het licht.

Amsterdam, 22 Juni 1910. Anorg. Chevi. Laboratorium

der Universiteit.
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Scheikunde. — Do lieer van dkk Waai,s l>ieil( iiaiiieiis den Heer

A. Smits een inededeeling aan „Over kriüscki' eiii.(/j)Uitt.i'n ia

iernaire stekels".

(Mede aangeboden door den Heer Zefman).

In een vorii>e mededeeling ') is reeds een en jiiidei- opgemerkt

omtrent lief tcrnaire stelsel, dat men vei'krijgt, wanneer aan aether

en aiitliraoliinon een derde slof wordt toegevoegd, die nocli met

antliraelnnon noch met aetlier kritisclie eiiid[)nnlen j) en q geeft en

in vloeibaren toestand met de twee andere componenten in alle ver-

houdingen mengbaar is.

Er is toen reeds op gewezen, dat hij toevoeging van die derde

stof, het optreden van twee kritische eindi)nnten p en <] aanvanke-

lijk blijft bestaan, om ten slotte bij grootere hoeveelheden van de

derde stof geheel te verdwijnen, doordat de genoemde punten p en q

elkaar steeds meer en meer naderen en eindelijk samenvallen.

Tevens is bij die gelegenheid aangetoond, dat aan dit samenvallen

interessante verschijnselen moeteji voorafgaan, hetgeen een i)rikkel

te meer was om het besproken geval experimenteel te onderzoeken.

Dit onderzoek is nu, hoewel nog niet geheel voltooid in een

stadium gekomen, dat het voor publicatie geschikt is en om nu het

gevondene goed te kunnen toelichten is het noodig, dat nog eenige

theoretische beschouwingen vooraf gaan.

Bij den aanvang van het onderzoek deed zich het verrassende

verschijnsel voor, dat zich uit een mengsel, dat zich eenige gi'aden boven

de kritische temperatuur bevond, bij voluum-vergrooting het drie-

phasen evenwicht S -]- L -\- G kon vormen.

Dit verschijnsel was zóó ongewoon, dat ik mij eerst wilde over-

tuigen dat het niet aan verontreinigingen kon worden toegeschreven.

Bij onderzoek bleek het echter essentieel te zijn. Teekenend is nu

dat de y, .r-voorstelling, die ook in het stelsel aether-anthrachinon

zooveel vragen onmiddellijk heeft, beantwoord, ook hier weer het

gemakkelijkst den juisten samenhang der evenwichten deed inzien,

en de noodzakelijkheid van het zooeven genoemde verschijnsel met

groote duidelijkheid aantoonde.

Het nut van deze voorstellingswijze is hierdoor op nieuw bewezen,

en dit is dan ook de reden, waarom de hier te bespreken figuren

uit de F,.ï-voorstelling voor het Iernaire stelsel zullen worden afgeleid.

De nevenstaande liguur geldt voor het stelsel alcohol-aether-anthra-

1) Koninkl. Akad. van Wetenschappen '2(j Juni 1909. bladz. 122.
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chiium, 011 wel voor een temperatuur gelegen tiissclien die van de twee

kritische eindpunten p en if van liet stelsel aetlier-antln-acliiuou, dus

tusschen 203° en 247°, bv. 230°.

In het voorvlak van het driezijdig prisma is de F, A-figuur van

alcohol-anthrachinon geteekend. Het kritisch punt van alcohol ligt

hij 243°, 1 ; zuivere alcohol bevindt zich dus in deze tigunr nog

beneden de kritische temperatuur, en dat is de i-eden, waarom het

vloeistofpunt d en liet dainppnnt k nog betrekkelijk ver uit elkaar

liggen.

Het veld abde is het gebied voor de koëxistentie van onver-

zadigde vloeistof en damp, terwijl de punten e en h aangeven de

vloeistof en den damp, die met vast anthrachinon, in /" gelegen, in

evenwicht zijn, De driehoek e bf is dus de driephasendriehoek die

rechts wordt begrensd door het gebied xoor vast anthrachinon -f- fluïde,

welke laatste phasen gelegen zijn op de lijn /> c, die een \an de

stabiele takken is van de kontinue oplosbaarheidsisotiierm e h i- h,

Avaarvan de tweede tak eh de vloeistoffen aangeeft, die niet vast

anthrachinon koëxisteeren.

In het \lak voor alcohol-aetlier is de teekening uiterst eenvoudig,

want daar 230" ver boven de ki-itische temperatuur van aether ligt,

zijn vloeistotlijn en dampliju kontinu in elkaar overgegaan en hebben

wij dus een kontinue binodale gekregen met eeii plooipunt in A'.

Op het vlak voor aether-anthrachinon is de l',A-figuur even een-

voudig ; daar hebben wij de kontinue oplosbaarheids-isotherin c/t.,,

die over haar geheele lengte stabiel is. Verder zien wij in dit vlak

ook nog de lijn gK^P, die de metastabiele kontinue binodale aan-

geeft, dus de binodale, die gerealiseerd zou kunnen worden, wanneer

de vaste stof achterwege bleef en dns het kritische verschijnsel, zoo-

als reeds gevonden is, te realiseeren was bij een oververzadigde o])-

lossing.

Stellen wij ons nu voor uil te gaan van het driephasenevenwiclit

S -{- L -\- G in het stelsel alcohol-anthrachinon, en dat wij hier suc-

cessievelijk meer en meer aether aan toevoegen, terwijl anthrachinon

steeds in overmaat wordt gedacht, dan zullen de punten h en c zich

de ruimte in bewegen, omdat de vloeistoffen en damjien, die ini met

vast anthrachinon koë.xisteeren ook aether zidlen bevatten, en de damp
natuurlijk meer dan de vloeistof.

Vandaar dat de drie koë.xisteerende pliasen \\\\ niet meer in het-

zelfde vlak liggen, zoodat een doorsnede voor een konstante verhou-

ding alcohol-aether slechts twee van de drie koëxisteerende phasen zal

kuinien bevatten. S -\- L of S-\-(t of in. a. w. op elke doorsnede

liggen twee paar koë.visteerende phasen, doch bij /S' -|- Z behoort een

20
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIX. A". 1910/11.
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(iiiiu|), die ineei' acilicr beval dan /, en hij ,S + ^/ bclioori een

vloeistof, die meer alcohol bevat dan G.

Zoo vormen de drie pnnten ƒ/,ƒ/, een driopliasendiieiiock en liet

is diiidelijk te zien dat </, dieper in de lignnr naar achter ligt, dns

meer aether bevat dan /, en hetzelfde valt waar te nemen bij de

daaropvolgende driephasendriehoeken.

Nu is het duidelijk, dat deze ternaire vloeistof- en daniplijn niet

door kan loopen tot het vlak voor acther-anthrachinoii, want in dat

vlak zijn geen vloeistoffen slabiel bestaanbaar bij de onderstelde tem-

peratuur.

Nu zien wij dus dat v('ti')r dien tijd genoemde lijnen kontinn in

elkaar moeten overgaan, en dat dus op het oogenblik van dienkon-

tinuen overgang het kritisch \erschijnsel zal optreden bij een verza-

digde oplossing, evenals dit in liet stelsel aether-anthrachinon het

geval kan zijn.

Laat A' dit ternaiie kritisch eindj)unt zijn, dan vallen dus daar het

vloeistofpunt / en het damppunt (j samen, en de ruimte oplosbaarheids-

isotherm raakt juist in A', auu de driephasenkoëxistentielijn liKJ.

Voordat wij verder gaan is het uoodig aan te geven, wat de

voornaamste wijzigingen zijn, die de figuur ondergaat, wanneer men

de temperatuur laat veranderen.

Deze wijzigingen liggen zéér voor de hand ; het is immers duidelijk,

dat bij de temperaturen der kritische eindpunten p en <[ de drie-

phasenkoëxistentielijn hKJ juist aan het vlak voor aether-anthrachi-

non zal raken, en wel in de kritische eindpunten /) en q.

Tusschen deze temperaturen kan geen raking met het \'lak voor

aether-anthrachinon optreden, omdat dan in dit stelsel een stabiele

oplossing niet voor kan komen.

In het meest eenvoudige geval zal dus dit

te verwachten zijn, dat de ternaire plooipunt-

kromme pRq in projectie op den concentratie

driehoek een \erloop heeft als in nevenstaande

teekening is aangegeven en waaruit tevens is

te zien, dat de samenstelling R de laatste is

,. g waarbij nog een kritisch eindpunt optreedt.

Uit het voorgaande is dus duidelijk, dat

de driephasenkoëxistentielijn hKJ tusschen de twee kritische eind-

temperaturen te beginnen l»ij p zich eerst zal terugtrekken in de

ruimte om later weer tot het aether-anthrachinon vlak te naderen, en

ten slotte bij 7 vooi' de tweede maal daaraan te raken.

Hieruit volgt, dat, wanneer men weten wil wat zal moeten worden
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FiK. 3.

Wiiargeiionieii, wanneer een ak-üliul-aetiieiiiiengsel .Ci, met een over-

maat aan aiitliracliinon bij verschillende temperaturen wordt bestudeerd,

dit gemakkelijk is af' te leiden uit de r-.c-ruimte \oorstelling, \vant de

verschijnselen moeten globaal overeenstemmen met die, welke zich

voor zouden doen, waimeer men bij konstante teraperatuui- het alcohol

aethermengsel eerst rijker, en daarna weer armer aan alcohol maakte,

totdat de oorspronkelijke samenstelling weer was bereikt. Tn dit

geval komen wij echter in piecies hetzelfde punt terug, terwijl dit

bij \erandering xan de temperatuur niet het geval is.

Wij zullen dus beginnen met een \ lak aan te

iii'engen door de as van anthrachinon en het vloei-

stofpunt /j : wij krijgen dan de volgende door-

snede, waarbij echter moet worden opgemerkt,

dat nu /,, ƒ en g geen koëxisteerende phasen zijn.

Wel kan /; zonder damp in evenwicht zijn

met /' en e\enzoo y, wanneer vloeistof afwezig

is, doch de drie phasen kunnen niet met elkaar

in evenwicht zijn, omdat bij de vloeistof / een

dampphase behoort, die meer aether bevat

dan ij.

Zoo liggen ook op de lijn I^Ky niet de koëxis-

teerende vloeistof- en danipphasen, want deze

bevatten verschillende hoeveelheden van de drie

komponenten en kunnen daarom nooit in dezelfde

doorsnede gelegen zijn.

Wat de lijnen ijt\ en IJt betreft, deze stellen

damp- en vloeistofphasen voor, die met vast antra-

chinon kunnen koëxisteeren.

Ontwerpen wij nu aan de hand van deze

?;-.i"-doorsnede de overeenkomstige ^;-.i"-figuur dan

Fig- i-

Daar het punt // met een vloeistof koëxisteert,

die minder aether bevat dan /, is de driephasen-

druk in ij kleiner dan in /, en dal is de reden,

waarom wij nu een ^;-,i'-figuur krijgen met een

driephasen (/cJjit'd l,Sj(/^S, en de grens tusschen

dit gebied en dat voor (/ -\- L wordt gevormd

door de lijn </J^.

Wat de kontinue kron)me /,A//, betreft, op

deze lijn liggen hier evenmin als in de tvf-figuur

koëxisteerende vloeistof- en danipphasen, zoodat

20*
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wij hierin iiicis iviiders (e /.ieii iH'hliL'ii, dan een Itegrcnziiigslijii

zonder meer.

De lijnen hl, en //,c, 7.ijn eveneens bcgrcnzingsiijnon, inaiir oj)

deze lijnen zijn pliasen gelegen, die niet vast antliracliinon kunnen

koëxisteeren. ')

Brengen wij nn een vlak aan door de as \ooi' aiitliiaciiinon en

liet \lociHtofpnnt l.^, dan is de met deze r-,i'-doorsncde ovei'een-

konistige /<-,r-(ignnr zooals in Fig. T) is weergegeven.

Hel gebied voor ir -\- L is kleiner geworden

en de punten I, en ij zijn gestegen.

Denken wij tlians een \ lak aangebraclit door

de as van anthraeliinon en liet kritiscli eind|iunt

K,, dan heeft de niet deze r-.r-doorsnede over-

eenstemmende p,x de volgende gedaante (Fig. 6)

:

Hieruit zien wij, dat het |(looi[)unt A' niet hel

punt / is saamgevallen, en dat dus het kritisch

verschijnsel wordt waargenomen aan een met

vast anthraeliinon verzadigde oplossing.

Het bijzondere, dat zich hier l)ij een ternair

stelsel voordoet valt nu sterk in het oog, want

wij zien, dat bij de temperatuur van dit kritische eindpunt nog geen

enkel gebied is verdwenen, en dat er dus nog geen continuïteit

bestaat tusschen het gebied \üor L -)- S en (r -\- S, wat in een

binair stelsel bij de overeenkomstige kritische eindtemperatunr wel

het geval is.

Gaan wij nu naar nog grootere gehalten aan

aetlier, dan beweegt het punt / zich langs den

damptak omlaag, ij omhoog, en brengen wij nu

een vlak aan, dat door de as van anthraeliinon

gaande de driephasenkoëxislentielijn b K, e juist

raakt, dan zijn in de />-,f-ligunr de punten /en 7,

die voorbij A'j het best twee verschillende tlnïde

pliasen te noemen zijn, en aan\ankelijk zéér veel

in dichtheid verschilden, saamgevallen. Voor dit

geval krijgen wij dan de i),x die in fig. 7 is

geteekend.

In het |)unt q, waar de lijn voor vast-fluïde jnist aan de /;-.i'-lns

raakt, is voor 't laatst nog een driephasenevenwicht mogelijk.

Fis.

'J üe koiitinuilt'il is overal sclicmatiscli aangegeven.



( 301 )

Fis. 8.

Keiiieii wij nu een (lour«iieile, dic mei nog

meer aetlier o\ereenkomt, dan is er in stabielen

toestand alleen evenwicht tuüsclien fluïde phasen

en vast anthracliinon mogelijk, daar de />-,i-lus

voor vloeistofdamp geen enkel punt meer met

de lijn voor vast-lkiïde gemeen heeft, zooals tig. 8

laat zien.

Wanneer wij nu weer naar grootere gehalten

aan alcohol gaan, waarbij de zooeven besproken

doorsneden, maar dan in omgekeerde volgorde,

worden verkregen, dan geeft ons deze op-

eenvolging een voorstelling van hetgeen wij

krijgen, wanneer een vloeistofmengsel ,x\ (zie Fig. 2) met een over-

maat aan anthracliinon bij een reeks van temperaturen wordt bestu-

deerd, indien wij daarbij tevens in aanmerking nemen, wat overliet

algemeen de invloed van de temperatuur op concentratie en druk

wezen zal.

Wanneer wij dan deze doorsneden in een perspectivische ruimte-

voorstelling aangeven, dan krijgen wij de figuur, Fig. 9, waaruit

volgt, dat de lijn, waarop de vloeistof-punten of de maximum-drie-

phasenpunien l gelegen zijn, en de lijn waarop de damppunten g of

de iiiinimum-driephnsenpunten liggen twee krommen zijn, die bij de

maximum-driephasen-tem[)era(iiur, dus voorbij liet eerste ternaire

kritische eindpunt p, koiitiiiu iii elkaar overgaan.

Boven de maximnm-driephasen-temperatuur hebben wij bij een

reeks van temperaturen alleen fluïde phasen of evenwicht tnsschcn

fluïde phasen en vast anthracliinon, totdat bij een zekere temperatuur,

die wij nu een minimum driephasen-teniperatuur kunnen noemen,

de verschijnselen van zooeven zich herhalen, maar nu in omgekeerde

volgorde.

Uit deze ruimtefiguur kan nu gemakkelijk worden afgeleid, wat

men zal waarnemen, wanneer men aether-alcohol mengsels van de

samenstelling 3\ (Fig. 2) met wisselende hoeveelheden anthrachinon

bij verschillende temperaturen bestudeert.

Nemen wij aan, dat de antlirachinon-concentratie niet toereilcend

is om het ternaire eerste kritische eindpunt p te bereiken, dan zal

de (PTji-doorsnede, die wij bestudeeren, in de figuur achter ^j gelegen

zijn en de volgende gedaante hebben. (Fig. 10).

Is de concentratie van het anthracliinon juist toereikend om het

kritische eindpunt te realiseeren dan is de (/'T)j:-doorsnede zooals

Fig. II laat zien, waaruit volgt, dat het plooipunt /ven het minimum-
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Fig. 10. Fig. 11.

driephasenpunt (/ zijn saamgevallen, en een met vast anthrachinon

verzadigde vloeistof het kritische verschijnsel vertoont.

Tevens zien wij hieruit dat bij voluiimvergrooting /;oy(??i de kritische

temperatuur liet driephasen-evenwicht ,S -\- /. -\- G kan optreden.

Nemen wij nu een mengsel met nog meer anthrachinon, dan gaan

de punten / en y, waarvan het laatste nu ook een maximuui-drie-

phasenpunt is, meer en meer naar eikaar toe om ten slotte .saaui te

vallen, waarbij tevens de maxiniuui- en uiuiimum-driephasenlijnen

kontinu in elkaar overgaan en zoodoende aanleiding geven tot de

volgende (P7').j-doorsnede. (Fig. 12).

?

'1
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Hij een zekere iiiidiracliiiiim-coiicciilijilio zn! iiii ook Iicl Iweetlc drie-

pliaseii^ebiod wonloii l)creikt en o|) (lil o()^eiil)lik, d.w.z. met die

samciistelliii.u- zul dan een (
7'7'),-li,siiiiir gevonden nioefen worden

ais Fiy-. l'.i laat zien. welke dus alleen iiestaal nil een konliniie

kromme voor vas(-lluide, die jnisi aan de inelaslabiele \ locislof-

dain|ilus i'aakl.

F

Fig. 13.

Kiezen wij vervolgens een samenstelling, die nog te weinig antliia-

cliinon bevat om het tweede kritische eindpnnt te realisceren, dan

krijgen wij Fig. i4, waiirbij valt op te merken dat Iiel ]tlo()iimnt

K nog in het metastabiele gebied ligt

T
Fis. 14.
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Hij een iets grooler geliuilc aan anlliracliindii is liet kritisch eind-

punt jnist te bereiken, en lieefl de (/-"ZOi-doorsnede de volgende

gedaante, waarbij / en A' zijn saamgevallen.

P

oC -tJ

l-'ig. 15.

T

Nemen wij ten slotte een concentratie aan anthracliinon, die een

weinig grooler is dan die, welke met het tweede kritische eindpnnt

oveieenkonit, dan is de overeenkomstige (/^7'),-doorsnede als ia

Fig. 1() is weergegeven.

P

Jl

Fig. 16

Bij een alcohol-aother mengsel met moor alcoliol, /.nllen wij, zooals
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uit Kiy. 2 duidelijk is, twee ioilisriic oiiid|)iiiiU'ii kiimicii i'calisciercii,

loldiit (ie ulcolu.l-aelliefsamoiislclliiiff .r, geworden is, wanl vorccriif^eii

wij (lil |iiiiil ,r., met liel li()ek|iuiil, d;il aiiliifiicliinoii voorstelt, dan

raakt deze verbiiidiiigslijii Juist aan de lijn /^A'//, R" «•'T-' '« ''c üj".

\vaaro|) de pniiteii 'iggen van de maxininni dricpliaseiitcnipoi'atunr,

y,(todal wij liij deze ak-oiiül-aetlicrsaniensteiiing een raking der dric-

pliasengebieden zouden krijgen, welke echter overgaal in (hmi snijding,

zooals Kig. '17 laai zien.

Fie;. 17.

Hebben wij een alcoliol-aetlierniengsel tnssolien ,r., en a\ gelegen,

dan is er reeds commiinieatie gekomen lussclieu de twee driepliasen-

gebieden, zooals Fig. 'J8 toont.

Pig. 18

En bij de alcoliol-aethersamenstelling .v, vallen p^ en p, samen en

zijn alle bijzonderheden verdwenen l)elialve deze ééne, dat er nog één

verzadigde oplossing bestaat, die het ki-itische verschijnsel \ertoont

(Fig 19), maar ook dit verd>iijnt, wanneer wij een mengsel nemen

met nog meer alcohol.
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Fig. 19.

Iii lioeveiTO deze theorie reeds door liet experiment is bevestigd,

zal blijken uit de raededeeling van Dr. Adv Prins, die niet het stelsel

nlcohol-aether-anthrnchinon, maar het stelsel nnphthaline-netlier-nnthra-

cliinon bestudeerde.

Amsterdam, 24 Juni. Anorg. Cliem. Laboratorknn

der Universiteit.

Physiologie. — De Heer Winkler doet eene mededeeling mede

namens den Hee*- G. A. van Rijnbkrk : „Evperhnenteelt' onder-

zoi'kinijen over sefptwntiKil-iiini'rvnfii' raii dr Imid rnn den hond".

Vl^'e mededeeling.

(her vorm en ligging der dermatomen van de achterpoot.

De pogingen om een inzicht te krijgen in de rangschikking der

dermatomen op de onderste • extremiteit bij honden, hebben ons

eenige jaren beziggehouden.

Ten deele zijn de hierop betrekking hebbende onderzoekingen in

het Neurologisch Laboratorium te Amsterdam, i&n deele in het Phy-

siologisch Laboratorium van Prof. Luciani te Rome verricht.

Niettegenstaande wij kennis droegen van den arbeid van Türck,

Sherrington, Bolk en anderen, en ofschoon wij het uitgangspunt

van onze experimenten aan hun arbeid hebben ontleen<i, heeft het

lang geduurd eer wij een vertrouwbaar resultaat hebben bereikt,

omdat wij niet gerekend hadden op een zoozeer groote variabiliteit

der huid-innervatie als die, waarmee wij hebben kennis gemaakt.

Natuurlijk doet zich als eerste moeilijklieid voor, de afgrenzing

van de onderste extremiteit tegeuover den romp.

Op den buik geldt de lies als eeu natuurlijke grens. Wanneer men

dan vau het hoogste puul i\QV tol ver crauiaal op deu buik xoor-
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.spriuneiidc licsplooi oen lijn Irckl, die ik' \ciilr;il(' inidilclliiii l)ij dcii

rriiiiialoii ruiid van de sviiiplivse l)ereikt, ilaii volgl, doze vrij wel de lies.

Op den fufi,- ontbreekt een naliimlijke f^rcnslijn. \ ,ui liol hoogste

|iunt der liesplooi, kan men daur over liet lioogste punt der crisla ilei een

lijn trekken, die de dorsale niiddellijn aan den hovenrand van liet

sacrnin bereikt.

De cxlreniiteit is aldus door twee grenslijnen van den roni|) afge-

grensd. Het is noodig daarop eenige vaste piinicn, iiitgangspiinlen

voor plaatsbei)alinn-, aan te geven.

lielialve wei'\elsluilsteeksels, crista ilei en synipliysis pubis, gelden

als zoodanig in de eerste plaats beenpnnten, die men kan doorvoelen.

Tuber ischii, troclianter temoris, de laterale en de mediale epicond^lus

femoris, de jiatella, de tuberositas tibiae, liet i'a])itulum fibulae, de

malleolus lateralis (tibulae), de malleolus medialis (tibiae) en liet

calcanenm dienen daartoe. Voorts worden pezen of spieren, die een

duidelijk relief \orinen eveneens tot dit doei gebruikt.

Onze honden worden streng aseptiscli geopereerd, in diepe mor-

[ihine-cliloroform-narcose. Na o[)ening van het wervelkanaal worden,

naar Sherrington's voorbeeld extra-duraal de wortels doorsneden,

welke craniaal en eaudaal zijn gelegen, van die, welke onderzocht

wordt. Daar de normale hond zeven lendenwortels, drie sacrale

wortels, en vier tot zeven staart-wortels bezit, is oriëntatie soms

zeer moeilijk.

Dit hangt samen met de relatief grooie variabiliteit in het gebied

der sacrolumbale wervels en zenuwwortels.

De normale hond bezit 7 halswervels, 13 rilibedragende borst-

wervels en 7 lendenwer\els, craniaal van het sacrum. Zeer gewoon

zijn echter honden, die slechts 12 ribbedragende werx'els bezitten.

Oogenschijnlijk zijn er dan wel zeven lendenwerx'els, maar de meest

craniale dezer wervels (zij kan al of niet nog een rib-riidiment dragen)

signaleert zich als een thoracaal wervel.

Dan is dus de vandaar getelde 7''^' caudale lendenwervel, geheel of

ten deele in 't sacrum opgegaan. Daar de 1**'^'' lumbale wortel altijd

geteld wordt, als die welke tusschen 2l'^'^'' en 22''"^ wervel het

wervelkanaal verlaat, is het duidelijk dat in zulke gevallen de 7'^'^

lumbale wortel eigenlijk door het meest craniale sacrum-gat gaat.

Soortgelijke honden geven altijd bezwaren bij de oriëntatie, die

voor een grootj deel ' afhangt van de juiste schatting van den 7'^""

lumbalen wortel, van zijn grootte en van zijn verhouding tot de altijd

dunnere, maar niet altijd \'eel dunnere, eerste sacrale wortel.

Na de operatie zijn de honden gewoonlijk zeer tlink. Doorknij|)en

met een pincet worden dan, gedurende de eerstvolgende dagen, zeer
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gemakkelijk, ile zeer o\ ergevoeiige raiideii bepaal J, waardoor aiialgisclie

velden begrensd worden. Aldns wordt liet liyperalgiscli Imidveld van den

intact gelaten wortel gevonden en tevens wordt de candale rand

van een craniaal gelegen en de craniale rand van een caudaal

gelegen dermatooni bepaald.

De grenslijnen worden op de luüd geteekend. Zoodra zij constant

zijn geworden, wordt linn loop gephotografeerd en ten opzichte der

vaste pnnten nanwkeurig beschreven, eindelijk overgenomen op een

gipsmodel. Dan wordt het dier opgeoiferd. De huid van het achter-

deel, wordt langs bepaalde ventrale of dorsale lijnen opengeknipt,,

uitgespannen, gelooid, en nadat de voelende velden door een scherp

sprekende klenr zichtbaar gemaakt zijn, gevernist en bewaard.

Bij de autopsie wordt dan vastgesteld hoeveel hals-, ribbedragende

borst-, en hoeveel lendenwervels het dier bezit. Vervolgens wordt hot

sacrolumbale merg niet alle wortels uitgepraepareerd. De intacte wortels

worden in samenhang met hun intervertebrale ganglia gelaten, wat

niet mogelijk is als zij doorsneden zijn (ook niet als men alleen

achterwortels doorsneed). Met spelden wordt dan het geheele prae-

paraat o|) carton gespannen en in formaline gehard. Na een paar

dagen worden de spelden verwijderd. Dan behoudt het praeparaat

zijn vorm en leert men door een oogopslag, welke wortel gespaard

is gebleven.

Aldus beschikken wij voor iederen wortel: 1'^^ over photo's, die

het door dien wortel beheerschte huidgebied aangeven :
'2'- over een

beschrijving van de grenzen van dit gebied; S'^ over een gipsmodel,

waarop het afgeteekend staat; 4' over een gelooide huid, waarop

het geverfd is en S*^ over het prae[)araat van het sacro-kimbale merg,

dat er bij behoort.

Behoudens een aantal combinatie-expeiiinenten, zijn door ons,

volgens Sheiuungto.n's methode, de \'olgcnde wortelvelden bepaald.

Het wortelveld van L^ is eenmaal bepaald (hond N". 3)

„ N"-'. 4 en 5)

„ N"^ 8, 15, J6)

„ N-». 6, 13, 14, 1'J, 24,

26 R, 31 L en A')

„ N"«.2, 10, 17,25,28,30)

„ N"^ y, 18, 27 R, 32)

„ N-M2,20,27/>,29/.,33A')

„ N"M1,21.28,29/t!,33£)

„ N"«. 13, 25, 30)

„ N"^ 23, 18)

„ N". 34)

/.. ,.
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r>(i\ ('iidicii >la;iii U' oii/.ci' li('scliild<iiiji' xcr'scliillriidc caiiil.ili' nl'

craiiiali' laiidcn \aii craiiialc of caiMlalc (Icnnalonicn, die van /.eH'

ji-ev()ii(lcii worden bij de lR'|)aliii^' van elk geïsoleerd dernialooni.

Wij laten van elk dezer woi'lelveldcii llians een vourbecid volgen.

Hel Iniidveld van /,i.

De hissclicii Iwce aiialgisclie zones overblijvende voelende zone is als volgl begrensd.

De craniale grenslijn verlaat de ilors. middollijn aan den bovenrand vnn den

XIU'''" thoracaal-wervel, loont ietwat caudaal. ^ cM. van den ribbeboog verwijderd,

naar het hoogste punt van de liesplooi, gaal dan recht naar de venlrale middellijii,

nadert haar even boven den top van het praepiitiinn tot op 1 cM., slaat evenwijdig

aan de v. m. 1. eraniaalvvaarts om, en gaat in de caudale grenslijn van Tli. IX over.

De caudale grenslijn verlaat de dors. middellijn ter hoogte van den IV''"' luni-

liaalwervel, ongeveer ^.5 cM. lager dan de craniale grenslijn, loopt // aan deze,

midden lusschen crisla ilei en ribbeboog, overschrijd! de liesplooi lussclien het

craniale en r.iiddenste 3''^' gedeelte, bocht met een kleine caudaal gerichte tong in

de lies, richt zich met de bovengrens convergeerend naar de ventrale middellijn

en nadert deze tot op 1 cM. aan het cranial 3'''^' van het praeputium. Dan slaat

zij caudaal om, loopt op het praeputium evenwijdig aan de v.m.1. en gaat in de

craniale grenslijn van Sj over.

De caudale grenslijn van ii vinden wij bij bond 17, waar /-v geïsoleerd is tusschen

in, Xiii en L\v en ivi, Xvii, Si en Sn bijna gelijkluidend, als volgl, beschreven

(fig. 10). De grenslijn verlaat de dorsale middellijn bij den i'''- hnnbalen wervel, loopt

loodrecht daarop, 3.5 cM. van de crisla ilei, 4 cM. van de ribbeboog verwijderd,

tusschen beide naar het craniale S'^*' gedeelte van de liesplooi, overschrijdt haar

11 cM. boven de tuberositas tibiae, wendt zich dan scherp caudaal, vormt in de lies

een kleine tong, en zich craniaal terugbuigend, naderl zij bij den top van hel

praeputium de v.m.1. lol ';2 cM. Dan buigt zij caudaal, loopt evenwijdig aan de

v.m.1. over het praeputium, om in de craniale grenslijn van Sn over te gaan.

Plaat I.

il. hond No. 3.
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Isolatie van het huidveld van L\. Rechts doorsneden : Th\. T/ixu Thxu. Thxin.

Lu. Lui. Z.IV. Lv. Links is L\ doorgesneden.

Rechts is dus de caudale grenslijn van Thw, de craniale grenslijn van Z,vi, L\ru

en Si bepaald, benevens het huidveld van Li.

1 laterale zijde van de poot. 2 mediale zijde van de poot. 3 ventrale zijde van

den hond. 4 de volgens de ventrale middellijn opengeknipte huid, d. i. de buik-

middellijn is gevolgd tot aan de symphyse. Vandaar gaat de snijlijn over epicondylus

niedialis femoris, malleolus medialis, volaire voetzijde en groote zool, naar den
2''" medialen toonzool. Langs deze lijn wordt de huid opengeknipt en uitgespreid.

D« iii\ loeil lier cvtrciiiileit doel zicii dus op den eamlaleii laiid

van Ai i-eeds gevoelen. Dit huidveld werpt een kleine tong op de lies.

Maar die invloed is nog gering. De eerste wortel, die een werkzaam

aandeel neemt aan de innervatie der huid \an lies en van de

mediale dijvlakte rs Ln.
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Hel liiiidvcld \;ui All.

Plaat II.

Z.11. hond 4.

Isolatie van het huidveld van Lu. Rechts is doorgesneden: TAxii, Thxm en L\

en iiii, Iiv, Z.V. Z.VI, Ivii.

Rechts is de caudale grenslijn van Thw, de craniale grenslijn van 5i, en het

huidgebied van In bepaald. 1 laterale zijde van de poot, die echter voor een deel

mediaal is gedraaid. 2 mediale zijde van de poot. 3 de volgens ventrale middel-

lijnen opgeknipte en uitgespannen huid.

Hel tusschen de twee analgische velden overblijvend wortelveld van Lii is als volgt

begrensd: De craniale grenslijn verlaat de d.m 1. bij den 2 '" lumbaalwervel, loopt

midden tusschen ribbenboog en cr'ista ilei naar het craniale o''^ van de liesplooi, over-

schrijdt die, wendt zich dan rechtstreeks naar de v.m 1. Zij bereikt die niet, nadert

haar tot 2.5 cM., ongeveer 5 cM. boven de symphyse, slaat dan craniaal om,

om evenwijdig aan de v.m.1. in de caudale grenslijn van Th. XI over te gaan.

De caudale gienslijn verlaat de v.m.1. ter hoogte van den 4<'™ lendenwervel,

loopt 2.5 cM. craniaal van de crista ilei naar de voorvlakte van de dij. Gaudaal

gericht, overschrijdt zij de liesplooi in het onderste 3'^'' gedeelte 3 cM. boven de

patella, komt op de mediale dijvlakte, en keerl, op 3 cM. craniaal van den epicondyius

medialis femoris gekomen, scherp craniaalwaarts om. Zij loopt dan door de lies

heen, bereikt echter de v.m.1. niet. daar zij 5 cM. lateraal van de vulva door de

craniale grenslijn van Si wordt opgevangen.
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Plaat III.

Lu. hond V.

Niet volkomen isolatie van het huidveld van Lu. Rechts is doorsneden: Th. xii,

77!. XIII, Li en Lm, Z.iv, Lv, L\\.

Rechts is dus de caudale grens van Th. xi, de craniale grenslijn van Z,vii en Sj

en het huidveld van Z.11 bepaald. De isolatie is niet volkomen. Het voelende veld

bereikt de ventrale middellijn niet. 1. laterale zijde van de poot. 2. mediale zijde

van de poot. 3. de volgens ventrale middellijnen opengeknipte en uitgespannen huid.

21
Verslagen der Aldeeling Natuurk. Dl. XIX. A". 1910/11.
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lli'l hii'i- tussclioii licl analgiscli veld aanwezige (onvollcdif^e) worU'lvcIcI van />ii

is als vdl^'l l)c;,'i-('iis(l : De traniale grens vei'laat de d.m.l. ter hoogte van den

2''" lumbalcn wervel, en caudaal gericht, wendt zij zich naai- liet bovenste 3'''' der

liesplooi, overschrijdt haar, loopt rechtstreeks naar de v.m.i. maar bereikt die niet.

Tegenover het midden van het praeputiurn, slaat zij, ruim 3 5 cM. van de v.m.1.

verwijderd, evenwijdig aan deze, een caiidale richting in, zoodat zij in de caudale

grenslijn van het Lu veld overgaat.

Deze grenslijn verlaat de d m 1. bij den •/'''^" hiinbalen wervel, loopt 4 cM. boven

de crista ilei op de laterale dijvlakte, naar het caudale eind der liesplooi. Zij overschrijdt

haar 3 cM. boven de patella en loopt 4 cM. boven den epicondylus medialis

fcmoris zich craniaal ombuigend, door de lies naar de v.m.1. Zij bereikt die niet,

maar gaat tegenover liet caudale 3 '<•' deel van het praeputiurn, op 3.5 cM. afstand

van do v.m 1. in de craniale grenslijn over.

In dit geval is dus de samenhang met de v.m.1. verloren. Het wortelveld is

onvolledig Het is een kernveld, een caricaluur, dat de ventrale afdeeling heeft ingeboet.

Trekt men volgens de stiiipellijnen de grenslijnen door, dan is het veld van Lu
aan dat van liet vorige gelijk.

Lil belieersclit dus een luiidvcid craniaal en basaal op de extremiteit

gelegen. Het vooiv-iet het middelste H''!^ der liesplooi. Bij maiirietjes

draagt het bij lot de innervatie van het middelste 'M"^ van het

praeputiurn, bij \rouwtjes tot die der craniale helft van den mons veneris.

De venirale afdeeling is op die van Lm, Li\ geschoven, in die mate,

dat zij zelfs met die van Si sameniiangt. De ,,crossed overlapses" van L\i,

Lm en Liv der andere zijde zijn, zooals men bij volgende isolaties

zal zien, niet groot genoeg, om de volledige innervatie van het

gekruiste praeputiurn of van een strook van 2.5 a 3 c.M. breed boven

den gekruisten mons Veneris te bewerkstelligen.

Zn reeds hangt aan de v. m. 1. met >S'i te samen; aan den rug is

dit nog niet het geval. De laterale afdeeling van dit veld zendt

een tong door de lies heen op de voorvlakte der extremiteit.

Het huidveld van Lm.

Dit is driemaal geïsoleerd.

1« Bij hond 8. Rechts, tusschen Th. XllI, Li, Lu en Liv, Lv, Lvi, Lwu.

Het voelende veld wordt aldus begrensd

:

De craniale grenslijn verlaat de d.in. 1. op 1 c.M. afstand, ongeveer ter hoogte

van den 4'*^^" lendenwervel, loopt caudaal gericht 1 c.M. boven de crista ilei, naar

het middensle gedeelte der liesplooi, overschrijdt haar 7 c.M. boven de patella.

Op de binnenvlakte van de dij gekomen, behoudt zij aanvankelijk de caudale richting,

keert craniaal door het meest mediale liesgedeelte, naar den ondersten tepel. Daar

gekomen, op S'/j cM. van de v.m.1. buigt zij // aan deze craniaal en gaat in de

caudale grenslijn van Th. XII over.

De caudale grenslijn verlaat de d.m.l. op 1 c.M. afstand ter hoogte van de

craniale grens van 't sacrum, loopt tusschen crista ilei en trochanler doornaarde

buitenvlakte van de dij in dt laterale groeve naast den m. quadriceps, naar de

patella, overschrijdt haar, en buigt op de mediale vlakte van de dij gekomen, craniaal

van den epicondylus medialis, zich in de richting der symphyse om. Dicht bij het
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midden der lies gekomen, die zij niet bereikt, loopt zij iets meer mediaal, om dan

(41/2 C.M. van de sympliyfe) evenwijdig aan de v.m.1. caudaal over te slaan in

den s. bicip. int., en aldus in de craniale grenslijn van Sj over te gaan.

•2e Bij hond lü. Rechts, tussclien 2Axiii, Li, Lu, en Liv, L\; Lv\, Lvii en Sj.

Plaat IV.

Lm. hond 15.

[uuialtJxA.

Isolatie van het huidveld van Lui. Rechts is doorsneden: Thxiu, Li, Lu, en Liv,

Lv, Lvi, Lvii en 5i. Rechts is dus de caudale grens van Thxu, de craniale grens

van S2, en het huidveld van Lui geïsoleerd. 1. de laterale zijde van den poot. 2. de

mediale zijde van den poot. 3. De volgens dorsale lijnen opengeknipte huid. d. i.

De dors. middellijn is gevolgd tot aan het sacrum. Dan loopt de snijlijn over

trochanter, epicondylus lateralis femoris, malleolus lateralis en voetrug naar den

rug van de 2de mediale toon (de 3de laterale). De openknipping der toonen vindt,

evenals vroeger bij den voorpoot is geschied, plaats. Zoowel aan de d.m.1. als aan

de v.m.1. gaat /.ni in 5ii over. Vaste punten: l.ribbeboog, 2. crista ilei, 3. trochanter.

4. tuber ischii. 5. patella. 6. tuberositas tibiae. 7. epicondylus lateralis. 8. capitulum

fibulae. 9. malleolus fibulae. 10. malleolus medialis. 11. epicondylus medialis.

21*
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liet vooleiule veld van 7-111 is hier aUUis begrensd: Du craniale grenslijn verlaat

de d.ni.l. ter hoogte van den 4'*^ lumbalen wervel, loopt craiiiaal van de crista

ilei, in caudalo richting op de builonvlakte van do dij, naar de liesplooi, die zij

4 C.M. boven de palclla overschrijdt. Op de hinnonvlakte der dij gekomen, loopt

zij tot het midden der lies, buigt dan craniaal naar den i'^^'-' tepel (van boven

geleld). Op ruim 3 c.M. van de v.m.1. verwijderd, gaat zij, daaraan evenwijdig

loopend, in de caudale grens van Tb. XII over.

De caudale grenslijn ontspringt i'/j c.M. lager, ter hoogte van 't sacrum, gaat

Plaat V.

Z.II1. hond 16.

Isolatie van het huidveld van L\u. Rechts in doorsneden. TVjxni, Li, Lu, en Z.iv,

Iv, Lv\, Lvu, Si- S\i, Sm- d- Rechts is de caudale grenslijn van TV/xii, de craniale

grenslijn van Cocc.u en het huidveld van Lui bepaald. 1 de laterale zijde van den

poot. 2 de mediale zijde van den poot 3 de volgens dorsale lijnen doorgeknipte en

opgespannen huid.
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tusschen crista ilei en trochanter heen, l^/n o.M. craniaal van deze, naar de patoUa.

Zij ovei-schrijdt deze, en op de mediale dijvlakte gekomen, loopt zij regelreclil naai-

den conus genitalis. Zij nadert dezen tot cp 3 cM., loopt dan evenwijdig aan de

v.m.1 den anus omkransend, als crauiale grenslijn van Sn, tusschen tuber ischii

en trochanter naar de d.m.1. terug.

S*". Bij hond 16. Rechts, tusschen Th. Xiii, Li, Ln en Liv — Gocc. II.

Het voelende veld van Lui is hier aldus begrensd : De craniale grenslijn verlaat

de d. m. 1. ter hoogte van den 5'^'^" lumbalen wervel, kruist, caudaal gericht,

de crista ilei, loopt naar het midden der licsplooi, overschrijdt deze en zich

craniaal ombuigend, loopt zij naar het midden der lies. Zij bereikt van daar

ombuigend onder een hoek van 45'', de v.m.1., waar de caudale grenslijn van

Th. XII haar bereikt. De caudale grenslijn verlaat l o.M. beneden de vorige,

3 c M. boven den staartwortel, de dors. middellijn, bij het m'dden van 't sacrum,

gaat tusschen troclianter en tuber ischii door, op de laterale dijvlakte evenwijdig

aan de craniaie grenslijn. Van af 't midden dier vlakte convergeert zij met de

craniale grenslijn, gaat caudaal van den epicond lat. 1'emoris naar den onder-

rand der patella. Zij overschrijdt dezen ; loopt sterk convergent met de craniale

grenslijn (hier is 't voelend veld nog maar 2,5 M. breed) naar 't midden der vulva.

Zij bereikt daar de v m.1. on zet zich langs deze over den anus voort, om als

craniale grenslijn van Cu, 3 c.M. onder den staartwortel do d.m.1. Ie bereiken.

Het luiidvekl van Liu wisselt in pLaats eu iu omvang. Aan den rug

wordt liet van den -l'''" lendcnwervel tot aan liet sacinni en ook van

den 5'' " lendenwervel tot het midden van het sacrum gevonden. De
craniale grens kan de liesplooi boven het midden en onder het mid-

den overschrijden De candale grens kan naniaal en caudaal van

den trochanter loopen en boven, op of dicht onder de patella gaan.

Dit veld hangt aan de dorsale en aan de ventrale iriiddellijn met <S'i

en ,Sii samen, ligt daar boven op Ln en Liv en is slechts volkomen te

isoleeren als ook alle sacrales zijn doorsneden. Het \eld is zeer nauw in

het mediale derde der lies (evenals dit bij Ln het geta\ was) en bij

onvolkomen isolaties wordt het te dier hoogte gaarne door analgetische

zones onderbroken. Men mag het huidveld van Lm evenals dat van

Ln tot de craniale rand-dermatomen rekenen, en het is het grootste

dier velden.

Het huidveld van Liv.

Dit huidveld is negen maal geïsoleerd. Wij laten de beschrijving van enkele

dezer resultaten volgen.

1^ Bij hond 13. Rechts zijn doorsneden Li, Lu, Lui, voorts L\, Lvi, Lvu, Si,

dan Sm en de bovenste rad. coccygei, zoodat iiv met Sii te samen geïsoleerd zijn.

Het voelend veld van Liv is als volgt begrensd:

Het bereikt de d.m 1. niet, maar blijft 2 cM. ervan verwijderd. De 2.5 cM. lange

lijn, die zijn craniale en caudale grenslijnen verbindt, loopt evenwijdig aan de d.m.1.

op 2 cM. afstand er van. De craniale grenslijn loopt vlak onder de crista ilei dwars

over de buitenvlakle van de dij naar den onderrand der patella, overschrijdt daar

het ligamentum. interarliculare, om op de mediale vlakte van de dij, distaal

van den epic. med. fem. recht naar de symphyse te gaan. De v.m.l. bereikt
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Plaat VI.

Liv. hond 14.

Isolatie van het huidveld van iiv. Rechts is doorsneden. Li, Lu, Lm en Lv, Lv\,

Z.VII en Si. Rechts is dus de caudale grenslijn van Th. xiii, de craniale grenslijn

van Sn en het huidveld van L\v bepaald. 1 de laterale zijde van den poot. 2 de

mediale zijde van den poot. 3 de langs ventrale lijnen doorgeknipte en uitgespannen

huid. Zoowel aan de dorsale als aan de ventrale niiddellijnen gaat Z.iv in Sn over.
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zij 3 cM. boven de symphysis tegenover den wortel van liet praeputium. Zij gaat

dan craniaal langs de v.m.1. in den caudalen rand van Lm over. De caudale

grenslijn begint op 2 cM. afstands van de d m.1. tegenover 't midden van 't sacrum,

caudaal van den trochanter, tusschen deze en tuber ischii (4 cM. daarboven) door,

recht over 't cap. fib., distaal van de tub. tibiae naar de crista tibiae, overschrijdt

haar. Op de mediale dijvlakte convergeert zij met de craniale grenslijn (nauwste

plek van 't veld) en wendt zich naar de symphyse. Zij bereikt vlak daaronder de

v.m.1., om die direct weer te verlaten, als craniale grenslijn van .Sli.

Dit veld is niet volledig. Het dorsale gedeelte ontbreekt en het ventrale is veel

te klein. Vollediger is:

2<ï<^ Bij hond 14. Rechts zijn doorsneden Li, Lu, Lm en Lv, Lvi, Lvu en Si.

Het voelende veld van Liv is hier aldus begrensd : De craniale grenslijn verlaat

de d.m.1. aan den S"!™ lendenwortel, loopt over de crista ilei naar het onderste

derde der liesplooi, overschrijdt deze en blijft in caudale richting loopen, tot

1 cM. proximaal van den epic. med. fem., keert dan craniaal en loopt door de

liesplooi naar hel midden van het praeputium. Hierlangs, evenwijdig aan de v.m 1.

op Va cM afstands ervan, omhoog loopend, gaat zij over in de caudale grenslijn

van Th. XIII. De caudale grenslijn ontspringt niet aan de d.m.1. maar uit een

punt even lateraal van de verbindingslijn van trochanter en tuber ischii ge-

legen (dorsale samenhang van Liv en Sn), gaat in een distaal open boog over

de laterale dijvlakte, tusschen epicond. fein. lat. en capit. fibulae heen en over-

schrijdt de crista tibiae 2 cM. onder de tuberositas tibiae. Op de mediale dijvlakte

loopt zij distaal (l'/s cM.) van de epic. fem. ined., ongeveer evenwijdig aan de lijn,

die deze met den tuber ischii verbindt, naar haar uitgangspunt terug. Liv en .S'ii

hangen dus dorsaal en ventraal aan de middelljnen samen.

Vollediger eerst is het worlelveld van Lii geïsoleerd.

3''e Bij hond 26 waar rechts doorsneden zijn Th XIII Li, Lii, Lm en Lv,

Plaat Vil.

Liv. hond 26.

VI,
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Z.1V. lioiul 24.

Isolatie van het huidveld van Liv (hond 26 en hond 24). In hond 26 is rechts

doorsneden: Thxui tot en met Liii en Lv tot en met Coccu.

1 en 3 de laterale en dorsale zijde van den poot. 2 en 4 de mediale en ventrale

zijde van den poot.

In hond 26 is /.iv volledig geïsoleerd. In hond 24 hangt iiv nog samen met 5n

maar het veld is een carlcatuur, de dorsale pfdeeling is bijna weg de ventrale

heel smal.

ivii, Si, Sn, Sm en de bovenste Goccygei. Het is als volgt begrensd : De craniale

grenslijn ontspringt aan de d.m.1. bij den 6'«" lumbaalwervel tegenover de crisla

ilei, wendt zich over de laterale dyvlakte, naar de voorvlakte die zij 21/2 cM.

boven de patella passeert, gaat dan in rechte lijn over de mediale vlakte naar de

symphyse, waar zij bij den wortel van het praeputium de v.m.1. tot op 1/3 cM.

nadert, en evenwijdig er aan omhoog loopt om in de caudale grens van Th XIU

over te gaan.

De caudale grenslijn ontspringt 4 cM. lager aan de d.m.1. op 't midden van 't sacrum,

onder een hoek van 45°; loopt tns*chen troclianter (1 cM. caudaal er van» en

luber ischii (3 cM. craniaal er van) en gaat in rechte lijn over de laterale dijvlakte,

tusschen epic. fem. lat. en cap. lih. door. Zij overschrijdt de crisla tibiae 1 cM. onder

de tub. tibiae. Op de mediale dijvlakte loopt zij dan 4 cM. onder den epic. fem.

med. recht naar den conus genitalis, gaat daarop over en bereikt de v.m.1., om
langs deze over perineum, anus en staart, caudaal loopend, de craniale grenslijn

van Gocc. III te bereiken.

Het wortelveld van Liv is aan den rug het zwakst. De eerste caricatuurvorming

ontslaat, in tegenstelling met hetgeen bij de rompdermatomen plaats vindt, door

het verdwijnen (hond 13) of versmallen (hond 24) van de dorsale afdeeling, zoo is.

4''''. Bij hond 24 het wortelveld van Liv geïsoleerd. Rechts is Li tot en
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met iiii, en Lu tot en met Sj doorsneden. Hot wortelveld is aldus begrensd.

De craniale grenslijn ontspringt bij den GJ''" lendenwortel aan de dors.m.l.,

gaat l'/s cM. caudaal van de crista ilei over de laterale dijvlakte naar den boven-

rand der patella. Dan buigt zij craniaal en loopt in de richting der sympliyse. In

de liesplooi gekomen richt zij zich naar den wortel van het praeputium en nadert

daar de v.m.1. tot op 3 cM., loopt '/ aan deze omhoog om in de caudalc grens

van Li over te gaan.

De caudale grenslijn verlaat de d.m.1. onmiddellijk onder de craniale en het

heeft den schijn, alsof een niet voelend vierhoekig veld, den oorsprong van Liv

(hier met S, samenhangend) in tweeën deelt. Zij loopt Hj cM. caudaal van den

trochanter over de laterale dijvlakte, tusschen cpic. fem. med. en capil. fib. naar

de crista tibiae, overschrijdt deze, keert op de mediale vlakte, convergeerend met

de craniale grenslijn, naar de basis van het scrotum. Daar is 't veld van iiv zeer

nauw (Vj cM ). De grenslijn loopt dan caudaal // aan de v.m.1., op 3 oM. afstand

van "t perineum, omkranst den anus en gaat in de craniale grenslijn van Sn over,

die aan den rug v/eer in de caudale grenslijn van iiv overgaat.

Nog merkwaardiger wordt het wortelveld van iiv, zoodra de hond slechts 12

ribbedragcnde borstwervels bezit en zooals bij hond 19 het geval is geweest, de
7''^* lumbaalwervcl in 't sacrum is opgenomen. Er is dan, Vi-at Sherrington prae-

fixie der extremiteit noemde Dan is het wortelveld van iiv geheel anders gevormd.
5<^<^. Rij hond 19 is rechlsdoorsneden : Li tot en met Lm en Lv tot en met

Sm. Het wortelveld van Liv is aldus begrensd: De craniale grenslijn verlaat de

d ml. 1/2 cM. onder het begin van het sacrum, gaat 2i/o cM. onder de crist. ilei

over de laterale d'y'vlaktc naar den bovenrand der patella, overschrijdt haar, gaat

in craniaal-concaven boog naar den wortel van 't praeputium, bereikt daar bijna de

v.m.1. en slaat // aan deze omhoog in de caudale grens van Th XIII.

De caudale grenslijn ontspringt l''^ cl\I. lager, gaat vlak onder den trochanter,

op do lengteas dor laterale dijvlakte, tusschen ep fem. lat. en cap. fib., naar de

crista libiae onder de tuberositas. Op de mediale vlakte van het onderbeen gaat

Plaat Vlil.

Z.IV. hond 19. Praefixie der extremiteit.
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Isolatie van het huidveld van Lw. Bij een hond met 7 halswervels, 12 ribbedra-

gende borstvvervels, 1 ribbelooze borstwervel, 6 lendenwervels en de T^e lenden-

wervel geheel in het sacruni opgegaan. De hond heeft volgens Prof. Bolk, die den
plexus onderzocht een N. bifurcalis. Ihering. Dit alles is rechts. Links is het niet

zoo volledig. Doorsneden zijn rechts: Li tot en met Iiii en Z.v tot en met S'^.

1. Latero-dorsale zijde van den poot. 2. Medio-ventrale zijde van den poot, met de
tongvormige uitstulping van het veld op de mediale vlakte van het onderbeen.

3. De huid opengeknipt volgens dorsale lijnen.

zij caudaal verder langs de crista tibiae lot den maljeolus tibiae med. Zij keert lus-

scbeii tibiae en Achillespees craniaahvaarts naar hel bovenbeen terug, en de flexoren

van de knie kruisend wendt zij zich naar de v.m.l., die zij op 't midden van het

scrotum bereikt, om dan caudaal om Ie slaan // aan de v.m.l.

Evenals Lii en Lm, hangt het huidveld ^•an Ziv met de dorsale

en met de ventrale middellijn te zamen. Het kan dus evenals deze tot

de craniale en basale of rand-dermatoraen dei- onderste extremiteit

worden gerekend. Samen met die van Zn en Lm liggen de dorsale en

ventrale afdeelingen van dit wortelveld, bij het sacrum en bij de

symphyse opeengedrongen. De samenhang met de dorsale middellijn

is voor Ziv niet meer zoo stevig als bij L\\ en Lm. Die samenhang

gaat bij foutieve isolatie het eerst verloren. Het veld wisselt zeer in

omvang, d.w.z. de laterale afdeeling ondergaat zeer groote vervor-

mingen, en de meest merkwaardige uitbreiding komt voor, als het

veld zich uilbocht op de mediale vlakte van het onderbeen. Dit was

bijv. het geval bij hond 19 ;
waar bij z.g. praeli.xie der extremiteit Liv

voor een deel de plaats inneemt van L\.
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Beide laatstgenoemde feiten steunen onze opvatting, dat do derma-

tomen met hun laterale afdeelingen en niet in hun geheel op de

extremiteit gaan.

Het liuidveld van Lw
Dil veld neemt een zeer bizondere plaats in, en is door ons zesmaal geïsoleerd,

waarvan eenige voorbeelden volgen.

1'"^. Bij hond 10. Doorgesneden rechts: Li tot en mi;l iiv en Lvi lot en met .Si.

Plaat IX.

Z.V. hond 10.

Isolatie van het huidveld van Lv. Bij hond 10 zijn rechts doorsneden Li tot en
met Z.IV en Lv\ tot en met Sn. 1 dorso laterale zijde van den poot. 2 ventro-mediale
zijde van den poot. 3 huid volgens de ventrale lijnen opengeknipt en uitgespannen.
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El' is cpi) gevoellooze zone begrensd: laleiiinl, door de dors. m. I. van 5''" liiinlj.

wervel tol halverwege liet sacrurn mediaal, door do v.iii.l. van al' 't oielic. uiclliiac

via scrolum en porineuni lot lialvorwege den anus; craniaai dr)ur den caudalcii rand

van Ta ; caudaal door duTi cranialon rand van .S'ii ; daarin staat los van de v. ui. 1.

en van de d.m I. liet voelende veld van Ta' op den overigens gevoelloozen poot. Het

is als volgt begrensd

:

Van een punt, dat 4 cM. lateraal van den Iroclianler is gelegen op de lijn die

dit punt met den epic. fem. lat verbindt, gaat een lijn uit, die in craniaal open

boog over de laterale dijvlakle tussclien patella en tubeiositas tibiae het ligamentum

interarliculare overschrijdt. Op de mediale vlakte van de dij gekomen wendt zij

zich in de richting dor symphyse, die vij lot op 4 cM. nadert (men kan dit doel

craniale begrenzing noemen) Dan keert zij loodrecht op zichzelf om in distulo

richting, volgt den m. biceps, langs de kniokuil, lot op de mediale vlakte van het

onderbeen. Tussclien Achillespees en mail. mcdialis gaat zij op de zijviakte van

den voet over lot aan den alleenstaanden (1^''") medialen nagel. Vlak daarboxen

keert zij op het midden van den voetrug in proximale richting terug, komt tussclien

de beide malleoli door langs de crista libiae omhoog, lot tegenover de tuberositas

tibiae op de voorvlakle der kuit en buigt dan lateraal, distaal van het cap. fibulae,

om // aan het beginstuk en dan in loodrechle ombuiging op zichzelf het genoemde

uitgangspunt te bereiken. Hot hier geïsoleorJe huidveld van L\' is bizonder klein.

2'!"". Bij hond 17. Doorgesneden is Rechts Lu. Lm en iiv en Lvi tot en met Sii.

Te midden van een soortgelijken ongevoeligen poot als bij hond 10 staal het voelende

wortelvcld van L\.

Van een punt gelegen even boven hol laterale derde gedoolte van de lijn, die

trochanter mei epic lal. fomoris verbindt, gaal in distale richting op de hitt-rale

dijvlakle, de bcgrenzingsiijn naar de tuberositas tibiae, ovorschi-ijdt haar on gaat op

de mediale dijvlakle. Dan loopt zij craniaal over den epic. fem. mod. naar de

symphyse geiichl, evenwijdig aan de lies. Op 5 cM. van de v m. 1. keert zij dan x
op zichzelf caudaal om, lol dicht bij de kniokuil. Langs de mediale vlakte van 't

Plaat X.

Lv. hond 17.
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f'inilci

Isolatie van het huidveld van Lv. bij hond 17. Rechts doorgesneden: Lii,L\n,Liv

en Z.VI tot en met 5ii. 1 dorso-iaterale zijde van de poot. 2 ventro-mediale zijde

van de poot. 3 volgens dorsale lijnen opengeknipte en uitgespannen huid.

onderbeen loopend, gaat zij tusschen malleolus med. en calcaneum op den medialen

voetrand, en langs den medialen rand der groote voetzool bereikt zij de zool van den

meest medialen ('2'i<^) toon. Dan craniaahvaarts omkeerend op den voetrug (de mediale

hooger gelegen nagel (1°*'') toon ligt in het voelende veld), gaat zij tusschen de

malleoli door, overschrijdt langzaam de voorzijde van 't onderbeen, de crista tibiae

en richt zich naar het cap. fibulae. 1 cM. distaal van deze, wijkt zij plotseling naar

de d. m. 1. en loopt // aan haar uitgangspunt, ongeveer in de lijn, die cap. fibulae

met tub. ischii verbindt, blijft echter 3 cM. van het beginstuk verwijderd. Tegenover

het uitgangspunt gekomen, wendt zij zich plotseling craniaal en gaat na een loop

van 3 cM. in het beginpunt over.

Ten einde de plaats van Lv op de mediale eu voorzijde van den voet goed te

kunnen overzien deelen wij nog mede.

3e het huidveld van Lv bij hond 25.

Hier is rechts doorsneden Lï tot en met iiv, voorts Lvi tot en met Si eindelijk

S3 tot en met C'occiii.

Binnen een door den caudalen rand van Th. XIII en den cranialen van Sn begrensden

analgetischen poot staat het veld van Lv.

Van uit een op de laterale dijvlakte gelegen (dorsaal en proximaal) punt, dat

naast den epic. fem. lat. is gelegen wendt zich de grenslijn langs den cranialen

rand van het cap. flbulae over 't lig. interartic. patellae naar de mediale dijvlakte.

Zij loopt dicht boven den epic. fem. med. craniaal in de richting der symphyse, in de

lengte-as van het bovenbeen, op de grens van het middelste en mediale derde van

de lijn, die ep. fem med. met symphyse verbindt en bereikt het hoogste (ventrale

en proximale) punt op de mediale dijvlakte. Dan wendt de lijn zich caudaal, over
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de kniebiiigcrs in ci-n naar aclilur open l)()ilil, langs de knicbuigers en kniekuil,

op de mediale onderbeenvlakte, lusschcn mallcolus nied. en calcancum komt zij

op de mediale voetvlakle, dan op de voetzool en lialvccrt de grootc zool, gaal

over de voetzool van den meest medialen (2''o) loon langs den nagel heen op den

vocirug. Nu craniaalwaarts loopend, kruist zij deze komt dan mediaal langs den

mallcolus op de laterale beenzljdc, wier lengteas zij steeds lateraal afwijkend volgt.

In den sulcus bicip. lateralis gekomen, loopt zij lot onder bet dorsale en proximale

oorsprongspunl en wcndl zich dan plotseling onder rechten hoek naar dal punt,

hetwelk zij na 3 cM. bereikt.

Het huidveld van Zv is echter niet altijd zonder samenhang met de dors. en

ventr. middellijnon van den pool gekomen. Het komt af en toe voor, dat hel mei

de v.m.1. nog samenhangt. Nimmer was dil ook met de d m.1. het geval.

Als voorbeeld diene.

4e. Bij hond 30 zijn rechts doorgesneden L, — en met 7^iv. Lvi— en met S^ en 6'iii

terwijl links ^'j, Sj en Coi doorsneden zijn.

In een gevoelloos veld op den poot, door den caudalen rand van L^ en den

cranialen rand van Sn begrensd, staat een voelende als volgt begrensde zone

:

De grenslijn gaat uil van een punt op de laterale dijvlakte gelegen ongeveer op

het midden der lijn, die ep. fem. lat. met trochanter verbindt. De lijn gaat craniaal

naar den bovenrand der patella, loopt 5 cM. craniaal van den epic. inedialis, linea

recta naar den bovenrand van de vulva, waar zij tegen de ventr. middeliijn aan-

stoot (craniale grenslijn).

Van uil dil (dorso-proximale) eindpunt gaal de grenslijn (caudale grenslijn)

lateraal van epic. fem. lat. en capil. fibul, caudaal op 't onderbeen, daalt langs

de crisla tibiae naar het spronggewrichl. Overschrijdt dit midden lusschen de mal-

leoli en loopt op de grens van medialen voetrand en voetrug, naar de mediaalste

toonzool, loopt lusschen nagel en zool van dezen loon en keert midden over de groole

Plaal XI.

Z.V. hond 25.
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Z.V hond 30.

3 4

Isolatie van het huidveld van Z,v, bij hond 25 zijn daartoe rechts L^—L\w en L\\

tot en met 5i doorgesneden, bij hond 30 zijn rechts L\ tot en met Lwi, Lvi tot en

met S\ en 5ni doorgesneden, terwijl links Sn, 5viii en Si zijn doorgesneden,

hond 2 > 1 dorso-anterieure zijde van den poot. 2 ventro-posterieure zijde van

den poot (volaire voetzijde).

hond 30. 3 laterale zijde van den poot. 4 ventro-mediale zijde van den poot. Bij

dezen hond hangt het wortelveld van Lv met de ventrale middellijn samen.

zool loopend in proximale richting om, loopt dan op de grens van volaire en mediale

voetvlakte, naar 't onderbeen. Zij bereikt dit tusschen calcaneum en malleolus

medlalis, gaat langs de mediale zijde der Achillespees en over de mediale vlakte

der kuitspieren verder, langs de kniekuil en loopt dan de mediale dijvlakte kruisend

in rechte lijn naar den onderrand der vulva, waar zij tegen de craniale grenslijn

van Sii aanstoot.

Het huidveld van L\ is het moeilijkste te verstaan, maar ook het

meest interessante der hnidveiden op de achterste extremiteit.

Men kan het zich voorstellen als een grooten driehoek, waarvan de

basis tusschen twee punten is gespannen. Het ééne (proxima-dorsaal)

bevindt zich op de laterale dijvlakte midden tusschen trochanter en

epic. fem. lat. Het ander (proximo-ventraal) op de mediale dijvlakte

midden tusschen symphysis en epicondylns femoris medialis. De top

daarentegen ligt vast tegen de zool van den meest medialen (2<i''») toon.

De alleenstaande mediale nagel (de eigenlijke P"' mediale toon) is

constant in dit huidveld te vinden.

Op die wijze staat het huidveld „a cheval" op het ligamentum
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inlcrivrtiniliui' piilollao. Hel wisselt zeer in oinvivii}:;-. Hel |ii<)xiiiiü-

(lorsaie punt kan lot vlak bij den epicond. fem. lalcralis komen.

Het proximo-venlrale punt kan lol aan de synipliysc vcrscliiiiven

ni.a.w. met de ventrale middeliijn kan hot linidveld van L\- samen-

lianf>en. Met de dorsale middeliijn was dit nimmer liet geval. Dit huid-

veld is dus geen craniaal rand-dermaloom als Lw, Lm en Lw, meer

nadert liet tol do apicale of lop-dermatomen, die wij in Avi en iii L\n

zullen leei'cn kennen. Hoewel topdermaloom heeft liet verwantschap met

de basale of rand-dermatomen, omdat het nog neiging tot .samenhang

met de v.m.1. vertoont. Wat bij Z>iv merkbaar begon lè worden — nl.

de minder stevige samenhang met de dorsale middellijn, zoodat het

dor.sale stuk, als spoedig ondergaand randveld, het kernveld verlaat

en gevoelloos wordt — is L\ tot volkomenheid geworden. Er is geen

samenhang met de dors. middellijn meer. Onder omstandigheden is

echter de samenhang met de v.m.1. nog behouden, al ontbreekt ook

die in de meeste gevallen. Dit gedrag van Lx wijst er op, dat men,

als men van difTerentiatie lijnen op iie onderste extremiteit spreekt,

men zich die op de mediale beenvlakte als zeer kort heeft voor te

stellen, veel korter dan de dorsale, welke op tle laterale dijvlakte is

gelegen.

Het huidveld van Zvi.

Dit huidveld is door ons 4 maal geïsoleerd, en wij zullen weder eenige voorbeel-

den van zijn isolatie meedeelen.

1ste. Bij hond 9 is doorsneden: rechts in tot en metiv en Lvii tol en mei Sm.
Het voelende veld van ivi dat gevat is in de analgische pootvlek, welke door

de caudale grenslijn van Li en de craniale van Gocci wordl afgescheiden, ziet er

Plaat XII.

Z,vi hond 9.
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Isolatie van het huidveld van L\i. Bij hond 9 zijn daartoe rechts doorsneden

L\\ tot en met Lv en Z-vii tot en met 5iii. l latero-dorsale zijde van den [loot.

2 ventro-niediale zijde van den poot. 3 huid volgens ventrale lijnen doorgeknipt

en uitgespannen.

op de volgende wijze uit : Op de laterale dijvlakte kan men een lijn trokken van de

crisla ilei naar de patella. Ongeveer 1 cM. distaal van liet midden dezer lijn begint

het puntvormig uitgetrokken veld Van dit punt uit loopt de grenslijn // aan de straks

genoemde, naar de crista tibiae en bereikt deze distaal van de tuberositas, volgt liaar

naar beneden en treedt bij liet onderste derde op de mediale onderbeensvlakte, volgt

de mediale kant der Achillespees, gaat tusschen maleokis med. en calcaneum op den

voet, gaat over op den medialen rand der volaire voetvlakte van den kleinen (meest

lateralen) toon en bereikt dan de dorsale vlakte van dezen toon.

Zij slaat nu craniaal om, loopt over den voetrug terug langs den malleolus lateralis,

en langs de laterale zijde van de Achillespees, over kuitspieren, over m. biceps lateralis,

om op de laterale dijvlakte naar het uitgangspunt te convergeeren. Dit veld is klein

voor eeji huidveld van L\i.

2e. Bij hond 18 is het reeds grootcr.

Hier is rechts doorsneden Lm tot en met Lv en Lvn tot en met S'in.

In den analgischen poot, door de caudale pfénslijn van Lii en de craniale van

Cocc I begrensd, staat een voelend veld.'

Van één punt op de laterale dijvlakte 1 cM. caudaal van den epicondylus femoris

lateralis gelegen ontspringt een grenslijn // aan de lijn, die de crista ilei met de

patella verbindt. Deze passeert tusschen capitulum fibulae en tub. tibiae en nu

distaal gericht volgt zij de lengte-as van 't onderbeen, steeds mediaal afwijkend,

tot zij op 1 V2 cM. van de malleolus mcdialis op den voetrug komt. Zij passeert den

overtolligen nagel op 1 cM. en slaat op de eerste phalanx van den medialen toon

om naar de mediale voetvlakte, kruist proximaalwaarts de groote zool, gaat over

de zool van den 4"i<'° en 5'^''" (kleinen) toon, en dan op de rugvlakte van dezen.

22
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIX. A". 1910/11.
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Plaat XIII.

Z.VI. hond 18.

Isolatie van het huidveld van Z.vi. Bij hond 18 is met dat doel rechts doorsneden:

iiii tot en met Lv en Lvii tot en met Sm Derhalve is de caudale grenslijn van

Z.II, de craniale van Coca en het voelende veld van Z.vi bepaald. 1 latero-dorsale

zijde van den poot. 2 medio-ventrale zijde van den poot. 3 huid volgens ventrale

lijnen doorgeknipt en uitgespannen.

Dan keert zij plotseling proximaal, loopt op de grens van voetrug en lateralen

voetrand, over don malleolus laleralis, volgt naast de Achillespees de lengteas van

hel onderbeen, tot aan de knieholte, en wendt zich met de bovengrens conver-

geerend naar het uitgangspunt.

Grooter en meer dan gewoon mediaal over den voet grijpend is L\i.

3e. Bij hond 27 Tv waar rechts doorsneden zijn: Lm tot en met L\' en Lvii tol

en met Sm.
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Op den analgischen poot is het veld als volgt begrensd. Uitgaande van een punt

vlak^distaal van den epicondylus medialis femoris gelegen, wendt zrj zich tusschen

dit punt en het cap. fibulae naar de voorvlakte van 't onderbeen, overschrijdt deze

Plaat XIV.
Z.VI. hond 27.

Z-vi. hond 32.

3 4

Isolatie van het huidveld van Z,vi. Bij hond 27 is Lv\ geïsoleerd door doorsnijding

rechts van Lm tot en met Lv en Lvn tot en met Sm. Bij hond 32 is Z,vi geïso-

leerd door doorsnijding rechts van L\ tot en met Lv en met Z,vn tot en met 5iii.

Bij hond 27 dei<t Lwi behalve den voetrug een groot van het mediale gedeelte. Bij

hond 32 dekt Z.vi den geheelen voet. 1 en 3 latero-dorsale zijde dezer achterpooten.

2 en 4 hun ventro-mediale zijde.

22
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\ cM. (listaal van dv tiili. libae, on t?aal 1 cM. dislaal van ilcii citic. fem. medialis

naai' 'l iniddon der inodiali- dijvlakto. Keert dan loodrecht op zich zelve dislaal

naar de knickuil en loopt over de Achillespees en hel calcaneum op de volaire

voel/.ijde naar 't midden der grootc zool, langs deze, naar den 4 ''" loon (wiens laterale

zijde ongevoelig is) en gaat dan op den voetrug. Zij loopt nii proximaal over den

mallcolus lateralis op 't onderbeen, wijkt naar de knieplooi af, komt tot aan liet

midden van de laterale dijvlakte, stijgt 2 cM. capitaalwaarts en loopt in de lijn

d-e van troclianler naar den cpicoiulylus lateralis wordt gelrokken, naar haar

uitgangspunt terug.

Nog grooter en don geheclen voel omgrijpend is ivi in het volgende geval.

ie. Bij hord 32. Hier is rechts doorsneden Li lot en mol 7>v, 7>vii tol en

met .S'iii, Cocc II en lil en links Si, Coi en Coii.

In den analgischen punt staal oen voelend, als volgt begrensd veld. Van uil een

punt, gelegen op de lijn die luber ischii met epic. lat. femoris verbindt, halver-

wege tusschcn die beide, 6 cM. distaal van den trochanter, gaal de lijn // aan

de kniekuil, op de laterale vlakte van 't onderbeen, langs de laterale zijde der

Achillespees, tusschen mallcolus exl. en calcanemn op de laterale voetvlakte, keert

X oin op de volaire voetvlakte, keert opnieuw ± om, proximaal over de mediale

calcaneuszijde on langs de mediale zijde van do Achillespees, 3 cM. ver. Dan keert

zij // aan zich zelf dislaal terug naar den niallool. med , overkruist deze en wendt

zich nu proximaal op do voorvlakte van 't onderbeen, kruist de libia, loopt op de

laterale onderbcensvlakte, tusschen cap. lib. on lub. tibiae door om 1 cM. distaal

van don epic. fem. lat. om te slaan in de lijn die dit punt met den luber ischii

verbindt en haar uitgangspunt te bereiken.

Het liuidveld van L\i is een echt fopdermatoom en wel het craniale.

Noch met de dorsaie noch niet de ventrale niiddellijn hangt het meer

samen. Het bedekt de v('M'irvlakte van het onderheen, de dofso-mediale,

maar ook de medio-volaire voetzijde. Het ligt dus als een spiraal

om den poot gewonden. Daarbij wisselt het zeer in grootte, ook in

plaats. De schijnbaar reusachtig groote wisseling is echter niet zoo

grillig als het sciiijnt. Met laat aan den proximo-medialen voetkant een

stuk open voor liet worlelveld van Zv, waardoor de mediale dekking

van den voet wordt gesteund. De dorso-iaterale en de latero-volaire

voetkant blijft voor de dekking door liet iiuidveld van Lvn open.

Ouk als dit worlelveld van den dorso-medialen kant aangrijpend (zoo-

als bijv. in hond 32) den geheelen voet omvat, dan vindt men in

eigenaardigen bajonet vorm der gi'enslijnen, de uitdrukking tériig van

het invallen van L\' aan de mediale voetzijde en van Lxn aan de

laterale en volaire voetzijde. Het worlelveld van Lvi slingert bij

zijn variaties als 't ware over de voorzijde van onderbeen en den

medio-dorsalen voet heen en weer, meestal medio-volair den voet ver

omvattend, soms van daaruit ook op de laterale zijde overgaand,

enkele malen naar weerskanten en dus den geheelen voet omvattend.

Bij die slingering echter is het gebonden aan de grenzen, die Lv
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en Zvii het voorselirijven. Evenals deze velden, die op soortgelijke

wijze heen en weer slingeren, door de variaties van L\\ bepaald

worden.

Het hnidveld van Lvii.

Dit liuidveld is door ons 5 maal gelieel afzonderlijk geïsoleerd en ook hier

geven wij eerst eenige voorbeelden van de isolatie van dit veld.

Plaat XV.

Z.VII hond 12.

Isolatie van het huidveld van Z.vii.Bij hond 12 is rechts doorsneden: Lu to en
met Z.VI, 5i, n, iii en Cocc i en ii. 1 dorso-laterale zijde van den bovenpoot en
voetrug. 2 ventro-mediale zijde van den bovenpoot en volaire voetzijden. 3 huid

volgens ventrale lijnen opengeknipt.
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l''''-\ Bij lioml 12. Hior zijn'tlooisnodeii Heclils /yii lul en mei /yVi, ,S', luloii lucl Co„.

Oj) den analgisclicii pool staat een als volgt begrensd voelend veld: Op de lijn

tusschen luber iseliii en cpic. fem. lal. goliokkcn, li|.,'t op de; fjiens van middelste

laterale 3''^' een punt, l'/s c.M. ventraal van den feniur. Van liieruit ontspringt de

grenslijn, wendt zich naar den epic. ieni. lat. en buigt op l'/s cM. ventraal ervan,

op 'l onderbeen, bereikt 1 c.M. distaal van 'l rapilulum de (ibula, volgt deze, kruist

de mail. kiteralis, bereikt den voetrug, en ri('lil zich deze kruisend naar den 4''''"

(meest laleralcn) loon, gaal over diens lateralen rand, kouil op den volairen voel-

Flaat XVI.

L'..]. houd 20.

SijUc «». '-^

Isolatie van het huidveld van Z.vn. Bij hond 20 zijn Aiv, v, vi doorsneden, voorts

Si, u, lu, Cocc I en ii. Behalve het huidveld van Lvn is dus de caudale grens van

Lui bepaald. 1 laterale en rugzijde van onderbeen en voel. 2 achterzijde van voet

en onderbeen. 3 huid volgens ventrale lijnen opengeknipt en uitgespannen.
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rand, loopt over de groote zool, midden over den volairen voetkant naar het cal-

caneum. Dan loopt zij op de Achilles-pees naar de knieholte en gaat dan op de

laterale vlakte van de dij naar haar uitgangspunt terug, de trochanter tot op

3 cM. naderend.

2''«'. Bij hond 20 is rechts doorgesneden iiv, v en vi en Sr, n, lu en Gocc I.

Op den analgischen poot staat een voelend veld, als volgt begrensd. Het begin-

punt der grenslijn is midden op de lijn die tuber ischii met epicond. fem. lat.

verbindt gelegen, 7t cM. van beiden. Van hier loopt zij op de lat. dijvlakte tot

2 cM. naar de epic. fem. lat. en slaat lateraal 2 c.M. van 't cap. fib. loopend,

distaal om tusschen fibula en Achillespees, kruist den mail. lateralis, komt op den

grens van voetrug en lateralen voetrand, volgt dezen tot aan den 4'™ (meest

lateralen toon) wijkt dan den voetrug kruisend, mediaalwaarts (alle zwemvliezen

voelen) naar den medialen voetkant, op de volaire zijde ; loopt mediaal van de

groote zool, over de volaire vlakte naar "t calcaneum, op de Achillespees, door de

kniekuil naar de laterale dijvlakte. Ongeveer 3 cM. beneden het beginpunt slaat

zij dan plotseling om en gaat er in over.

3<'. Bij hond 27 wordt links doorsneden iiv toten met Lvi voorts Si tot en met Gocc. I.

Op den door den caudalen rand van iiv craniaal begrensden analgischen poot,

staat een als volgt begrensd voelend veld. Van een punt, dat op de dorsale been-

vlakte, naast het capitulum fibulae ligt, gaat de lijn mediaal naar de voorvlakte van

het onderbeen, loopt over den buik van den m. tib. anlic. naar beneden, over-

schrijdt het spronggewricht tusschen de twee malleoli, kruist den voetrug mediaal-

waarts en slaat bij het grondkootje van den 'i'^™ medialen toon, definitief naar

de mediale vlakte van den voet. Keert op de volaire voetvlakte, mediaal van malleolus

medialis langs den medialen kant van de Achillespees, volgt de knieplooi tot het

onderste denie van de raediale dijvlakte. Dan buigt zij zich rechthoekig oin en gaat

naar haar uitgangspunt op de dij terug.

Plaat XVII.

Z.\ii. hond 33,
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Z.V11. hond 21 links.

Isolatie van de hiiidvelden van Lvii bij hond 33 en hond 27.

Bij hond 27 is links doorsneden Lw tot en met Lvi en 5i tot en met Cocn.

Bij hond 33 is links doorsneden Lm tot en met Lvi en .Si tot en met Cocci.

Fig. 1 en fig. 3 de ventrale pootzijde en voetzijde.

Fig. 2 en fig. 4 de laterale pootzijde en de achterzijde van den voet.

4c. Bij hond 33 is links doorsneden L\n tot en met ivi en Sj lot en met Gocc 3.

Op den door dnn caudalen rand van Lu begrensden analgetischen poot, staat een

als volgt begrensd voelend veld : De grenslijn ontspringt uit een punt 1 cM.

distaal gelegen van 't midden der lijn, die Iroclianter met epic. fem. lat. verbindt,

op 5 cM. ifan beide. Zij wendt zir.h distaal op de laterale onderbeensvlakte, 3 cM.

van "t cap. fib., tusschen fibula en Achillespees. Op de voorvlakte gekomen, passeert

zij mediaal van den mail. lat. hel spronggewricht. Zij overkruisl schuin den voelrug,

gaat langs den meest medialen toon op de volaire vlakte, buigt zich proximaal om,

mediaal van de groote zool en volgt den medialen voelrand, den m.edialen kant van

het calcaneum, de Achillespees, naar de knie. Op de mediale dljvlakte gekomen

buigt zij om, loopt in de richting van den anus tot aan midden van de dij,

overschrijdt de achterdijvlakte, buigt weer om en loopt in de lijn die tuber ischii

rael cap. fib. verbindt naar haar uitgangspunt terug.

Het huid veld van Zvii is dus evenals dat van Lxi een topderma-

toom. Dekt Zvi de voorvlakte van liet onderbeen, en de dorso-

medio-volaire voetvlakte, het liuidveld van />vii dekt de achter-

vlakte van het onderbeen, en de dorso-latero-volaire voetvlakte toe.

Het is het caudale topderniatooni. Evenals Lvi bij de dekking der

mediale voetzijde door het verst vooruitschietende der craniale rand-

derniatomen, door Lv, wordt gesteund, zoo gaat het ook bij Xvii.

Dit wordt door het eerst volgend, verst vooruitschietendc der rand-

derraatomen, maar nu door het verst vooruitschietend caudale rnnd-

dermatoom, doOr Si gesteund, en dit helpt den lateralen voetrand

verder toedekken.
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Niet voordat ook het huidveld van Si behandeld is, kiuiiieii wij

van de wisselende voetdekking door Lv, Lvi, L\u en S\ een voor-

stelling geven.

Wat echter de beide topdermatonien onderscheidt van de basale

of i'andderniatoinen is luin slingering heen weer over den voet, hun

verplaatsing loodrecht op de lengte-as der extremiteit. De randder-

matonien verplaatsen ook, maar hun grooter en kleiner worden vindt

in de lengte-as der extremiteit plaats. Lv en Li\, Lm en Lu zien

wij in die richting langere of kortere tongen uitsteken. Als in Lv
ook de beteekenis van randdermatoom te voorschijn komt zien wij

de kortere of langere tong naar den eersten, alleenstaanden, medialen

nagel, daarnevens zien wij her ook dwars over den voet verplaatsen

en kenmerkt het zich als topdermatoom.

Het huidveld van (Si.

Dit huidveld is eveneens herhaaldelijk geïsoleerd en wij geven vooraf daarvan

voorbeelden.

1^'. Bij hond 33 werden rechts doosneden Lm tot en met Lvii, Sn tot en met

Gocc. III.

Er staat op de bil van den analgischen poot en slaart een voelend veld, dat met

de dors. en ventr. middellijnen samenhangt. Dit veld is als volgt begrensd.

De craniale grenslijn ontspringt ter hoogte van het sacrum onder een candaal

open hoek van 60', loo|)t over den troclianler, volgl op de laterale dijvlaklo de

Flaat XIX.

5i. hond 33/?.
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5,. hond 21 R.

3 4

Isolatie van het huidveld van Si. Bi hond 33 is rechts Lm tot en met Lvu. Sn
tot en met Z-iii doorsneden. Links is Lm tot en met Lvi. Si tot en met Cocciii

door. Daar is dus de caudale rand van Z,ii en het wortelveld van Si bepaald. Dit

veld is zeer klein en Z.n's caudale rand komt zeer laag Het veld van Si hangt met

Ln aan de buik samen. Bij hond 21 is rechts Lm tot en met Lvii, Sn tot en met

Cocci doorsneden. Het veld van 5i is hier grooter, maar de caudale rand van Ln
staat ook hooger. fig. 1—2 pootzijden van hond 33. fig. 3—4 pootzijden van hond 21.

liin die trochanter met epic. fem. lat. verbindt lot op het midden, wendt zich naar

de kniekuil, overschrijdt eveneens in 't midden de lijn, die tuber ischü met cap.

fib. verbindt, bereikt de knieplooi in haar hoogste punt, wendt zich in rechte lijn

door de lies naar de symphyse, nadert 2 cM. boven deze de v. m. 1. tot op 2 cM.

en buigt // aan deze naar boven om den caudalen rand van Lil te bereiken.

De caudale grenslijn verlaat de dorsale middellijn aan den staartworlel onder een

caudaal open hoek van 45°, omkranst den anus op een afstand van 3 cM., loopt

midden tusschen anus en tuber ischü door, om op 1 cM. boven den anus het peri-

neum te bereiken. In de ventr. m. 1. (aan de linkerzijde is alles, behalve Lvii

doorsneden) loopt zij midden over 't scrotum 't oreficium praeputii. waar zij in de

linker caudale randlijn van Lu overgaat.

2®. Bij hond 21 zijn doorsneden Lm tot en met ivii, Sn tot en met Cocc. I.

Er staat op de achterzijde van den analgischen poot een als volgt begrensd veld.

De craniale grenslijn verlaat de d. m. 1. onder een hoek van bijna 45=, loopt

over de trochanter, vandaar naar het midden der lijn, die tuber ischü met cap.

fib. verbindt, in de laterale biceps-groeve, langs de laterale grens der kniekuil, loopt

op den lateralen rand der Achillespees, langs den lateralen calcaneum-rand, op de

volaire voetvlakte, rekt zich als een fijne punt tot op den middenvoet uit. Zij keert

dan plotseling proximaal om, wijkt naar den medialen calcaneum-rand, en loopt langs

den medialen rand van den Achillespees, langs de kniekuil naar den medialen

bicepsplooi, om dwars over de mediale bovenbeenszijde, over adductoren en lies

zich te richten naar 2 cM. boven de symphyse, de v. m. 1. tot 1 cM. te naderen en //

aan haar omhoog te slaan en in den voelenden caudalen rand van Lii.

2 C.M. onder deze lijn ontspringt de caudale grenslijn even boven den staart-
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wortel met een caudaal open hoek van 40° uit de d.m.1., passeert vlak onder de

tuber ischii en bereikt het perlneum V2 c.M. caudaal van de vulva, buigt langs de

ventr. m.1., langs den anus, loopt precies over dezen en de v.m.1. op don staart tot

aan den P'^*^" slaartwervel, waar zij rechthoekig naar de d.m.1. ombuigt.

Nog grooter is het wortclveld van Si in het volgende geval.

S^". Bij hond 11 is rechts Lm tot en met Zvn, ,S'ii en de Gocc doorsneden, terwijl

links I doorsneden is

Op den analgischen poot slaat liet volgende voelende veld.

De craniale grenslijn verlaat de d.m 1. met caudaal open scherpen hoek, loopt

Plaat XVIIl.

il. hond i 1.

Isolatie van het huidgebied van 5i. Bij hond 11 zijn rechts Lm tot en met Z.VII.

Sn, Sm en alle coccygei door neden. Het huidveld van Si komt op de laterale

volaire voetzijde. fig. 1 dorso-laterale zijde van voet en poot. fig. 2 ventrale zijde

van poot en voet. fig. 3 langs ventrale lijnen opengeknipte en uitgespannen huid.
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over trocliantci' en langs den femur tot op 't midden der laterale dijvlakle. In den

s. bic. lat. kruist zij deze spier en de kuitspieren, gaat lateraal van de Achillespees

naast don mail. lal. op den voctiiig tot don laloralon toon, wendl zich op de

volaire voctzijde, laiifis do linea iiilortligitalis, tusschcn i''" on 3''«", tussclicn 3''t'»

en 2''''" toon, en zolfs over do 'i-'»^". Dan keori zij proximaal lorug, lateraal voor de

groolo looiizool iiitwijkond, ovor do volaiio vootvlaklo, on komt tus.sehon caloaneum

en malloolu.s mod. oj) de mediale onderbeensvlakte. Dan langs Acliillespeos, kuit-

spier en knickuil do mediale dijvlakte bereikend, loopt zij recht op 't midden van

't scrotum aan, omkranst dit en loopt 1'
'2 c.M. naast de ventr. m.1. en het

praep. omhoog, om hij 't orelic. iirothrao in de caudalo Lu grens, over te gaan.

De craniale grenslijn verlaat de d.m.1. met caudaal open scherpen hoek, bij den

staarlwortel, gaat over do tuber isehii naar 't porineum, bereikt liet, midden tusschen

scrotum en anus, slaat langs de ventr. m.1. Urug, precies over den anus, loopt

langs den staart on koert aan 't oiiido (O'*-' staartwervel) naar de dors. m.1. terug.

Het liuidveld van Si is het meest craniale, verst op de extremiteit

vooinitschictende, der cnudale rand-dermatomen. Het hangt met

heide niiddellijnen aan rug en bnik te samen. Als gevolg van de

sterke opeenseliuiving der ventrale dermatoom-afdeelingen aan de

v.ni.1. hangt de ventrale craniale rand van Si nog met den caiidalen

rand van Tai samen. Aan de dors. m.1. is dit het geval niet.

Het voorziet den genitaalknobbel, maar liet komt niet tot aan

den iinus.

Men ziet dit hot best als men, aan \veórs:kanton alle wortels caudaal van ,S'i

doorsnijdt.

Bij hond 29 is alles beneden Sj doorgesneden.

Er staat een caudaal anaeslhetiscli veld, dat als een kring rondom don zoor korten

Plaat XX.

Dubbelzijdig 5i + Lr hond 29.

Bij hond 29 zijn links en rechts de huidvelden van Z.vn -1- Si geïsoleerd door

doorsnijding van Iiv tot en met Lv\, S\i, S\n en eenige Coccygei. Er staat een

analgisch veld rondom den anus.



( 341 )

staart en rondom den anus loopt. Dit veld raakt liet pcrinaeum op 1 cM. vanden

anus, loopt midden tussclicn anus en tuber iscliii op 2 cM. van beide verwijderd,

en eindigt op 4 cM. b:>veu den anus op den rug.

Het wortelveld \an Si wisselt zeer in oimang. Tongvormig op den

bil gelegen, rekt het dien tong verschillend ver uit. Soms tot aan de

kniekuil, of tot op de achtervlakte van het onderbeen, of tot aan de

volaire en laterale voetzijde en zelfs tot aan de laterale toonen, treft

men die tong. Si steunt dus />vii voor de latero-volaire voetdekking,

evenals Lv het Lvi doet voor de mediovolaire bedekking van den voet.

Gezamenlijk met Lv kan het echter nooit den geheelen voet bedek-

ken, omdat de dorsale voetrng daarvoor of Lxi of Lvii noodig heeft.

Plaat XXI.

Si -f Lv. hond 28.

1 2

Isolatie van de hiiidvelden van Lv en 5i gezamenlijk. Bij hond 29 is daartoe

Li tot en met Liv, Lvi, Lvii, Sn, Sm en eenige coccygei doorgesneden. 1 dorsale

2 ventrale pootzijde. Si + ^v bedekken de volaire zijde van den poot volkomen.

Als voorbeeld diene hiervoor de isoleering van Lv en 6'i bij elkaar.

Bij hond 28 is Li tot en met Liv, Lvi, Lvii, ,S'ii, Sm en eenige Coccygei.

Er staat een als volgt begrensd gevoelig veld op den poot. De craniale grenslijn

verlaat d m.1. onder caudaal «ipen hoek, 41/2 cM. beneden de crista ilei, loopt over

den trochanter op de laterale dijvlakte naar de kniekuil, gaat midden tusschen

cap. fib. en knieplooi op de laterale vlakte van 't onderbeen, dan mediaal van

den mail. later, over op de laterale en daarna op de mediale voetvlakte en wel

naar den meest medialen toon. Langs de zwemvliezon gaat zij dan proximaal

over den medialen voetrand en loopt mediaal van den malleolus medialis op de

mediale vlakte van "l onderbeen, naar de voorvlakte, overschrijdt die, om tusschen
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eii]). lil), en opic. fom. lal. op de iiKHÜale dljvlakte lerug te slaan en door de lies

naar de ventr.m.1. te loopen. Tegenover de vulva is er een onzekere zone waardoor

de lijn minder duidelijk te vervolgen is, als zij omhoog slaand eii evenwijdig aan

de v.m.1. in den caudalen rand van ïli XllI overgaat.

De caudale grenslijn ontspringt onder zeer scherpen hoek van de d.m 1. hij den

staartwortel, naar de tub. ischii, waarboven zij heenloopt, kranst op 4 cM. om

den anus naar 't perineum, waar zij weer van den geslachtsknobbel door een

onzekere zone gescheiden blijft.

Daarentegen kan L\ -\- Avi alleen den gelieelen voet omvatten, ja

zelfs is het huidveld \an L\'i alleen daartoe in staat.

Ook L\ met L\\\ \ermag dit, maai" L\\\ niet Si is daartoe weder

niet in staat (zie hond 29).

De bedekking van den voet vindt dus plaats door de twee topdcr-

matomen, Lvi + L\\\ gestennd door Lv en door Si ; het kan meer-

malen gebeuren dat Si daaraan geen deel neemt.

Voor de voetbedekking is Zvi het belangrijkste. Het dekt den

voet dorso-mediaal. Dan volgt L\u , het dekt den voet dorso-

lateraal. Het aandeel, dat beide aan de volaire vlakte nemen,

verschilt. Meestal is het aandeel, dat L\i daaraan neemt, grooter dan

dat van Zvii. Voor de mcdio-ventrale dekking helpt Zv gewooidijk

in meerdere of mindere mate. Voor de latere-ventrale bedekking

helpt Si dikvifijls, maar niet altijd, mee.

De huidvelden van Sii en *Sin.

Het huidveld van Sii is reeds een paar malen in bespreking gekomen, en is in

plant XI bij hond 25 en bij hond 30 ook geteekend. hi een ietwat andere houding

gephotographeerd wordt het hier weer bij hond 25 weergegeven.

Bij hond 25 is doorsneden L^ tot en met iiv, ivi, ivii, Si, -S'ni en eenige

coccygei.

Op den analgischen poot staat behalve het voelende veld van L\ een klein voelend

veld bij de bil, aldus begrensd:

De craniale-grenslijn ontspringt onder zeer scherpen caudaal open hoek, craniaal van

den staartwortel, loopt naar den tuber ischii, die Vi cM. proximaal van haar blijft,

wendt zich op 5 cM. van den anus verwijderd met een kleine tong op de bil en

dan ombuigend, gaat zij recht op de symphyse aan, om in de ventr. middellijn

over te gaan (de geheele vulva voelt).

De caudale grenslijn, ontspringt op den staartrug bij den l^ten staartwervel en

gaat loodrecht op de d. m. 1., naar de ventr. middellijn, die zij 1 cM. distaal van

den anus bereikt.

2^". Bi) hond 30 is rechts doorsneden L\, tot en met Lw , Lvi tot en met S^.

Sm en eenige coccygei (aan weerszijden).

In den analgischen poot staat behalve het voelend veld van L\ (zie hond 30

plaat XI) een caudaal voelend veld van & op de bil.

De craniale grenslijn verlaat de d. m. 1. bij den staartwortel onder caudaal open
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Plaat XXII.

Sn. hond 25.

Isolatie van het huidveld van Sn en van Sm. Bij hond 25 is rechts doorsneden:

Z.I tot en met Iiv, Z.vi tot en met Si, Sm en twee Coccygei. Dus Sn is geïsoleerd,

fig. 1 en 2 dorsale en ventrale zijde van den poot. Bij hond 23 is rechts doorsneden:

Li tot en met Sn, en eenige coccygei. Dus is Sm geïsoleerd, fig. 4 en 5 dorsale en

ventrale zijde van den poot. fig. 3 anus en vulva-aanzicht.
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liook van oO->, ga:U caudaalwaarls 1 cM. onik'i' den liihci- iscliii, liissclicii ilc/.cn cii

anus, 4 cM. er van verwijderd. Zij loopt lussclion tuber isdiii en vat;ina ongeveer

5 cM. ver op achtcrvlakle van 'l bovenbeen, keert loodrecbt op /icli zeü' en na

1 cM. doet zij dit nogmaals, om in do richting der symphyse loopend den geslachls-

heuvel tot op 3 cM. te naderen en even boven de symphyse onder een hoek van

45 " in do v. m. 1. te vallen.

De caudale grenslijn van do Sn zone ontspringt 1 cM. di.slaal van do oranialo

onder zeer scherpen caudaal open hoek van de d. m. 1., loopt eerst ietwat caudaal,

en buigt dan reclit op den anus af, waar zij in de v. m. 1. overgaat. Do craniale

anaalrand voelt, de caudale niet. Het slijmvlies voelt overal.

Het huidveld van .S'ni is ovoncens reeds ecnige malon gcteekond. Hier nog de

volgende voorbeelden.

1"''". Bij hond 28, is rechts doorsneden Li tot en niet -Sii en Iwoo volgende

coccygei.

Er staat oen voelend veld op do bil van don analgischon poot on shvart als volgt

begrensd

:

üe craniale grenslijn ontspringt aan den onderrand van 'l sacrum undor een hoek

van + 25° en gaat caudaal van den tuber ischii en anus heen, en wendt zich

naar de ventr. m.1. halverwege van 't porincura tusschen anus en vulva, gaat dan

weer omhoog en bereikt tor hoogte van do '.'ulva de v.m 1. (don g(;nitaal-lumvel).

De caudale grenslijn ontspringt van den 2 '"^" staartwortel op '/s c M afst. van de

dors. middellijn on wondt zich loodrecht naar de v.m.1. Zij bereikt die 2 c.M. dislaal

van den anus.

2^^. Bij hond 22 is doorsneden rechts Lvi, Lvii Si en So. Gocc. i, ii en nr.

Er staat een voelend veld op de bil.

De craniale grenslijn ontspringt onder zeer scherpen caudaal open hoek bij den

staartwortel uit de d.m.1., gaat 1 cM. van de tuber ischii, tusschen dezen en anus

door en dan in rechte lijn naar 't scrotum, waar zij in het onderste S''*" aan de

v.m.1. stoot. De caudale grenslijn verlaat tusschen 2<i''" en 31"'^ ' staart wervel, op

l/o cM. van de d.m.1. deze onder loodrechten hoek, omkranst den staart en komt

op 3 cM. distaal v. d. anus naar de v.m.1.

;Sii en Sm zijn de twee laatste, meest caudaal gelegen wortels, die

de huid der extremiteit innerveeren. Hun Imidvelden vormen met dat

van ,S'i de candaie basale of raiid-dermatomen. Over de rang-

sciiikking dezer verscliillende Imidvelden en over Imn onderlinge

variaties, zullen wij aan de hand van het hier meegedeelde materiaal

weldra nader berichten.

Natuurkunde. — De Heer Kameklingh Onnes biedt ook namens

den Heer E. Mathias eene mededeeling aan : ,,De rechtlijnige

diameter v/in zuurstof."

(Deze mededeeling zal verschijnen in het verslag der September-

vergadering.)
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Voor de boekerij woi-dl aangeboden

:

Door den Heer Bolk een exemplaar van zijn „De segmenlaleinner-

vntie van romp en ledematen bij den mensch"
;

door den Heer Holleman een exemplaar van zijn „Die dlrelde Eln-

ftihrunf/ von Sidjstltiu'nten In den Benzolkern. hln Beltray zur Lüsmnj

des Suhsiltictlonsprohleins In aromathchen Verblndungen."

De vergadering wordt gesloten.

ERRATUM.

In het Zittingsverslag van April J910.

p. 934 r. lU v.o. De breuk in het tweede lid is te vermenig\uldigen

met T— (vergel. p. 933 verg. (4)).
ox

(16 Juli, 1910).





KONINKLIJKE AKADE^UE VAN WEÏENSCHAITEN
TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING
DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 24 September 1910.
-»« »i

V^oorzitter: de Heer H. A. Lohentz.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

I 3r s: o TT X).

Ingekomen stukken, p. 34S.

Vei-slag A-an den Heer J. Kiyper ovoi- de \vetcnselia|i])flijke onderzoekinpien doorhem vcniclit

in het Bütaniseh Slation te Bniterz&rg van Januari—Juli 19.0, \i. 350.

Verslag van de Ilecren W. Eixtiioven, H. J. Hambuuoeii, C. A. Pekelharim;, T. Place
in II. Zwaardemaker over een door den Ileei- Prof. A. Mosso, Directeur der Weten-

sehapp'ilijke Laboratoria op deii Col d'Olen, aan den Minister van Binnenlandsche Zaken

gezondi'n schrijven betreftende de overdracht dier Laboratoria aan de Italiaanselie

Regeering, ]>. 352.

Verslag van de Heeren H. G. tan de Sakde Bakhdtzex, Lelï en Wisd over een door den

Minister van Binnenlandsche Zaken toegezonden schrijven van den Britachen Gezant

betreffende de besluiten van het in November 1909 te Londen bijeengekomen Inter-

nationaal Wereldkaart.Comite, p. 352.

P. II. SciioiTE: „Over het verband tusschen de hoekpunten van een bepaald zrsdimcnsionaal

polytoop en de rechten Tan een kubiscli oppervlak", p. 356. (Met één plaatX

TV. P. C. Zeemas: „Lensmetingen en Emmetroiiis.atie". (Aangeboden door de Heeren T.

Place en P. Zeejian), p. 364.

Mi's. A. BoOLE Sxorr en P. H. Sciioute: „Over wederkeerigheid in verband met half regel-

matige polytopen en netten", p. 373.

A. AVicHMAXN: „De vulkanische uitbarsting op het eiland Téon (Tijau) in 1659", p. 376.

A. A. L. Rutgers: „De invloed dor temperatuur op den geotropiselien praesentatietijd bij

Avena Sativa". (Aangeboden door de Heeren F. A. F. C. West en J. W. Moll), p. 38Ü.

(Met één plaat).

> C. A. Crommf.lix: ..Isothermen van éénatoniige stoffen en hunne binaire mengsels. VI. Coëxis-

teerende vloeistoffen en dampdichtheden van argon: berekening van de kritische dichtheid

van argon". (Aangeboden door de Heeren H. Kamerlingii Oxxes en II. A. LokentzJ,

p. 390. (Met één plaat).

II. K. J. G. DU liois: „Een verbeterde halfring-electromagncet", II, p. 397. (Met één plaat).

G. J. Emas: .,Over het ZEKMAX-effict bij emissiclijnen in eene richting, .schuin ten opzichte van

de krachtlijnen". (Aangeboden door de Heeren II. E. J. G. Dti Bois en II. A. Lorentz),

p. 402.

J. J. VAX Laat.: „Iets over den vasten toestand" V. (Aangeboden dour de Heeren II. A.

Lorestz en F. A. H. Sciireinemaker.s), p. 405. (Met één plaat).

C. II. Wind : Buiging van een stootgolf door een spleet volgens de theorie van Kirciihoff",

p. 427. (Met één plaat).

W. Kapteyk: „Over de berekening van de eindintegraal, voorkomende in de verhandeling

van Dr. C. H. Wind: „Buiging van een stootgolf door een spleet volgens de theorie van

Kiiïciiuoff" ", p. 437.

C. Winkler en G. A. van Kijxbf.rk: „Experimenteele onderzoekingen over segmentaal-

innervatie van de huid van den hond". '7e mcdedeeling), p. 462. (Met één plaat).

G. Grijxs: ..Het doovlatingsvermogen van onder physiologische voorwaarden verkeerenderoode

bloedlichaampjes in het bijzonder voor alkali- en aardalkalimet.ilen", p. 475.

Het Proces-Verbcoal der vorige vergadering wordt gelezen en

goedgekeurd.

23

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIX. A». 1910/11.
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liigekoiiieii zijn:

I". Horiclit van de lleeren l\ V. L'. Hokk, .S. HoogkwkiU'K, W.

Kai'Tkvn, C. II. Wind en C. Winki.ku, dal zij \eiliindord zijn de

vergadering' bij Ie wonen.

2°. Missive van Zijne Exi-. den Minisier van IJmiu'niand.scIie Zaken

(ld. 9 Jnli J910, kennisgevendc dat Zijne K.\c. het voorstel der .Vl-

doeling lot uitzending van den Heer F. A. Stkhns.ma, lieclor aan

de RijUs-rniversiteit te L'lreclit, naar de wetenseliapjielijke Laboratoria

op den Col d'Olen goedken rt.

\'oor kennisgeving aangenomen.

3". Missive van denzelfden Minister d.d. 9 Juli J9I0, niet bericht

dal aan Du. A. H. I'ji,.\Arw te Eist, die, met een toelage uit het

Bnitenzorg-ibnds, voor den tijd van zes niaandcn naar het Botanisch

Station te Bnitenzorg zal vertrekken, ook een Rijkstoelage over 1910

van / 700,— verleend is.

Aan den Minister is medegedeeld dat de Heer BIaaiw in den zomer

van 1911 naar Bnitenzoj-g denkt te vertrekken.

4" .Missive van denzelfden Minister d.d. 28 Jidi 1910, waarbij

ter kennisneming wordt toegezonden afschrift van het Kon. Besluit

van 28 Jnli 1910 no. 53, inhoudende de benoeming van den Heer

G. A. F. MoLENGRAAi'i'' tot gedelegeerde van de Nederlandsche Regee-

ring bij het in 1910 te Stockholm te houden 11de internationaalö
Geologisch Congres, buiten bezwaar van 's Rijks Schatkist.

Voor kennisgeving aangenomen.

6". Missive van denzelfdcn Minister d.d, 30 Juli 1910 ter bege-

leiding van twee \an den Consul-Generaal te Melbonrne ontvangen

conrantenuitknipsels betreffende radinm.

Ter kennisname voor de leden beschikbaar gesteld.

(i". Missive van denzelfden Minister d.d. 23 Jnli 1910, waarin

verzocht wordt om bericht en raad onitrent een, met begeleidende

missive van Zijne Exc. den Minister van Bnitenlandsche Zaken, toe-

gezonden schrijven met bijlagen van den Britschen Gezant betreffende

de besluiten van het in November 1909 te Londen bijeengekomen

internationale Wereldkaart-Comité.

Dit schrijven werd met de bijlagen tusschentijds door den Voor-

zitter i'i handen gesteld van de Heeren H. G. vax de Sande Bakhlyzen,

C. Let.y en C. H. Wind met verzoek daarover in deze vergadering

van advies te willen dienen.

7". Missive van denzelfden Minister d.d. 7 September 1910 met

\erzoek om bericht en raad omtrent een schrijven \an den Heer

l'rof. A. Mosso, Directeur der wetenschappelijke Laboratoria op den
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Col d' Oleii, betreffende de overdracht dier Laboratoria aan de Itali-

aansche Regeering.

Dit schrijven is gesteld in handen van de Commissie uit de Afdeeling

voor die Laboratoria met verzoek om advies.

8". Missive VcXn denzelfden Minister d.d. 30 Augustus iOlü, waarbij

worden toegezonden een drietal besclieiden betreffende het XlVe

Vlaamsche Natuur- en Geneeskundig Congres en eene internationale,

w^etenschappelijke tentoonstelling, welke in September a, 8. te Ant-

werpen zullen worden gehouden.

In die bescheiden wordt het verzoek gedaan voor die tentoonstelling

tijdelijk af te staan een exemplaar van de tot heden verschenen

Verslagen der Zittingen van de Afdeeling. Daar de bibliotheek der

Akademie slechts één compleet exemplaar dier Verslagen bezit en

bovendien aan het Bestuur van bovengenoemd Congres, geregeld na

verschijnen, een exen)plaar van liet Zittingsverslag gezonden wordt

vond het Bestuur der Akademie geen termen aanwezig om aan het

verzoek te voldoen.

9°. Missive van denzelfden Minister d.d. September 1910 met ver-

zoek om bericht en raad omtrent een ingekomen request van den

Heer Prof. Ernst Cohen te Utrecht in zijne hoedanigheid van Lid

van het ,,Comité international der Tables Physico-Chimicpies", waarin,

voor het samenstellen dier Tabellen, ook de finantieele steun der

Nederlandsche Regeering gevraagd wordt dooi- het verleenen van een

jaarlijksche subsidie van ƒ 800,— uit 's Rijks Schatkist gedurende

de jaren 1910, 1911 en 1912.

Dit request is door den Voorzitter gesteld in handen van de

Heeren J. D. van der Waals, P. Zeeman, H. Haga, S. Hoogewerff

en F. A. H. Schreinejiakeks met verzoek om advies.

10°. Dankbetuiging van den Heer A. W. K. de Jong te Buitenzorg

voor zijne benoeming tot Correspondent der Afdeeling.

Voor kennisgeving aangenomen.

11". Circulaire van de ,,Association des Ingénieurs électriciens sortis

de 1' Institut électrotechnique Montefiore" te Luik ter begeleiding van

een exemplaar der Statuten ^an de ,,Fondation George Montefiore",

door wijlen den Eere-President en oprichter van het „Institut élec-

trotechnique" gesticht.

Ter kennisname voor de leden beschikbaar gesteld.

12". üitnoodiging van de ,,Societa di Naturalisti in Napoli" tot

bijwoning van de plechtige herdenking op 12—14 September 1910

van het feit dat een eeuw geleden Filippo Cavolini gestorven is.

Deze uitjioodigiug werd beantwoord met de mededeeling, dat de

23*
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Akademie iiici in st.aai was zicli Ie doen vcrleiicnwoordigen, docli

hartelijk deelnam in de pleclitiglieid.

13". Diverse ciiridaires beü-cliende een nali(»nai(! linidigiiig van

t]v nagedaciilenis van P. Mattko Ricci, geograaf en aposlel van Ciiina,

(t KilO) in zijn geiioorteplaatsMaocrala, met, nitnoodiginglot deelneming.

Ter kennisname voor de leden bescliikbaar gesteld.

14". Selirijven van (\c\i Heer J. Kuyi'Kk (e Utreclit ten geleide van

een verslag van de wetenschappelijke onderzoekingen, door hem

verrieht in het Hotaniseh Slation te l>iiitenzorg, tijdens zijn verblijf

\an .lannari-Juli 11)1(1.

Dit Verslag hiidt als volgt :

Plantkunde. — Verslag van de onderzoekingen van <len Heer

ür. J. KuYi'F.ii verricht gednrende zijn verblijf aan lust

Departement van Luiidbonw te Huitenzorg.

Van af den 23eii .lannaii tot den 2en Juli 1.1. had ik het voor

lederen plantkundige niet genoeg te waardeeren voorrecht mij op

Java en meer speciaal te Bnitenzorg te knnnen wijden aan de studie

der botanie. Gedurende den tijd, welken ik werkelijk te Bnitenzorg

vertoefde, hield ik mij in de eerste plaats bezig met een onderzoek

naar den invloed van de temperatuur op de ademhaling der tropische

planten. Voor planten uit een gematigd klimaat had ik reeds een

dergelijk onderzoek uitgevoerd ; het kwam mij gewenscht voor na te

gaan, in hoeverre de gewijzigde omstandigheden, n.l. die, waaronder

de planten in de tropen leven, dezen invloed veranderen ; ik wilde

daartoe de planten onderzoeken onder zoo veel mogelijk natuurlijke

omstandigheden. Het resultaat dezer onderzoekingen was in overeen-

stemming met hetgeen ik meende te mogen verwachten : de invloed

der temperatuur is ongeveer dezelfde, mits men met een bepaalde

tem[ieratuur in een gematigd klimaat vergelijke een temperatuur in

de tropen, die ongeveer 5° C. hooger ligt.

De temperatuur die het meest gunstig voor de plant is, is dus

in de tropen hooger dan in de gematigde zone, zoodat hier ook de

|)lant in een zeker evenwicht met hare omgeving is. Voor de proeven

werden tloor mij gebruikt Arachis hi/pogaea en Ori/za sativa.

Verder deed ik eenige waarnemingen aangaande een eigenaardig

geval van vegetatieve voortplanting bij een Aracea, Gonatopus Boivini.

Deze i)lant laat bejiaalde blaadjes van een samengesteld blad in ge-

heel frisschen toestand \allen. Op den grond liggende vormen deze

aan den afgebroken bladsteel een knol, die spoedig wortels en een
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nieuwe plant vormt. Ik lieb getracht dit vevscbijnsel zoo nanwkenrig

mogelijk te bestudeeren.

Hoofdzakelijk heb ik echter gemeend mij den tijd van mijn ver-

blijf in de tropen ten nutte te moeten maken door zoo \eo\ mogelijk

te trachten een indruk te krijgen van den tropischen plantengroei als

geheel en mij op de hoogte te stellen van de verschillende cultuur-

planten. Om het eerste te bereiken, maakte ik verschillende e.xcursies

in de buurt van Buitenzorg en later ook in andere streken van Java

;

de beste gelegenheid voor het bestudeeren der oerbosch flora levert

nog steeds de bergtuin te Tjibodas, dependance van den tnin te

Buitenzorg. Op een tocht naar Oost-Java had ik gelegenheid de ver-

andering der flora waar te nemen, wanneer men zich oostwaails

over Java beweegt, totdat men op het Tenggergebergte een meer

uitgesproken Australisch karakter aantreft.

Door vele bergtochten was ik in staat een indruk te krijgen \:iu

de bergtop- en kraterflora ()|) Ja\a. Voor het bestudeeren van de zoo

merkwaardige mnngrovevegetatie ondernam ik een tocht naar Tandjong-

Priok onder geleide van den heei- C. A. Backer, assistent aan het

herbarium te Buitenzorg.

In verband met het tweede hierboven genoemde doel : het Icorcn

kennen der groote tropische cultures bezocht ik verschillende plan-

tages en proefstations; o. a. hield ik nnj eenigen tijd op aon het

proefstation voor suiker ,,Oost-Java" te Pasoeroean, de Gonvernements-

kina-onderneming te Tjinjiroean en verschillende thee- en rubbcron-

dernemingen in de Preanger-Regentschappen gelegen.

Ook reeds de plantentuin te Buitenzorg en de kultuurtuii-i Ie

Tjikeumenh verschaffen een goede gelegenheid oui vele j)lanten, die

voor cultuur in aanmerking komen, te leeren kennen.

Ten slotte verzamelde ik embryologisch materiaal van verschillende

planten, ten deele met de bedoeling het zelf te kunnen bewerken,

ten doele ten belioeve van het Botanisch Lahoratoriuui der Universiteit

te Utrecht.

Het zij mij vergund hier oi)enlijk mijnen dank Ie betuigen aan

Zijne Excellentie den Miuister van Binnenlandsche Zaken en de leden

van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, die mij door een

subsidie in staat stelden deze reis te ondernemen, en aan den Direc-

teur van Landbouw en de ambtenaren van het Departement van

Landbouw in Nederlandsch Oost-Indië, die mij zondt-r uitz(jndering

alle hulp verleenden, die ik noodig had.

Utrecht, 12 Semptember 1910.
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Physiologie. — De Heer Einïhovkn l)reii[>l iKimciis do (iomiriissic

voor liet Tjaboraloriiiiii oji den (\)\ iroicii lift volü,oiidc ver-

slag- uit:

Naar aanleiding van een verzoek van den Minister van Binnen-

landsohe Zaken om advies omtrent een brief, die door Prof. A. Mosso

aan den Minister is gericht, en waarin Prof. Mosso het voornemen

te kennen geeft, de laboratoria op den Monte Rosa aan de Italiaansche

Regeering over fe dragen, heeft de Commissie van den Col d'Olen

de eer te beriolden, dat de bedoeling van de overdraeht dei' inrichting

is : haar blijvend bestaan te verzekeren.

Verder worden de rechten, die eenmaal door den NcderhTndschen

Slaat in bedoelde inrichting zijn verkregen, onveranderd gehandhaafd.

De commissie ziet daarom in de overdracht niet het minste bezwaar

en stelt voor, dat een gelijkluidende conclusie door de Akademie aan

den Minister worde medegedeeld.

De commissie,

\oor de laboratoria op den Col d'Olen

W. EiNTIIOVKN.

T. Pl.ace.

H. J. H.\MBU1{(JER.

C. A. Pekelharing.

H. ZWAAHDEM AKER.

De conclnsie wordt goedgekeurd.

Geophysica. — De Heer H. G van de Sande Bakiiuyzen lirengt

mede namens de Heeren Lkly en Wind verslag nit over een

schrijven van den Minister van Bimienlandsche Zaken d.d. 23

.Inli met verzoek om bericht en raad betreffende de besluiten

van het in November 1909 te Londen bijeengekomen Inter-

nationaal Wereldkaart Comité. Het verslag is gekleed in den

vorm van een cojicept-autwoord aan den Minister, luidende

als volgt

:

In antwoord op den briet van den Minister van Bnitenlandsche

Zaken Afd. J No. 112520, ons toegezonden bij begeleidend schrijven

van den Minister van Binnenlandsche zaken No. 1769 Afd. K. W,,

dd. 23 Juli 1910, met verzoek om bericht en raad, heeft de Wis-

en Natuurkundige Afd. van de K. Akademie van Wetenschappen de

eer het navolgende te berichten.

Aan dit bericht moge het volgende voorafgaan.

Onder de verschillende besluiten betrekkelijk de vervaardiging van
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eene wereldkaart op de scliaal van , welke de Britseheeezanf,
'
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in zijn ons toegezonden schrijven, aan de Nederlandsche regeering

ter overweging en zoo mogelijk ter goedkeuring heeft doen toekomen,

bevindt zich geen besluit, waarin de wensclielijkheid van de vervaar-

diging van zulk een kaart, ook met het oog op de daai'aan verbonden

bezwaren en kosten, wordt uitgesproken.

Van deze wenschelijkheid, uit een wetenschappelijk oogpunt, is de

Wis- en Natuurkundige Afd. overtuigd, docii daar haar oordeel hier-

over niet wordt gevraagd, meent zij de mededeeiing van de gronden

waaroji hare meening berust te kunnen achterwege laten. Zij heelt

echter deze meening aan haar advies ten grondslag gelegd.

De door den Britschen gezant medegedeelde besluiten, welke door

de internationale commissie voorde wereldkaart in iiare bijeenkomsten

in November 1909 te Londen zijn vastsgesteld, bestaan uit tweegi'oepeii.

De eerste, aangegeven door de cijfers 1 tot 18, en door alle leden

der commissie onderteekend, heeft betrekking op de technische bij/.on-

lieden, welke bij de vervaardiging van de kaart voorkomen ; de tweede

groep van toegevoegde besluiten (suppiementary resolutions), aan het

eind van de zittingsverslagen vermeid, iieeft betrekking op het aandeel

in de vervaardiging van de kaart, dal elke regeering op zich zal

nemen.

Wat de eerste groep betreft, verklaart de Afd. gaarne dat, in

zooverre zij bevoegd is daarover te oordeelen, zij deze doeltrcnend

vindt, en geene verandering wenschclijk acht. In verband met

besluit 8(1 bevoelt zij de regeering aan, de noodige gegevens omtrent

de uitsjii'aak der letters in de plaatsnamen van ons land, en even-

tueel van onze koloniën, te wilen doen toekomen aan de kartogra-

phische inrichting die met de vervaardiging der kaart zal worden belast. In

verband met besluit 18, beveelt zij eveneens aan, (hu de regeering

met de regeeringen der aangrenzende lauden in overleg trede om-

trent het voor de vervaardiging der kaarten te gebi'uiken materiaal

en omtrent de spelling der plaatsnamen.

In de tweede groep ,,the suppiementary resolutions" spreekt de

Londensche commissie eenstemmig de wenschelijkheid uit \aii de

navolgende punten

:

In A. alinea 1 : dat de bladen \;ui de internationale kaart, voor

zoover deze betrekking hebben op Europa, alle zullen vervaardigd

worden in eene zelfde kartogratische inrichting in Europa. Hiermede

kan de Afd. zich geheel \'ereenigen.
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lil A. iiliiica 'i : (Ie overige bhulcii /.iilloii wurdeii vei'\ aai-(li,i;(l iii

(ie tliiins bestiiiuule karlograpliisclie inriclitiiigcn van die laiideii, welke

l)ii (Ie vervaardiging van die bladen belang lielibcii; /.uo zon de

regeering der Vereenigde Stalen van Amerika de kaarlen van die Stalen

(loon vervaardigen, de Russische regeering die van Siberië en/. Ook

liiertegen lieel'l de Afd. geen bezwaar.

In A. alinea 3: dat de regeeringen, welke zich reeds hebhen bezig-

gehonden met de vei-vaardigiiig van kaarten 0|) de seliaal van één

millioenste van uitgestrekte gebieden, hiermede zullen voortgaan ; zoo

b.v. Frankrijk met de vervaardiging van de kaart van Azië. Ineene

noot w^ordt daaraan toegevoegd, dat dit besluit volstrekt niet vei-hin-

dert, dat andere regeeringen de samenstelling der kaarten \aii iiarc

koloniën zullen ter hand nemen.

Bij de overweging van deze alinea deed zich nii de vraag voor,

of Nederland de bladen voor zijne koloniën in zijne karlographische

inrichtingen zal doen bewerken, dan wel of eene andere mogendheid

zich daarmede zou belasten. Dit laatste zon alleen dan kunnen ge-

schieden, als \an die koloniën gedrukte kaarten bestaan op eene

schaal grooter dan ^^^^^.
Zoo is het mogelijk dat Frankrijk, hetgeen de uitgave van de kaart

van Azië op zich zou nemen, geneigd zal zijn de kaart van onze

Oost-Indische bezittingen ten minste gedeeltelijk te vervaardigen.

Ten einde hieromtrent zekerheid te verkrijgen, heeft eene Commissie

uit de Afd. zich gewend tot de personen die in Frankrijk ver-

moedelijk met de vervaardiging der kaart van Azië zullen worden belast.

Uit de verkregen inlichtingen is gebleken, dat waarschijnlijk door het

ministerie in Frankrijk bij de kamers zal worden ingediend een wetsvoor-

stel ter bepaling van het deel der wereldkaart dat door Frankrijk zal

worden vervaardigd, en Ier aanwijzing van de daar\oor noodige gelden.

Vóór dat dit in te dienen ontwerp tot w^et is verheven, kan dus nog niet

met zekerheid worden aangegeven, welke bladen van de kaart door

Frankrijk zullen worden bewerkt, maar, volgens het oordeel der ge-

raadpleegde personen, zou het niet in de bedoeling van de Fransche

regeering liggen, zich met de vervaardiging der kaarten van onze

Oost-Indische bezittingen bezig te houden. Deze zouden dus, evenals de

kaarten onzer koloniën in West-lndië, door Nederland moeten worden

geleverd.

De afdeeling meent met groote waarschijnlijkheid te mogen aan-

nemen dat het hiervoor benoodigde materiaal voorhanden is.

Omtrent de kaarten onzer O. I. bezittingen die door de Topogra-

phischc inrichting te 's Gra\eidiage en door het Bureau van den
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topographischen dienst te Weltexreden zijn vervaardigd en in den

handel zijn gebracht, geeft de Regeeringsalmanak van Nederlandsch

Indië 1910, Ie gedeelte, de gewenschte inlichtingen. Uit de lijsten van de

kaarten, bladwijzers enz. verkrijgbaar aan liet hoofdbureau van den

to[)Ographisclien dienst te Weitevreden, en van de kaarten en gidsen

van den Nederl. Indischen Archipel, verkrijgbaar bij de onderdepóts

te Tandjongpriok, Soerabaya enz. blijkt, dat, met eene enkele uitzon-

dering, kaarten van alle deelen van onze O. I. bezittingen op eene

schaal van of grooter gedrukt aanwezig zijn.
1000000 ö o o

.j

Ook van onze koloniën in We^^t-Indië zijn kaarten op de ge-

wenschte schaal voorhanden.

Het geheele materiaal voor de kaartbladen die betrekking hebben

op onze koloniën is dus, wellicht met eene enkele uitzondering, ge-

drukt, of zoo niet gedrukt, dan toch geteekend voorhanden. Het zal

dus geen groot bezwaar hebben oui die bladen 't zij hier, 't zij in

onze overzeesche bezillingen te doen gereed nuiken en te doen drukken.

Het is der afdeeling onbekend welke de kosten van een en

ander zullen zijn, en ook welke finantiëele regeling bij de uitvoering

van het plan van de wereldkaart zal worden getroilen. Zij meent

echter, dat de tciak om de bladen van onze overzeesche bezittingen

voor de wereldkaart te leveren, niet aan eene vreemde mogendheid

mag worden overgelaten, en zij neemt de vrijiieid Uwe Excellentie

in overweging te geven om, zoo daartegen bij de Regeering geen over-

wegend tinantiëel bezwaar bestaat, zelve die taak op zich te nemen,

en aan de betrokken regeeringen mede te deelen, dat de Nederlandsche

regeering het voornemen heeft de bladen van de wereldkaart voor

hare koloniën te doen vervaardigen.

Met den wensch door de Commissie uitgesi)roken in de supple-

mentary resolution B, dat later door internationale samenwerking ook

dergelijke kaarten zullen worden vervaardigd met beti'ekking tot de

meteorologie, geologie, enz., vereenigt zich de Afd. geheel.

H. G. V. D. Sande Bakhüyzen.

C. Lely.

J. H. Wind.
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Wiskunde. — Do Heer Sciioutk biedt ecii incdodcelingaan: „Over

het verband tmschen de hoekpunten van een bepaald zesdimen-

sionaal jyolytoop en de rechten van een kubinch oppervlak.

1. Bij zijn onderzoek naar liait- en meer dan hal freü;el matige

polylopen lieefl de Heer E. L. I^j/n;, doel', in wis en nalinirUniide,

3
een —regelmatig zesdimensionaai polvtooji met 27 lioekpnnlon ont-

4

dekt. Het is ons doel hier Ie wijzen op de volledige overeenkomst

in liggingsverhondingcn van de 27 hoekpunten van dil poljloop met

de 27 rechten van een kiÜMSch oppervlak.

Het symbool der kenmerkende gelallen van dit polytoop is

(27, 216, 720, 1080, 432 + 21G, 72 + 27),

d.w.z. het polytoop heeft 27 hoekpniilcn, 21G ribl)en, 720 zijvlakken,

1080 grenslichamen, 648 vierdimensionale en 5J9 vijl'dimcnsionale

grenspolytopen. Het onverdeeld voorkomen der getallen 27, 216,

720, 1080 binnen de haakjes van het symbool wijst op gelijkwaar-

digheid der overeenkomstige elementen : alle ril)l)en zijn even lang

en van denzelfden stand, alle zijvlakken zijn gelijke gelijkzijdige

driehoeken van denzelfden sland, alle grenslichamen zijn gelijke regel-

matige vierxlakken van denzelfden sland. Daarentegen verdeelen do

648 gelijke regelmatige vijfcellen, die de vierdimensionale grens-

polytopen uitmaken, zich naar den stand in twee groepen, terwijl

de 99 vijfdimensionale grenspolytopen bestaan uit 72 regelmatige

simplexen ;S'(6) met zes hoekpunten en 27 regelmatige krnispolytopen

Kr{\0\ met tien hoekpunten; van de 648 vijfcellen zijn er 432 gemeen

aan een simplex <S'(6) en een kruispolyloop A'>(IO), 216 aan twee

krnispolytopen A'r(lO).

2. Om in staat te zijn met de deur in het huis te vallen gaan

we uit \'an de 27 punten met de coördinaten :

(1 -1 -1 -1 -1)

11111
(-1 -1111)

4



( 357 )

2
(2 O O O 0) —1/3 .. . hh;

O

2
(—2 O O O 0) _ 1/3 . . . 5co,-

o

In dit selieina duiden de teekens a^,a^. ..a^,b^,c^^, ..c^^,b^, ..b^,c^^, ..c„r^

der laatste kolom de punten op overzichtelijke wijze aan ; bovendien

is deze notatie volkomen gelijk aan de hij de 27 rechten van het

kubisch oppervlak gebruikelijke. Wat meer zegt, heeft men door

middel \an de gewone at'standsbepaling van twee punten met gegeven

coördinaten uitgemaakt, dat elk der 27 punten van 16 der overige

den afstand 21-/2, van de 10 resteerende den afstand 4 heeft, en

voor eik der 27 punten nagegaan, welke 16 naburig, welke 10 af-

gelegen zijn, dan blijkt onmiddellijk, dat bij gebruik der zelfde

symbolen a, b, c voor de 27 hoekpunten van het polytoop en de

27 rechten \'an het kubisch oppervlak met twee naburige hoekpunten

(ribbe afstand =2 J/2) steeds twee elkaar kruisende, met twee

afijeletjen hoekpunten (diagonaalsafstand = 4) steeds twee elkaar

snijdende rechten van het kubisch oppervlak overeenkomen. We
zullen zien tot welke eenvoudige meetkundige uitkomsten deze ver-

wantschap leidt; hiertoe hebben we echter noodig de projectie van

het nieuwe i)olytoop op verschillende symmetrieassen te kennen.

3. Alle 27 punten hebben van den oorsprong denzelfden afstand

4— ^/3. Dus is de oorsprong het middelpunt van het polytoop en
o

gaan alle symmetrieassen door dit pnnt.

De projectie van het polytoop op de dooi' het hoekpunt f/
„
gaande

as OXf, is onmiddellijk uit de coördinaten aftelezen. Zij is op de

bekende wijze neergelegd in fig. 1. Bovendien vindt men in Lijst I

de namen van alle ribben, zijvlakken, enz.

Uit de projectie (1, 16, 10) blijkt, dat tegenover het punt o„ een

begrenzend kruispolytoop /ir?'(10) staat. We zeggen, dat deze elementen

recht tegenover elkaar staan, omdat de lijn van het hoekpunt naar

het polytoopsniiddelpunt bij verlenging door het zwaartepunt van

het tegenoverliggend kruispolytoop A'/'(10) gaat.

4. We herhalen in fig. 2" de ligging der 27 punten in de projectie

(1,16,10) en wijzen nu aan hoe de daar verder voor de overige

projecties ('2, 10, 10, 5), enz. aangegeven uitkomsten verkregen zijn.

We werken daarbij het eerste nieuwe geval (2,10,10,5) van fig. 2'',
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waarbij de door liet midden van de ribbe aj^jj gaande as de projectie-

as is, in onderdeelen uil.

De ('oiiniinatcn van iiel midden der ribbe a/(.. zijn

O, O, -1,-1,-1.-- 1/3.

Dus stelt

(.(,•3 + .r, + w,) 1/3 4- .r„ ^ const.

i/io

de normaalvergelijking van elke i'uimie li^ loodreclit op de aange-

nomen as voor. De constante van liet tweede lid nu neemt voor

de in fig. 2^ aangegeven puntgroepen (<;,«.,), (",a^a^a, e,,<i„c„,c^,c,,<:.^,,X

(^'1^3 <'oi''os*-'i8«i/i6«23''s4''ïii)' if>J'J\f>i''xi) acii terceu voigcns de waarden

10 4 2 8
aan; met behulp van deze waarden wordt

J/30' v/30' v/30' v/30

de plaats van elk der asi)unten, waar zich deze 2, 10, 10, 5 ])unlen

projecteeren, ten opzichte van. het door de gestippelde verlikalo lijn

aangegeven nulpunt gemakkelijk gevonden.

Het zwaartepunt van de regelmatige vijfcel (f>J>,/>J'iCj^), die tegen-

over de i'ibbe («ihJ ügt, d.i. het punt met de coördinaten

4 4 4 4
0,0,--,-,-,-^ V/3,

o o o 15

ligt op de as van projectie. Dus staan de ribbe {a^a,) en de vijfcel

(l>ol>J\^iCi2) recht tegenover elkaar. Uit het aantal 216 der ribben

volgt, dat de tegenoverliggende vijf'cellen elk voor zich gemeen moeten

zijn aan twee kruispolytopen A'r (10) ; werkelijk is de tegenover de

ribbe (a^a^) staande vijfcel gemeen aan de twee kruispolytopen A'y( 10),

die tegenover de hoekpunten «j, «j staan.

5. Op geheel analoge wijze worden de overige projecties gevonden.

Zoo behandelt fig. 2" het geval der as gaande naar het nuddelpunt

van zijvlak «10,03. De hierbij optredende normaalvergelijking

«1 + '«2 + •''3 + 3 (.«, + a;,) + xyZ
== const.

2V/6

doet dan A'oor de puntgroepen

4 2 2 4
achtereenvolgens de waarden —, —

, O, -—,—- der constante^ [/G \/Q v/6 (/6

vinden. We vinden zoodoende de projectie (3, 6, 9, 6, 3), die doet

zien, dat de zijvlakken van het polytoop paarsgewijs recht tegenover
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elkaar staan. Waiil het zwaartepunt van driehoek bj>^b^ ligt op de

projectie-as.

Zoo geeft fig. '2'^ het geval der as gaande door het middelpunt

van het viervlak a^n„a^a^ en wel met behulp der normaalvergelij-

.
[.V., + X, + X, + .«, + 2x,) i/3 + 2x,

kine — = const. en de waarden
^ 2yl
7 4 12 5 8,

,
. .

der constante — de projectie
1/21' 1/21' 1/21' 1/2 1' 1^21' 1/21

8

(4, 3> 8, 6, 4, 2). Hier staat de bij de waarde behoorende ribbe

bj)^ .schum tegenover het viervlak a^a^a^a^, want het zwaartepunt der

ribbe ligt niet op de projectie-as. Hij nader onderzoek vindt men,

dat elke ribbe op deze wijze schuin tegenover vijf begrenzende vier-

vlakken staat, nl. tegenover de vijf begrenzende viervlakken van de

recht tegenover de ribbe staande vijfcel. In overeenstemming hiermee

is het aantal 1080 der begi-enzende viervlakken vijfmaal dat der

ribben.

Verder geeft fig. 2'- de projectie op de as naar het middelpunt

van de vijfcel a^a^a^a^a^ gemeen aan het simplex a^a^a^a^a^a^ en een

kruispolytoop /u- (10). Normaalvergelijking

3(.(;, + .V, + X, + X, + X,) 1/3 + 5a-,

41/10
= const.,

8 5 2 1 7 10
waarden dier c-onstante -

^7^-
- ^' - ^' ^' ^^^ ^^ <^^'

4
in deze rekenkundige reeks de term ontbreekt, zal later een"

1/30

natuurlijke verklaring vinden. Het tegenoverliggende punt b„ ligt

schuin tegenover de vijfcel, waarvan we uitgingen. Bij nader onder-

zoek blijkt het volgende. Er zijn, zooals reeds opgemerkt werd, 216

vijfcellen, elk gemeen aan twee /vr(lO); d. w. z. van de 27x32
grensvijfcellen der kruispolytopen bedekken er 432 elkaar paars-

ewijs, terwijl de 432 overige bedekt worden door de 72 X 6 grens-

vijfcellen der >S'(6). Dus zijn de 32 grensvijfcellen van elk /vr(lO)

om en om wit en zwart, als men een met een (S'(6) in contact zijnde

vijfcel wit, een met een Kr{l{)) in contact zijnde vijfcel zwart noemt,

en nu staat eik hoekpunt schuin tegenover de 16 witte grensvijf-

cellen van het recht tegenoverstaand Kr{_lO). Werkelijk is het aantal

432 der vijfcellen gemeen aan twee vijfdimensionale polytopen van

verschillend soort '16-maal het aantal der hoekpunten.

Eindelijk behandelt tig. 2/ het geval van de as door het middel-

punt van het simplex a^a^a^a^a^a^. Hierbij treedt de normaalvergelijking

o
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2 p/2

der constante op en wordt de eonvovidigc projectie (G, 15, 6) der

pniilen a,c.,h gevonden, die in tig. 3 ten voeten uit gegeven vvordl,

terwijl Fiijst II de namen der grenselenienten doel ivennen '). Deze

projectie leert ons, dal de 72 begrenzende 5(6) paarsgewijs reclit

tegenovei' elkaar staan.

6. Alvorens we nn de verkregen projecties in verband met de

27 lijnen \aii een kubiseli opper\Iak gaan beselioiiwen, willen we
onze terminologie wat uitbreiden door het naast elkaar stellen van

de eenvoudigste overeenkomstige eigenscliappen van de twee 27-tallen.

We spreken daarbij, als we de 27 punten bedoelen, van het ,,pol}'toop",

als we de 27 lijnen bedoelen, van ,,de contiguratie".

Het polytoop heeft

216 ribben en 135 diagonalen,

drie aan drie gelegen in 45 vlakken;

720 driehoekige zijvlakken, die

360 paren recht tegenover elkaar

liggende di'iehoeken vormen

;

1080 grensviervlakken
;

648 grensvijfoellen
;

72 grenssimplexen '5(6), die 36

paren recht tegenover elkaar lig-

gende S (6) vormen

;

27 grenspolytopen A';'(10), die

recht tegenover de hoekpunten

staan

;

27 vijfdimensionale doorsneden

met zestien hoekpunten

;

van de 648 grensvijfoellen zijn er

432, die deel uitmaken van een

5l6).

De configuratie heeft

216 tweekruisers en 135 twee-

snijders, waarvan de snijpunten

45 driehoeken vormen

;

720 driekruisers, die 360 paren

op een zelfde kwadratisch opper-

vlak liggende driekruisers vormen
;

1080 vierkrnisers;

648 vijfkruisers;

72 zeskruisers, die 36 „dubbel-

zessen" vormen;

27 tienlijnen met telkens een der

lijnen tot gemeenschappelijke trans-

versaal
;

27 zestienlijnen met telkens een

der lijnen tot niet snijdende lijn

;

van de 648 vijf kruisers zijn er

432, die deel uitmaken van een

half-dubbelzes.

7. We beschouwen nu de verkregen projecties in verband met

de rechten van een kubisch oppervlak en noemen daarbij telkens

het in de teekening het meest, links geplaatste element het ,,element

van uitgang", het aan het rechtsche uiteinde der projectie voorkomende

'j Uier is vuor ilcii index U de G in de plaals ijelrcdeii.
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element het „eindelement". Hierbij treft ons dan al aanstonds deze

bijzonderlieid, dat de bij lig. 2" uit de tusschen de hoekpunten van

het polytoop en de rechten van het kubisch oppervlak onderstelde

betrekking voortvloeiende eigenschap, dat de iO lijnen van het eind-

element de lijn van uitgang snijden, zich tot en met lig. 2'^ handhaaft

in dezen vorm, dat alle lijnen van het eindelement gemeenschappelijke

transversalen zijn van de lijnen van het element van uitgang, terwijl

in fig. 2./" elke lijn van het eindelement slechts vijf der zes lijnen

van het element van uitgang snijdt. We komen echter gemakkelijk

tot een regel zonder uitzondering, die het iiggingsverband der lijnen

bovendien veel nauwkeuriger uitdrukt, wanneer we als in fig. 4 op

een horizontale lijn OX van den oorsprong O uit gelijke stukken

uitzetten, de deelpunten merken met de rij der getallen O, 1, 2, 3 . . .,

onder O de lijnen der verschillende elementen van uitgang plaatsen ')

en nu voor elk dier gevallen onder de cijfers O, 1, 2, 3 . . ., neer-

schrijven de lijnengroepen, waarvan elke lijn achtereenvolgens O, J , 2, 3...

van de lijnen van het element van uitgang snijdt. We vinden dan

merkwaardig genoeg de projecties (1, 16, 10), (2, 10, 10, 5), enz. terug.

De gevallen, waarbij het element van uitgang een, twee, drie of

vier lijnen bevat, geven hoogstens aanleiding tot de opmerking, dat

we in fig. 4 de oude projecties terugvinden op verschillende schaal

;

immers, naar waarheid hebben de onderling gelijke segmenten van

elke projectie verschillende lengte voor de verschillende projecties van

fig. 2 en deze segmenten zijn in fig. 4 alle aan elkaar gelijk genomen.

Bij de vier overige projecties van fig. 4 is het element van uit-

gang in de taal der configuratie achtereenvolgens

een vijfkruiser, die geen deel is van een half-dnbbelzes

;

een vijfkruiser, die deel uitmaakt van een half-dubbelzes

;

een zeskruiser;

een tienlijn.

Van deze vier nog te bespreken gevallen is het eerste dat \'an

fig. 2'', het laatste dat van fig. '2", beide met verwisseling van element

van uitgang en eindelement, terwijl het tweede en derde aan fig. 2« en

fig. 2/ 'beantwoorden.

We behandelen het tweede der vier gevallen, dat der projectie

(5,1,5,10,0,5,1) het eerst, om hier op de door de nul aangeduide

leege plaats de aandacht te vestigen. Waarom moet hier (in fig. 2*^)

die leege plaats voorkomen ? Omdat het aantal der lijnen, die achter-

1) Op dit punt behoort het procédé — zie dcu slotzin van dit artikel — eigenlijk

een kleine uitbreiding te ondergaan, die den lezer, als hij het geheele artikel gelezen

heelt, wel duidelijk zal zijn.
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eenvolgcns 0, 1, 2, 3, 4, 5 der vijf lijnen «,, «,, a,, <(.,, a^ van liet clement

van uilgang snijden, 1,5,10,0,5,1 is ; anders gezegd; elk der 27

lijnen, die drie der vijf lijnen a,- snijdt, snijdt er minstens vier. Uit

deze ongezochte verklaring van het bedoelde hiatcnfcit verklaren

zieh nu tevens de drie andere projecties. Neemt men de projectie

van fig. 2* in tegengestelden zin, dan vindt men, dat elk der tien

lijnen (b^ è, c„, c„, . . . o,,) één, elk der tien lijnen (a„ «, a, a^ c„ . . . i\^)

drie, elk der beide lijnen (a^ a^) y\\{ der lijnen van het element van

uitgang {f>„b,h,h^c^,) snijdt. Het derde der vier gevallen, dat van de

projectie ((5, 15, (i) van fig. 2/, is hiermede tegelijkertijd verklaard.

Eindelijk luoet bij het laatste geval nog opgemerkt worden, dat het

plaatsen van het element van uitgang, de tieniijn, één verdeeling

rechts van O, geen vergissing is, docii hiermee sameniuingt, dat de

tien lijnen elkaar niet alle kruisen, doch elke lijn één der negen

overige snijdt.

8. Hiermee is ons eigenlijk ondeivverp uitgeput. We willen ten

slotte echter nog de vraag stellen of de mogelijkheid bestaat, dat

beschouwingen analoog aan de boven gegevene van bekende andere

lijnenconfiguraties tot onbekende meerdimensionale polytopen met

zekeren graad van regelmatigheid en omgekeerd nieuw ontdekte

polytopen met dit karakter tot onbekende lijnenconfiguraties kunnen

voeren. Naar het ons voorkomt kan het antwoord op deze vraag

niet twijfelachtig zijn.

In plaats van ons thans hierin verder te vei"diepen willen we

nog wijzen op de configuratie der 16 lijnen, die een der 27 lijnen

kruisen, waarmee het vijfdimensionale polytoop met de 16 hoekpunten

{5(ii, bo, 10c,x-) overeenkomt. De bedoelde configuratie komt, zooals

men weet, voor op de oppervlakken van den viei'den graad met

een dubbelkegelsnee. Aan den anderen kant vormen de 16 punten

{ödi, h„, lOCix) in de ruimte .Yj = 17 ^^^ ^^ hoekpunten van het

halve maatpolytoop — [1111 1]. Dus hebben we hier reeds een

tweede voorbeeld van een overeenkomst als de boven behandelde

voor ons. Ten einde den lezer in staat te stellen deze overeenkomst

nader te bestudceren hebben we in de \\^. 5 en 6 datgene van de

lig. 2 en 4 herhaald, wat op deze 16-tallen betrekking heeft.
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LIJST I.

Hoekpunten.

Ribben.

5«o«i' «0*0. 10a„Cj,— 10a,a,, SOrtjC,,. 106„Ci„ 30cj,i-,,—

Zijvlakken.

10a„a,a„ 30a„«,a„, 10</„/*„r,.^, 30«„c,,Ci3—
lOrt.a,»,, 30a,a,c-3,. GOajC,,^^, 30&„«,,(;,„ 20c-,,c,,c,,, 10c,,c,3Ü,.,—

30a,a,c„„ 30ai^<,c„, 60a,(;„c„, 30?>„6,(;„, öOi^c^jC^, SOc^jC,/;,,—

20a,6,c„„ 30a,c„c„3, 106„è,;>,, 3' b.b^c,,, ÖOb,c„^c,^, 10c„,c„,c,,—

lOb.b^b,, 306,6,c„„ 306,f„c„3, 10c„,c„,c„,.

Viervlakken.

10a<,o,a/(„ 30a„a,rt,c,„ 60«„a,c„c,„ SOa^è^Ci,^,^, 20a„c,„t-,,c,„

10a„c,,c,,c„ — 5«,a„a,a,, lOaja.ajC,^, 30«/ja,<-,^c35, 20a,c,3C„,c„5,

20a,c,3C„f3,, 20è„c,,c-,,o,,, 106„Ci,Ci,o,,, 5ci,f,,c,,c,. —
20a,a,a,c„, öOrt.a.f^c,,, öOa^b^c.^,c„^, öOa^c^^c.^c^^,

60è„6,c,3c,„ 20?<,e„f,,C2-, 206,c„c,,c,„ 20e,,c^,t\,c,^ —
30«,a,c„c„„ 60rtj&,e„„(!j3, 31«iC„,c„,C33, 30b„b^b„c,,, SOb^b^c^^r,^,

606iC„,c,3C2^ — 30rt,6,c„,f„3, 20aiC„c„c„<, lUè„èi6,i„ 10^,6,630,5,

606i6,o„,C3,, 306,c„c„3'-2 5
— 'jbjjjjj>,, 2i>bJjJ>,c„,, 306,6,f„3f„„

200i<'„2Cosfj,, «^C|,,(;„._,c„3C|,,.

Vijfeellen gemeen aan .S(6), /v'/'(l()).

5ao«i«2«3«4' 30c„o,a/3,f35, 20a„a,<;„c,,C3,, 20a„6(,<',/-,3C,,,

5«oCijCi3«i4''i5 — «la/i/Vi' 10a,rt,«3,c,5C„, 56„c,,c,3C,,c,5 —
20a,a,a3Co,c,5, 20a,6,c,3c„,c„5, 20a,t;,,c,3f,,f,5, 206„6,c,3C,,,C3, —
10rt,i,a,(-„/„s, 30«,rt,c„,<;„,(;3,, 60ai6,c„,c,3(!,„ SOè^iiftjC,/,^,

106,6,c,,C33C,s, 206,f„,c„c,,c,5 — 20«,6,c„,c„3(.-„.,, 5a,o„,o„3C„,c„5,

56„6, 6,636,, 206i6,6jC„,c,s, 306,6,c„,c„,f,„ — 6,6,636,65,

106,6,6,f„,f„5, o6,c„,c„3C„,c„5.

Vijfcellen gemeen aan twee Kr ilO).

lOa^a^a^a^c^,, 20a„rt,.'„c,,5,5, 10rt„6„<;,,t',3c„— 5a,a.,«,a,c„5,

30rt,(Vo3(.-3,C35. 20a,6,c„c„c,,, 20a,f„,c„c,,C55, 5c„,c,2C,3C,,(;,5 —
106„6, 6,630,5, 306,6,«„,(;„r,5, 10a,rt,c„3r-„,r55, 30a,6,c„,c„3C,3 —
hb,b^b,b,c,,, 106,6,c„P„,r„5. c„,c„,c„,c„,c„5.

Zescellen <S(6).

a„fl,a,a3a,rt5, 10a„a,a,c,,c,5«,5, 5a„6„c,2Ci3(;,,Cis — 10aia,a3r„,f„c,5,

20a,6,c„jC,3C„c,5, 106„6,6,c,,c,5C,5 — 5a,6iC,,c„3C„,c„5,

6„6,6,6,6,65, 106,6,63C„,c„5C,5.

Kruispoljtopen Kr {10).

5a„a,6„6,c,3C,,(:,5C3,c,5C,5, ó«/t,«,a3a,<;„5(;,5«„5C35f.,5 —
a,a,a3a,a5C„c„c„.c„,c,5, 10a,rt,6,6,c„,c„,c„5(;3,c,5C,5,

56,6,6j6,6,c„Ci5C,5C35C,5 — b^b,_b,b^b,c„^c„,_c,^c„^c„,.

24
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Ll.lST II.

Hoekpunten

6a,, 6/*p 15c,

Ribben

Vob,b,
6a h r^*"'"" 600

180a,c„c,,L^
2*'''l3'"l,<^,S

Zijvlakken

20a,a,a, 1900,0,0,.,

20fr,6,i.,!90ft,V„

Viervhikken

15a,«ja,aJ60a,a/(,c,J180«,rt,c-,^c,J12üa,c,j(;,,'.',

15/>,/-,/>,6j606,6A^^4jl80/>,6,o,/„11206,<-„o„c,

60a,c ,Cj/, j,nQ ,

60?',c,,c„c,,
^"''i2<'i3*'m*'i6-

Vijfcellen gemeen aan *S(6), Kr {10)

6a,a,a,a^aj00«,a,a,c^5C,, 60a,a,c,^c,5C,5|30a,

6b,b^l>,b,b,\Q0b^b^b,c,,G,, QQb,b,c,,

Vijfcellcn gemeen aan twee Ki- {10)

15a,aja,a,C5,

''sj''l5l'^^'-'l*'28<'24'-aS' 2«

2s'''s<<'26''2« 19()„ l,
,. ,. (.

,. ,.
I

'- ' l' 2 23' 24'-J6

ÜOrt,a,c„c„o,Jg„
h c c c

156,6,^,^66

Zescellen *S(6)

"i"2«s«4«6«» j

20a,a,a,r„c„c-,,

bj\b,b,b,bj20hj>j>,c,,c,,c,,

Kriiispolytopeu Kr (10)

6c, 2^13^14^10 lO'

30a,6,c,,c„c

6a,ff,a,a,a5C,,c,,c„c„C5

66,6,6,6/5C,„c„Ci„c„C5
15a,rt,6,6,c,,c,5C3„c.,5c^,C5

Physiologie. — De Heer Place biedt eene mededeeling aan van

ileii Heer Dr. W. P. C. Z^aiMAN : „Lensmetini/en en Eiiime-

tropisatie".

(Mede aangeboden door den Heer P. Zeeman).

Sinds DoNDKRs' baanbrekende geschriften over de refractie van

het mensclielijk oog zijn een groot aantal onderzoekingen aan de

studie der refractieanonialieën gewijd, maar is aan de emmetropie

opvallend weinig aandacht geschonken.

Toch is de vraag naar den oorsjirong der emmetropie niet slechts

voor de physiologie maar ook tot goed begrip der refractie anomalieën

van het grootste gewicht.

Straüb heeft herhaalde malen hierop gewezen en heeft gepoogd

eene verklaring te geven van het ontstaan der emmetropie. Van
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een punt van liet verlichte netvlies p;caat een bundel liclitstralen uit

met eene zekere divergentie. De divergentie van dezen bundel

woi'dt gewijzigd door het optische stelsel van het oog, dat een

convergeerend vermogen heeft. Het eigenaardige van de emmetropie

is nu daarin gelegen, dat het con\'orgeerend \ermogen van het

optische stelsel juist dezelfde waarde heeft als de divergentie van

den netvliesbundel. Eene verklaring hoe dit evenwicht tot stand komt,

werd door Stralb gegeven in zijne theorie der emmetropie.

Volgens deze theorie zou de tonus van de ciliairspier aan de lens den

juisten vorm geven om tot dit evenwicht te geraken. De lensvorm,

beheerscht door de tonus van de ciliairspier, zou dus de factor zijn,

waardoor in elk oog de emmetropie bereikt en behouden kan worden.

De door nuj uitge\oerde oogmetingen, waarvan ik de resultaten

hier wil mededeelen, wijzen er inderdaad oji, dat het ontstaan en

behoud der emmetropie de taak der lens is. De metingen aan

oogen van hjpermefropen en nijopen bewijzen, dat ook in deze

oogen een streven naar emmetropie aantoonbaar is, dat bij dezen de

lens eene zoodanige kromming heeft, dat daardoor de graad der

refractie-afwijking wordt verminderd.

Mijn onderzoek strekte zich uit over 75 personen (25 emmctropen,

25 hypermetropen, 25 mvopen) van ongeveer gelijken leeftijd.

De refractie werd bepaald met behulp van de schaduwproef, met

brilleglazen of met den oogspiegel in het rechte beeld ; de straal

van liet hoorn vlies werd gemeten met den ophthalmometer \an

J.W.M, (model ,,Kagenaar"), die met behulp van een kwartsl)ol van

15.4 mM. middellijn op zijne juistheid was beproefd ; de hoek n, de

ligging en kromming der voorste en achterste lensvlakte werden

bepaald met den o|)hthalmopliakometer van Tscherning; het gebruik

van dit instrument \indt men nauwkeurig beschreven in de Ency-

clopédie franc, d'ophtalmologie.

Wij brachten slechts enkele kleine wijzigingen in de methode; een

kruisvormig \'an achteren verlicht tixatieteeken, waarvoor een lens

was opgesteld, dwong den onderzoclite zijne accommodatie te ont-

spannen. De diepte van de voorste oogkamer werd met behulp van

Tscherning's ophthalmophakometer, maar volgens voN Helmholtz'

methode gemeten door de bepaling van het kruispunt van twee elkaar

in het pupilmidden snijdende lijnen.

De metingen werden verricht na pniuherwijding door mydrine,

met uitzondering der bepaling van de diepte der voorste oogkamer.

Uit de aldus \erkregen gege\'ens berekenden wij de ligging van

hoofdvlakken, hoofdbrandpunten en knooppunten vaji het optische-

stelsel en eindelijk de aslengte van het onderzochte oog.

24*
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Na bepiiliiif;' van hoek a lilcfk, dal eciic goede ceiilrceriiig Gcne

groolc zeldzixjxndicid is. Iii overeenstemming met Ehknhooth hieck liet

middelpunt van het hoornvlies steeds temporaal te liggen van de as

van de lens. Van ecne optiselie as kunnen we dus eigenlijk niet

sproken. We zullen daarom optische as noemen de vcrhindings-

lijn der middel]tunten van hoornvlies en voorste lensvlakte. Voorts

vonden we in overeenstemming met vroegere onderzoekers, dat hoek

(i hij den myoop kleiner was dan bij den emmetroop en bij dezen

kleiner dan bij den hypermetroop. Aangezien de grootte van hoek tt

van drie factoren afhankelijk is, van de ligging van het knooppunt,

de ligging van het netvlies en van den afstand der fovea cenlralis

i'elinae van de optische as, was het van belang, den invloed dezer

factoi'cn nader te onderzoeken. Daartoe berekende ik de ligging van

het knooppunt ten opzichte van hoornvlies en van retina en den

afstand der fovea van de optische as.

Uit de met deze waarden saamgestelde curven konden de volgende

conclusies getrokken worden :

1°. De verschillen in hoek <t bij verschillende refractie zijn afhan-

kelijk van de verschillen in aslengte.

2°. De verschillen in hoek « bij personen van eenzelfde refractie

gaan volkomen parallel met verschillen in den afstand der fovea van

de optische as.

3°. De afstand dei' fovea van de optische as staat in geenerlei

betrekking tot de retractie.

De hoornvUeiistraal werd bepaald met den ophtlialniometer van

Javal. De myopen bleken een kleineren, de hypermetropen een

langeren hoornvliesstraal te bezitten dan de emmetropen, in overeen-

stemming met de resultaten van vroegere onderzoekers (Schiötz,

PlaiNtenga e. a.).

Het vreerade feit, dat onderzoekers, die hunne metingen met het

toestel van Javal verrichten, in 't algemeen aanzienlijk hoogere waarden

vonden dan zij, die de metingen deden met den ophthalmometer van

Hei.mholtz, en waarvoor eene aannemelijke verklaring ontbrak, deed

zich ook bij mij voor, zooals bleek bij vergelijking mijner metingen

met eene serie metingen die ik vi-oeger met den ophthalmometer van

Helmholtz had verricht. Ik vond toen als gemiddelden bij emmetropen,

hypermetropen en myopen: resp. 7.8, 7.66 en 7.66 m.M., thans

8.07, 7.92 en 7.87 mJI.

Met behulp van een kwartsbol van 7.7 m.M. straal ') werden beide

1) De middellijn van den kwarlsbol werd met een schuifpasser op 15.4 niM.

bepaald de gelijkmatige welving op verschillende punten werd geconUolecrd mot
den optlialmomeler. Tenslotte was Prol'. Zeeman zoo vriendelijk uit eene nauw
keurige weging de middellijn Ie bepalen op 15.42— 15.43 mM.



( 367
)

iiislriuueiilen lierkciird, cu diuu-bij bleek, dut oiizc ()[)lithaliii(iinetei'

van HELMHOi/rz te lage waarden had aangegeven. De gemiddelden

onzer eerste serie, werden daardoor na correctie: 8.1, 7.96 en 7,96

ni.M. en stemmen dus voldoende overeen met de gemiddeklen onzer

nieuwe met het toestel van Javai. onderzochte gevallen.

Ik waag tiians de onderstelling uit te spreken, dat de lage

waarden die sommige vroegere onderzoekers voor den hoornvliesstraal

vonden, eveneens aan dergelijke onnauwkeurigheden der gebruikte

instrumenten moeten worden toegeschreven.

De diepte der voorste ooifkainer werd aanvankelijk bepaald volgens

de methode van Tscherning. Deze methode eischt de grootste zorgvul-

digheid, wil men betrouwbare resultaten verkrijgen. Het is naar mijne

ervaring \an het hoogste gewicht het onderzoek na omwisseling van

lamp en kijker te herhalen, waarop ook door Gult.strand in de

derde editie van Hklmholtz' Phjsiologische 0[)tik wordt gewezen. De
meeste bepalingen van de diepte der voorste oogkamer werden ver-

richt door de bepaling \an het kruispunt van twee door het pupil-

midden verloopende lijnen (naar het voorbeeld van de door ÜELMnoLTZ

aangegeven methode).

De diepte der voorste oogkamer bleek in overeenstemming met de

resultaten van vroegere onderzoekingen van anderen zoowel als van

mijzelf bij den hypermetroop kleiner dan bij den emmetroop, bij

dezen kleiner dan bij den mjoop.

Voor een deel zijn de verschillen in de diepte der voorste oog-

kamer ongetwijfeld het directe gevolg van de verschillen in krom-

ming der voorste lensvlakte.

De stralen der vóór- en achtervlakte, de dikte der lens werden be-

f)aald volgens de door Tscherning aangegeven methoden met diens

ophthalmophakometer.

Het onderzoek der kromming der lens vlakten, in 't bijzondei' der

lens-vóórvlakte, openbaarde aanzienlijke verschillen bij personen van

verschillende refractie, bij den hypermetroop eene sterkere, bij den

myoop eene zwakkere kromming der lensvlakten.

De lensdikte was niet verschillend bij personen van verschillende

refractie. De fout bij meting der lensdikte is echter vrij aanzieidijk.

Het resultaat onzer metingen luidt dus:

De emmetropen, hypermetropen en mj'open onderscheiden zich

door de kromming van het hoornvlies, door de grootte van hoek n,

de diepte der voorste oogkamer en door de stralen der lensopper-

vlakten. De verschillen in hoorn vlieskromming zijn zoodanig, dat zij

de refractie-afwijking versterken. De verschillen in de andere maten
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zijn van tliiMi aard, dal /.ij de rerraclie-afwijkinx- vcrinir;d(,'icii. Hoc
ver dit ficneliiedl, wordl duidelijk duur de vuiyeiide berekeningen.

ril (ie ons liians len dienste staande gegevens zijn wij in staat

de sterkte der lens in liaar geheel te berekenen. Deze bleek bij den

liypermelroop grooter dan bij den enimetroop, bij dezen grooter

dan bij den nivooji. Hel gcwiclil dezer cijfei-s springl in "l oog l)ij
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eisciien heeft beantwoord. Waar heide waarden gelijk zijn, bestaat

eniinetropie, waar de lens nieei' dioptrieën geleverd heeft, dan ge-

wenscht was, daar bestaat myopie, waar ze relatief zwakker brekend

was, daar bestaat hypermetropie.

Zoo bedroeg in een hypermetropiseh oog x het brekend vermogen

der lens 31 diopti-ieën, het oog was 4 D. hypermeti'oop, dns zou de

lens 35 D. hebben moeten leveren om de enunetropie te bereiken.

Nu zien we in deze liguur eene regelmatige stijging van links

naar rechts, d.w.z. hoe hooger eischen gesteld waren, des te sterker

was de brekende kracht der lens. De lens heeft dus blijkbaar de

neiging de refractie-afwijking te verkleinen. De emraetropen liggen,

zooals van zelf spreekt, in één lijn, daar de brekende kracht hier

sleeds aan de gestelde eischen beantwoordt.

De hypermetropische tens levert meer, de niyopische lens levert

minder dioptrieën. Dit wijst met beslistheid op een streven naar

emmetropie.

Zonder zulk een streven, zonder eene ,,emmetropisatie", zou men

immers bij hypermetropen en myopen een lens van gelijkbrekend

vermogen verwachten en zouden in onze liguur deze allen zich in

een horizontaal niveau hebben moeten rangschikken.

Daar wij ligging en kromming der brekende vlakken en de refractie

'van elk oog kennen, zijn wij in slaat de ligging van het netvlies

te berekenen.

Daariiij wordt aangenomen dat de brokingsindices van kamerwater

en lens in de verschillende oogen gelijk zijn.

Bij den emmetroop is de afstand van het achterste hoofdbrandpunt

tot het hoornvlies gelijk aan de aslengte, bij ametropen kunnen wij de

aslengte benaderend bepalen doorliet netvlies voor elke drie dioptrieën

1 mM. vóór, resp. achter het achterste hoofdbrandpunt te plaatsen.

Reeds bij den emmetroop bleek de aslengte tusschen wijde grenzen

te wisselen. Wanneer desniettegenstaande in deze oogen emmetropie

bestond, moeten het hoornvlies of de lens een overeenkomstig ver-

minderd of vermeerderd brekend vei'mogen bezitten, d. w. z. eene

mindere of meerdere kromming. Dit spreekt het duidelijkst uit

figuur 2. De lijnen der hoorn vliesstralen en hoofdbrandpuntsafstanden

der lens stijgen regelmatig bij toenemende aslengte. Bij grootei'e

aslengte vinden we dus eenen grooteren hoornvliesstraal en een

grooteren hoofdbrandpuntsafstand der lens. De grootere schomme-

lingen in de beide genoemde lijnen zijn steeds in tegengestelden zin.

Deze tegenstelling kenteekent de emmetropisatie. De oogen met
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relutief p-oolcii lioonivlicsslrual zijn dnor ooiio slorUcrc Iciishiokinj

voor de emmclmpic Itclioudoii gpl>lcveii.

De asleiigte sslaat iii liet iiiniwsle vcrbiind md de refractie. Om

Radius
corneae

Hoofdbrandp. afst.

der lens.

aslengte

Emmetropen, gerangschikt naar de aslengte.

Onderlinge verhouding van den hoornvliesstraal tot den

hoofdbrandpuntsafstand der lens.

Fig. 2.

dit echter oiidulibelzirinig te demonstreeren, moeten we den invloed

der absolute grootle-verschillen trachten int te sluiten. Daartoe moet

men de verschillende afmetingen van elk oog op éénzelfde hoorn-

vlies reduceeren.
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Ik hel) uit de werkelijke asleiigtc van elk der oiiderz;uclile oogcii

de Hslengte berekend, die dit oog zou hebben, indien de hoornvlies-

straal 8 niM. bedragen had. Indien men nu «leze aslengten in curven

samenbrengt, vindt men, tiat de aslengte van den emmetroop zeer

verschillend kan zijn, dat zij echter bij het grootste aantal 23.5 niM.

bedraagt, terwijl bij hypei-metropen en mjopen eene aslengle van

22 niM., resp. 24.5 mM. het vaakst wordt aangetroffen. Het komt

mij voor dat wij de 9 enimetropen, bij wie de gereduceerde aslengte

23.5 raM., de 10 myopen bij wie ze 24.5 mM., en de Ji Iiyper-

metropen bij wie ze 22 niM. bedraagt, als typen der emmetropie,

myopie en hypermetropie kunnen beschouwen.

Wij hebben daarom ook de andere maten dezer typen op een

hoornvliesstraal van 8 mM. gereduceerd en vinden dan voor:
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Uil reductie ulier ivf'iii('tiiit;cii op een lioorinliesstraal vaii H iii.iM .

naar i\{y asleiiglo te rangscliikUeii eii den lio(»t'(lliiaii<l|)iiiilsatstaii(l der

lens op de ordinaten aan te leekenen (dg. 3.)

Wij hebben nu Ie doen met oogen ééner grootte; wij zouden de

lioorn vliezen kunnen doen samenvallen en dan de helrekkiug tus-

sclien aslengle en l)Oof"dl>r;uid|imilsa('slaiid der lens liet best knnnon

besludeeren.

Zooals te xei'waclileii was, lijifien de ennnetropen weder in ééne

lijn : gi'ootcre aslengte wordt natuurlijk door eenen grooteron lioof'd-

brandpuntsafstaiul gecompenseerd; eventueelc afwijkingen van deze

lijn moeten aan fouten in onze meting worden toegeschreven.

De eindpuiilen dezer lijn geven ons de grenzen, waartussehen bij

emmctropen de aslengte en de lioofdbrandpuntsafstand der lens kan

wisselen. Ter linker zijde van deze lijn moeten de li_v])crmetropen,

ter rechter zijde de myopen liggen, daar de hoofdbrandpuutsafstaud

der eersten relatief grooter, der laatste-i relatief kleiner is dan bij de

emmetropen.

Hvpermetropen en myopen worden dus gescheiden door de schuine

lijn der emmetropen, dit is eenvoudig het gevolg der definitie.

Het is echter interessant, dat zij ook door een verticale en een

horizontale lijn te scheiden zijn, watniet a priori te verwachten

was.

Deze scheidingslijnen bewijzen, dat de hypermet ropen en myopen

zich niet slechts onderscheiden do(n- een verschil in de verhouding

tusschen aslengte en hoofdbrandpuntsafstand, nuiar bovendien door

verschillen in de absolute grootte van aslengte en van hoofdbrand-

puntsafstand hunner lenzen afzonderlijk.

De verticale scheidingslijn valt bij "23,7 en bevestigt het bekende

feit, dat de hypermetropen eene kleinere, de myopen eene grootere

aslengte bezitten. Onder 23.7 m.M. geene myopie, boven 23.7 m.M.

geene hypermetropie.

De horizontale scheidingslijn, die men bij 53.5 zou moeten trekken,

toont aan, dat de lioofdbrandpuntsafstand der lens bij den hyper-

metroop (in 84''/„ der gevallen) kleinei', bij den myoop (in SO'/^ der

onderzochte gevallen) grooter is dan 53.5°mM. Hypermetropen en

myopen onderscheiden zich dus door hunne aslengte en^door den

hoofdbrandpuntsafstand hunner lens. De eerste factor veroorzaakt de

refractie-afwijking, de tweede factor tracht haar te verminderen.

Ook deze rangschikking onzer cijfers toont ten duidelijkste aan,

dat de lens er naar streeft de refractieafwijking te verminderen, en

dat het ongetwijfeld de lens is, die donr hare aanpassing aan de

aslengte zoo menig oog tot emaietropie leidt, dat dus Straub's theorie
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der einiuL'trü|)isa(ie door de leii.: iii onze luediigen bevesliging viiidl.

De leniglieid van het tot enimetropie voerend conipensalie-vermogeii

der lens komt liet schoonst voor den dag in liguur 4, de wisselingen

in de askngte en het brekend vennoyen der lens voorstellende bij 25

emmctropische oogen.

aslengte
24.") m.m.

23.5

22.5

II
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liicM' voivsl;iaii wordl oiulci' wcdcrlvccrij^licnd \;iii Iwl'ü [)u1_) 1()|k^ii in

(Ie niiiiilc li„, \v;uirl)ij (leze polylopcii een eiiidif^' of een oneindig

aanial begrenzende elementen /„_i mogen hebben; \an deze gevallen

lieeft liet eerste bclcekking op twee i)olytopen in A',, liet tweede o|»

(wee netten van |)olyli)|)en in R.,-^\ .

2. Bi'paliiit/ van loederkeerü/hcid. Twee regelmatige polytopen in

/i„ zijn wedcrkeerig met betrekking tot elkaar, als liet aantal be-

grenzende elementen /^, gaande door een begrenzend element 1,^ van

liet ecne gelijk is aan liet aantal begrenzende elementen /„_^j_i gelegen

in een begrenzend element l„--,,-\. xan liet andere {p^ ({)

We lichten dit toe door ecnigc voorbeelden, die we verdeelen in

twee groepen; van deze heeft de eerste a) betrekking op paren van

polytopen van xerscliillenden vorm, de tweede b) o\) zelfwederkeerige

polytopen.

a. In l{^ komen slechts twee paren van wederkeerige regelmatige

polyheilra voor, C en O, I en D, in R^ eveneens twee paren van

wederkeci-ige regelmatige polytopen, 6\ en C,,, C',5„ en 6'„(,„, en een

paar regelmatige netten, NC^^ en NC\^. Zoo is voor n := 4 liet

aantiil 3 der zijvlakken gaande door een ribbe in C\ (vergelijk de

,,incidenties" in Tabel III der aangehaalde verhandeling] gelijk aan

het aantal der ribben gelegen in een zijvlak in C\^. Zoo is \'00r

n =r 5 het aantal 8 der zijvlakken gaande door een ribbe in xV6\(,

(zie dezelfde tabel) gelijk aan het aantal der zijvlakken gelegen in

een grenslichaam in ^C\^, terwijl het aantal 12 der grenslichainen

gaande door een ribbe in N'C^„ gelijk is aan het aantal der ribben

gelegen in een grenslichaam in A'^C,,, enz.

b. In R^ komt slechts een zelfwederkeerig regelmatig lichaam T
en een zelfwederkeerig regelmatig net, het net der kaben, voor, in

R^ hebben we twee zelfwederkeerige regelmatige polytopen C'^, C.^ en

een zelfwederkeerig regelmatig net, het net N^C\. In het voorbijgaan

merken we op, dat het net NAf„ der maatpoiytopen J/„ in R„ zelf-

wederkeerig is.

3. Door toepassing van de nitzettingsbewerking e„^i op een regel-

matig polytoop A in R„ wordt ieder hoekpunt, iedere ribbe, ieder

zijvlak, enz. vervangen door een grenspolytoop van n— 1 afmetingen,

dat de bij de uitzetting ontstane tusschenruimten ot' gaten aanvult;

van deze polytopen, die onderscheidenlijk door de symbolen ^„,(jf,,(/j,

enz. mogen worden aangeduid, is het laatste ij,i^\ het oorspronkelijke

?i— 1 -dimensionale grenspolytoop zelf in een anderen stand. Hierbij

stellen de voetaanwijzers O, 1, 2, . . . de afkomst der grenspolytopen
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voor. Passen wc mi de bewerking t?„_i toe op twee wederkeerige

regelmatige polytopen A en A' in i?„, dan zijn de gaten ^„,//i ... ^n_i

van e„-iA onderscheidenlijk gelijk in vorm — en in aantal zoo

lang dit eindig blijft — aan de gaten g,,~\, (/„ o, • • -i/o \'£men—iA',

m. a. w. de gtiten vun wederkeerige afkomst van éepoiytopen ea-iA en

en—\ A' (blz. 9 der aangehaalde verhandeling) zijn gelijk. We zullen

trachten dit door enkele \oorbeelden duidelijk te maken ').

In het eenvoudige geval van C en O in R^ geeft toepassing der

gj-uitzetting op beide een RCO (tig. 3" en 3''), waarbij de gaten

go, 01} 9-2 ^'*n hst eene veelvlak gelijk zijn aan de gaten ^y^, (/,,</„ van

het andere. In het geval van de wederkeerige cellen C, en Ci„ in R^

voert de t^j-uitzetting tot denzelfdeii vorm (lig. 6" en &') ; hier is

9t *s ^8 = 9o ^3 ^ir. = ^ (^ie de in de figuren aangewezen aantallen).

In het geval der netten ^VCj^ en yC^_^ (vijfdimensionale wederkeerige

polytopen) \ertoonen de twee polytopen (% X6 ',5 en t', ^VCj^ (iig. 26) de

betrekkingen g„ e, NC,,:=g, e, .VC„ =r C„, g, e, NC,,^g, e, NC^—.P„,

g^e^NC,,=g^e^ \C^, = {'3 •,3}
, g, e, NC,, =: g, e, NC,, = Pr en

g, e, XC,^ = g„ e, NC,, — C„.

4. Nu boven is aangewezen, dat de toepassing van en^i (met den

hoogsten voetaanwijzer) op twee wederkeerige polytopen A en A'

in Rn denzelfden vorm met wederkeerige afkomstcijfers voortbrengt,

stellen we de vraag: Zal het, als op e„-\ A een tweede bewerking

ek toegepast is, mogelijk zijn een bewerking eic' te vinden, waardoor

e„—\A' zoo vervormd wordt, dat e/:' e„-i A' ^= ei,en-i A is?

Het antwoord op deze vraag is zeer eenvoudig: om in beide ge-

vallen dezelfde uitkomst te verkrijgen, is het slechts noodig er voor

te zorgen, dat de beide bewerkingen a- en r/^' op hetzelfde onder-

ioerp slaan. Wijl de grenspolytopen met het afkomstgetal k \an A
dezelfde zijn als die met het afkomstgetal n — k — 1 van A', moet

k' =in — k — 1 en dus k -\- k' = n— 1 zijn. Dus geldt de betrekking

eken-\ A ^ en-k-'. e«-i A\

d.i. als we op en~\A en e„—\A' onderscheidenlijk twee loederkeerige

bewerkingen ei en (?„_t_; toepassen, is de uitkomst dezelfde, maar

de afkomstgetallen zijn wederkeerig.

Dit eenxoudige algemeene theorema geeft rekenschap van de gelijk-

heid \an al de paren van polytopen (en netten) aangegeven in de

drie tabellen toegevoegd aan de aangehaalde verhandeling.

Hever, Kent, Engeland. September, 1910.

1) Een analytisch bewijs van deze stelling en de volgende zal later worden

gepubliceerd.
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Geophysica. - De IIcht Wuiimann liicill cciio iiicdedcclinjï iuui :

„Over (Ie vulkanische altbar.stliKi nji het eiland Téon (Tijau)

in 1B59.

In zijne beoordeel ing van .,Ri'MPnns en Valfatijn als jjescliied-

sehrijvers van Ambon" /.egt F. uii Haan: „Daarmede is iiiel gezegd

„dat liet wensolieHjk zou zijn de Ambonse Historie [van Uumphius]

„eerlang uit te geven. Vai.kntijn heeft haar zoodanig ge|tliinderd,

„dat slechts eeuc povere nalezing van weinig lieteekcnende détails

„voor een latereu onderzoekei- overblijft" '). Toen uu eeuigc weken

geleden het bedoelde handschrift door het Kon. Instituut voor de

Taal-, Land- eu Volkenkunde voor Ned. Indië in het liciit werd

gegeven, bleek reeds dadelijk, dat het over tal van bijzonderlicden

inlichtingen verschaft, waarnaar men tot nog toe te vergeefs heeft

gezocht. Hoe ten slotte toch alles op de détails aankomt, daarvoor

moge het volgende tot voorbeeld strekken.

Eerst iietrekkelijk korten tijd geleden werd de aandacht er op

gevestigd, dat V.\li;.nti.i>' eene vulkanische uitliarsting op het eiland

Téor (Tior of Tjor) ') in de volgende bewoordingen vermeldde

:

,,Eveii ten Z. O. van Koerekofe heeft meu het eilandje Tewer, dat

„35 of 3(i mijlen ten O. van Banda legt '). Dit is zeer bergachtig,

,,2 mijlen in 't rond, en vol klappusboomen, die veel olie geven.

„Ook is hier een liooge brandende Herg, die in 't jaar '1659 met

„groot geweld vaneen berstte" *). Hoewel Valenïijn de ligging duidelijk

aangeeft en ook de bij zijn werk gevoegde kaart (zie Fig. 2j niet

den minsten twijfel laat dat het eiland Téor (Tior of Tjor) bedoeld

was, heeft P. A. Leupe reeds in 1871 de vraag opgeworpen of het

vermelde bericht niet betrekking gehad zou kunnen hebben op het

eiland Téon, eveneens tot de Zuidwester-eilanden behoorende, maar

op eene geheel andere plaats liggende '). Het trok verder de aandacht,

dat terwijl de eilaudenreeks, die den binnensten kring vormt, die

de Banda-zee ten (). begrenst, geheel uit eilanden van vulkanischen

oorsprong bestaat, op den volgenden, die daarmede evenwijdig

loopt, slechts twee gevonden werden, aan wie een soortgelijk ont-

1) RüMPHius-Gedenkboek. Amsterdam, 19Ü2, blz. 25.

-) Aan JüKGHUHN was dit bericht wel bekend, maar bij vergissing heeft liij die

eruptie aan bet eiland Koerkaf toegeschreven. (Java. Hl. Lcipzig 1854, blz. 834)

Niettegenstaande er van Téon 5 erupties bekend zijn, zooals nader blijken zal,

wordt dit eiland in geen der vulkaankatalogussen vermeld.

^) De afstand bedraagt in werkelijkheid 27 geogr. mijlen (200 K.M ).

*) Oud en Nieuw Oost Indien. III. 2. Dordrecht—Amsterdam 1726, blz. 38.

(ed. S. Keijzer. 111. 's-Gravenhage 1858, blz. 32).

5) Téor (hoogste berg) ligt óp 4=45' Z. Br., I31°4i' O. L. Téon op 7°1'Z. Br.,

129°9' O. L.
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staan werd toegeschreven iil. Moa en Téor '). E. Sükss ) heeft in

dit vermeende feit zelfs de aanleiding gevonden lot het denkbeeld

eener noordoostelijke voortzetting van de vulkaanreeks der Ziiid-

Wester-eilandeii (Ronia tot Noesa Manoek) naar Nieuw-Guinea, waar-

tusschen dus Téor als schakel moest dienen (zie fig. 3).

R. D. M. Vkkbeek ') heeft echter in J81)9 op de meest oxertuigende

wijze kunnen aantoonen, dat op het eiland Téor geen spoor van

eenig vulkanisch gesteente voorkomt, maar wel serpenlijn, phylliet,

zandsteen en kalksteen '). Aangezien op het eiland i\Joa soortgelijke

1) Gesteine von Timor und einigcr angrenzender Insein. Beitrage zur Geologie

Ostasiens. II. Leiden 188;2— 87, blz. 200. — Der Wawani auf Amboina und seine

angeblichen Au^briiche. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) XVI. 1.S99, blz. loti.

-) Das Actlitz der Erde. II. W ien 1888, blz. 208.
'') Voorloopig verslag over eene geologische reis naar bet oostelijk gedeelte van

den Indisclien Archipel in 1899. Batavia 1900, blz 5,28,29— Molukken-Verslag.

Jaarboek van het Mijnwezen Ned. O. Indie. XXXVII. Wet. Ged. 190S, blz. 531 —
532, 8.

*) Max Weber deelde n^ede, dal een gedeelte van den 359 M. boegen berg uit

koraalkalk bestaat. (Siboga-Espeditie. Jntroduclioii el descripliou de rexpédiüon. l.

Leiden 1902, blz. 117).
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waivriieiiiingeii gedaan wcrtk'ii, vrrxallcn (ip (k-ii IwchmIcii gordel alle

z.g. vulkanen. Wal nn liet bovenvermelde beiiclil van Valüntijn

betreft, dat stellig onjnisil is : VEimEKK beschouwde het als een open

vraag of' hiermede de eruptie van KJtiO op liet eiland Téon of de

verschijning van ceii nieuw eiland tiissehen Tajando en Kalmeer in

JtU9 ') bedoeld was.

Het antwoord daarop geeft RrMPUirs. „Den II Novendier |l()59l

„wierd er in Handa een geluijt gehoord, gelijk van canon en mus(pietton

„schouten, die continueelijk met ordre op malkander gedaan wierden,

,,dies al'l volk op de wallen vergaderde anders niet meenende dan

,,dat er eenige schepen in zee slaags waren, welk geluijt in Aniboina

,,ook doorgaans hoorde [sic!]; hel water begon den zelven dagh

„3. a 4. voeten zoo snel op en afte lopen, dat het een wonder en

,,(pialijk om te ontvlugten was, naderhand heeft men verslaan dat

,,op den zelven tijd het eijland Teeuw, meest uit oen hogen berg

„beslaande niet groot gewelt en vreselijk kraken gesprongen was,

„het \velk die \alsche canon schooien veroorsaakt hadde, zijnde

„d'jnlanders (door onder aartls gebrom en silleren des aardrijks twee

,,dagen Ie vooren gewaarschouwt) na de naaste eilanden Nila en

,,Damme gevlught" ').

V.\T,KTiJN putte al zijne berichten aangaande aardbevingen en \'ul-

kanische vei'schijnselen in de Groote Oost uit het handschrift van

Rr.MPnii'S voor zoover zij vnóv zijn komst te Amboina (IGSf!) plaats

hadden. Het blijft dus onverklaarbaar, hoe hij in de plaats van

Teeuw (lees Téon) heeft kunnen schrijven Tewer (lees Téor), want

het verschil tusschen deze beide eilanden was hem oolc blijkens de

kaart (zie lig. 1 en 2) bekend. Ook aan een schrijffout kan moeilijk

gedacht worden, omdat Rl'.mphrs uitdrukkelijk de nabijheid der

eilanden Damar en Nila vermeldt. Misschien heeft hij tijdens zijn

verblijf te Amboina onvolledig geëxcerpeerd en later onder het

uitwerken de fout begaan. In ieder geval mag als vaststaand worden

aangenomen, dat de eruptie van 1659 op het eiland Téon heeft

plaats gehad. Anderzijds is zij echter beslist niet dezelfde als die van

16(iO, wat door Leupk en Verbeek voor mogelijk werd gehouden.

Wat de eruptie van 1660 betreft, de Gouverneur van Banda

schreef d.d. 4 Mei 1660 het volgende: ,,De brandende berg op 't

,,eiland Teeuw is in February verleden, totaliter geborsten en ge-

•^ J S. WuRFBAiN. Vierzehujahrige Ost-lndianische Kriegs- und Oberkaufmanns-

dienste. Nürnberg 168(5, blz. 6i2.

^) De Ambonsche Historie behelsende een kort verhaal der gedenkwaardigste

geschiedenissen door Georgius Evehhardus Rumphius. Tweede deel. Bijdr. t.

de T. L. en Vk. (7) X. 1910, blz. 131—132,
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„spruiimeii, zuo dal de iicgorijljes liggende oinlrenl en aeii den voel

„van den berg gantsch zijn overstelpt, ja, alle de menschen exept

„2 a 3 en \ce, daai- onder versmoort zyn en dootgebleven. Een

,,deerljck spectakel om [te] zien, die van Nilla bedreven daei-over

,,groote rouw, vermits de Injden, door haer manier van tronvvcn,

,,veele aan den anderen verniaegscliapt zijn" *). Terwijl in November

1(559 de inwoners, gewaarseiiuwd door aardscluiddingen, bijtijds naar

Nila en Damar konden vluchten, werden zij i]i Februari 1660 onver-

wachts door de uitbarsting overvallen, zoodat zij bijna allen luiii

le\en verloren.

Er volgen gedurende dt' 17'' eeuw nog twee uitbarstingen. (Mnlixiil

de ééne, die op J8 Januari i663, werd slechts kort door den toen-

maligen gouverneur van Banda, Johan van Dam, vermeld, dat Tecuw

,,
gesprongen" was ').

De andere, in 1693, werd eveneens slechts ter loops en wel door

NrcoLAAS WiTSEN Vermeld, waar hij in aansluiting op eeji bericht

over eene eruptie op het eiland Seroea zegt: ,,otliers have begun lo

open theraselves and to cast out Fire, as in the Isle Cliiaus"').

Leopold von Büch heeft — weliswaar — gemeend, dat dit bericht

betrekking moest hebben op het tot de Sangi-eilanden behoorend

Siuu [Sijau]*). Mtiar het is duidelijk, dat wel Tjau of ïijau |Téon)

in het Engelsch als Cliau getranscribeerd kan worden, maar niet

Siau. Biutendien was in het bedoeld bericht slechts s|)rake van

eilanden in de Banda-zec.

Gedurende de iWe en Jite eeuw verneemt men hoegenaamd niets

over de vulkanische werkzaamheid van het eiland. Eerst op 3 Juni

1904 heeft opnieuw eene eruptie plaats gehad, bij welke gelegenheid,

zooals het korte bericht vermeldt, de tuinen van het aan de west-

zijde gelegen dorp Mèsah verwoest werden ^).

De naam van den vulkaan van Téon wordt gezegd Voenoeweri

(lees Foenoeweri) te zijn °).

1) P. A. Leüpk. Uitbarsting van den brandenden berg op het eiland Tceuw

Bijdr. t. de T. L. en Vk. (3) VI. 1871, biz. 231.

-) W. E. VAN Dam van Issei/i'. Mr. Johan van Dam, Gouverneur van Banda

1661 en van Amboina 1665. De Indische Gids. XXX. 1. Amsterdam, 1908, blz. 187.

s) Account of the sad Misschief befallen the Inhabitants of the Isle of Sorea.

Plulosoph. ïransact. XIX. London, 1695, blz. 51.

*) Physicalische Beschreibung der Ganarischen Insein. Berlin, 1825, blz. 376, ook

Gesammelte Schriften Ili. Berlin, 1877, blz. 580.

5) Nieuwe Rotterdamsche Courant, Dinsdag 17 Januari 1905, Tweede Blad, blz. 3.

*) J. G F. Riedel. De sluik- en kroesharige rassen tusschen Selebes en Papoea.

's-Gravenhage, 1886, blz. 466. — Zeeraansgids voor den Oost-Indischen Archipel

V. 'sGravenhage, 1908, p. 14.

25

Verslagen der Afdeeliug Naluurk. Ül. XIX. A". 1910/11.
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Botanie. - De heer Went biedt ceiic iiicdedculiiig aan vuii den lleor

A. A. L. RuTGKKS : „De iurloed dar tinnpefaluur op den

geotropischen praesentatietijd bij Avena satlvn."

(Mede aangeboden door den Heer J W. Moll).

§ 1 . /n/eidi.ii<;.

In de jaren lüori en IW)H zijn van de iiand \an Bi.ackman een

tweetal artikelen ') versclieiien, waarin de invloed der temperatuur

(i|i |)liysiologisciie processen in het algemeen i)esproken werd, terwijl

de i^clirijver bovendien in hot eerste dezei' artikelen zijne nieuwe

beschouwingen over dil onderwerp toetste aan een bijzonder geval

en aantoonde, dat de door Mejuffrouw Mattmaei verkregen resul-

taten over de assimilatie als temperatunrt'unctio ) zijn theorie be-

vestigden.

Een der liooldpunlen in Hi.ackman's betoog is de stelling, dat ook

op physiologisch gebied de regel van van 't Hoff over de reactie-

suellieid als temperat uurfunctie gelden moet. Deze regel zegt, dat-

voor bepaalde chemische omzettingen de reactiesnelheid 2 a 3 maal

gi'ooter wordl voor iedere HV C. stijging der temperatuur.

Het verband tusschen de temperatuur en een physiologisch pi'oces

woi-dt algemeen weergegeven door een kromme met een buigpunt,

de zoogenaamde oi>liniumkromme. Blackm.vn beweert nu, dat dit

buigpunt zijn ontstaan dankt aan secundaire invloeden, dat dus het

optimum geen primaire, algemeen geldende relatie uitdrukt tusschen

de temperatuur en een physiologisch proces.

Aan de hand der voor dit doel bruikbare cijfers toont Blackman

verder aan, dat in het algemeen de regel van van 't Hoff op bota-

nisch gebied doorgaat voor temperaturen, ongeveer tusschen lO'^ C.

en 27' C. Boven 27^ C. heeft een snelle daling plaats, zoodat bij

hooge temperaturen op \erre na niet die waarden bereikt worden,

welke men door berekening met den regel van van 't Hoff zou

kunnen verwachten.

Bij de verklaring van dit verschijnsel brengt Blackman een nieuw

gezichtspunt op den voorgrond, waar hij wijst op den tijdfactor, die

hierbij in het spel komt. Bij hoogere temperaturen wordt een te lage

waarde gevonden tengexolge van den schadelijken invloed dier tempe-

raturen. Hoe langer de planten aan deze schadelijke temperaturen

1) F. F. Blackman, Optima and Limiting Factors, Annals of Botany, Vol. XIX, 1905.

F. F. Blackman, Opening Address of the Botanical section of the Brltish Asso-

cialion. Nature, Vol 78. 1908.

2) G. L. G. Matthaei, Experimental Researches oii Vegetable Assimilation. Phil.

Trans. Series B, Vol. 197, 1905.
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blootgesteld blijven, des te grooter is de beschadiging. Dus ook om-

gekeerd, hoe kortei- zij bij die temperaturen vertoeven, des te geringer

is de beschadiging der functie. Nu meent Blackm.vn, dat men de

theoretische waarde volgens den regel van van 't Hoff zou vinden,

indien men slechts kon waarnemen na een voorverwarmingstijd van

O minuten. Deze waarde na een tijd O is echter niet experimenteel

te bepalen, waarom Br.ACKMAy de toevlucht neemt tot extrapolatie

uit de kromme, die gelegd kan worden door de punten, voorstellende

de waarden, verkregen na een voorverwarmingstijd van telkens

korteren duur. Op deze wijze exlrapoleereride uit de tijdkrommen,

door MejufiVouw Mattiiaki verkregen voor de assimilalie bij liooge

temperaturen, vindt Blackman inderdaad waarden, die \rij goed over-

eenstemmen met de volgens den regel van van 't Hoff bei-ekende.

Uit deze beschouwingen volgt tevens, dat het optimum \'erplaats-

baar moet zijn met den tijd van waarneming. Indien men de proef-

objecten slechts korten tijd verwarmt vóór de waarneming, zal het

optimum bij hoogere temperaturen gevonden worden, dan na langere

\oorverwarming.

Hoewel de schrijver blijkbaar overtuigd is, dat zijn theorie toe-

passing zal moeten \inden op het geheele gebied der plantenphysio-

logie, zijn er toch processen, die hij nog niet binnen den kring zijner

beschouwingen weet te trekken, tenminste aan liet slot van zijn tweede

artikel heet het : ,,Finall\-, superposed ui)on this comes the lirst cate-

,,gorj of phenomena that we are content still to regard as stimu-

,,latorj" — ,,From our present point of view vision does not extend

,,to the mistj conceptions of stimulation upoii our horizon."

In het onderzoek, waarvan hier eene voorloopige mededeeling

geschiedt, is eene poging gedaan, om ook op het gebied der zuivere

prikkelphysiologie de door Blackman ontwikkelde ideeën toe te passen

en hunne algemeen-geldigheid aan de feiten te toetsen.

^ 2. Methode.

Ten eijide den teinperatuursinvloed in verband met den tijdfactor

na te kunnen gaan, werden de proefobjecten (coleoptielen van Avena

sativa) vóór en tijdens de proeven gedurende bepaalden tijd bij die

temperatuur gehouden, waarvan de invloed bepaald moest worden.

Na een bepaalden tijd van voorverwarming werden de haverkiem-

I)lantjes dan onder een hoek van 90° gedurende eenige minuten met

behulp van de zwaartekracht geprikkeld, en daarna weer vertikaal

geplaatst bij 20° C. Op deze wijze werd voor temperaturen tusschen

0° C. en 40° C. de praesentatietijd bepaald na verschillenden duur

van voorverwarming. De verwarming geschiedde in een speciaal voor

dit doel geconstrueerden thermostaat, die electrisch verwarmd en door

23»
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oen i'lcrlriscli(;ii regiilalcur op rimshiiUe teiupcralimr ^elioiidcii word,

/.ootliil l)ij (Ie proeven nooil j;as gehi'uikl belioeCdo Ie worden, daar

dil liel geolro|»iïscli Uroinniiimsv ernioiren aannierk(>lijk scliaadl. Alle

proeven 'goseliiedden in de iiilin'uii'iKi iimcriclilc (ioiikcrc Uaniei' van

liel Hotanisfii Laiioralnriuiii (e rireciil (iiidcr leiding van Professor Wknt.

De belaiiüiijkstc rontenin-oiiiieji uaren gelegen in de inoeilijklieid

de lalxiratorinndnchl xojdot-nde znivei' te iionden en in de indivi-

dneele varialiiiilcit van het proefinatcriaal. Aan het eliinirieeren de/.er

tbntcnl>ronncn werd gruote zorg besteed, in de eerste plaats door de

atmosfeer zoo zuiver mogelijk te houden en vervolgens door voor

iedere |)rüef een zoo groot mogelijk aantal planten te gehruikcn.

Hepalingen werden gedaan om de 5° C en dan telkens na I, 2,

4, (), 12 en 24 uur \()or\erwarmen, tenzij uil de proeven bleek,

dat de tijdfaetor geen i'ol speelde ; dan werd xolstaan met twee

bepalingen.

§ ;i Ri'siillateii.

De resultaten \an <lil onderzoek zijn kort samengevat in de volgende

tabel. De horizontale rijen geven de waai'den voor den [Ji-aesentatie-

OVERZICHT DER PRAESENTATIETIJDEN.
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tijd lieliooreiule bij de temperaluiii- aan hel iiegiii der rij. De duin-

der voor\er\variniiig is aan liet hoofd der koloinnien aangegeven.

De praesentatietijd toont volgens deze tabel een duideiijlce af luuike-

lijkheid van de temperatuur, terwijl bij hoogere temperaturen de tijd

van voorverwarming- van groote beteekenis blijkt te zijn.

Vragen wij ons af, in hoeverre de regel van van "t Hüff hier

doorgaat, dan kunnen wij voor de bepaling van den temperatuur-

coëfficient niet zonder meer de verhouding der praesentatietijden

nemen. De praesentatietijd is zelf geen chemisch proces, maar kan

dienen als maatstaf voor het perceptieproces. Is de snelheid van dit

proces grooter, dan zal da praesentatietijd kleiner zijn, en omgekeerd.

We zullen dus \oor ile bepaling \an den tempei-atuurcoëflicient de

reciproke waarden van den praesentatietijd moeten nemen, of— wat

up hetzelfde neerkomt — in plaats van -^ juist omgekeerd —^ enz.

Wij vinden dan :

K„ 72' ^ ^ K, 16' K,„ 10'40'
-"- — = 6.8 ,

—^= ~- = 2.6, -^ ^ = 2..->
.

/v„ 10'40" 'a;, 6' 'A',„ 4'20"

A' 6' A,„ 4'20" A'
~i' = =2.6,-^" = =2.6.-^' = 0.93,
A„ 2-20" 'A,„ 1-40' K„
K,„ 1'40"
-^ = =0.0064 .

A„ 260'

Zooals uit deze coëllicienten iluidelijk l)lijkt, geldt de regel van

VAN 't Hoff voor den praesentatietijd bij geolropie van 5' C. tot 30^ C
Bij O' C zien wij eene [dotselinge stijging van den praesentatietijd,

waardoor de lemperatuur-coëfiicient van O' C op 10° C. de buiten-

gewoone liooge waarde tl8 bereikt. Mogelijk hangt dit samen met

den groeistilstand bij O' C.

Bovenstaande tabel geeft verder een zeer goed beeld van de be-

leekenis van den duur der voorverwarming. Van 0° C. tot 25° C.

is geen invloed van den duur der voorverwarming waar te nemen,

bij '.MV C. en hooger speelt de tijd factor in den zin van Blackman

een belangrijke rol.

In onderstaande figuren is het verloop van den praesentatietijd bij

3ü' C. en 35° C. als functie van den tijd van voorverwarming

grafisch \oorgesteld. Het meest opmerkelijke van deze min of meer

logaritlimisch verloopende krommen is het feit, dat de praesentatietijd

bij 3(r C. een dalende, bij 35' C. een stijgende lijn te zien geeft.

Dit wil dus zeggen, dat bij 30' C. de praesentatietijd afneemt onder

óen invloed der langere voorverwarming, bij 35° C. daarentegen toe-

neemt. De teni|)eratuur van 35" C. heeft dus een beslist schadelijken
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invloed, icrwijl de giinstifïe iiivlood van <!•> toniporatiinr van :{(»" C

eeiio lijdrmu'lie l)lijl<l ie /i.jn.
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de grootere snellieid der omzetting bij 30^ C. een grootere hoe-

veelheid van een enzym benoodigd is. De eerste vvericing dezer leiii-

peratnnr is een vernietigijig van een hoeveelheitl enzym en eerst

langzamerhand wordt een voldoende hoeveelheid enzym gevormd, om
een grootere snelheid van liet proces, dus een kleineren praesentatietijd

te verkrijgen. Of het hier inderdaad een enzym werking geldt, is

echter niet uit te maken.

Het ligt voor de hand, aan te nemen, dat niet slechts bij SO"" C,
maar ook bij hoogere temperaturen de gunstige invloed dier tem-

peraturen, die zich uit in een verkorting van den praesentatietijd,

zich eerst langzamerhand doet gelden. Alleen bij 35' C. en hoogcr

kan dit verschijnsel niet meer aan den dag treden tengevolge van den

veel sterkeren tegenovergestehien invloed dezer temperaturen. Slechts

op één manier kan hier nog iets blijken van het feit, dat de verkor-

ting van den praesentatietijd bij temperatuursverhooging niet onmid-

dellijk intreedt, ni. doordat na één of meer uren verwarmen niet die

waarden gevonden worden, welke wij naar Black.man's theorie zouden

verwaciiten. Dit nu is inderdaad het geval. De extrapolatie uit de

tijdkronnnen geeft hier niet de waarden voor een tijd O, die wij met

behulp van den i-egel van van" 't Hoi'f daarvoor uit de bij lagci-e

temperatuur gevonden waarden kiimien berekenen. Dit kan ook

niet, zoo de gunstige invloed der hoogere temperaturen een tijdfunclie

is, want dan beslaat deze theoretische waarde na een tijd O niet, maar

ligt het beginpunt van de tijdkromme voor een tijd O bij een hoogere

waarde voor den praesentatietijd. Deze zelfde omstandigheid verklaart

ook het feit, dat het optimum hier sleclils in zeer geringe mate

verschuifbaar is met den tijd van waarneming. Na 1 uur voorver-

warmen vinden wij een niet zeer duidelijk optimnin bij 25° C, na

12 uur \oorverwaruien is dit verschoven naar 30' C.

Het geheele verloop van den praesentatietijd als functie van de

tenijieratuur en van den tijd van voorverwarmen is weergegeven in

plaat I. De dikke getrokken lijn is de praesentatietijd bij verschillende

temperaturen na 1 uur voorverwarmen. Van 30° C. af wordt deze

lijn voortgezet door een onderbroken lijn, die de punten verbindt,

berekend met den regel van van 't Hofi', uitgaande van de bij lagere

temperaturen gevonden waarden. Bovendien zijn op deze plaat weer-

gegeven de tijdkromraen, die voor de temperaturen van 30^ C af het

verband lusschen den praesentatietijd en den duur der voorverwar-

ming weergeven. Daartoe is de abscisas als tijdas genomen, met

voor iedere temperatuur de ordinaat van die temperatuur als uit-

gangspunt. De stippellijnen, waarmede deze tijdkroinmen aanvangen,

verbinden de waaiden ge\'onden na 1 uur voorverwarmen, met de



waardoii, znnals <lio mot li('lnil|i \;in ilcn iv-i'! xaii \ \n 't IIoif lio-

rekoiui y.V]u.

^ 4. Veiyel/jkimj virt de, residliitea van (imlcir omlcrzoe/a'r.s.

lil tweeërlei rieliting geven de rcsnlliUcii van dil oiiderzook aaii-

leitiiiig lol vergelijking met diidere onderzoekingen. In de eerste

[ilaals moei gevraagd, in hoeverre vroegere mededeelingcn over den

iem|HM'alnm'iinlocd op den praesentaticlijd liij geotro[»ie door dil

onderzoek bevestigd worden, en in de tweede plaats moeten de resnl-

lalen van dit onderzoek gebi-uii\l worden liij de vraag naar dejiiisl-

lieid van de theorie van Bi.ackman.

('zAï'KK ') en l'iAcii ') Iiel)l»en, de eerste oij kiemwortei.s van fjupinus

alhiis, de tweede bij kiemplanleii van Vicia Faba, den invloed der

temperatunr op den jiraesentatietijd nagegaan. Czapek vond (laarl)ij

een dalen van den praesentatieiijd van O" (!. tol J5' (.'., van 1.5° (1.

tot 'My ('. een gelijkbiijven, ihiarna tot '.¥.)° C. eene stijging. liAcii

voikI van 14° C. lol :U)^ C'. een voortdurende daling, boven IHP C.

stijf^iiiL!,- van den praesentatieiijd. Beiden vonden dns in hoofdzaak

hetzelfde beloop, wanl hel constant blijven van den |)raesentalielijd

tnssehen lü^ C. en 30' C in Czapkk's proeven zal zeker wel aan

secundaire invloeden toegeschreven moeten worden.

Ook voor de geldigheid van den regel van van 't llori' zijn bij

('zAï'KK en liACH ciikelc aanknoopingspnnlen te vinden, al zijn linnne

waarnemingen niet volledig genoeg, om aan de cijfers nit dit oog-

punt veel waarde te hechten. Uit ( 'Zaim-'.k's cijfers kunnen we berekenen :

K 45' A',„ 7'.5
—5- =— = '2,'25 en uit de ciilers van Bach :

-—-=—— =3.75,
K,, 20'

•'

A,„ 2

waarden, die het niet onwaarschijnlijk maken, dal ook liij de door

lion gebruikte proefobjecten de regel van van 't IIofi' bij een meer

volledig onderzoek zou blijken door te gaan.

Slechts enkele onderzoekingen zijn er sedert het verschijnen van

Bi.ackman's eerste artikel gepubliceerd, waarin met zijne hierboven

besproken beschouwingen rekening is gehouden. In 1907 heeft Smith •')

in enkele regels medegedeeld, dat bij Hydrilla verticillata de adem-

halingsintensiteit van 7° C. lot 50° C. stijgt volgens de wet van

VAN 't Hoff met een coëfTicient '2.2 voor iedere 10^ C. stijging van

temperatuur.

') F. CzAPEK. Weitere Beilriigc zur Kenntniss der geotropischenRelzbcwegungen.

Jahrb. f. wiss. Botan., Bd. XXXll, 189^.

-j H. Bach. Ueber die Abbüngigkeit der geotropischen Priisentations- und Reak-

lionszeit von verscliiedenen Aussenbedinguiigen. Jaliib f. wiss. Botaii.. Bd. XLIV, 1907.

') A. M. Smith. Rcspirations of Hydrillii verticilliita. Proeoedings oltlio (laiiibridge

1'hil. Snc. Vol. XTV, 1907.
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In 1908 iini)lireer(le Baij,s ') cijfers over den i^roei van sciiiniinel

hyplieii, waaruit hij eonchuleerde, dat tiisschen 15° C. en 'Mf C.

de groei liier den regel van van 't Hoff \olgde.

In 1909 heeft Kuyper ') een uitvoerig onderzoek gepubliceerd o\cr

den invloed der tempei'atnur op de adcndiaüng, waarnit liij de con-

clusie trok, dat de theorie van Hlackma.n op de adeniiuding gedeel-

telijk \-an toepassing is.

Tot 1(P C. wordt in opeenvolgende uren een gelijke hoeveelheid

CO, uitgeademd ; van 10' C lol 20' C. is er een kleine stijging

in dn opeenvolgende uren : dan volgt eene periode, waai'in de (,'(>,-

productie schommelend is, terwijl boxen 40' C. een geregelde achter-

uitgang o|)treedt, die, gratisch voorgesteld, een ongeveer logarithniische

lijn geeft. De regel \an van 't Hoi'F geldt voor Pisum en Trilicum

van O'—20' C, voor Lupinus tol 25° C, de coëfticient voorlO'C.

tcmpcraUuu-stijging ligt lussclien 2 en 3. Het 0|)timum is verschuif-

baar met den lijd van waarneming. De cxlrapolalie uit de tijdkrommen

Ier \ erkrijging van de waarden na een tijd O leverde niet de waar-

den, die men zou moeten verkrijgen, zoo Bi^ackmax's theorie hier

Icn volle opging.

De resullaten der genoemde oiulerzoekingen waren alle in meerdere

of mindere mate een bevesliging van de theorie van Bi.ackman ; zij

geven dus geen aanleiding lol eene meer in bijzonderheden atdalentle

bespreking. Wel is dit het geval met een in 19J0 verschenen stuk

van VAN Itkkso.n en Mejuffrouw van Amstki, '), waarin de schrijvers

lot de conclusie komen dal de theorie van Bi.ackman verworjjen

moet worden. Daar ik oj) grond van mijn (mderzoek lot de legen-

overgcslelde gevolgtrekking gekt)men l)en, wil ik in korte trekken

uiteenzellcn, in hoeverre naar mijne meening de cijfers van van

Itkrson tegen Br,ACKMAN's theorie gebruikt kunnen worden.

Bij de bei)aliiig van den lemperatuurinvloed op de alcoholgisting

\inden de schrijvers de volgende waarden voor den temj)eraluur-

coëfiicient bij tempei-aluren beneden het ojtlimum :

V V V V^" = 2,3, -''i^ 2,0,—"= 1.8, ^^=r 1,5.
Y V V V

Op grond van deze daling van den leai])eratuurcoëtllicient bij

1) W. L. Balis. Teinporature and Giowtli. Annals of Botany. Vol. XXII. 1908.

-) J. KuYPEB. De invloed der lempeiaUiur op de ademhaling der hoogere planten.

Diss. Utrecht. 1909. Ook verschenen in het Recueil des Trav. Botan. Néerl. Vol.

VII, 1910.

') G. VAM Iterson Jn. en Mojulï'iouw •!. yan Amstel. Over het temperaUiur-

optimum van physiologische proceseen. VitsI. v. d. Wis- en Nalumk. afd. v. d.

Kon. Ak;ul. van Wi'lcnscliappeii. lOlO.
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slijgiiifi; (Ier (omperjiliiiir hesliiifon de sclirijvei's : „Met don moesten

„nadruk moet er dan ook op gewezen worden, dat reeds op grond

„van het verloop dor o|)timumkronime beneden schadelijke lempe-

„raturen do llieorie van Duclaux en Hlackman moet verworpen

„worden".

Doze eoncluiie is niet gewettigd, want ook voor chemische reacties

in vitro is een dergelijke daling van den temperatuiircoërticient waar-

genomen. Zoo vond Pi.OTNiKOW ') den temporal mnroëflficiont (i. 2 voor

de reactie tusschen aelhyleen on broom bij — 78^ C. Tkautz en

Voi.KMAN -)
geven voor de verzecping van aothylacolaat door baryt-

water do volgende waarden voor den temperatuurcoëflicient :

10° 20° 30° 40" 50° 60°
_- = l,9G -r=2 04— = 1,90—-,= 1,75—- = 1,60 —- = ),45.
0° 10° 20° 30° 40° 50°

Voor de verzeeping van proi)ylacelaat werden de overeenkomstige

waarden: 1.63, 2.t)U, J.81, 1.70, 1.55, 1.43.

Ook CüiiEN ') wijst er op, dat de temporatnu rcoëfTicient bij een

chemische reactie bij verandering van tempeiatmii' in het algemeen

aan verandering onderhevig is. Bij hooge leni|)eraturen neemt de

teniperaluurcoëtïicienl af, bij lagere stijgt hij.

De tweede reden, waarom van Itkrson meent ISlackman's tlicorie

voor onjuist te moeten verklaren, is gelogen in hel feit, dal de kromme,

die het verband lusschon de alcoholgisling en de tempcratuui' weer-

geeft, t)ok voor ecu voorverwarmingslijd van O minuten oen gepro-

nonceerde optimunüirommo is. Ook aan dit bezwaar is, naar ik

meen, door de schrijvers te veel gewicht gehecht.

Verschillende punten kunnen ter verklaring van dit verschijnsel

worden aangevoerd.

In de eerste plaats het reeds genoemde feit, dat de tem[)eraliiur

coëfficiënt bij stijging van de Icmperatuur afneemt.

Vervolgens moet er op gewezen worden, dat de regel van van

't Hoff op botanisch gebied een benaderingswet moet zijn, daar het

levend organisme niet zonder meer als een homogeen systeem be-

schouwd mag worden. Zelfs komt hier in dit geval nog oen bijzon-

dere factor bij, waardoor een belangrijke afwijking bij hooge tempe-

raturen reeds a priori waarschijnlijk wordt. De reactie gaat hier

tusschen de zymase, die binnen den celwand opgesloten is en de

1) J. Plotnikow, Reaktionsgeschwindigkeiten bei tiefen Temperaturen. Zeitsch. f.

phys. Chemie LIll, 1905.

-) M. Trautz, en K. Th. Volkmann, Der Temperaturkoëfficient chemisclier

Reaktionsgeschwindigkeiten. Zeitschr. f. phys. Chemie LXIV, 1908.

3) E. CoHEN, Vortriige für Aerzte über Physikalische Chemie. 2e Aufl. Leipzig,

Engehiiann. 1907.
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suikeroplossing' daar buiten. De om/.elting- kan dus alleen jilaats

hebben, wanneer de suiker naar binnen diffundeert en de reactie-

producten in tegenovergestelde richting naar buiten diffundeeren.

Waar nu per 10° C. temperatuursverliooging de ditTusiesnellieid slechts

ongeveer 207o stijgt ') en de gistingssneliieid 150 a 200° „, laat zich

verwachten, dat bij hoogere teni[)eraturen de gistingssnelheid aanzienlijk

onder de tlieoretisciie waarde zal blijven tengevolge van de niet

snel genoeg verloopende dilfusie.

Tenslotte moet de mogelijk lieid gesteld worden, dat ook bij de

alcoholgisting de gunstige invloed der hoogere temperaturen zich eerst

als een tijdfunctie doet gelden op dezelfde wijze als in dit onderzoek

bij 30° C. gezien werd, en dat dus ook hier de theoretische waarden

volgens den regel van van 't Hoi^'F in wei'kelijkheid niet bestaan.

Immers, duurt het eenigen tijd, vóór de reactiesnelheid op de bij de

temperatuur behoorende hoogte gekomen is, dan zal deze hoogte

nooit bereikt worden, daar, vóór dit geschied is, de schadelijke

invloed der hooge temperatuur zijne werking reeds zal hebben doen

gevoelen. De waarden, verkregen voor de reactiesnellieid bij hooge

tempei-aturen, zullen dan, vooral na korten tijd van voorverwarming

lager zijn dan volgens Bl.vckman's theorie het geval moest zijn. De
waarden, daaruit geëxtrapoleerd voor een tijd O zullen eveneens te

laag gevouden woitlen.

Onze resultaten samcm alleiiil kunuen wij dus zeggen, dat Blackman's

theorie door het onderzoek naar den leuiperaluursinvloed op den

praesentatielijd bij geotropie in hoofdzaak bevestigd wordt, terwijl de

dusver verschenen onderzoekingen, die met deze theorie rekening

hielden, geen reden geven deze theorie te verwerpen.

Door dit onderzoek is tevens gebleken, dat ook op het gebied der

zuivere prikkelpiiysiologie de wetten der ])hjsisehe ciiemie voor toe-

passing vatbaar zijn.

Voor de perceptie van den zwaartekrachtprikkel volgt uit dit

onderzoek, dat de perceptie zich ten opzichte der temperatuur gedraagt

als een chemisch proces.

1) K. GoHEN, Vortrage fiir Aerzlp iiljer Physikalische Cllicniie. 2e Aiifl. Leipzig.

Engelmann. 1907, blz. 120.
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Natuurkunde. — De Heer k.\.\ii',ni,iN(;ii Onniw biedt aan iue<le-

(leeliiig N°. 118 uit liel Natuurkundig Laboratorium te l.citlcii:

('. A. CuOMMKi.is, „IsothiTini'ii rail i'i'n-ntdiiiliif slofhii ni Innnit'

binaire mmgsels. \'
I . ('oiirislrerende vloeistof- cii t/iimpdii'/if-

heden raa arijon ; berekenimj van. de kritische dichtlteul rnii

nrtfOii.

(Mede aangeboden iloui- den lUcr H A. Lorentz).

^ 1. iJe iiuii'litiiig der proeven Ier l)e|ialiiig \au de daui|(spaii-

uiiigeu van argon boven — 14Ü^ kort geleden medegedeeld') stelde

mij in slaat, bij dezelfde temperaturen, waaiiiij de dampspannings-

liopalingen verricht werden, do waarden van het verschil \an de

i'oëxisteercnde vloeistof- en dampdichtheden af Ie leiden. Zooals nl.

in § 2 en 3 van het tweede gedeelte van de zooeven aangehaalde

uiededeeling is vernield, werd bij de beide metingen, die eene danip-

spanningsbepaling vormden, zoowel de stand van den argon-menis-

eus in het reservoirlje op lage tempeialnur, als de stand van den

kwik meniscus in den steel van den piëzometer (die zich in een

waterbad van + 20' bevond) afgelezen. Aangezien nu de door-

sneden van reservoirlje en steel l)ekend waren, de lemperatnur van

het waterbad afgelezen werd en bovendien uit binneid<orl door Prof.

K.vMKiïiJNon Onnks en mijzelve te publieeeren isothermen van argon "),

de dichtheid van het gasvormige argon in den slecl berekend

kon worden, waren alle gegevens aanwezig tot het berekenen

van hel verschil van vloeistof- en dampdiclillieid. Immers, de massa

van hel gas, dat er bij het einde der cojidensalie minder in den

steel is, dan bij den aanvang, is gelijk aan de massa van de lusschen

de beide metingen gevornule vloeistof, verminderd met de massa

\an den verzadigden damp, die de bij het eind der condensatie

door de vloeistof ingenomen ruimte bij den aanvang der condensatie

vulde. Bij de berekening werd voor het volumen van den glazen

roerder in het reservoirlje eene correctie aangebracht.

§ 2. De idtkouisten maken geen aanspraak op een even groot e

nauwkeurigheid als die der dampspanningsbepalingen in de aange-

haalde mededeeling. De nauwkeurigheid kan gescliat worden op

1 a 17» °/„. Het feit echter, dat er in hel onderzochte gebied nog

') G. A. Grommelik, Zittingsversl. Kon. Ac. Amsterdam, April 1910, Gomm.
Pliys. Lab. Leiden, N". 115. Kortheidshalve zullen wij deze mededeeling, die nog

dikwijls aangehaald zal worden in den lext met comm. 115 betitelen.

-) Van de uitkomsten van deze isothermbepalingen !.-; in deze mededeeling

liciliaaldclijk gebruik gemaakl.
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niets aangaande (ie vloeistut- en danipdiclitiieden van argon l)eiven(l

is, sclieen mij toe de publicatie te rechtvaardigen. De berelveningen

(waarbij natuurlijk werd afgezien van de geringe verontreiniging van

het argoii'i konden alleen uitgevoerd worden met de series VI, V,

III en IV, en II van Comm. 115, aangezien bij de beide series VIII

en IX, waarbij de temperatuur zich reeds in de onmiddellijke nabij-

heid van de kritische temperatuur bevond, de meniscus te bewegelijk

was om eene eenigszins scherpe aflezing toe te laten.

De verkregen resultaten zijn in de \'olgende tabel samengevat.

De indices 1 en 2 hebben, als gewoonlijk, betrekking resp. op den

\loeistoi- en damptoestand ; de dichtheden zijn opgegeven ten opzichte

van water \an 4°.

Datum
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bc|mliiig \aii ilo krilisclie diclillicid iiicl hrliul]) \aii den diaineter

in ('oinni. N". 115 word fj;el)riiik f^cinaakl, kimiion zij sleclits zeer

oimanwkourig worden afgeleid. Immers deze bepalingen strekken

zicli slechts uil over een temporatnurgeliied van (j°, nl. van — 189 'tot

—183° op groolen afstand van de krilisclie temperatunr; een ver-

schil in de fonten van Imnne uiterste waarnemingen van 0.27o veroor-

zaakt een fout in de ki-itische dichtheid van ruim U"/,,. En eenc geringe

[trocentisciio afwijking in de kritische dichtheid gaat sterk vergroot op

de dampvoliiniiiia over b.v. bij —130° ruim 4 maal, bij —134° ruim

7 maal en bij —140° 13.5 maal vergroot. Toen dan ook de waarden

van f/, en (/„, berekend met de in Conim. no. 115 gebruikte schat-

ting van (II, volgens B.m.y en Donnan, (die (),49() opleverde) en de

daaruit afgeleide punten \an de grenslijn in het />/'-(bagram der

argon-isothermen werden uitgezet, en daarnaast geteekend woi-den de

experimenteele waai'den der dampvolumina uit eenige nanwkeurige

isothermcn beneden de kritisciie temperatuur verkregen door eene

extrapolatie, die slechts zeer weinig buiten het onderzochte gebied

reikte, bleken deze daarvan sterk af te wijken.

Ik heb dus op van Baly en Donn.\n onafhankelijke wijze di: trachten

te bepalen ten einde met hunne vlooistofdiclilhoden, beschouwd als

de bepaling ^an f/, -j- (7^ voor een enkele temperatunr ver \an de

kritische temperatuur, de constanten van den diameter te vinden. Dit

kan geschieden met behulp van de in Comm. no. 115 medegedeelde

dampspanningen en van de nog ie publiceeren i.sothennen, waarvan

in § 1 \'an deze mededeeling gesproken werd.

Immers in 't kritische punt geldt de vergelijking

^dTj, \dTjcoe.

De waarden van I ^— 1 zijn bij groote benadering onafhankelijk

van de temperatuur ') en werden voor eenige opeen volgende dicht-

heden in de buurt van de kritische dichtheid afgelezen uit de gra-

phische voorstelling in het py-diagrani van eenige nauwkenrige

isothermen dicht boven het kritiscii punt die mij ten dienste stonden.

Deze waarden gelden dus ook voor de kritische temperatuur zelve.

1) M. Planck, Ann. d. Phys. (4). 15. 4.57. 1882. Keesom vermeldt Zitt.versl.

Nov. 1901. Gomm. 75 een drietal bewijzen van Van der Waals afkomstig. Een

daarvan wordt vermeld in Van der Waals—Kohnstamm, Lehrbuch der Ther-

modynamik. I, pg. 35 en 36.

2) of. W. H. Keesom, Zitt.versl. Oct. 1903. Gomm. N". SS, (pg. 5i). Diss

Amsterdam 1904. pg. 86.
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De waaide \a» (
—

)
kon gevonden worden uit kortgeleden

medegedeelde gegevens'), nl. •

(
—

) =: 1.820. Door interpolatie
\dTJc0CX.k

tusschen de waarden \ an ( ^ 1 uit de isotiiermen werd aldus voor

de diclitiieid waarbij de betrekking {A) geldt, 0.509 gevonden.

In verband met deze afleiding moet er echter op gewezen worden,

dat reeds herhaaldelijk volgens de zooeven vermelde methode eene

andere uitkomst voor (4 werd gevonden dan die, welke men met

behulp van den diameter vindt en dat de uitkomsten volgens beide

methoden verkregen zoover uiteenloopen, dat de afwijkingen niet

uit fouten in de waarnemingen of berekeningen te verklaren zijn.

De langs beide wegen verkregen waarden moeten dus als van elkander

in 't algemeen verschillende, elk op eene bepaalde wijze te verkrijgen

expérimentesle gegevens beschouwd worden. Keesom ') vindt bijv. voor

het experimenteele kritische volumen van koolzuur met behulp van den

diameter 0.00418 en voor het volumen waarbij (.4) geldt 0.00443.

Verder vermelden Kameki,ingii Onnes en Keesom *"! dat Brinkman ') een

dej-gelijk verschil vond \'Oor koolzuur en voor chloormethjl, evenals

Mills') voor ethyloxyde, isopentaan en normale pen taan. Deze afwij-

kingen zijn steeds van dien aard dat de methode van den diameter de

kleinste waarde oplevert. Het zijn de afwijkingen tusschen de volgens

beide methoden gevonden waarden die Kamerlingh Onnes en Keesom ')

mede ertoe gevoerd hebben, de studie der storingsfunctie ter hand nemen,

welke functie deze en dergelijke afwijkingen in ouderlingen samenhang

zal moeten beschrijven. Totdat van argon het tegendeel zal zijn gebleken

en, wat niet onmogelijk is voor deze stof, blijkt dat beide waarden

samenvallen, dienen wij aan te nemen dat de gevonden waarde

{dic = 0.509) kleiner is, dan die welke eene toepassing van de wet

van den diameter op waarnemingen in de buurt van de kritische

temperatuur zou opleveren. En deze laatste waarde is het die wij

eigenlijk voor onze berekeningen noodig zouden hebben. Wij kunnen

echter voorloopig niet anders doen, dan de berekeningen uitvoeren

met de op de zooeven uiteengezette wijze gevonden waarde nl.

1) Gomm. no. 115, laatste pagina.

2) Zitt.versl. Febr. 1908. Comm. N°. 104a, vgl. ook H. Kamerlingh Onnes
en Mej. T. G. Jolles. Zitt.versl. Januari 1907, Suppl. 14.

3) 1. c.

*) I. c.

5) G. H. BRINK^LA.N, Diss. Amsterdam. 1904, pag. 43.

«) Mills, Journ of phys. chem. 8. 594 en 635. 1904.
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dk = O.öOi)

Wij vcrvvaiii'looy.oii bij (loze liaiidelwijxc ecu verscliil, djil aaii-

iiioi'kclijk grooter zou zijn dan liet vei-scliil van do nieuw gevonden

waarde niet de in eoinin. No. 115 gebruikte nl. f4 ^ ().4i>(), wan-

neer (lil verschil gelijk gesteld moelit worden aan de verscliillen die

de beide inetlioden om de kriliselie dielilheid te bepalen gewoonlijk

opleveren. Daar /ooals in liet begin dezei- § werd medegedeeld een

klein verschil in de waarde van r//.- voldoende is oin eene sterke

afwijking in de dampvolnmina te weeg te brengen is licl wel opmer-

kelijk, dat met de thans afgeleide waarde van <//, eene goede over-

eenstemming tnsschen berekening en waarneming verkregen wordt.

Dit moet dus daaraan toegeschreven worden dat het gebikt is, voor

(lic eene waarde te vinden, die voor de voorstelling van de eoexis-

teerendc vloeistof- en dampdiclitlieden met den diameter bijzonder

geschikt is, op grond waarvan verder vermoed mag worden dat bij

argon de l)eide methoden ter bepaling van de kritische diclrlheid

weinig niteenloopende resultaten zullen geven.

De berekeningen geschiedden iiii als volgt. Met behulp van de

boven medegedeelde waarde van <4, de onlangs medegedeelde waarde

van de kritische temperatniir nl. — 122\44 en de waarnemingen

van Bai.y en Donkan in de nabijheid van liet kookpunt van argon,

werd de diameter geteekend. Hierop werden afgelezen de waarden

van '/, ((/, -|- (/,) en ten slotte hieruit met behulp van de waargenomen

waarden van f/, — d, de grootheden d^ en (/. berekend. In de vol-

gende tabel zijn de resultaten samengevat. Volledigheidshalve zijn

er aan toegevoegd de dichtheden ten opzichte van de normale dicht-

heid nl. dA^ en (4i., (gewicht 1 L. argon onder normale omstandig-

heden = 1.782 Gr. volgens Ramsay en Travers ')) en de volumina

met betrekking tot het normaalvolumen, nl. v.i, en z'.i,, welke laatste

in verband met de uit Comm. 115 bekende dampspanningen dienden

tot de constructie van de punten van de grenslijn in het pr

diagram.

Serie
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. De bijgevoegde ligiiiir stelt vooi' de met behulp van de boven-

vermelde waarden van (//,, c/, en d^, de vloeistofdiclitlieden van Baly

en DoNNAN en de kritische temperatuur — i22°.44 (Comni. 115)

geconstrueerde kronnnen voor de vloeistof- en dampdichtheden be-

nevens den rechtlijnigen diameter.

De ongedwongen wijze waarop de krommen door de |)unten konden

worden getrokken wijst er reeds op, dat geene groote afwijkingen

\'an de wet van den rechtlijnigen diameter, die als groiidslag voor

de berekeningen gediend heeft, bij argon vei-wacht behoeven te worden.

Alleen de punten van serie V (— 134''. 72) sluiten blijkbaar niet goed

aan de kromme tuin, wat uit een waarnemingsfout te verklaren zal

zijn.

§ 4. Voorstelling der luaarnemmjen door formides.

a. Hiervoor is het meest geschikt de zuiver empirische formule van

Keesom ') die wij kunnen schrijven in de vormen :

dk

d

dk

1 ^^(i-f) + s(i_t)'
I

^ = 1 J^ A{\-:)-B{l-iy
\

(i)

waarin A, B en ). constanten zijn en t de gereduceerde absolute

temperatuur voorstelt.

Trekt men deze beide formules van elkaar af, dan vindt men de

volgende eenvoudige uitdrukking voor de waargenomen grootheid

rfi

—

d^ :

d, -d, =2dkB{l - ty.

Met de uit de vvaarnemingsgrootheden bepaalde constanten

X = 0.3795 en B = 1.999

levert deze formule de volgende aansluiting :

Serie
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de fOiislaiiU' ,1 in ili, dan \iiiili men incl .1=0.9758 de volgende

aixnsliiitiii^ van dr wiiarden van */, en (/.. aan foiin (1).

Serie
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Natuurkunde. — De Pleei- dv liuis liiedt eciie inededeeliiig aan

uit liet Bossclia-Laboratoriiim: „Een verbeterde halfring-electro-

magneet II".

Onlangs besciireef ik een nieuwen vorm \an haltVing-electroniag-

ueet benevens enkele daarmede verkregen uitkomsten '). Thans ver-

oorloof ik mij nog eenige metingen mede te deelen, alsmede toepas-

singen voor bijzondere doeleinden, die in den laatsten tijd weer meer

op den vooigrond traden.

Invloed der poolwindingen. De destijds gegeven afbeelding ver-

toonde de windingen zooals zij door een reehtlioekig gebogen flens

in twee afdeelingen gesplitst worden: n) de poolwindingen,
die zich in de nabijheid der poolstnkken bevinden en wier werking

nog door bijzondere losse poolklossen kan worden versterkt ; i^) de

k r i n g w i n d i n g e n om de overige deelen van den magnetischen

kring. Een tweede exemplaar werd thans op eenigszins andere wijze

gewikkeld en geschakeld ; het veld werd onder verschillende omstan-

digheden opnieuw bepaald met behulp van een ballistischen draaiklos-

galvanoraeter ; deze werd door een norraaal-solenoïde geijkt en de

evenredigheid der aflezingen gecontroleerd. Een klein proefklosje

werd \ervaardigd van 3 mm. middellijn en 0,3 mm. dikte ; de

gebruikte koperdraad is blank 0,025 mm. dik, omsponnen 0,07 mm.,

en werd in coUodium gewikkeld. Het gezamenlijke windingsvlak

der 45 windingen bedroeg 1,544 cm"., bepaald door vergelijking

met een slechts iets kleinereji uitgemeten normaalklos van 1,530 cm".

De uitkomsten vindt men in onderstaande tabel :

Eindvlakjes

:
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Deze waaidni zijn noi;; iels liooger dan de vroeger iiiedegcdeclde

;

do oerslc liuiioiwaarden xijn weer lineair geëxtrapoleerd en alle

zijn lieel wal grooler dan nit een verzadigingsw aarde van ongeveer

171Ü ('. (j. S. ') volgens de gewone ibrmides hcrekend worden kan.

De/.e nit een em])iriseli oogpnnl zoo gunstige oni.slandiglieid is voorshands

moeilijk verklaarbaar. Sub a) vindt men de enkel mei poolwindingcn

(13.') kiloampère-windingen) gemeten \clden ; sni) n, //) die met

pool- en kringwindingen (255 K. A. W,) verkregen werden. Het

blijkt dns wel afdoende, zooals te voorzien was, dat de invloed van

eerstgenoemde zeer aanmerkelijk overweegt; onder sommige omstan-

diglieden bedrai\gt liet aandeel van laatstgenoemde slechts één

percent van het geheele veld ; in andere gevallen is het trouwens wel

grooter. Toch lijkt het mij om verschillende redenen niet gewenscht

die ndnderwaardige windingen geheel weg te laten zooals bij het

type Rühmkohff van oudsher gebruikelijk is.

Ter bcstudeering van dit vraagstuk — tevens van belang met

't oog op de technisch economische constructie der veldmagneten

in 't algemeen — onder beter bepaalde omstandigheden, werd van

een volledigen ring-electromagneet gebruik gemaakt, die met 12

afzonderlijke klossen volgens het schema van Fig. 1 voorzien is.

Deze werden nu op allerlei wijzen geschakeld, echter altijd zoo dat

gelijk genummerde klossen, sjmmetrisch t. o. v. de luchtspleet, twee

aan twee stroom kregen. Uit een groot aantal opgenomen veldkrom-

men — als functie der kiloampèrewindingen — bleek dat tot

omstreeks '/s oï "/s verzadiging het azimuth der klossen onver-

schillig blijft, zooals vroeger algemeen werd aangenomen. Hoe hooger

men echter het ijzer verzadigt, des te meer begint de werking der

klossen nabij de luchtspleet te o\erwegen, zoodat hun invloed dan

bepaald wordt door de rangorde der nummers in Fig. 1. Dit is in

overeenstemming met den verzadigingsregel van Kirchhoff ; ook P.

Wkiss vestigde hierop de aandacht. Daarentegen postuleerde J. Hop-

KiNSON geen dergelijk verschil, in zijne bekende theorie \an den

magnetischen kring; desalniettemin werd men in de elektrotechniek

mettertijd empirisch tot dergelijke opvattingen bekeerd. Naarmate

men dynamo's en motoren meer ging verzadigen en de luchtspleten

vernauwen — de waarde der inductie stijgt thans wel tot 20000

C. G. S. — liet men ook de veld wikkeling zooveel mogelijk naar

de ankerruimte opschuiven ; begrensd wordt deze neiging ten slotte

door het feit dat een gegeven aantal windingen opeengehoopt hooger

1) E. GuMLicH. Elektfotechn. Zeitschr. 30, p. 109ü, 1909. P. Weiss, Journ. de

Pliys. (t) 9. p. 373, 1910. Vurji'. ook B. Beattie en H. Geur.vkü, tlic Electriciau,

64 p.p. 7,")0, 811, 1910.
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weerstand heeft dan wanneer zij gelijkaiaüg verdeeld zijn en dus

gemiddeld een geringeren omvang verkrijgen.

Vervnl-poolstukken komen te pas bij onderzoekingen in een niet-

uniform veld ; het is hier de pU^ats de inrichting te beschrijven, die

in een vorige mededeeling werd aangestipt '). Het proefstnkje komt

hierbij op een plek in het eqnatorvJak, zoodanig dat zoowel Sp^ zelve,

alsook het dwarsverval d <'^i/dy en tevens het product -'Ac öX"»,,./ö// nog

zoo gi-oot mogelijke waarden hebben ; laatstgenoemd bepaalt de

uitgeoefende aantrekking of afstooting. Behalve aan dezen hoofdeisch

moet ook aan eenige practische voorwaarden betreflende de noodige

ruimte enz. worden voldaan. De berekening van een optimum zoude

uiterst moeilijk en zoo al doenlijk allicht tijdroovender blijken dan

de empirische weg waarbij op grond van velerlei ervaring de in

Fig. 2 afgebeelde vorm werd ontwikkeld. De assen der j)Oolstnkken

vormen een hoek van 25°; de poolspit.sen zijn met conische kernen

voorzien, wier afgeronde punten uilsteken. Het veld werd hier met

een geijkt bolvormig proefklosje van 3 mm. middellijn bepaald.

Over 't algemeen ligt binnen den nitspringenden hoek (richting -[- //)

het maximum van ^.^ ö-^^r/d// verder en is het platter en minder hoog

dan in tegenovergestelde richting (
—

//); bij toenemenden assenhoek

verwijdert het zich van het assensnijpunt A naar -j- ?/; de afstand der

spitsen en de stroomsterkte zijn van minder invloed op zijne ligging.

In Fig. 3 zijn eenige krommen geteekend, die hierop betrekking

hebben en bij de configuratie van Fig. 2 passen ; op tienvoudige

schaal stellen de abseissen ± y de afstanden voor van uit het assen-

snijpunt A. De ordinaten van I stellen het \old .L\ \oor in kilogauss

(rechter ordinatenschaal), die van II de waarde van -Ojö.pj/öy in

millioenen C.G.Ö. eenheden (linker schaal). Hierbij werd gewerkt met

een afstand der spitsen van 0,3 cm. en 50 kiloampère-windingen.

Het blijkt dus mogelijk een niet-uniform veld van meer dan 25 kilo-

gauss te benutten met een alleszins voldoende verval. Men kan nu

de kleine poolspitsen van de schoenen isoleeren, b.v. door hoorn-

schijfjes, of wel ze geheel door een ietwat plooibaar leeren taschje

omspannen zoodat b.v. immersie in vloeibare lucht kan worden

toegepast ; zoo kan men gemakkelijk in het temperatuurbereik van

— 200° tot -|- 200° werken. Voor pyromagnetisch onderzoek bij

hóoge!'e temperatui'en tot 1300° werd daarenboven een dergelijke

inrichting gemaakt, waarbij wegens de meerdere vereischte ruimte

het beschikbare veld slechts 15 kilogauss bedroeg.

1) H. DU Bois en Kötarö Honda, Deze Versl. 18, p 667, 1910. Verg, P. Curie,

Ann. Chim. i<i Fliys. (7) 5 p '205, 1895; Oeuvre.s p. 237, Paris 1908.
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Schu'mziemh' pool'iUdh'n. T>ouv Vamiovv qw Okoiumkwskv, daarna

door RiGiii werd liet ZiCKMAN-oliecl onderzoclil in slraalrirlilingcn, die

met de veldriciitinfj; een \villekeiirifi,en hoek i'> voiineii '). r>aatstge-

noenulc wees reeds op de nood/.akolijklicii! \an bijzondere clcctro-

niagneten voor di( d<iel en kon niel hciiulp van spils conisclie jjooI-

stnkken en klossen binnen liet l)ereik 42° <^ )><^ 90' waarnemen.

Toen oniani!;s dit vraa{i;stnk in veiliand met het spectrnin der zonne-

vlekken weer aan de orde kwam, weid het tiieoretiseii (k)or TjORKNTZ,

experimenteel door Zkkman en Winawkr opnieuw bewerkt "). Deze

breidden het interval uit van 90' lot 2(1": bij zóó spitse poolstnkken

wordt liet veld echter zeer verzwakt; met behulp van binnen de

poolstnkken ingelaselite glaspiisma's *) kon ook bij é('Mi enkelen klei-

neren hoek i>^lfi^ worden waargenomen. Tengevolge van een

ondeilioiid met den Heer Zkkman heb ik nu getraeht een inrichting

te maken, die veroorlooft den waai-ncmingshoek i> geleidelijk van

O' tof 90° te doen veranderen.

Binnen hot bereik 0° < i> •< 45' gaat de straleiigang „binnendoor"
;

deze kleine hoeken zijn van het meeste belang omdat de kritische

hoek i'>, \aii I.ohkntz bij een sterk veld vermoedelijk wel steeds bin-

nen dit interval zal liggen. De jioolspitsen (}^ en (l^ hebben (h'ig. 4)

als gewoonlijk een halven lophoek van 55" overgaande tol 57°; zij

zijn door een sterke onmagnetische vatting Y verbonden, die met

venstertjes voorzien is. Aan de achterzijde zijn zij bolvormig en in-

geslepen in de holle pannen der poolschoenen P^ en /-',, wier halve

toi)hoek 59' bedraagt. De boring B heeft den vorm eener eenzijdig

gelegen rechthoekige pvramide, die om den sli-alenkcgcl past, zooals

deze door de gewone conische voortzetting der boring B' in ])ool-

sclioen en verderen kern bepaald wordt. Uit Fig. 4 blijkt nn w-el

voldoende hoe men den hoek tusschen de veldas x'.c' en de stralen-

richting xx willekeurig instellen en aan den cirkelboog C aflezen kan.

Bij een bepaalden poolafstand zijn de kcgelinantels en bolsegmenlen der

beide poolspitsen — en dus ook die der poolschoenen — concentrisch

;

bij andere afstanden kan men door een kleine zijdeliiigsche verschui-

ving der kernen met de uitgeholde poolschoenen die bolojipervlakken

steeds tot dekking brengen.

2) N. Egoroff & N. Georgiewsky. Gompl. Rend. 124 p. 949, 1897. A. Piighi,

Mem. accad. Bologna (.5) 8 p. 277 (Fig. 3.) 1899. Verg. ook A. (Iotton, Ie Phénom.

Zeeman, „Scientia" No. 5. pp. 48, 74, Paris 1899.

'•) H. A. LoRENTZ, deze Versl. 18 p. 126, 1909. P. Zeeman & B. Win.awer, deze

Versl. 18 pp. 021, 889; 19 p. 233, 1910.

') Bij deze door Wehïheim Salomonson voorgestelde kunsigroep kan welüeht

het gebruik van een magncto-oplisch inactief ceriellnro-silicaal-ki'üonglas doelmatig

blijken; verg. H. du Bois & G. -I Elias, Vcrii. D. p1iys. Ges. 11 p. 710., 190'.



( 401 )

Deze inrichting voldeed; in onderstaande tabel vindt men cenige

metingen van het veld (in kilogauss), eensdeels met massieve spitsen,

Poolafstand
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iMist, ffomalc op; deze werd Iroinveiis i-eed.s doiir IJu.lii floc. fit.)

voor (lerf^clijUc doelciiidcn fjohniikl.

Met de besclircven iiiriclitiiig oiiderzot-lil de Ilccr Ki.i \s vomlipopi^-

het scliuiiie oinissie-effect bij enkele vonkspeclnx M. Zij kan onk in

andere gevallen bruikl)aar blijken, b.v voor liet l\KKH-effcc't.

Hesclionwt men Viu;. 4 nu eens als loodrechte doorsnede van

poolspitsen, begrensd iloor afgeknolte tweevlakken en evlinders, dan

heeft men een conligni'alie zooals die b.v. bij snaargalvanometers, bij

de waarneming der transversale dnbbclbreking en dergelijke haar nut

kan hebben. Men kan trouwens aantoonen dal de normale optimum-

waarde van den fweevlakkigen hoek in dit geval 2 X 'i"»"' bedraagt,

in plix;xts van 2 X 54" 44' voor <]cn kegel-tophoek. Den Heer Moiuus

OwEN ben ik voor de metingen der niagnelischc velden ten zeerste

verplicht.

Natuurkunde. — De Heer du Bois biedt namens den Heer G. J.

Ei.i.vs eene mededeeling aan uit het Bosscha-Laboratoriiim

;

„Oeer liet TjV.v.yw'i^-effect Oij einis-fielljncn in eene rickdnij, schuin

ten opzichte van de krachtlijnen"

.

(Mede aangeboden door den Heer Lorentz).

De veranderingen, die emissie- en absorptie! ijnen in een magnetisch

veld ondergaan werden tot dusver hoofdzakelijk slechts in twee

speciale gevallen bestudeerd, namelijk die, waarbij de richting van

het magnetisch veld samenvalt met de richting der lichtstralen, of

loodrecht hierop staat.

De theorie van het verschijnsel \oor hot geval, dat de lichtstralen

een willekeurigen hoek maken met de lichting van het magnetisch

veld, werd door Lorentz") ontwikkeld.

Proe\en van Zeeman en Wi.naweii ') hadden betrekking op de ver-

anderingen, die de absorptielijnen van natriumdamp in een magne-

tisch veld ondergaan bij scheeven doorgang van het licht.

In deze mededeeling vermeld ik de resultaten van enkele \oor-

loopige proexen met emissielijnen in een magnetisch \eld.

Als lichtbron bezigde ik eene gecondenseerde electrische vonk van

een inductorium van 30 c.m. vonklengte met WEHNEiT-onderbreker.

De primaire stroomsterkte bedroeg ongeveer JO ampère, de vonk-

1) Verg. onderstaande mededeeling.

2) H. A. Lorentz, Deze Versl. 18 p. 12G; 1909.

2) P. Zeeman en B. VVixawer, Deze Versl. 18 pp. 021, 889. 1009: 19 p. 233. 1910.
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leno'te '1 m.iii., terwijl parallel inc( de vonk vier Leidsche flesselien

gesciiakeid waren. Verder bezigde ik den eersten verbeterden halfring-

electromagneet van du Bois ') met de hierboven ") beschreven pool-

stukken, waarmede de hoek i> tiisschen veldrioliting en liohtrioliting

willekeurig van O' tot 45° veranderd kan worden. Voor grootere

lioeken werd de magneet om eene verticale as gedraaid en trad het

licht niet door de boringen uit, doch buiten om de poolstukken iieen.

De poolat'stand bedioeg 4 m.m., waarbij bij d^ = 0° een veld van

27 Kgs., bij ï)' = 45^ van 20 Kgs. bereikt werd. Als spectroscoop

diende het groote RowLANo'sche tralie, toebehoorende aan het üuiver-

siteit&laboratorium te Berlijn, door Geheimrat Prof. Rubens wel-

willend in bruikleen afgestaan. De waarneming geschiedde in de 3e

orde ; voorzoover de polarisatie door het tralie storend was, werd

deze geëlimineerd door het licht steeds op hetzelfde polarisalievlak

terug te brengen door middel van een - -micaplaatje. Dit was

echter slechts bij de eerste proeven, waarbij het intredende en het

uittredende licht een grooten hoek met elkaar maakten het geval
;

bij de verdere proeven was deze hoek door draaiing van het tralie

veel kleiner gemaakt en bleek het tralie geen invloed Ie hebben op

den polarisatietoestand.

De polarisatietoestand van het geëmitteerde liclil werd onderzocht

met een nicol, al of niet in verbinding met een --glimmerplaatje
4

Voor het onderzoek van elliptisch gepolariseerd licht werd dit laatste

met de optische as loodrecht resp. onder een hoek van 45° geplaatst,

en in beide gevallen de stand van het nicol bepaald, waarbij de

intensiteit van het uitgestraalde licht een minimum was. Zijn de

beide onderling loodrechte componenten van het elliptisch gepolari-

seerde licht resp. u = F cos (v t
—

•/) en v = Gt cos {v t
—

g), dan leert

eene eenvoudige berekening, dat de staud van het nicol, waarbij de

intensiteit van het uitgestraalde licht een minimum is.'o^

2F G
door t(j 2 'I

=z ~—— sin (/—</) voor het geval, dat de optische as van

't glimmer loodrecht staat, en door A/ 2 r/) = — cot (f—//), wanneer
de as een hoek van 45" met de verticaal maakt. Hieruit kunnen

j , F
dus steeds /

—

(j en — berekend woideu, waarmee de polarisatietoe-
G

stand van het licht bepaald is.

1) H. DU Bois. Deze Versl. 18 p. 118. IflOO.

^) II. DU Bois. Deze Versl. 19 p. i(M). 11)10.
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Eerst nam ik onUolc proeven mol oioetrorlen van koper, en koos

de lijn 510.575. Daar evenwel de splils^ing in het magnetisch veld

bij de koperlijncn betrekkelijk klein is, zoo nam ik de meeste proeven

niet de lijn 520.(520 van het chroomspectnim ; voor deze lijn deed

Mii.i.KK ') niclinii'en omtrent liet transversale ZKEM.VN-efTect.

Bij de kopcrlijn 5J0.575 was voor i'^r^lO" de middelste lijn v;ui

het triplet uiterst zwak zichtbaar, te zwak voor een hejialing van den

polarisatietoestand. Hij <>^20^ was ze dn idcl ijker (ofschoon nog zwak)

zichtbaar en bleek de trilliiigsrichling vi-ijwol horizontaal te zijn.

Eveneens was bij de chroondijn 520.()20 bij i> ^ 12' de middelste

lijn zeer zwak zichtbaar, de trillingsrichting maakte een hoek van

nagenoeg 3(P met de horizontale richting. Zelfs bij ^=10' was de

middelste lijn nog uiterst zwak zichtbaar; de hoek tiisschen trillings-

richting en horizontaal scheen ongeveer 40' Ie bedragen. Bij hoeken

& kleiner dan 10' kon de middelste component wegens te geringe

intensiteit niet meer worden waargenomen. Bij ih=l7^ bedroeg de

hoek tnsschen de horizontaal en de (rillingsriciiling nog slechts nage-

noeg 15", terwijl bij grootere waarden van y- de triliingsricliting

vrijwel horizontaal werd gevondjn; weliswaar waren er nog afwij-

kingen, doch w-aarschijnlijk moeten deze aan de onzakerheid \au de

waarneming worden toegesciu'even.

De hoek ih^ moet derhalve nagenoeg 10 bedragen,

Bij de buitenste componenten werden, Wiinneer de as van het

glimnierplaalje onder 45" stond, voor t steeds waarden gevonden

van nagenoeg 90', i'esp. ISO'', waarnit deriialve blijkt, dat de assen

der trillingsellipsen horizontaal en verticaal gelegen zijn. Voor waarden

van {h tot en met HO' werd het licht nagenoeg circulair gepolariseerd

gevonden.

Bij »> ^ 40° bedroeg de verhouding der assen 0.80 ; bij ö'^67.5°

0.39; wanneer men nagaat, dat coa 40" = 0.77 en C(W 07.5" ^ 0.39,

dan ziet men, dat de overeenstemming met de theorie eene \rij

goede is.

De onderlinge intensiteitsverhouding der componenten beantwoordt

niet geheel aan de theorie. De intensiteiten der uiterste en mid-

,
1 + cos- »

delste componenten zijn evenredig met respectievelijk — en

fl + 2 (o + l^o» — 1) i> cos ^ ,^ . ,. „ .,.,,•• j .'^—^ ^i—

!

'), mdien (h met al te klem is, zoodat

kil ten opzichte van /(/ mag worden verwaarloosd. In dit geval mag.

1) W. MiLLER, Ann. d. Phys. 24 p. 105; 1907.

-) H. A. LoRENTZ loc. cit. p. 136—131.
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daar tevens r tamelijk groot is vergeleken met g, voor de tweede

q cos d- sin' ^
-r^ , ,

uitdrukking gezet worden r= . De hoek i>, waarvoor de
V c/

intensiteit der uiterste en middelste componenten gelijk is, is gegeven

door

2 sin^ x> = J -j- COS' O-, hetgeen geet'f •> = 54°,

terwijl de gelijkheid der componenten bij ongeveer G7.°o werd waar-

genomen ; bij 45° was de middelste component nog duidelijk zwakker

dan de uiterste.

Geschiedt de waarneming met een nicol, dat de horizontale trillingen

doorlaat, dan zullen de uiterste componenten slechts de intensiteit

iios' if 1 -4- cos' ih cos'- {>

X -;,
= —z— bezitten.

1 -f cos''

»

2fi 2;j

De hoek r> voor gelijke intensiteit is dan gegeven door cos' d-

^

2 sin' d-, hetgeen geeft ö- = 35°, terwijl in dit geval gelijke intensiteit

werd waargenomen bij 27°; bij 35° was de middelste component

reeds sterker dan de uiterste. Ongetwijfeld hangen de waargenomen

verschillen samen mot het feit, dat bij zuiver transversale waar-

neming (il = !)()") de verhouding van de intensiteiten van de middelste

en uiterste componenten slechts nagenoeg 1.32 bedraagt, in plaats

van 2; bij waarneming door middel van een nicol werden namelijk

de componenten van gelijke intensiteit gezien, wanneer de richting

der doorgelaten trillingen een hoek van 4!l° met de horizontale

richting maakte. Ook in ander opzicht gedraagt de onderzochte

fhi-ooinlijn zich niet volkomen normaal : do middelste component is

duidelijk broeder dan de oorspronkelijke lijn, zoodat die wellicht

dubbel is.

Natuurkunde. — De Heer Lokkntz biedt eenc mededeeling aan

van den Heer J. J. van Laak : „fels over den vasten toestand." V.

(Mede aangeboden door den Heer F. A. H. Schreinemakers).

17. Ruim een jaar geleden publiceerde ik het vierde stuk van

deze Verhandeling over den vasten toestand. (Deze Verslagen van

J3 Juli 1909); het aldaar aangekondigde Vervolg moest echter tenge-

volge van allerlei storende omslandigheden tot heden worden uitgesteld.

Voor ik nu \erder ga met de nadere beschouwing van de coëxis-

tentie-kromme vloeibaar-vast, waarvan de vergelijking in IV door

mij werd afgeleid (fornude (1(5) <ip p. 99), wil ik die vergelijking
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ecrsl nog in eciiigszins cenvoiidigcr vorm brengen. Volgens {(i) en

{f)) o|) blz. 97 is nl. bij evenwicht:

RT loij Cl 1 = ((//.),nj/ (")

Hierin is (zie p. 5)8 boven):

dö' RT
^RTloc,—-—

-

dn^ f Ar "/.:''

A'7'-t,(y* + "/,,.) +
2rt

wanneer nl. v-h wordt vervangen door ;— , en rr, door ^/ (zie

— is, zoo gaat ('0. ^^^ deeling door A' 7',

1 \ i^

I, p. K\t\. Daar nu r,

over in

wanneer de grootheden die op den vasten toestand betrekking hebben,

door accenten worden onderscheiden. Wij vinden dus ten slotte :

Ion
>+"/«= 1-^1+^'

RT
- /', Am

welke vorm overzichtelijker is dan (1(5).

De zooeven afgeleide belrekking heefi echter het nadeel, dat wanneer

ii of ji' zeer dicht bij 1 zijn (bijna volledige dissociatie der (lnl)l)elniole-

cnlen), zij praktisch onbrnikbaar wordt. De vergelijking (19) zal dns

met goed gevolg kunnen toegepast worden, wanneer [i en /?' beide

dicht bij O zijn (geringe dissociatie).

Zijn [3 en [i' beide in de nabijheid van 1, dan kan (J 9) gemakkelijk

worden herleid met behulp van de dissociatievergelijking (1. c. |). 100)

(;.f"A.0(-A6)-g„

(i' cT''^^ RT
1 - [;

Hieruit volgt nl. :

lor, (l-;J)=:Wl(r + "/,0^^| loqa
(p + "/,.) Lb

RT

wanneer ter verkorting voor cl

hebben dus ook :

1-|3

,v+i
9o

lo<j (p + "v)
l+i5.

0/7
I2 log\ {p + "/„=)

e ^^'^' wordt geschreven 6. Wij

l + /i

log8\ -^, ,(iJ)

zoodat (19) overgaat in (voor de geaccentueerde grootheden geldt nl.

een geheel identieke betrekking)
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Nu is b, + AA = fj

slotte

:

a

+ (-

1 1 ,

l' V

1 1 \ /Il
-Zi6

^i + "^ ^^) = '^^'i^
derhalve wordt ten

l=— 2( rl— 26/
1 . • • ('9")

J RT\_ yv r'J \v^ c'vJ ^
'

Waren wij bij de afleiding der betrekking (19) onmiddellijk

uitgegaan van enkelvoudige moleculen en niet van dubbele, dan

zouden we terstond (19") liebben gevonden, welke betrekking zich

alleen van (19) hierin onderscheidt, dat h^ vervangen is door 26,,

Ci = —- door c, =-
, en c\ door c\. Voorts komt het gedeelte

l+p l-)-(?

onder het /()//-teeken in de tweede macht voor, overeenkomstig de

dissociatiebetrekking c^ : c, = etc.

Nu komt in de werkelijkheid het meest het geval voor dat ^3 dicht

bij 1 is (de moleculen bij de vloeistof bijna geheel gedissocieerd), en

^' dicht bij O (de moleculen bij de vaste phase nagenoeg ongedis-

socieerd), en wij zullen de betrekking (19) derhalve ook met het

oog op dit laatste geval dienen te vervormen.

Vervangt men nl. in (19) alleen log (/> + "/,0 door het

tweede lid van Q?), en laat de geaccentueerde grootheden onveranderd,

zoo ontstaat

:

-{p + "/,.)• ii' 1 + ii' 1

log

a

RÏ'

_/> + "/." (1 +/?.'!

1 n n
2

i3'
c2'v+i

1

„'s t
'" +

''-'
Ir/"

-''--m
Tot zoover is deze vergelijking geheel nauwkeurig. Wanneer nu

evenwel [i dicht genoeg bij 1 is en ^' bij O, zoodat ook v in de

nabijheid van 2b, en v' in die van h^ is, zoo is het mogelijk (19*)

zeer belangrijk te vereenvoudigen door eenvoudig te stellen :

Dat dit inderdaad in vele gevallen geoorloofd is, blijkt uit de plaat

en de tabellen van III. Zelfs bij 100", waar —^ bij de door ons onder-

stelde hypothetische stof — de coëxistentiedruk ongeveer = O is, en

derhalve de p-T lijn vast-vloeibaar in de nabijheid van het tripel-

pimt vast-vloeibaar-damp de as p ^0 snijdt, is volgens de tabel

op p. 29, bij p = 0, ,1 = 1 en ^' ongeveer =0,06 (tusschen 0,093

en 0,041). Bij alle temperaturen tusschen 0° (absoluut) en 100° zal

dus in ons geval a fortiori i?= 1 en ^' = O mogen gesteld worden
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|liij 7 —O is dit geheel ii;ui\\ keurig- liel ^'oval ^zic de |il;i;it v;iii lll)j.

1

Voor 2 i-::)-"^o
kan uls^divii ges('hreven worde»

1 /—Aby
j —^^— )

. Tellen wij hierbij 0|)

Ll>

2K J

daar h^-\-Lb= 2b, is,

-Lh
zoo IS de som,

Lh

b, . 2b,
De vergelijking (iiC') gaat dns over in

lofj

{' + (^0 1

p + "/v 4cT'+'.

_a_ -A6 p{-hb) -q„

RTb,.2b, RT

Nu is (zie IV, 1)1. K'O) de eoëxisteiitiedrnk vast-vlociliaar' hij 7"=: O:

'/o ^ _ _^o ^_~ —Lb 6, .26,

'

^^0 =
-A6 re

zoodat voor het tweede lid van bovenstaande vergelijking kan geschre'

ven worden :

—A6

RT lp - Po)-

Wij verkrijgen derhalve ten slotte :

/' — Po =
RT

loei

P +
ib„ 1

/' +
a 4c2^/+i

, . . (20)

welke vergelijking dus alleen zal gelden, wanneer inderdaad /?= 1

en ^' ^ O mag gesteld worden, d. w. z. wanneer men het kritisch

punt vast-vloeibaar (zie verder) niet te dicht nadert. Is dit niet meer

geheel nauwkeurig het geval, dan zal toch (28) in elk geval als een

benadering kunnen gelden. In de nabijheid van 7'= O zal de gevonden

betrekking als geheel juist kunnen worden beschouwd.

Schrijft men :

lo<j

i' +
46.

/' +
= C. (y)

dan is C tengevolge van p een veranderlijke grootheid. Toch zal,

doordat p onder het /o(/-teeken voorkomt, in de praktijk C niet

sterk veranderen, wanneer p van p^ tot O afneemt. In vele gevallen

zullen wij alzoo over de geheele lijn /(p.T") ^ O f praktisch als

koiistant kunnen beschouwen, eu aldus een uiterst eenvoud igen vorm
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liel)l)en verkregen voor de coëxistentielijii vasl-vloeibaar. In ons

voorbeeld, waar a = 2700, 0^ = 1, '2/>„ = '/j, c = 2 is, is b.v. bij

(lOSi'O)-

p = o de grootheid t'= log = log 5400 = 8,594, terwijl

bij ^;^1JOO (do maximumdruk vlak bij J'mO) deze grootheid

(11900)''= lo(/ -^-^—^ = /''ƒ/ 4H58 =r 8,44(5 is, alzoo nog geen 2"/„ kleinei'.

De vergelijking (20) gaat alsnu over in de zeer eenvoudige betrekking

RT
P-P^^ IlAö f^ ~ ^'^ + ^^ ^'" ^'^'

• •
^^^^

en het is deze, welke wij nog even aan een nader onderzoek zullen

onderwerpen.

18. De gevonden uitdrukking voor p — />„ is dus van de orde

uT— toTlof/ T, hetgeen overeenstemt met het in IV, p. 102—103

dp
gevondene. Voor —- vinden wij

:

at

^P
I 1 l-\ P~Po /oox— = (it — V) log 1) — (O =: —— (O . . . . (22)

etc JL

Bij 7'= O nadert dit tot -\- x. Het drukmaximum in de nabijheid

dp
van 1 =: O wordt gevonden uit — = O, waaruit volgt

:

« C
log 3',„= lz=z^— - 1 , (23)

terwijl alsdan wegens « — w log 7'„i = lo

pm — /*o = tt> T,n (24)

is. De temperatuur van het drukmaximum zal alzoo nagenoeg onaf-

hankelijk van de grootheid — Lh zijn. Met C= 8,446, y -f- 1 = Vj

vinden wij log T,„ = 2,378, waaruit 7',„ — 10°,8.

(y+1)^ .
, A A 1/ • inDaar w = —, is, zoo zal tu, wanneer — n o = /^ is, = 10— Z\6

zijn, en derhalve p,„ —])„ = 10T„ = 108. Met p„ = 1000 vinden wij

dus ;)„.
— 1108 ') .

Berekenen wij ook nog de temperatuur, waarbij ten tweeden male

p = p„ is (het punt L in fig. 14 der plaat). Alsdan is n.1. in de

uitdrukking p—p^= l\a— tu log T) niet 2= O, maar «--to log T=z O,

derhalve

1) Wat de eenheden l)Ltreft, waarin al deze grootheden zijn uitgedrukt, verge-

lijke men li, p. 957.
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(25)w y+ 1

Ouk (lo/.c lcm|)eriilinir is alzoo nagenoeg onafliankelijk van de

waai'dc van — A/v. In ons geval vinden wij, daar hij />=10()0
6'= 8,45(5 is, voor /o,/ T de waarde 8,382, waaruil 7" =:: 2i)\4.

Wij maken er nog opmerkzaam op, dat ook nit de aigcmeenc

uitdrnkking voor , n.i. (zie I\, p. JUJ onder; L\ is =z c — v')

dp _ ^E _\
dt
~ YlV ~ T

?-^'

VV I V — ?'

,- iq + y /"!'/)

de boven afgeleide vergelijking (22) voor — volgt. Nii isdenildiuk-
dt

, -f pr' 1 . Hier-king
(
p -\
—

- 1 (r — e') ontstaan nit 1 \- pi

a a
in kan evenwel voor —--\-pr geschreven worden —--|-/>t | J^^Wi-iH'

V o

[zie o. a. p. 219 van mijn stnk over desmeltlijnen in hel Z. f. pliysik.

Ch. 63 (19Ü8)], zoodat genoemde nitdrnkking overgaat in

P^:^,]{b-h')i-{,i-i3')RT,

aangezien voor —,

-f/'i'' hetzelfde geldt, en JS'?i,=:l-(-ji, 2ï'/?/;=l-|-|-?' is.
r

Daardoor wordt

dp_l
dt^T 00 J V— V V —V \

Hierin is nu bij benadering
b-b' = 1 . Verder w — v' = b — b'

— {b, + iiLb) — {b, + ii'tib) = (.i ~ ,ï') Lb, derhalve
r— (

zoodat wij verkrijgen

:

dp 1 r/ a \ \

l3-l _ J_
Lb

'

daar bij benadering b = 2b, en // 1= b^ is. En aangezien (zie boven)

dp

dt
— ^'V" '''" ~ ^^

)

p—p,
T

Ui ,

{Y+])R
daar w = —— is (zie boven). En hiermede is (22) teruggevonden.
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De vergelijking (21) kan met goed gevolg worden gebruikt om de

temperatuur 1\ van het punt te bepalen waar /)^0 is, d. w. z. het

^mc/fpant bij geringen druk (in de meeste gevallen met het tripelpunt

te vereenzelvigen). Schrijft men n.1.

p — p^ =: T {a — w loij T)
,

dan volgt hieruit, wanneer p = () is :

— Po = T, (« — «)% T„) , (26)

waaruit T^ kan gevonden worden. Met onze gegevens wordt, daar

RC
a — ——- = 4 X 8,594 en w = 10 is, 2\ = 92^1. Het tweede lid—Ao —^^-^^—

—

is alsdan 92,1 (34,38 — 45,23) = 92,1 X - 10,85 = — 999,6, terwijl

het eerste lid ::= — lOOÜ is.

Daar de kritische temperatuur =: 400^ is, zoo is in ons geval

T„ = 0,23 T,.

In het algemeen zal de waarde van T„: Tc, behalve van die van

tib, ook van de waarden van y en van c (de konstante der dissociatie-

vergelijking) afhangen, zoodat de bovengenoemde verhouding zeer

verschillende waarden kan aannemen. Dat voor die verhouding zoo

dikwijls een waarde wordt gevonden in de nabijheid van \l^, moet

voorzeker aan toevallig samentreffende omstandigheden worden toe-

geschreven. Wij stellen ons voor oj) dit zeer belangrijke onderwerp

later nog terugtekomen, wanneer wij nl. den invloed op onze formules

zullen behandelen van de associatie, niet tot dubbele, maar tot meer-

voudige moleculen.

dp
Uit (22) volgt nog. dat bij T^ de waarde van — wordt aangegeven

at

door de uitdrukking —
( 7^ + *^

)
• I^'f geeft dus in ons geval naar

behooren eene negatieve waarde. Dat bij negatieve waarden van Lh
dp .. rri T,— bij T^ T„ nooit positief kan zijn, waarvan de mogelijkheid ten

onrechte in Fig. 7 van de plaat van IV is aangenomen, volgt uit het

feit dat alsdan noodzakelijk ergens in A een vertikale raaklijn zou

moeten aanwezig zijn. Dit nu is onmogelijk, daar dan in de alge-

meene uitdrukking voor ~ de noemer l\V=v— y'^O zou moeten
df,

wezen. Maar is v = v', dan volgt uit de dissociatievergelijking dat

(bij gelijke p en T) ook ii^ ii' is. Immers in genoemde vergelijking

(zie bl. 406) komt /3 alleen in het eerste lid, en wel in den vorm

-

—

— voor, zoodat liij elke waarde van v slechts één enkele bepaalde

27

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIX. A". 1910/11.
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waanie \aii ,? bolioorl. Is evenwel v =: o'
, i^= ii' , tlaii z,ijii ook alle

aiulere grootliedeii (.energie, eic.) in A gelijk en zon men daar niel

een kritisch eindpunt te maken hebben. Nu kan een dergelijk kritisch

l>nnt vast-vloeibaar wel optreden, zooals wij terstond zullen zien,

dp
maar dan behoett vooreerst — nog niet x te ziju, en ten tweede

at

eindigt dan de coëxistentielijn in het punt .1.

Ten einde een uitdrukking te vinden, waaruil iiij lieuadering T^,

kan worden afgeleid, kan men ook uitgaan van {{'••)''). Deze verge-

lijking gaat met p=^0, v = 2b.„ v' = (>,, ,ï^ I, i?'
= <> over in

/b' \ i\ Cl e i i\ r / 1 ixn

d.w.z.

in\ =
2b

.

-Lb
log

u;-2i3'J-
(27)

Nu is RTo = 8 a,

27^ 27 ^ 2" 26" '
"^''^'^'" '^^ ~ '

* "' ~ ^'* ^ '^' ''""'

en A, hebben n.1. betrekking op een enkelvoudige moleculaire hoeveel-

heid, a, a^ en 21)^ op een dubbele moleculaire hoeveelheid}. Derhalve

a 27
, ^^ ,

is ——=^—-RTc, en wij kunnen dus ook voor (2 schrijven:
2o, 4

_27 /-

Tc 8 \ b
(27")

Hierbij is ondersteld dat bij Tc (hier circa 4()0^) alle moleculen

volledig zijn gedissocieerd (volgens de tabel in III, p. 39 is dit inder-

daad het geval, nl. ,i:== 0,9975 bij A'), zoodat wij mogen schrijven

8 a.
RTc = -.

27 6,

Uit (27°) kan men nu de waarde van ,i' bepalen, opdat bij gegeven

waarden van — hb -.b^ de waarde van T„ : Tc b\. = '/. worde.

Zoo zouden wij bv. met b^^l, — Lb = 0,5, 2 i, = 0,5 voor

2
%'° ~ de waarde 0,733 vinden, waaruit ^ = 0,37.

P -

Hieruit zien wij, dat — aangezien ji' dicht bij O moet wezen —
-Lh

alleen zeer groote waarden van , grooter dan 0,5 '), voor T„ : Tc

een waarde kunnen geven in de nabijheid van '/s- Maar, zooals wij

reeds zeiden, zal hierop het aantal tot één grooter molecuul zich

associeerende moleculen van in\'loed wezen — hetgeen wij in ecu

volgende Verhandeling nader zullen onderzoeken.
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Is ecliter T„ ; T, kleiner dun V2. ^^^'- V4> zooals iii ons voorbeeld,

dan wordt bij — L b =: 0,5 de waarde \'an loff grooter, nl. l,46(i,

en vinden wij voor f?' een veel geringere waarde, nl. 0,07, overeen-

komende met hetgeen wij reeds vroeger vonden. Zelfs bij 7"»
: 7'c^ Vs.

waarbij log'^" = 1,100 wordt, vindt men voor [i' bij — A 6 ^ 0,5 nog

een tamelijk geringe waarde, nl. 0,15.

De berekening der formnle (21) voor verschillende waaiden van

p geeft alsnu de volgende bijbelioorende waarden van T. Hierbij is

— Ab = V„ y = V, en p„ = 1000.

p=
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of wel

lo,f'>_l—= lo,,^<^ l _ (7, /,,„- + o, 4343 .^ + (O, 4343 y - lo.r </), {«)
1— /ï' c/ o

wam-m;i = -^(-At),(9 = is, tcnvijl voor ,p ^^^^l-{- Lh)

achtcreciivolgons verschillende waarden woi'dcn aangenomen. De

waarde van v is alsdan bepaald door (zie j). HI37 1. c.)

. = ,_(._^*),_.,, (^0

terwijl de correspondeerende waarde van p gevonden wordt uit

RT a
P = ^£b'^-? ^'^

Op p. 837 1. e. vinden wij voor y de waarde fi400() X 'A- Tlians

wordt deze waarde nie( — L/t = 0,1 slechts 6400.

7„ a 3200
Voor T=z O (zie Fig. 15) vindt men 2)^^=

-Lb {2bJ' 0.1

_ ^1^ = 32000 — 3333 =: 28()67. Verder />„ = -^- - -^ =
(0,9)= ' '-^ -Lb b,'

3200 2700 . , ,

r= = 32000 — 2700 = 29300. De coëxistentiedriik p. is

0,1 r-
^

— Jk ^ = 5^ _ ^I^ = 32000 — 3000= 29000. Verder
—Lq b,.2b, 0,1 1.0,9

a 2700 „„^_
zal ;;c = — ^ = - -yr- = — 2700 zijn.

Voor T= 2 gelden, daar (9 = -— is, de vergelijkingen

log'" -^ = - 347,984 -f O, 4343 <f
- lo,," cf

j
1

—

[i-
'

11 = 1 — O.l(^_L±i?); , = i,^-l \'

Onderzoekt men nu alleen liet verloop van E tot D, beperkt men

zich derhalve tot waarden van <f zoodanig dat log^" ~——; loopt

van ongeveer -|- 2 lot ongeveer — 2, dan verkrijgt men de volgende

tabel.
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T — 2

(p
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vloeibaren in den vasten toestand, wanneer men de tempcralunr ver-

laagt. De vloeistof zal gaandeweg viskeuzer worden, eindelijk den

glasachtig-amorphen toestand aannemen — en het zal geheel van de

onderlinge ligging der deeltjes afliangen of daarbij eventueel krl^lnUi-

sath' intreedt, d.w\z. of de onregelmatige ligging der moleeuuleom-

plexen in een regelmatige kristalstructuur overgaat. Maar in elk

geval : er is bij de vastwording geen sprong ; zij geschiedt geheel

continu.

Dit gedi'iig kan men dus volgens het bovenstaande verwachten bij

alle stoffen waar — Lh een gerinpe waarde heeft. Men vindt dan

bij de gewone drukken ijecn duidelijk smehpunt met sprongsgewijze

verandering dei eigenschappen.

Bij grootere waarden van —Lb,bv.0,'2, 0,3 enz., komt dit kritische

punt vast-vloeibaar bij telkens lagere drukken te liggen, maar toch

blijft er nog een belangrijk drukgebied over, waar kontinidteit van

den vasten en vloeibaren toestand bestaat, gelijk wij in het volgende

zullen zien.

De temperatuur van het kritische [iiiut kan op de volgende wijze

bij benadering berekend worden. A^olgens I, \). 842 heeft men in de

punten D en E benaderd, wanneer nl. tp groot genoeg is dat voor

1 + Vs i^ (1—i5) (1—'/)' '"ag geschreven worden V, (J(l—i?) y'

:

2a _ RT

De beide w'aarden van |i kunnen dus berekend worden uit

;j(l-;j-) ^ RT
(b,+^hby a{—hby'

wanneer nl. v = b mag gezet worden, terwijl h =i h^ -\- ^ t^h is.

Met R — 2, a = 2700, b,=ii, -^Lb = 0,1 wordt dit

:

^(1-13=) _ 2
^,

(l-0,li3)» 27

Nu vallen de beide \vaarden van jJ, die hieruit voor verschillende

waarden \au T kunnen worden opgelost, samen, wanneer het eerste

lid zijn maximale waarde bereikt. Dat is, wanneer ^ = 0,Gi2. De
27

breuk wordt dan = 0,463, en wij hebben Tc=~ X 0,463 = 6°,25.

Brengt men den \'er\vaai-loosden invloed van ip in rekening, dan wordt

deze waarde slechts weinig geringer, nl. 6'',2.

Voor — A /> = 0,1 vinden wij alsuu [p ^ coëxistentiedruk vast-

vloeibaar) :
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T



liii 7'= "JO lieell iiieii mot O

( 418 )

1

80
Ie vei-f^elijkingen

/o«" -^— — - 33,401 + 0,4343 «r
—W <p ; p = 200 tp — ^

• 1—^* "

Hieruit volgt

7' = 20

v>
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= 10667 — 3857 = 6810. Verder /^/, = 10667

px) = 10667 — 2700 =r 7967.

Voor T= 50 heeft men met G =z —
32

2700

(0,W
5157

;

log
10

''

1-^'
= — 11,872 + 0,4343

1

.:=l-0,3(^,--—
J;

p = --^^--^

waaruit wij berekenen :

2"= 50

(p
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T
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De afstand tiissclieii E en D is van 4800 eenheden Inj 7'= O

afgenomen tot 2068 eenheden.

Bij T^ JOO wordt met 8^ — gevonden :

waaruit wij berekenen :

lo(/" -^— — _ 4,347 + 0,4343 <f
- loif ip ; p = 500 (p — -,

1—^3=
•

i-
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Slcelitti zeer weinig Ikivcii I 2N'^ licefl men derluihe hel kiilisclie

|iiiiil vast-vloeibtuxr.

Voor — Zi /> =r 0,4 liebbcn wij alsnii liet vol{>cn(lc overzicht.

— Lb = 0,4

T
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N3fS (zie Fig'. 14 eii 20) zal eoliter in dit laatste geval niet eindigen

in het punt, waar deze samenvloeiing D, C' plaats heeft, maai' reeds

vroeger (bij negatieven druk) in een punt I', waar de coëxistentie-

lijn T7

—

V nog juist in het punt 6' den tak Z)t' aanraakt. [Iets

dergelijks heeft eveneens plaats met de verlengden der krommen OS
en KS door het punt O heen].

De bedoelde overgang nu heeft plaats zeer in de nahijlieid \'an

— A 6 ^ 0,455, zooals wij in liet volgende nog even zullen laten zien.

^ Lh = U,4ü (/*j = 1, 2 5, = 0,54).

De waarde van X is hier (i4000 X 0,46 = 29440. Bepalen wij de

waarden van p der isotherme van 160°, d.w.z. die waarden welke

in de nabijheid der punten E, D en C liggen. Met 6 ^= — gel-
10

den de formules

- 1,374 + 0,4343 tp — log'" (p

,. = 1 _ 0,46 (^ i^
j

; p = 695 7 ^p — ~
j

waaruit berekend wordt (zie Fig. 19)

:

T = IGO

<p
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011 liiiMiiit vol^'l <lc (iii(lcr.s(iuiii(le tiibcl.

T— 170

'p
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0,948 + 0,4343 'f
— locf'" ((^

en dit geeft de volgende tabel.

T=175

<p
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—Lh — 0.454 .

waiir liij (Ie l\iiliscli(> loiiiporaiiiiir I77",0 do |iiiiik'ii A, /^ en r' zullen

sjiinciivallcii bij een druk van —(57() ccnliodcn.

Vatten wij ten slotte licl gevondene aangaande <le UriliscJR' |iiinlen

nog eens samen, dan liebben wij liet volgende uvcM"/,icld.

- Lh
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Natuurkunde. — De Heer Wind biedt eene mededeeling aan over

„Buiging van een stootgolf door een spleet, volgens de theorie

van KiRciiHOFF."

1. Eenige jaren geleden werd door ons medelid Haga in ver-

eeniging met schrijver dezes experimenteel bestudeerd het beeld, dat

van een spleet, beschenen door Röntgen-stralen, ontstaat op een

daarachter opgestelde photogratische plaat'). Door vergelijking') van

de \erkregen opnamen met de bekende bnigingsbeelden, welke men

bij bestraling met homogeen licht van diverse golflengten verkrijgt,

was het mogelijk, bij benadering het gebied van golflengten aan te

geven, waarbiimen de R. -stralen, opgevat als een mengsel van op

zich zelf homogene stralen van verschillende golflengten, hun grootste

energie bezitten.

Zulk een opvatting van den aard der R.-stralen was niet in tegen-

spraak met de toen reeds van verschillende zijden geuite onderstelling,

dat deze stralen hun oorsprong zouden hebben in onregelmatig op

elkaar volgende stootsgewijze even wichtsstoringen van den ether. Ook

toch een straling, uit zulk een stoot ontstaan, — een ,,stootgolf"

moge zij worden genoemd — kan als een mengsel van homogene

stralen, zij het dan ook van oneindig veel golflengten, worden

opgevat'). Op de ,,Deutsche Naturforscherversammlung" te Aken

(1900), en later uitvoeriger in de Phjsik. Zeitschr. ^) werd dit door

mij toegelicht. Daarbij werd ook aangewezen, welk verband er bestaat

tusschen hetgeen men bij deze laatste onderstelling de „lengte"*)

der stootgolf kan noemen, den afstand nl. tusschen het voorste en het

achterste golffront, en hetgeen men, uitgaande van de eerstgemelde

meer algemeene opvatting, uit de proeven vindt als „golflengte van

maximale energie" in het mengsel van homogene stralingen.

Laatstgenoemde opvatting maakte het mogelijk, het probleem van

de buiging der R.-stralen door een spleet terug te brengen tot het

reeds door Kirchhoff volledig uitgewerkte probleem van de buiging

van homogeen licht door een spleet*').

1) H. Haga en C. H. Wind, deze Verslagen, 7, p. 500, 1899, en 11, p. 350, 1902.

2) ld. Ibid., 7, p. 504, 1899; vgl. ook Physik. Zschr. 2, p. 265, 1900.

3) G. JoHNSTONE Stoney, Plill. Mag. (5) 45, p. 532, en 46, p. 253, 1898.

i) G. H. Wind, Physik. Zschr. l.c. en 2, p. 189, 1900, en p. 292, 1901.

•'') Het lijkt mij beter in overeenstemming met de benaming „goltlengte" bij

periodieke storingen, den afstand tusschen voorste en achterste golffront ^lengte

der stootgolf" te noemen, dan van ,hreecUe van den stoot" („Breitedes Impulses"

bij Sommerfeld) (Physik. Zschr. 1, p. 105, 1899, en 2, p. 55, 1900), te spreken.

") G. KiKCHHOFF, Vorlesungen üb. math. Physik, II.

28

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIX. A". 1910/11.
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Het is oc'liter ook iiiogolijk, <lc biiifïiiig viiii ceii .sloot^olf dooreen

spleet rechtxtn'i'ks af Ie leiden uit iiel beginsel van IIüYOKNs-Knjcn-

iioi'i' '). Dit geschiedt in de volgende bladzijden. Waar het vraagstuk

van de buiging der R.-sIralen ook thans nog actueel is'), mag deze

nieuwe behandeling, welke tevens de inleiding moge zijn tot een

beanhvoonling \an de bedenkingen, door Wai.tkk en I'ühl inlusschen

ingebraeht ') tegen hetgeen Haga en Wind uil iiiinne experimenten

afleidden, nog niet overbodig heeten. Weliswaar is door Sommerfkli),

ongeveer gelijktijdig met onze onderzoekingen, een uitvoerige studie

aan lietzelftie onderwerp gewijd *). Maar deze heel't daari»ij een

anderen weg ingeslagen, waarnevens het zijn nut heeft, te laten

zien, dat de oorspronkelijke, door Kirchhofi' aangewezene, evengoed

tot het doel leidt. Verder ook is het mij, dank zij de medewerking

van ons medelid W. Kaptkyn '), waarvoor ik hem in hooge mate

erkentelijk ben, mogelijk geworden, voor elk punt van het buigings-

beeld de numerieke berekening der bestralingsintensiteit uit te voeren,

en derhalve, de geheele verdeeling dier intensiteit over het beeld in

alle vereischte bijzonderheden te leeren kennen. Dit echter is, wegens

den twijfel die ten aanzien van de interpretatie onzer buigingsproeven

wederom is gerezen ')
"), \an belang.

2. Volgens Kikchhoff") kan men — voor elk punt O achter een

van een of meer openingen voorzien, doch zich overigens tot in het

oneindige uitstrekkend ondoorschijnend scherm (fig. 2), dat aan de

voorzijde een straling opvangt, bepaald door een toestandsgrootheid

(p, welke buiten de stralingsbronnen voldoet aan de vergelijking

op ieder tijdstip t de waarde der toestandsgrootheid tp uitdrukken door

CA
rpo,t=-\ds\^~ "-

• . • (2)

In deze uitdrukking moet de integraal worden genomen over een

oppervlak, bestaande uit evenveel deelen als er openingen in het

scherm zijn, en begrensd door de randen dezer openingen, terwijl in

1) G. KiRCHHOFF, Ibid., 2te Vorl., p. 22, 1891, 7te Vorl., p. 129, 1891.

-) Vgl. o. a. E. Marx, Zweite Diiichfühiung der Geschwindigkeitsmessung der

R.-strahlen. (Abh. math. phys. KI. k. sachs. Ges. d. Wiss. 32, N'. 2, p. 156, 1910).

3) B. Walter u. R. Pohl, Ann. d. Pliysik 25, p. 715, 1908, en 29, p. 331, 1909.

') A. SoMsiERFELD, Zschi'. f. Matli. u. Physik. 46, p. 11, 1901.

•'') Zie de volgende mededeeling in dit verslag (p. 437).

'') G. KiRGiiHOFF, l.c. 2e VorK
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elk punt van «lit ,,s p 1 e e t v 1 a k" A^ de naar achteren gerichte

normaal daarop aanduidt, /•„ den afstand van een punt van dit vlak

tot het punt O voorstelt en (p de waarde aangeeft, die de functie <p

er zon hebben bij aanw^ezigheid van dezelfde stralingsbronnen, doch

afwezigheid van het scherm.

Hebben wij te doen met een stootgolf, uitgezonden door
een e 1 e c t r i s c h e puntlading t ij d e n s een verandering in

haar bewegingstoestand, zoo kunnen wij voor y nemen naar

verkiezing hetzij den electromagnetischen potentiaal (p of den electro-

magnetischen vectorpotentiaal 31 ^), hetzij b.v. de electrische of mag-

netische kracht.

3. Speelt de verandering in de bron zich af van het tijdstip t'

tot het tijdstip /", dan is cp in een punt P van het spleetvlak,

dat zich op een afstand 1\ van het punt L bevindt, slechts

van t=zt' -\ tot t = t"-\— van nul verschillend. Is de grootste
c e

absolute waarde, die deze functie daar gedurende dit tijdsverloop

bereikt, — , dan mag, als de energiedichtheid evenredig is met het

kwadraat der toestandsfunctie <p, K blijkbaar worden beschouwd als

f



( ^;i"

)

hitor Ijcgrijpelijk wordoiidc reden /' iiogatiei' is genomen en l" — J'

door T wordt tiiiiigediiidj :

voor t < t' is \\> {t) =: O, 1

'Z f<:t<t" o<](i|,(o|<i, .... (4)

t<t:' tp(o = o. 1

Voorts hebben wij dan

-— = — A cos 6l„
^^ ,

ais met 'V,, en ft^ de lioelicn worden aangeduid, die resp. den voer-

fitraal /„ \an /' naar O en het verleiigde van den voerstraal ')\ van

/v naar /* niet de normaal jV maken (lig. 2).

Fig. 2.

Verg. (2) gaat daarmee over in

1 tl' I
t —

A' r '
/rt;.s &„ cos (9A ^ '

'•n + »'l

-|- (WS ö„ + COS (9,)

+

»f'(«

'•., + r.

(5)

4. Voor elk imiit van liet spleetvlak heeft de ,,w e g 1 e n g t e"

''(I + ''i
^''" /' iiaai- 7' over P een bepaalde waarde. Deze is het

kicinsl voor de pool Q van het punt O, d.i. voor het snijpunt van
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het spleetvlak met de lijn LO ; vuni- dit punt is zij (mot dein lin. "i

aangegeven notatie) q„ -\- (>,. Wij stellen

Po + (>1 =^
en noemen

? = ,•„ + r, - E
het ,,w e g V e r s c h i 1" voor iict punt /^ der spleet.

Wij vatten nu in het spleetvlak die lijnen in het oog, welke

meetkundige jilaatsen zijn van punten met bepaalde waarden van dit

wegverschil $, en noemen deze lijnen ^-krommen. Twee zulke

krommen (tig. 3), behoorende bij waarden van C, welke een oneindig

Fig. :{.

klein bedrag (K versciiillen, sluiten een oneindig smalle strook van

het spleetvlak in, welke wij, begrensd als zij is door de grenzen van

het spleetvlak en bestaande somwijlen uit evenveel afzonderlijke

stukken als er openingen zijn in het scherm, in zijn geheel een (K-

zone Jioemen. De oppervlakte van zulk een (/s-zone kunnen wij

voorstellen door UK, waarin dan / een functie is van 'C.

Wij voeren thans als oppervlakte-element dS in de integraal van

(5) een dZ-zone in en merken op, dat wij onder het integraalteeken

zonder bezwaar in de noemers de voor de verschillende punten van

h(!t spleetvlak verschillende afstanden r„ en r, door de standvastige

afstanden (>„ en q^, en verder ook de eveneens van punt tot punt ver-

schillende cos8„ en cos6^ door de standvastige cos a kunnen ver-

vangen, mits wij de straling alleen willen beschouwen in zoo-

danige punten ü, voor welke de waarden r„ en i\ zeer
groot zijn, vergeleken met de afmetingen van het
spleetvlak, m.a.w. op groote afstanden van de spleet.

Door de aangeduide vervangingen en vereenvoudigingen gaal, als

ook nog

1
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wordt gesteld, (5) over in

Kcosar'\2 ( /v;f?\ 2 / /Ü+?\J...

5. Ten einde de grootheid / nader te leeren kennen, stellen wij

ons de fontbeaie ouiwenlelings-clli|)Soïden voor, die, met de opklini-

inende waarden van II -\- ^ als lengte van grootc as, om h en O
als brandpunten knnncn worden beschreven en alsdan 0|) het spleet-

vlak de ^-krommen insnijden.

Slniten wij gevallen uit, waarin de hoek n zeer

nabij 90' komt, dan kunnen wij voor die waarden van 5, welke

voor ons van belang zijn, rekenen, dat de projecüe der s-kromme

op het vlak, x 1^0 door Q gebraelit, een boog is van den cirkel,

volgens welken dat vlak wordt gesneden door dezelfde ellipsoïde, die

op het S))lectvlak de 5-kronime insnijdt. Noemen wij dan den straal

des cirkels s en de grootte van dien boog in hoekmaat {>, dan is

met een voldoenden graad van benadering

: = ï a,
\

en, bij beschouwing van de grootte van de projectie der (/-'-zone op

het genoemd vlak,

cos a .IdZ,^ i^l . d-= h /M|- = i /?o(/$,

waaruit volgt

:

o
l = -^~

[3.

2 CO.S tt2

Bij invoeging van deze waarde gaat (6} over in :

K r\ f R^-L\ K fl { R^Cs
(8)

6. Daar iM <
I op een bepaald tijdstip t slechts tusschen

twee waarden van u, welke c{t'— t) uit elkaar liggen, \an nul

verschilt en dan hoogstens =: \ is, terwijl ;? niet groDter dan 2.t

kan worden, is

Kc {t"—t')

-B~,~ W
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een bovenste grens, die door den eersten term van (6) in geen

geval wordt overschreden. Deze term kan dus, zoolang

e {t" — t')

Q

een zeer klein getal is'), tegenover termen van de orde van grootte

van — worden verwaarloosd, waarna wij voor (8) kuinicn srlirijven:
R

'fO.t --j ,J<(.|{<-^ (10)-)

Wij nemen — om een bepaald geval in liet oog te vatten —
aan. dat tp (<) binnen zeer korten t ij d van nul tot haar
maximale waarde 1 aangroeit (fig. 1), daarna deze
w aarde o n \- e r a n d e r d b e h o lul t en later weer even snel

tot nul afneemt, en wel in dier voege, dat het geoorloofd

is, bij de waarden van §, die beantwoorden aan tijdstippen, vallende

binnen de tijdperken van verandering \an i|", voor (i geen andere

waaiden fe nemen dan die, beantwoordende aan het begin, resp.

het eind, dezer tijdperken. Dan wordt (10) eenvoudig

<fo,< = ^(^'-n (11)
2jri?

wanneer voor

en voor
|

... (12)

wordt gesteld.

7. Nu is — als de spleet door evenwijdige randen
wordt begrensd en de afstand van het punt Q tol den naasten

1) Bij Röntgenstralen is c{t' — f') van de orde van grootte van 10-'", en bij de

buigingspioeven f van de orde van 10- cm.

-) Dat in het tweede lid van (8) de eerste integraal blijkt te kunnen worden verwaar-

loosd, heeft, in verband met de toepassing van het beginsel van Huygens op het

vraagstuk der buiging, een gewichtige beteekcnis. Immers het bewijst, dat, wanneer

men zich van de voortplanting der straling een voorstelling maakt, beantwoordende

aan dit beginsel, men er op moet bedacht zijn, dat de (secundaire) uitzending van een

evenwichtsstoring in den ether, welke men zich alsdan voorstelt als van ieder

element van het spleetvlak uit te gaan, afhangt niet van de waarde, welke de

toestandsgrootheid zelf in het beschouwde element bezit, doch slechts van de

snelheid van verandering aldaar van de toeslandsgrootheid, en dat dus, als een

stootgolf van het type, voorgesteld in fig. 1, het element doorschrijdt, daarbij twee

tijdperken van secundaire uitzending van straling aan het element moeten worden

toegeschreven, het eene tijdens de „immersie" van het element in de stootgolf,

het andere tijdens de ^emersie", (vgl. de noot 1 pag. 435).
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hiiid ;/, lot tloii \crslcii m wordt nciiocnid en daarliij « als iioujilicl'

wordt in rekeniuj; gebracht, ingeval Q liiiilun de spicel \ali

/ in II \
zoolang go ^ ?/(', ,i =: 2 I bg sin — -\- og dn . 1 .

, 7t II

'
. *' ^. . (13)

«' > ^'t> > 0. .? = 2
(^^ + I J

voor ,/ > U ,

"= '(¥-¥) • "<"•

Al deze in de verselullende gevallen geldende uitdrukkingen voor /J

kunnen in een enkele worden samengevat, indien wij bedenken, dat

in liet algemeen

voor o' ]]> 1 en k ^ O
, ba sin a = i .t i l„ai (« + ^d-— 1),

„ „ „ „ „ « <; O ,
hg sin a =r — i .T — / l„„t {— n — l^a'—l)

en ,, rt" <^ 1 , bg sin a := reëel.

Wij kunnen dan in elk der 4 beschouwde gevallen sclaijven(m " ^
bg sin — -\- bg sin — ) (14)

Deze uitdrnkking geeft ook zelfs voor tijdstippen, waarvoor (2) een

negatieve waarde \an ? oplevert, de waarde van ii, die dan natuurlijk

m
md is, juist aan. Immers, als C <^ O, is § en daarmee - zoowel als

- zuiver imaginair, terwijl, zooals bekend is, in 't algemeen voor a'' <^ ü

/)(/ sin a =r — i /„„( {ifi -\- v\—rt')

en derhalve

3Ï0 by sin a = ü

is.

Nemen wij nu (14) als algemeene uitdrukking voor /ï en vervangen

wij daarin 5 door Vq^, (vgl. (7) ), dan komt

(
m n \

bg sin ^_ -\- bg sin—= (15)

en dus, volgens (11) en (12)

K „>,/', . »" m

+ bgsin^-bgsin^;^ ^''^
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of - met substitutie vau de waarden van ?' en ?" uit (12) —

:

K f m .

m
wot = — i^i\ l>g sm -^^—= — og sm—

„ +

m
, .

n \
+ bq 8171— — Og sm

\
( ' '

)

Stellen wij hierin

.=-^, 08)

hetgeen beduidt, dat als nulpunt voor den tijd wordt aangenomen het

tijdstip, waarop, bij afwezigheid van het buigende scherm, het begin

der storing in het punt O zou aankomen, verder

t'-f = r, (lO)

CT = ;., 20)

door T en P. aangevende den duur en de „1 e n g t e" der stoolgolf,

en eindelijk

—- = ,., -^ = r, .... (21). (-)

dan komt

' •' .tR y -' [/t/r ]/t]r - 1

^

1' V \)
4- hq sin bq sin —:r:3^r=r 1 . . . • (-3)

]/tfT
'

\/t/r — \)

Het verschijnsel, hetwelk men in O ter beoordeeling vau de

sterkte der straling zal trachten waar te nemen als uitwerking der

stootgolf, kan van allerlei aard zijn, b.v. photografische werking op

een gevoelige plaat, warmteontwikkeling bij absorptie door materie,

ionisatie van een gas of daaruit voortvloeiende ontlading van een

geladen voorwerp. Het is gebruikelijk en tot zekere hoogte gewettigd,

bij dergelijke verschijnseleji als de genoemde de intensiteit der gedu-

rende een bepaald tijdsverloop teweeggebrachte werking evenredig te

stellen met de hoeveelheid energie, welke met de golf een in het

waavnemingspunt O loodrecht op de richting LO geplaatst vlakte-

elonnent per vlakte-eenlieid doorschrijdt. Voor een tijdseenheid kan

deze hoeveelheid evenredig aan f/'o.( worden gesteld, voor den ge-

heelen duur der storing in O derhalve met

:

1) In verband met noot (2) p. 433 zij opgemerkt, dat in de uitdrukking (23) de

eerste en derde term tusschen haken gezamenlijk aan de ,immersie" van een ele-

ment van het spleetvlak in de sloolgolf boanlwoordcn, do tweede en vierde term

gezamenlijk aan de „emersie".
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J'

+ O)

- 00

I
dt

,

(I. i., met hot oog oj) (23) en als

t

woi'dl f^csleld, ook ;i;iii

waarin dan

+ 00

.r (24)

Kr
,

.1 (2Ji)
Tin

^= I -^^M ''.'/ •'""ƒ ^= 1 :Xc| hfi nln bfj nn \- liq nu or/ nu
l/'.r lX,?r—

1

• l^,v l/.B—

1

Deze iiitdrnkkinu,- komt in Iioofdzaak ovorcon mot die, tot welke

SoMMEui-'KLD iii Zijn liioi'lioven vormeluc vorluuuleling is gekomen en

welke ook daarin, wat de nnmerieke waarde betreft, dooi' hem nader

is onderzocht. Bij dit ondorzook echter heeft liij zicli — althans voor

zoover de uitkomsten worden medegodeoid — bepaald tot waarden

in reeksen van punten, welke ten opzichte van spleet en lichtbron

op bijzondere wijzen waren gelegen, en zich ook met een betrekkelijk

geringen graad van nauwkeurigheid tevreden gesteld. Voor het doel,

waarmede hij destijds het onderzoek verrichtte, was dit voldoende.

Thans kwam het mij gewenscht voor, nog nadere bijzonderheden

van de intensiteitsverdeeling te leeren kennen, en zag ik mij daardoor in

de noodzakelijkheid geplaatst, niet alleen voor bijzondere puntenreeksen,

voor welke de integratie der uitdrukking in eindigen vorm kan

worden verkregen, docii ook voor een groot aantal andere punten

de uitdrukking met eenige nauwkeurigheid te benaderen. Met behulp

van door ons medelid W. Kapteyn aangegeven reeks-ontwikke-

lingen ') was mij dit — al bleef het een tijdroovende arbeid — mogelijk.

De verkregen uitkomsten, welke een vrijwel volledig overzicht

verschatfen van de wijze, waarop de stralingsenergie der stootgolf

in een bepaald punt afhangt van // en r of van een daarmee gelijk-

waardig tweetal parameters, zijn in fig. 4 grafisch voorgesteld. Daarin

geeft elke doorsnede, loodrecht op de as PR, de energie-verdeeling aan

in een horizontale doorsnede van het buigingsbeeld eener even wijdig-

randige spleet, beantwoordende aan een bepaalde waarde van ^ (/< + i').

Voor eenige der doorsneden is de waarde xslu deze grootheid

1) Zie (Ie volf;onde mododcoling in dit verslag.
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in -f- u spleetbreedte

door de langs de as geplaatste getallen aangegeven.

Doordat de punten van gelijke intensiteit in de opvolgende door-

sneden door krommen zijn vereenigd, is tevens een voorstelling ver-

kregen van de intensiteitsverdeeling, welke kan worden verwacht in

het biiigingsbeekl van een spleet, welker randen niet evenwijdig zijn,

doch (onder een zeer kleinen hoek) ^) aan het benedeneinde tot elkaar

naderen. Men bedenke echter bij zoodanig gebruik der tiguur voor

't geval van stootgolven van zeer geringe lengte, dat de tiguur

in de richting loodrecht op PR op veel grooter schaal is voorgesteld

dan in de richting van PR zelf".

Hetgeen de tiguur, aldus opgevat, voorstelt, is de iiitensiteitsverdeeling

over het door de middellijn PR gehalveerde spleetbeeld, terwijl

de blüklijn PQ daarin de projektie van den eenen rand der spleet uit

het punt A op het beeldvlak aangeeft.

De aldus voorgestelde intensiteitsverdeeling vertoont een aaiHal

opmerkenswaardige bijzonderheden. Op deze hoop ik bij een volgende

gelegenheid de aandacht te vestigen.

Wiskunde. — De Heer W. Kapteyn biedt eene mededeeling aan :

„Over de berekening van de eindintegraal voorkomende in de

verhandeling van Dr. C. H. Wind.- „Buiging van een stoot-

golf door een spleet volgens de theorie van Kikchhoff."
"

J. De integraal in (piaestie is, zoo we r door — h vervangen

b
dxRe as z — Re f* /?,. as —— -j- /^ "

o

waarin as beteekent hoogsinus en R^ aanduidt dat alleen het reëele

deel behoort in rekening gebracht te worden.

Stellen we

[i pi b b
Ru as -—; = .1, 74 «s— = B Re as —= ^= A' R,. as —^^

—

^B'
Vx Vx~\ Vx Vx-l

dan is

GO X

I=I(liJ,)= l (A—B)' d.v 4- C{A'—B'y dx —

1) Bij de spleten, door Haga en Wind bij liiinne proefnemingen gebruikt, t)edi-oeg

deze hoek uiel meer dan Ü\03.
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co

-2C{AA' -Aff -A'B^ BB')d.v . . . . (1)

o

Voor f) = eii ii = i) volgen liicruit de vergelijkingen

00

/ (^ , 0) := i (f.) =J{A - ny d.x

o

00

7 (O , /-) r. / (O
,
- /') = / (I') =ƒ(''!' - '^'y d-"

o

zoüdat, wanneer we nog schrijven

Kz=AA'- AB' - AB -\- BB'

uit (1) volgt

00

I{^,,b) = IUt) + I{h)-2^Kdw (2)

*o

Noemen we de punten ji, b en ;*, — h correspondeerende punten

dan is dus, aangezien 1 {/>) ^ I {— h),

00

i
(f,

, - h) ^. I(n) + / (h) + 2jKd.v.

o

Hieruit blijkt dat wanneer men de waarde f [iij>) in een punt ft,

A

kent, men ook onmiddellijk de waarde van de integraal in hel

correspondeerende punt kan bepalen. Uit (2) en (3) toch volgt

/ (,t , - i) = 2 / (fi) + 2 1 (h) - 1 in J>) . . . . (3)

Wij kunnen ons dus bepalen tot |)uiiten waarvoor b positief is.

Voor de berekening is het van belang verschillende gevallen te

onderscheiden naargelang van de waarden der beide grootheden (i

en 0. Deze gevallen zijn de volgende

:

I. f<= < 1 /'= < 1 ir <:i>' + 1

II. ir > 1
6'^ < 1 ft' > ^^ + 1

III. ft= > 1 fr < 1 ft^ < ^'^ + 1

IV. fi' > 1 ?r > 1 ft'^ < ^'^ + 1

V. ft=<l i^>l ft^>/»' + l.

Om deze gevallen in eene tlguur voor te stellen, trekken wij uit

den oorprong van een rechthoekig coördinaten sjstem XOY, de

lijnen OA en OA' zoodat /^AOV= /^A'OY =^ (f. Deze lijnen



stellen dan de randen van de spleet voor, terwijl een punt P tot

coördinaten heeft

x = -- in 4- b)

i

1

4

.V tg(f)=zl

De grenzen

ft" = 1 /-' = 1

worden dus de rechte lijnen

4 (* + «/ «i/ 95) = 1. 4(.c

en de hyperbool

IQ xy tg (p ^\.

Deze grenzen verdeelen het platte vlak, voorzoover dit in het

eerste cpiadrant ligt, in onderdeelen zooals in nevensgaande figuur

is aangegeven. Daarbij hebben de cijfers betrekking op de genoemde

vijf gevallen terwijl de accenten aanduiden dat in de correspondee-

rende vakken de waarde van h negatief is.

3. Beginnen we met de berekening van I(ji).

Merkt men op dat voor c ^ 1

as:
^* . •

—

1)

dus /?(,. a.vc=", dan vindt men, ui naar gelang /t <^ 1 of f« ^ 1 de
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volgende waarden voor .



(
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)

terwijl de beide laatste integralen door gedeeltelijke ijitegratie dezen

vorm aannemen
00 O)

[1 dx r vx— fx'Jii dx r
as - = 2(1 — .-r + ft (

-

{x-Wx-l-ir
1+/'- !+,-=

dx
e II dx (
I as —— . = 2ft -|- Il

I

Splitsen we nu de beide laatste integralen

00 00

r Vx—ii^ r dx

J (.r— l)l/.r-l— ft^ J V^{x-ix'}(x - l—fi')

00

r dx
+ (!-/*'')

J (.»- l)l/(.l- -fi')(.B - 1 -IV)

I
=z^ dx =

I
-

J xVx-n- JiVx—n^x—l—ii^)

'Vx—l-ii''
,

—— I

xV^x—n"

en merken we op dat

uu

r dx

J xV^{x-ii^){x-l-ii-'

r dx

dx

J(..-l)l/(*—,i')(*-l-(t») fil/l-ft-^'"''^^
f"'

1+/'"-

00

Alles vereenigende krijgen we

(//(fi) . /-^ = _ 8,x/ 2fi + 2(i l/l-,i' — 4l/l— fi' as Kl-u' +
aft

• r^ I

of



( 442 )

'M^ = - 8,t / 2^. 4- 4 i/f^ft= «*• ft + 4/1 4- ,7 / (^/^+^H^).

Integreert moii dit weder, dan is

ƒH l 2(1 dii = 2 / (2ft) - ^

= — {<« f)° + Y i^^^-t"' «s (^ - -^- f^

ri/ï+^» l {\/l+(? + fi) c?fi =

/v 1 l+ 2fr \ ,

J\2\/l+n' 2l/H-fiV ^
-r( T-t^

(

= 1 i= (\/ï+(? + {i) + ^ii i/r+fi' i (^/^+7' + .«)
-

zoodat

ƒ (ft) = — 4fi= i 2ft + 2ft ^/ï^^' as n + (cw f^)' +
+ 2ft VT-Vit' i (ft+l^fi^i) + ^' (f^+i^f^'ï) C" < 1) C^)

daar voor ft = O / (ft) = 0.

Op gelijke wijze vindt men door differentiatie van (5)

= - 8fW 2ft -r 4l/ft'^— 1 / (fi-f |//x^-l) + 4t/fi' + l ^ (fi-fl/ft'+ l),
di(ft)

cffx

waaruit weer door integratie

ƒ (,x) = '^ - 4ft / 2f/ + 2fx l/,x=-l / (fi+l/f^^"ï) - ^' (f^+»/fI^l) 4-

+ 2ft \/l+(i^l (,, +l/f7^+T) + /^
(ft+ V/f?Tl). (,x > 1) (7)

4. Voor de berekening van de numerische waarden van I {(i) is

liet niet onbelangrijk /(ft) in den vorm \an eene convergeerende

reeks voor te stellen.

Schrijven we daartoe in (6)

i

dan kumien we van de ontwikkeling van d.s : en («,y :)' gebruik

maken. Men vindt zoo, wanneer (ft <[ 1)

I((i) = -
4f.^ / 2,x + 6ft= - - ft» 4.6 fx'» 4.6. 8.10 f('^

3 ^7.9 5 ^7.9.11.13 7 ^ (8)

welke reeks van n =: O tot f<
= 0.7 zeer goed convergeert.
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Is ft > 1 dan stelle men ft =3 — ; dan is

4 m' m m- m

^ 2 ,^—, i+i/r^;^^ i+t/ï^^ ,„ i+i/r+^

m m m in

Differentieert men nu, dan is

di{ii)_ 8 2 4i/r+^ 1+1/1+^ 41/''ï:z^ i4-i/rz;;^_

dm m' m m' m m

4 2 . ,

»l 7«

. ,1+ l/l+m' ./ l + l/l

2 ]
Stelt men nu

<p (m) := Z

1+ l/l+r
Ifj {??i) =z Z

1+ 1/1—7

dan is

1.3.5

2.4.6

1.3.5 7

2.4.6.8

1 / 1 \ 1 1.3

m\ l/ï+^; 2 2.4

,, ^
1 /, 1 ^ 1 1.3 1.3 5 1.3 5.7

in,\ V\—m-J 2 2.4 2.4.6 2.4.6.8

m' -\-..

of, daar de constanten nul zijn

1 ;/i' 1.3 m' 1.3.5 m
y (m) = — — . — — -—. — +

1.3.5.7 m»

1 7«' 1.3 m' 1.3.5 m
^^ ' 2 2 2.4 4 2 4.6 6

2.4 4 '24.7 6 2.4.6.8 8

1.3.5.7 m
2.4.6.8 ¥

+

derhalve

cz/(fx) ri.1
, 1.1.3.= ö -— in A

dm 1_2.4 ^ 2.4.6.

5 1.1.3.5. 7. 9
m"

-I m' 4-
8 ^ 2.4.6.8.10.12 ^

o

Z— —
m

K
59 1417

32 ^ 3072 ^ 122880 ^
en

5 21 \ 2

1 13
-I //t» -

8 768

233

3Ö720

]

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIX. A". 1910/11.

J/t" + . , .

29
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of

]___13 233
^,,^^

8ft' 768fi" 30720^'"

welke reeks voor ft = 2 cii hoogcr zeer goed convergccrl.

5. Voor (Ie lierekening van iK dx vindt men in de verst-Iiillende

o

gevallen het volgende:

Geval I. 6= < 1 ft' < 1 M-' < ^>' + 1-

ar A A' B B'

71 Jï

O <o« Z.'
-

^
O O

O o
jr b— as —

—

2 \/^

^' " ' "7^ "7^

ft 6 jr JT

^ " ^+'' ''^iT^ "V^ ^ ^

fj
b n „„ '

1 + è' ,. 1+ft^ «. ^ -^;;^ ^ -V^l
(Lt h n h

1 4- u' „ 00 as —— as —= as a^" ,

j^.. = - 6^ +
.J

«. - ^. - -J
.. ^- ./.^ -

yJ -
j7^

^-^^ +
o 62 1 5

Cu b ^ r b (i r [i b

+ 2 I os -— as dx— I as —--_ as — dx— I as —— as -—^— d.v.

J Vx Vx J Vx Vx-\ J Vx
.
Vx-\

Geval IL ^'^ < l fi^ > 1 ;«' > ^'^ + 1-
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1 \+,.^ i+i»

J
/ü/.=-^ (H- 2/,^-^»=)+ -

J
«.— Cf.-

-J
o^'^ .A.-J o.— ei.. +

o b- f-
,"''

j— \as d.f+ 2 I tw-—os-—<i.i:-
I
as—-z.as——=rdx- i as-—itw—^d.ï

1+62 y.-i 1+/.-; l+6.i

X A A' B
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Geval V 6^ > 1 iC- > 1 f.^ > Ir + 1.

X A A' B B'

O toi ] - - o o
2 2

1 „ h'-

3t Jt 3t 3t

2" 2"
2 2

b- „ 1+6'- _ as-— _
2 Vx 1 2

14-6' „ ft' — "« ^^ - «»

ft 6 jj 6
ij2 1 -l-ii" as as —

—

_ as—

H b [i b
ï-\-u- ,. 00 as —TL rts —j^ og as-—

I+,«2 1+y:

r .-t' .-T r b jr r b
I KJ.v ^= — I as —— d.c -) I as— da+

00 00 co

loff^ ^j r^ f*. Tf^ *+ J I rts ^— o-s ^— da; — I as —— as — dx — I as as —:=- dx.

6. De herleiding van de integralen waarin slechts een as optreedt

levert geene moeilijkheid op. Houden we ons daarom alleen bezig

met de integralen waarin een produkt \an twee functies a* optreedt.

Vooreerst is

ƒ
ft 6 (tl 6 ft

as ——as—— dx=x as —-as—— + b l/^ a» as —- 1-

\/x Vx \/x \/~x V'x

b

+ f* Vx-yi^ "*
r7^ + ^^f*^ (^/;B— ft" + Vx—b-") —

- (^ + f* )
^

Vx
zoodat in elk der vijf gevallen is

ƒ
ft 6 2 .T b Jtb

"^-rp'^-^dx = 36ft -\-2biilg ft' as \/u-—b^ +
Vx Vx e 2 ft 2 «^

-\ — l ((l—b) -— l (ft + b).
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De tweede integnial, waarin licl produkt van twee functies as

optreedt, neemt verscliiilende gedaanten aan naar gelang /!>< 1 zooals

in de gevallen 1, II, 11! of /; > 1 zooals in IV en V.

Voor /; <; 1 is

ƒ
u u b II b

as as— dx — ,r as—— as~ -j- fi «« —— . Vx - 1—u'

l/- [/x-l Vx Vx-X Vx

^+ h as -y-^ \/.x--b* + S^-fi l {[/x-b' ^-y/x- l—iv)
Vx 1

l/Ü-T' l/ft—1— ft'

+ i l/l _t- as - ,

ft l/ï-fft» l/lTf^' \/x-b^~+by'x-\—ii'
~

2 1/14.7» [^'x^^^V^b l/^^^^
ft r 6 (i.c

"*" V "'
i^- (.r-l) vr^H^'^-

'

Stelt men in de laatste integraal

f*'
x — l-X-

sin'v

dan vindt men
TT

00 —
u r b dx r^ b sm v

, ^,— fls -^ .-= I as ~^=^^= dv = T'

2j [/xix— ^V.v—l-ii' J Vix' + sm-v
i+.u.^ o

derhalve

r b n 2 Jt

as--as—-= d.r =r 3^-ft + 2Z<f« ^ ^^ l/l + ft'-/)»
^ KA- K «—

1

*

.-r 6 .
1/1—6»

2 l/i_(_fi«_6

Is /> > 1 , dan heeft men

ƒ
6 ft 6 ft 6

as as

—

dx = x as—-as—^1=^ + ft as —^ • l^r— l ii

^x ^'^^ï ^x Kr-1 ^x '

4 ?, a.—^ -y^I-b^ + 2?.ft Z (V/^-TÏ"» + Kr-l-ft»)
l^ A'—

1

__ \x\yx-V + V6»— 1 l^.r— 1— it»

h V^F-l Z
-^— ^—

*^ X—

1
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d.v
f, r b— I as —
2 j i^:^ (x l)l/;B_l_(t'

zoodat

ƒ"" 6 u 2 jr

as as ' dx = Sbu + 2bu l b l^\A.n-—b°

jt ^ 61^6*— 1
, ft + V^i»—

1

— (1 +u°) as , , ^= l ^zz^nz

^ ^ l+jtt=—

&

De derde integraal die in de gevallen II en V andere grenzen

heeft als in de overige gevallen, vindt men uit het vorige terstond.

Is (i <:^ 1 , dan is

J""

fi 6 2 rr

as -—=as-—=z= dx = 36ft + 26fi Z —fil/i_i_è>_„»
^x ^^x—l e 2 T^ f*

JI u 1^1

—

u"-— (l+è')as ~~= + ft l^l-jt' «*—z=^
2 l^l+ ö» ^ l/l_^6=_ft5

is daarentegen ft > 1, dan heeft men

J°°

fi 6 2 jr
as-—as—^=::: dx — Uu + 2b[il —

ft V^\-L b'—iv'^X *^ X— l f "^

1+42

( i -t- 6M rts ^r=r l

2 ^ 1^1+6' 2 6-lXf^_ri

—^— i— — V^Ci +*'—ft')+ 7'

waarin telkens

r2 ftsint^
i = I as^

—

— dv.

%J ^b' -\-sin°v

o

Verder heeft men
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2 rr

J Kr Kr-1 f 2
f*

Mï^ft'—1— 26ft

— l =^r f* «s— + i

waarin

h r jt^ I rtS r
2 J V^.t- 1

Stelt luen in deze laatste integraal

y-"

dan vindt men
TT

jj COS t> d»
T' = b fr f'-^-J (f«-

- sw'r) V^fi^— (l-|-i»)s;n=r

o

Merkt men op dat

b sin V
,

cosv dv
d . as —^^=i=i ^ bix-

l^ft" —sin-v iii'—sin-'v) l/jj-- (1 -f i=j«j-„=i

dan ziet men dat

Cl b t"^ b sin Vrr b r-^ bi
T" — ~as— r— I

as^^=
2 l/ft»_l J l/ji'l^fi'

—

sin^v

o

of

als men stelt

jt b
T"= ~as — U

2 V/„=_l

£7 =: I rts— - </tJ

7. Uit het voorgaande blijkt dat men in alle gevallen iKdx

o

herleiden kan tot de drie bepaalde integralen T, T' en U. Met

behulp dezer vindt men na eenige eenvoudige herleidingen
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Geval I. ir < 1 b'^1
f»"' < b'' + 1

00

JKda; — — T — T ^ ^ as b -\- ^ as ^i

o

+ {(i- by i
(f.
-b)- in + hy i (m + b)

-^hiil (1 + ft^ — b"-) + èft l (1 + K- - ir)

(r'eva/ // ft^ > 1 i^ < 1 F= > /r 4- 1.

(Kdx = U—T' + -asb4- bV'ï^b^ as
^

o

+ ((i-bf i{ii-b) - iii+by- 1 (ft+6)

+ èfi Z (<i^ + 1 - 6^) + bn l (ft-^-l— 6^)

Geval III fr > 1 6= < 1 f.^ < i' + 1

.

f*

00

fAUr r= ï^ - T- ï" + ^ as b + il -Ï^I^;^ a.s , .

+ {ii-by i{(i-b) - (ii+by i(ii+b)

+ bnl{l+ii--b') + 5fxZ(l+è'— ft'-)

bi^ï+¥ ^i+b' + ft f*i^r^ ^^1+n' + ^'

+ '—^- z^

—

.^ 2 b — l/^«_l

Geval IV ft=>l />^>1 fr-<A^ + l.

00

Ta-c/a- = ^ - T - T'
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+ 2 ft-l/ïïZTi ^ 2 i-l^/^iZTi'

Geval V fi'>l /''>! f*'>^''^ + l-

ƒATtte = ^ + f/ - 7"

+ in-by i in -b) - (ft+t)= i (ft+ft)

+ /.{//(l + ft'-?-') + b^l{ii'-l~b')

^^
2 II- l^b^l 2 l^ï+f? — b

8. Het zou nu noodig zijn de integralen 7' 7" en f/ in conver-

o-eerendo reeksen te ontwikkelen '). Intusschen verdient het de voor-

K dx

o

in reeksen te ontwikkelen. Daarbij nemen de gevallen // en F een

bijzondere plaats in tegenover de overige gevallen. Het is daarom

dat we met deze zullen beginnen.

Geval II.

Merkt men op dat

ÖC/ r^ sinvdv _ 1 u + 1^1+6=

o

J 1-^=öft J ^-"(^=+(1— 6'')stn=v 1^1—6= l^l-i-fi'— è»

o

dan vindt men gemakkelijk dat

o

- 2(ft-6) Hu-b) - 2{ti+b) l {(i-^b)
]

1) Deze ontwikkeling voor T en T' is verscheaeu in liel Nieuw Archief voor

Wiskunde (2) Dl. IX 2e stuk.
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Nu is

= .Tl/i_i,=
u — z'l^i 5»

1^1 _6= ft + t 1^1— 6=

i n — i^T-^)'

.3
""

t; „5 r, ..7 ~r •

l-^l+i= i

ft 3 ft' 5 ft'^ 7 ft"

ft
— l^l+è

I ft 3 fi' '5 ft' ^7 ft'

'^

l-l^ 1 (!_;,')' 1 {i-by 1 (1—6^)^

fi 2 ft' 3 ft'' 4 ft'

ft /(ft"— 1 — 6') =:r

:= 2 1 / 1 - iü' - 1 ^i+i^ - i ^}±^ _ 1 ii+iT
"'* '*

ft 2 ft» 3 ft' 4 ft'

2(ft - 6) /(ft -b)~ 2(ft+ 6) /(ft ^ 6) =
b^ 2 h' 2 b' 2 6»= — 4ft /ft — 2 . .

ft :^.3ft» 3.5 ft' 4.7 ft'

zoodat men door optelling vindt

ÖL 2 3b' l+ 6b'

db ^ " ^3ft' ^ 3.5ft'
^

4.7ft'
^

'
5.9 ft'

"^ 6.11 fi" +• •

Rangschikt men deze uitkomst nam- opklimmende machten van

b, dan komt
dL c» 1 1-- = jrV-^i_/,2 + 2 ^
db

1 (2«)(4«-l) fft"+i

1 1
-U 2/-" 2

4n+ l ft^"+i

26^ » 2n-|-l 1

2! , 4H-(-3fx4«+3

. 2/." ^ (2H+ 2)(2?i+ l) 1

3/ , 4H-f5 44"+5

+ . • ,
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wiiaruit duur integratie, dtiar de fuiislaiitc nul is, vulgl

ü

JütKd,v 7=—{asb-\-b l^l—J»)

+ 2ft^
1 (2M)(4n— 1) ;«•"-'

2*' « 1 1
A 2

2t' 00 2n+l 1

26" » (2n+2)(2«-Hl) 1

+ 3/7 i 4«+ 5 ft4"+5

26» » (2H+3)(2w+2){2«-f-l) 1

3/9 1 4«+7 fi4«+7

+

Deze reeks convergeert zeer goed voor waarden van b tussciien

O en 0.4 en voor waarden van fi gelijk of grooter dan 1.2, waar-

voor de berekening verlangd wordt.

Geval V.

dU
In dit geval is als zooeven en

"^

db

07" _ 1 ft+i/ï^zn

^ "" 2ppZf ft -\^}f-^l

zoodat

dft ^ ft— U-'è".!.! ft— l' /,=_!
- 2 (ft -6) l iii-b) - 2 (ft+ A) l (ft+ 6)

+ ftZ(ft^+l-i') + ftUft^-l-è^).

ft+l^è'-

1

Hierin levert de ontwikkeling van ^b-— 1 l ^^^^ hetzelfde
ft-l/55_l

II. • , r ^1-b'-
,

ft+il^l-i'
op als ni net vorig geval die van — /

; we vin-
i ft—?:i/i_^,»

den dus liier terstond
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1

1 (2n)(4n— 1) ff»»"

26' 00 1 1

+
26* o. 2h+ 1 1— :e ——
2/5 1 4«+3fft"+3

26[ » (2n+ 2)(2«+l
) J_

3/7 1 4«4-5 ff»»+5

+
-|- const.

Stelt men hierin h ^ \, dan moet deze waarde overgaan in de

waarde van L uit geval II. Derhalve is de const. = — , en dus hier
4

:i- oo 1 1
ir<Z« = ^- 26 5

J 4 '

, (i:«+2)(4«+ 2),t^"+3
o

26' » 1 1
-I ^

3 1 4n4-l /x-»"+i

26* X 2«+l 1

^2/5
I 4«+3ff"'+3

26^^(2«+2)(2«+l) 1

3/7 1 4«4-5 fj^«+s

26^ ^(2«4-3)(2n+ 2)(2«+l) 1

4.'9 1 4n+ 7
f

<•'"+

+
Deze reeks werd berekend voor A=rl.2 ft > 1.8, 6= 2.4 fi>3.4,

6 ^ 3.6 ft ^ 3.8 en bleek voor deze waarden uitstekend te coiivergeeren.

9. Voor de gevallen I, III en IV zullen we I [(iJ)) ontwikkelen

naar opklimmende machten van
f«
— b^ a. Beschouwen we daartoe

in elk dezer gevallen

/(ft, 6) -V 46= l 26+4fi= l 2fx+2 (,.-6)^ / (,t-6) - 2 (ft+ 6)^ Z (fi+ 6)=/(,i)

en ontwikkelen we deze functie naar opklimmende machten van a,

dan is dus

ƒ (,0 = ƒ (6) + af (6) + I
ƒ" (6) + |! ƒ"• (6) + . . .

.

Daar l[b,h) nul is en (ft

—

h)l{\i—h) tot nul nadert wanneer ft tot

b nadert, zoo blijkt dat in deze ontwikkeling steeds ƒ (6) = 0.
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Splitsen we nu /'(f«) in twee gedeelten ifdO en iI'(m) «'h" volgt

uil het voorgaanilc dal nicn lioelï

:

Geval I.

if (ft) = 2f« l^T^J? as n + (as nY' + 2,1 »^r+f? l (,, + 1-^,7^:1) +
+ r- (fi+l^fiS-l) + 26 l^ï^6= as b + {as bf +

ip ((j) = 27' + 27" — jr os
f(
— .Ta.s 6 — 2fx ^T^ii' as—_ —

^l -) /r - II'

_ 26 1^1— 6= a«
'^ — 2/' ;t ^ (1-U ,r_ b') —

_ 2/.,, ^(i+6=-ft=) _ ,1 i/i+(.= z-^^:^ _

-1 = — 2^ 1+/" '—^ ^ l^i" «"

— 26/(1+ /^-— 6') — 2 6/(1+6^— /r) - 46

en als men stelt ^— ^ r H ^— > ^—= ^ r h
—

Ojn dfi O/il Ou O/l O/l

-^— 4 ^ï+u' l (u + l^77+ï) + 2a ; ~ = 4: ^\^^- as ti ^ 2u
d/t

...
d/l

...
^^= -2l^l+j:H'^'±^±^-2blil^ir-b'-)-2b.,
du l^i^fr— b

-^ = — 4 ^U^ü^ as—==^ — 2b l (1 _L/r_<r) _ 26

Hieruit leidt men af

d>, 2fx l/i-i-ft'+ è d>, 4ft 6
'= — , - — l ^i^r^ , ^: ^ r=z^r= OS —

f, (1+fi') fl+f«'-6') -^ - (l+ft"--6^) -^ _ 46(t» = O ,

f.
(,x'-i) (i + '.'-M') "ö^- + (H ^'-fO yr + 4''."' = O
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zoodat

di(„Jb \d(i'' Jb ydu^ Jb \dtr Jb

Men ziet dus dat in de gezochte ontwikkeling de coëfficiënten van

a'
de 1**"^ en S''*-' macht van d ontbreken en de coëfficiënt van — is 12

2/

Alvorens nu verdere coëfficiënten te gaan bepalen, willen we de

gevallen III en IV bespreken.

Geval 111.

Hier is

^{lii) — _ ï^ + 2T + 23" - .T a« ;» - 2bl^ü^as ^

_ /<i-^/,=_i i

b-^fr-l

— 2Z, Z (l-^^r-b') — 2b l (l^h'— u') - 46.

'

Stelt men nu

^ = 4V/ï+"^7'
z (,/+v-,;7h-1) + 2/^

,

öi|-'i , / , ^ï+/7'-4-Z(

dib, , . 6-1-1^//'—

1

^- = -21-"//=-! Z ; -26Za + ^^-/r) -26
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We kunnen dus eene diitwikkeling' verwaoliteii die geldifi, is voor

alle drie gevallen.

10. Oni mi tie verdere coëflicieiiteii dezer oiil wikkeling te bepalen,

(lifTereiitieeren v/e de gevonden dilieienliaal vergelijkingen lierliaal-

delijk. Men vindt dan uit

(1 + /r) -^ - //
^ - (4 »-f 6) = O

ac 11tereenvolgens

d'<p, d-(f, d:t,

(1 + /,=)^ + ./. -^ -^ - 8, = O
o tl O/i- d:i

(1 +^')Vt + 7/,-^ + 8^^ o enz.
0//° Oir Oir

en uit

, d"»t', ö'tfj,

011
'

o/<
'

Oir Oir oir

oir Oir

+ [15/.M (3—3i')] ^= ~ ]2/> = O

+ [42/r-+ ( 12- 8//-)] -^ + 30« -^ = O enz.
0(/^ o II'

Schrijven we nu in de laatste vergelijkingen /> iji plaats van // en

stellen kortheidshalve B" ilv = ^

—

'- dan vindt men
\dii"J,=o

(/>) b (6'+ l) B'tp.^n'tp^—W = O

(-7) (b'-4 l) i>nf,-.-|-(2Z-'-i 56) Z>>,—2Z>'i|',— 12/;^ = O

(»•) (6^J-l)i>*i|', + (46M 96)i)'i|,j-;-(126M 3)Z>>,—126 = O

(.) (6M 1)^>, + (66M 136)i>^f^^(346M-12)Z>>l^-30èZ'^|', = O

(t) (6-^+l)Z'"i|',+(86'+176)7r',f.,4(666-'+C5)X'np^4llJ6Z'^c,+30i»'T^ =
enz.

30
Verslagen der AlUeeling Naluurk. Dl. XIX. A". 191Ü/11.
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Als men do verg. (7) met 2 maal de verg. (y;j vcnuiiiderL kuml

(;>= + 1)i>^h -I- 3W>"if', = 126=—8//.

Vermindert men nu de verg. (r) met 4/y maal ile laalsie verg.

dan \in(il men

(Ir 'r 1) i>'if>, + 56Z>^if>, + 3bB'»f>, = ï-lh-iSÖ' + 326'.

Vermindert men evenzoo de verg. (.v) met (iA maal de laatste en

4 maal de voorlaatste vergelijking dan ontstaat

(6' -I- 1)-D'if'i 1- 76/>'t|)(i H- 8Z>>, = — 120//- + 320//— 1
'JIJ//.

Op de/,el("de wijze \indl men

(b' + l)D'^>, H 96Z)'if), H^ 15Z>S|j, =— 1206 | 1440//—28806' -|- 15366'

(/r J-l)7)'t,
1
n67>'if», |-24Z'>, =33606'^—2016'>6M 322566"--! 5;i(Kt6"

('/ + 1)Z>'if^ i-
IS/'Z»"»!», I- 35Z>"i|j, = 33606 — 806406' ^

-j- ;i225606'> —4-i00806' J- 1843206''

(6' + l)/)'"!/;, + ISöJD^ifj, + 487^11', = — 604806^ +
+ 19353606^ — 58060806» ^- 66355206» — 25804806'°

enz.

Tellen we iiierhij de vergelijkingen

(1 I 6')i>Vi + 'óbn'tp, — i = O

(1 + 6=) D'<f>, + hbD'tf, + Zlj\p^ = O

(1 -\- //) i;V/), H- IhDuf^ H- Sii^/', = o

(1 -1- 6')i>'<^, -1^ 96Z>''(^, H 15i)^/-j = O

(1 -I- ¥)D'<r, + UbD^ip, + 24i'V, = O

(1 + b-jD"^, + VibD'<p, H 35i>"y, = O

(1 + b"-)D"'>r^ + ^^l^D\p, ~r 48Z'>i =r O

enz.,

dan vindt men

^- 6=) D^ {,f^ + T|.,) + 36i>' (r, + if.',) = 8 J- 126= — 86'

+ b^-) 1^>''
('/". -r A\ ~ hbD'

{'f', + t|^) H- 3D' {<p, + y]\] =
T=12b~- 486' + 326'

+ fn D' (r, ^-
V':) H- 76i'' (.ƒ, + if,) -I- 8i/ {cf, + V'i) =

= — 1206' -[- 320// — 192 6»

+ /r) Z>' (r, ^- V'i) + 96i>'' (.ƒ, + Il-O + 15i;' (V, -l-
,(,,) :=:z

= — 1206 + 14406' — 28806' -} 15366'

+ 6=) £>' [rf^ + v^) ^- 1 16i)' (<-/,, 4^ 4-0 4- 24i'« (r, -I- ih) =
:=; 33606= — 201606' J- 322566" — 1536li6»

4- 6=) !>'(/, H- v,,) 4- ]36i)« (r^, -^ t|,,) -l 35i>' (rp, J^
V'O =— 33606 — 806406' + 3325606' — 4300806' 4- 184320 6'

-f 6=) 7)'»
{^p^ H-- tpj + 156i»' {rr^ 4- t|,,) H- 48Z>« (r,,, J-

v^) == — 1 814406= 4- 19353606'— 58060806» 4- 66355206" —2 5804806'°

enz.
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Noemt men de tweede leden dezer vergel ijkiniicn /*, A
dan is voor n=z7,8,d . . . steeds

P„ = — 2 {n—S) 6P„_i — («—2) (»— 5) P„_2.

Uit de voorgaande betrekkingen \iiidt men verder, daar

gemakkelijiv de volgende waarden

P,

- ^,) = 8(1 - h-')

- T|>,) r= — S/) (5 — 46=)

- ijjj) = — 32 (2 —W + 6/>^)

i>T (,,^ _i- ^^) = 966 (11 — 286^ 166'

ipj) = 192 (8 — 87 6- + 160 6' — 80 6")

Tj7^)=:: — 192 6(279 — 1480 6= + 2160 6' — 9G0 6«)

D^" (y 1 H- 1{>
J= — 4608 (1 6— 325 6- + 11 50 6' — 1 400 6« + 560 6^)

enz.

Handelt men op dezelfde wijze met y, en i|', dan vindt men

^' (y, ^- ^\) = -8(1 + 6^)

D' (f, + ^.) = — 86 (5 + 4 6=)

D' i'P. + l'J = - 32 (2 + 9 6M ö 6^)

i>v (,^^ _j- t(,^) = — 96 6 (11 + 28 6'
-I- 1 6 6')

B' {.f,
- Tf-J = — 1'J2 (8 J- 87 6- + 160 6' ^- 80 6«)

V' ('f, n- II':) = — 192 6(279 -!- 1480 6= + 2160 6'
; 960 6")

D'°('A + M'J = — 4608(16 -f 325 6- -j- 1150 6' + 1400 6"
j 560 6')

enz.

zoodat de gezochte ontwikkeling wordt

/ (//,6) = — 2aU a — iir l 2u — 46" l 26 -^r 2 (// -| 6) l (u -\- 6)

2 ,, 2 , 8 16
+ 6a= — — 6= a^ ba' (1 -]- 36') a" 6" a'

o 3 45 15
6^ 6

TT (87 + 80 6') a' (31 + 240 b') a'
105^ ' ln5^ ^ '

s

(8 + 575 b' + 280 6'') «•"

1575

Deze reeks werd berekend voor de volgende waarden

a=:0.04 6 = 0.2 tot 3.6

a = 0.08 6 = 0.2 „ 2.4

a = 0.14 6 = 0.2 „ 2.4

rj = 0.2 6 = 0.2 „ 2.4

a = 0.4 6 = 0.3 „ 0.8

a = 0.6 6 = 0.2 „ 0.4

en bleek voor deze waarden goed convergent te zijn.

(10)

30*
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Physiologie. Do Heer Winki.kk hiedl mede iiaiiienw den Heer

U. A. VAN Ivi.iNHKHK ccii iiicdcdccliiig' iviiii : ,,E.r/)criiiifnleijl(;

onderzoekimjen over .wi/numtaal iniwrvatie vun dn huid van

(hm hond." (VII^'^ mededeeling.)

Over ramjscldkking en variahUltcit der diriiiuldiiit-)). vmi den nc/itcrixiot.

hl onze VI''^' mededeeling hclilien wij den vorm cii de ligging der

huidvclden \;in de 7 linnhale en de 3 sacrale achterwortels nitvocrig

beschreven. Het residtaal dier onderzoekingen was als volgt:

J°. De (i ondersle hunbaic en de drie sacrale aclilerwortels zijn

bestemd voor de innervatie der huid van den achterpoot.

2". De liuidvelden van /.w en Avii hebben altijd, dal van Av

meestal, ilon sanieniiang met de dorsale en ventrale ronipmiddel-

lijnen verloren. Zij bedekken het topgedecltc van de met een kegel

vergeleken extremiteit en werden daarom apicale of /fl/>veldcn genoemd.

3°. Alle andere daarentegen hangen met beide rominniddellijnen

samen. Zij liggen oj) den basalen rand van den kegel, waarmee de

extremiteit werd \ergeleken en werden daarom marginale of" ravd-

velden genoemd. De craniaal van de topvelden gelegen hnidvelden,

— L\\', L\n en Lu — hebben wij craniale nmdvelden genoemd, in

tegenstelling van die welke er caudaal van zijn gelegen en caudale

randvclden werden geheeten.

4°. Tusschen de randveldeu en de topvelden in staat lu-I landveld

van L\, (somwijlen zelfs dat van /a\) dat zich mceslal als topder-

matoom gedraagt, maar somwijlen met de ventrale rompmiddellijn

samenhangt en in dit opzicht dan de eigenschappen van een rand-

veld \ertoont.

Thans hebben wij hun onderlinge verhouding toe te lichten.

De drie craniale randdcrmatomen bestrijken gezameidijk op de

dorso-Iaterale vlakte van romp en extremiteit een kleiner huidgebied

dan op de medio-ventrale \' lakte. Het omgekeerde is het ge\'al met

de caudale randvelden.

De caudale randvelden bestrijken echter tevens een (jrooter gebied

op de dorso-Iaterale vlakte van i'omp en extremiteit, dan het huid-

gebied dat daardoor de craniale randveklen wordt ingenomen. Voor

de venlro-inediale \ lakte geldt het omgekeerde.

Indien Lvn, Lvi en Lv doorsneden worden en de gevoeligheid

der topvelden dientengevolge wegvalt, dan blijft langs de dorsale

en ventrale rompmiddellijnen de gevoeligheid behouden. De gevoelige

zone langs de dorsale rompmiddellijn strekt zich op de dorso-Iaterale

pootvlakle ver uit, lot dicht hij den epicondvlus lateralis fenioris.

Dc strook ilic langs de ventrale niiddellijn gevoelig blijft, strekt zich
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op de ventro-niedialc pootxliikte \eel minder ver uit, slechts tot eonif^e

centimeters lateraal van den syinpiivsis pnbis.

Nauwkeui-ige vergelijUinu' \an de caudale (jrenzeii der craniale

randvelden met de cniniale yvenzeu der caudale randvelden leert

aan de dorsale rompmiddeliijn het volgen'le:

De caudale grens van het huid veld van L\i loopt van den V'''"

wervel langs den bovenrand tier crista ilei : de craniale grens van

dat \an ,S'iii loopt van de ondergrens van 'tsacrum tusschen tuber

ischii en anus naar 't perineum. Zij raken daar elkander niet.

De caudale grens \au het veld van Lm ontspi'ingt ongeveer ter

hoogte van 'tsacrnni, en loopt tusschen crista ilei en trochanter,

\ lak l»o\en dezen naar den epicondjlns lateralis femoris; de craniale

grens van dat van ,s'ii ontspringt op het sacrnm en richt zich van

daar naar den luber ischii. Tusschen sacrnm en trochanter liggen

deze beide grenslijnen een eindvveegs tegen elkander.

De caudale grens van het veld van Liv ontspringt op het sacrnm,

en loopt, op, vlak boven, ot' vlak beneden den trochanter naar het

capitnlum fibulae: de craniale grens van >S'i ontspringt eveneens op

hel sacrum en loopt op, vlak boven of beneden den trochanter in de

richting van den epicoud\ lus lateralis femoris om naar de kniekuil

af te wijken.

De aaneengesloten caudale grenslijnen der craniale rand\elden

Lm en Liv vormen tlus een lijn \'an sacrum over trochanter naar

i\<in epicondylus lateralis femoris, die ook door de aaneengesloten

craniale grenslijnen der caudale randvelden (Sn en »S'i wordt gevormd.

Daar grijpen de huidveldcn van Faw en L\\, Sn en >S'i slechts

weinig over elkander heen, zij grenzen tegen elkander, terwijl Au

en S\u in het geheel niet tegen elkander komen.

Voor zoover zij door randvelden begrensd wordt, kan de lijn, die

de dorsale rompmiddeliijn aan het sacrnm verlaat en over den

trochanter heen in de richting van den epicondylus lateralis femoris

loopt, opgevat worden als tlorsale extremiteit-aslijn van Sherrington

of als dorsale ditferentiatie-grens van Boi.K.

Aan de ventrale rompmiddeliijn is de verhouding tusschen de

grenslijnen der randvelden anders. Daar convergeeren de caudale

grenslijnen der craniale velden L\\, Lwi en L\v alle naar de kleine,

een paar c.M. lange lijn, die van de symphyse kan getrokken worden

naar een punt, dat bij wijfjes ter zijde, en even craniaal van den

genitaal-knobbel, bij niainieljes Ier zijde van den wortel van het

praeputium is gelegen.

Daarheen convergeeren ook de craniale grenslijnen der caudale

randvelden ,Sin, iS'ii en aS'i.
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Aan (\c vc'iilialc i(iMi|niiiilili^llijn is dus de lijn waar de craiiialc

en caudalv raiidveldeii tegen elkander grenzen zeer kurl. Het kleine

lijntje dat van de syni|)liy8e naar liet pnnl ter zijde en craniaai van

den genitaalknobbel gaal, kan als venirule extreniiteit-aslijn van

SiiKKKiNGTON of ais veiilrale di fleren tiatie-grens van Boia opgevat

worden, zoover als deze door randderinatonien begrensd wordt.

De aan randvelden beantwoordende dorsale aslijn of dilTerentiatie-

gi'ens is dus veel langer dan de aeqnivalente ventrale aslijn of

dillerentiatie-grens.

De verdere loop dezer aslijnen of dill'erentiatie-grenzen is echter

eerst te besjireken, als er een inzielit is verkregen in de wijze waarop

de topvelden gcrangscliikt zijn en als hun onderlinge variabiliteit en

die der randvelden nader is besproken.

Men kan om een voorbeeld det- i'angscliikking der huidveMen op

den achterpoot te geven, hetzelfde beeld gebruiken, dat door ons reeds

voor den voor|)OOt is gebruikt. Daar hebben wij de rangschikking der

hnidvelden vergeleken niet de rangschikking der schutbladen, die

een bladknop bedekken. De i-anddei-niatomen doen dit, evenals de

grondsehntbladen paarsgewijze.

Bij de doorvoering dier vergelijking op den achterpoot moet echter

er meè rekening worden gehouden :

a. dat de achterpoot grootcr en langer is dan de vooi'iioot, en

b. dat de achterpoot in caudo-crauiale richting uitgroeiend meer

getordeerd is dan de vooi'poot, zoodat de meest craniale toon

(alleenstaande nagel) ver mediaalwaarts komt te liggen.

Als uitdrukking der grootere lengte van den poot kan men het

feit beschouwen, dat 9 aehterwortels aan haar huidinnervatie deel-

nemen (aan den voorpoot slechts 8), meer nog dat er drie toi)\elden

— L\, L\i en ivii — het onderbeen en den voet bestrijken (aan

den voorpoot slechts 2).

De uitdrukking van de grootere torsie der extremiteit \inden wij

terug in het feit, dat de craniale en de caudale randvelden aan de

ventrale rompmiddellijn met hun ventrale stukken zoozeer op elkander

zijn geschoven, dat de velden L\i, Lm, Liv en Si, Sn en >S^iii elkander

daar ter plaatse bedekken. Aan de dorsale rompmiddellijn is dit niet

het geval. Vooreerst komt daar ter plaatse de caudale i-and van Lu
niet aan den cranialen rand van *S'ni.

Bovendien is het merkwaardige gedrag van het veld van Z^iv

daarmee in overeenstemming. Het komt somwijlen voor, dat dit

huidveld de dorsale rompmiddellijn niet bereikt. Wel was dit gedi'ag



( 465 )

iii al onze gevallen aan z.g. oarical luir-vorming ') toe te schrijven,

want het was niet blijvend. Het veld van LIV gedroeg zich anders

dan de roinpdernuitomen, waar wij de meest eenvondige carieatnnr-

vorming nooit aan de dursale, maar steeds aan de ventrale afUeeling

hebben waargenomen. En in denzelfden gedachtengang past ook het

gedrag van het hnidveld van L\, dat nooit met de dorsale, maar niet zoo

zeldzaam wel met de ventrale rompmiddellijn samenhangt. Hel maakt

den indrnk alsof beide hnidvelden verder van de dorsale middellijn

afgetrokken zijn dan van de ventrale.

Als uitdrnkking van de sterke door de luiid gevolgde extremi-

teitendraaiing, beschouwen wij nog andere feiten. Vooreerst de

plaatsing der craniale randdermatomen, die op de ventro-niediale

vlakte der extremiteit, veel grooter uitbreiding erlangen, dan op haar

latero-dorsale \ lakte: dan het gedrag van het veld van L\, dat,

vtistgezet aan den eersten cranialen toon (alleenstaande mediale nagel),

nagenoeg geheel op de mediale extremiteit-vlakte is gedraaid en

slechts met een kleinen kop op de dorso-laterale vlakte reikt ; voorts

de wijze, waarop (het topveld Zvn en) de caudale randvelden zijn

geplaatst, die in tegenstelling van de craniale veel grooter uitbreiding

op de latero-dorsale pootvlakte bezitten ; eindelijk den vorm van de

topvelden, van welke Lvi een middenpositie imieemt, die spiraal-

vormig zijn gewonden om het onderbeen, zoodanig dat de lengteas

van elk dezer huid velden een latero-inediale richting inneemt.

Met dit alles rekening houdend, kan de rangschikking der huid-

velden op den achterpoot als volgt worden geschematiseerd. Die van

Lil en Sm vormen de meest basale schutbladen, die aan de ventrale

rompmiddellijn aan elkander sluiten, maar aan de dorsale romp-

middellijn elkaar niet bereiken.

Het tweede paar schutbladen wordt door de velden van Lm en Sn

gevormd, die aan beide rompmiddellijnen samenhangen, maar aan de

dorsale een grooter stuk \an de kegelbasis bedekken dan aan de

ventrale.

Nog sterker spreekt dit bij het derde paar schutbladen, de velden

van Li\' en Si, die aan beide middellijnen nog samenhangen, maar de

dorso-laterale vlakte van de dij tot over het midden omvatten, terwijl

deze omvatting op de \entro-mediale pootbasis, hoogstens tot het mediale

4'''^ der liesp. reikt.

Dit tekort der ventro-mediale pootbedekking door de randvelden

1) In onze vroegere meêdeeliugen hebben wij beschreven, dat ongunstig (sterke

bloeding, narcose, shok etc.) geïsoleerde huidvelden op regelmatige wijze vorni-

veiandeiingen ondergaan, die ecliter niet blijvend zijn. Dit noemden wij ,,carica-

luurvorraing" en wij hebben dit nader bestudeerd.
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Wdidl aaiiuvN iil<l <l(ii»r lid \v\i\ \an /a. «lat liijua f^^oliool o\^ de

ventruk' \ laklc is ^esclio\oii.

l)c l(t|) vin cnsii (Ic voet) woi'dl <laii door de velden van Avi en

Lvn bedeUt. Hol Imidvcld van Avi is in 't midden t>ele,uen en wordt

bij de voetbcdekkinji;, aan de mediale zijde dodi- dat van Av, aan de

latero-planlaii'o zijde door dal van /.vii, gestennd.

Die \eischillen in de bedekking iler dorso-Iateralo en nicdio-venlrale

kegelbasis, liel mediaal ovcrgrijiieii van liet veld van L\ en de

spiraalvormige dmaiing van de velden van Av, />vi en /a\\ vinden linn

uitdndiking in een gedraaiden knoj). ;/.ic schema).

iMen kan in zulk een knop gcmakkc^lijk aantoonen, hoe de vvortel-

gcbieden der liuid hun segnieiilale opeenvolging hebben bewaard,

wanneer men daarin een lijn trekt, die achtereenvolgens alle wortel-

veldei! in hun o|)eenvolging doorsnijill.

Deze lijn begint bij den oorsprong der liesplooi loo[)t in proximo-

distale richting over de palella, tusschcn tnberosilas tibiae en e|)icon-

d\Ius feinoris medialis over den alleenstaanden nfigel naar den medialen

2'''" loon, kruist volgens de dorso-plantaire scheidingslijn der toonen

den voel, en loopt in dislo-proximaie richting tnsschen calcanens en

inalleolns lateralis over knieknil en tuber ischii naar 't sacrnm. Volgt

men die lijn in de beschreven richting, dan passeert men achtereen-

volgens de [lunlen der longen, die de velden van Lu, Iau, Ia\ en

L\ kenmerken, snijdt dwars door de topvelden L\i en Lvii en keert

terug over de tongen der huidvelden van ,.S'i, Sn en ;S'iii. (Roode lijn

in het schema).

De huidvelden, die aldus den jtoot bedekken zijn, ofschoon bij

hun plaatsing en rangschikking aan xasti- regels gebonden, binnen

zekere grenzen aan sterke variatie in plaats, uitbreiding en vorm

onderhevig.

De craniale randvelden L\\ en L\\\ gedragen zich nog ten deele

als rompdermatomen. Bij hun variaties veischuiven zij meer of

minder ver in craniale of eaudale richting en liggen tegenover een

hoogeren of lageren wervel. Voor zoover zij deelnemen aan de })00t-

bedekking, gaat aan dit verschuiven een intrekken of een distaal-

waarts voortschuiven van hun tongvormig uitsteeksel gepaard.

De candale randvelden /Sm en Sn varieeren weer anders. Hun
craniale grenslijnen liggen zeer dicht bijeen (tussclien sacrum en

staartwortel) maar de caudaal open hoek, waai'ondei- die grenslijnen

de dorsale romjtmiddellijn verlaten is bij Nii minder scherp (± 45°)

dan bij .S'iii (± 30''). Bij hun variatie vindt er geen eaudale of

craniale verschuiving plaats, maar een verkleining of vei'grooting
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vuil (leii cauüual (ipeii oor; proiiyslioek, cii (l;ianiiée gaal ilaii gejiaanl

een minder ver of ineer ver distaalwaarls voorlschuiven van liiiii

tone,-\orini,ü,- uitsteeksel. Zoo kan liet liiiidvi^ld van -Sïi de tong' op de

bilvkxkte voortsediuiven tiissclien anus en tuber iscliii, lol aan en tol

eenige centimeters voorbij den tuber ischii.

De randvelden Liv en *S'i, wier beteekenis voor de poolliedckking

reeds veel grooter is, verschiiixen nanwiijks meer, maar in eraniale

of eaudale richting volgen zij de z. g. aslijnen \an Öhekuington of

differentiatie-grenzen van Bolk. Daartegenover staat, dat bij hun variatie,

de wisselende lengte en het distaal vooruitschuiven van het uit-

steeksel hoofdzaak wordt. De tong van het veld van Liv kan tot

aan de tuberositas tibiae reiken, en kan in uiterste gevallen ook

tot aan de mediale voetvlakte komen. iVog sterker spreekt dit Itij

het huidveld van ,S'i, wiens tong soms tot aan de knieknil komt en

in uitersten langs de achtervlakte van het oiulerbeen, de laterale

voetzijde en de laterale toonen kan bereiken.

Het huidveld van //V gedraagt zich weer anders. Het zendt een

tong langs de mediale onderbeensvlakte op den mediaien voetrand,

die in lengte wisselt, nu eens niet verder dan den alleenstaanden

nagel i^I^"^ mediale toon), dan tot aan de mediale voetzool en den
2''™ mediaien toon. Tot zoover doet dit veld hetzelfde als dat van Li\

.

Maar daarnevens slingert tlit aan de mediale voetvlakte gefixeerde

huidveld, dwars over de knie en het onderbeen. In mediale i'ichting

kan dit zoover gaan, dat de ventrale rompmiddellijn vvêer beieikt

wordt. In laterale richting wisselt hef eveneens. De dorso-i)roximale

kop van dit huidveld kan van af den epicondvlus lateralis tot ver

0|) de latero-dorsale dijvlakte komen, en de laterale grenslijn van

hef veld kan samenvallen met den voori-aiid van 'f onderbeen, of

deze overschrijden en zelfs oj) (\c\i malleolus lateralis komen. Hier

maken wij dus kennis met twee Aariatie-richfingen. De randxelden

schoven de tongen uit volgens de door ons beschreven riclitingslijn,

varieerende dus in de richting dier lijn, het veld van Lv varieert

ook in de richting dier lijn, maar tevens loodrecht op die der rand-

velden. De variatie-richting loodrecht op de variatie-richting dei- rand-

velden is \'oor de eigenlijke fopdermafomen keiniierkend, daar ile

richtingslijn aan den voet loodrecht ombuigt.

Het veld van L\i ligt op de dij lateraal, op het onderbeen aan

de voorvlakfe, op den voet dorso-mcdiaal, en kan van daaruit de

volaire voetvlakte en alle toonen omvatten. Dit huidveld ligt dus

als een om hel been gewonden spiraal en varieeif zoodanig, dat

1°. hef spiraalveld op den voet in toto nu eens meer mediaal dan

weer meer lateraal verschoven is en 2". dat er of mediaal of lateraal
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(\f aan wecrskaiiloii een t-liik uaii woidl looiicvnpjfd, wat zoover kan

gaan, dal de gelicele voet wordt omval.

De dorso-proximale kop van dit veld staal plaatselijk relatief' vasl,

al kan liij in luecdte zeer wisselen. Sterker verschuift de ventro-

|)ro.\inialc kop, die zelfs ontbreken kan. De variaties van dit veld

bestaan dus in een versi-liuiving (vooral op don voet) in do rieliting

langs de hier loodreelit omgebogen riclitingslijn, d.w.z. loodrecht oj)

de variatie-richting der randvelden.

Het veld van Lvii ligt oj) de dij achter, op iiet ondorbeon achter

en lateraal, op den voet vóór en lateraal, omgrijpt den rug dor toonen,

en meer of min van de toonzoolen en de groote zool. Dit luüdveld

ligt dus lateraal on evenwijdig aan dat van L\\, als een spiraal-

vormige strook, on» onderbeen en voet gewonden.

Ook hier wisselt het distale einde het meest. De laterale voet-

vlakte behoort wel altijd tot L\\\, maar toonen en voiaire vlakte

worden ini eens meer dan weer minder ver door dit veld bedekt.

Ook dit huidveld varieert dus loodrecht op de variatie-richling der

randdermatomen

.

Merkwaardig is het gedrag der proximale einden der top\elden,

die wij hun koppen noemden. In dit opzicht verschillen de top-

dermatomen onderling, want het veld van Lv, a cheval op de knie

geplaatst, heeft een grooten ventro-proximalen kop en een kleinen dorso-

proximalen, dat van L\i een grooten dorso-proximalen en een kleinen

ventro-proximalen, terwijl dat van /.vii den ventro-proximalen kop mist.

De proximo-dorsale koppen van L\ en Lvr liggen oi)een, die van

L\\\ nadert dichter tot de dorsale rompmiddellijn, terwijl van de

drie de ventro-proximale kop van L\, als hij de ventrale romp-

middellijn niet raakt, deze dichter nadert dan die van L\i.

Men kan dus zeggen, dat de drie topdermatomen van een vrij

scherp omschreven gebied op de laterale dijvlakte terzelfder hoogte

ontspringen. Dan spreiden zij zich nevens elkander uit, als de vakken

van een waaier, die spiraalsgewijze om onderpoot en voet slaan en

bij variaties gezamenlijk daarover heen en weder slingeren.

Keeren wi] nu terug tot de bespreking der aslijnen (Sherrington) ')

of ditterentiatiegrenzen (Bolk) op den achterpoot.

1) Sherrington's extremiteiten aslijn is gekenmerkt door den geringen graad der

over elkander schuiving van de aan haar stootende velden. Zij lierinnert aan de

„crossed over lapse" op de rompmiddellijnen der gelijknamige liuidvelden der

twee lichaanishelften.

Bolk"s dillerenliatiegrens is een grens tussclien dermalonien, die oorspronkelijk

niel op elkander volgen, maar door de ontwikkeling der extrcniilcit tegen elkander

zijn komen Ie liggen.



( 469
)

Wij merkten op dat de oors|)roiij;' der drie lopdei-iiiatoiuen op de

laterale dijvlakte tot een vrij onisclireven gebied was beperkt, onge-

veer daar, tot waar wij de lijn doortrokken, waar dorsaal de oandale

grenzen der craniale randvelden tegen de craniale grenzen der oandale

rand velden aan waren gelegen.

Het is niet gerechtvaardigd tie dorsale aslijn ol' di/Terentiaticgrens

hier verder door te trekken, want tlrie, op elkander volgende en

elkander in sterke mate overgrij pende velden Lv, L\i en Lvii gaan

van deze plaats waaiervormig uit.

De dorsale aslijn of difl'erentiatiegrens gaat dus niet verder dan

het midden der laterale dijvlakte.

Anders is het op de medio-ventrale beenvlakte. Hier hebben wij

het stuk waar craniale (Lu, Ln\ en Liv) en caudale {Sm,SiiQnSi)

randvelden tegen elkander stooten als zeer kort leeren kennen. Hier

echter kan men tusschen het rand veld Si en de topvelden Lv en

Zvi een lijn trekken, die aan de eischen van Shp;rrington's aslijn of

Bolk's differentiatiegrens voldoet.

Immers al onze isoleeringen van de hnidvelden van Lv en Zvi

leerden ons mediale grenslijnen kennen, die op de mediale dij- en

onderbeensvlakte ongeveer dezelfde plaats innamen, als de mediale

grenslijn van S\ en Lvn daar bezitten. Voorts blijkt het dat bij de

groote variaties, die aan de velden van L\v en /,v eigen zijn, de

mediale randen dier velden langs die lijn o}) en neer schuiven.

Langs haar bereikt het veld van L\ de ventrale niiddellijn, langs

haar .steekt het veld van Liv de distale tong 0() de mediale onder-

beensvlakte. Hetzelfde kan gezegd worden van de excessief groote

variaties van S\. De long van dit huidveld moge tot de kniekuil of

tot de toonen reiken, de mediale grens er van wiinit altijd door

deze lijn gevormd.

De ventrale aslijn of dilierentiatiegrens moet dus van het midden

van den geslachtsknobbel oi) de mediale dij- en onderbeensvlakte tot

den malleolus medialis worden doorgetrokken.

Daar de hnidvelden varieeren in de richting der door ons be-

schreven lijn, ziet men dus de variaties der i-andvelden min of meer
in de richting der lengte-as der extremiteit plaats vinden. De top-

velden schommelen loodrecht daarop heen en weer, terwijl L\ in

beide richtingen varieert.

Daarbij komt nu nog iets. Zoodra een huidveld in plaats en in

uitbreiding verandert, verandert hef ook in \orm en wel zoodanif,

dat het er toe neigt den vorm aan Ie nemen, dien het veld, in welks

plaats het treedt bezat. De velden van Lv en L\\ illustreeren dit.
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Dat van /.v- variivrl iii Iwcc ricliliii.ncn. De luiii^' naat iiiiii of

meer ver distaal laiii;.s den medialeii vootiaiul (\aii den alicciistaaiideii

nagel tot aan de /<"il \aii d(>n tweeden niedialen loon , de koppen

verse I Hl iven in dorso-venliale i-iclitinj; en de veniro-proxiniale kan

zelfs de ventrale roni|»niiddeilijn l)ei'eiken. Maar ook dat van Liv

vertoont iels soortuelijks. Reikt de toiift', die gewoonlijk niet over de

(nberositas lihiae konil, ver, dan kan zij iauns hel nicdiaie onderbeen

tol aan den solitairen nagel gaan. Dan kan soms liet veld van Aiv

op liet punt staan de dorsale middeilijn te verlaten (earieatnnr-

vorming) en dan lu^eft L\\ geheel den vorm aangenomen van L\,

gelijk L\ als liet de ventrale roinpmiddellijn bereikt in vorm aan

[av herinnerde.

Hoe groot nn echter de variabiliteit der afzonderlijke hnidvelden

ook wezen moge — toeh zijn zij ge;'.amenlijk bij hnn \ariaties aan

regels gebonden. Ei' bestaat l)ij elk individu een constante correlatie

(usschen de topographische eigenaardigheden van al de o[) de extre-

miteit ligtrende velden.

Die correlatie uit zich bijzonder in het wederzijdscli gedrag der

craniale en candale randdermatonien en men kan somwijlen aan-

toonen dat voor hun vai'iatie een recipjvke corndatie geldt. Wij

verwijzen als voorbeeld hiervoor naar de isolatie van het hnid\eld

van -S'i, dat liij lunid II met zeer lange tong tot aan de toonen,

en bij hond 33 met zeer korte tong, tot aan de knieknil werd ge-

vonden. In beide gevallen is de candale rand van L\\ bekend. In

het eerste geval (ver craniaal verschoven, lange tong van -S'i) is de

candale rand van Lii eveneens craniaal versciioven, loopt boven de

crista ilei en werpt een tong tot aan het midden der liesplooi. In

het tweede geval (caudaal verschoven «S'i met korte tong) is de

candale rand van L\\ distaal verschoven, loopt caudaal van de crista

ilei en wer|)t een tong, die de patella tot op 2 cM. nadert. Hoe

verder «Si op de extremiteit vooruit drong, des te verder ging Lii

achteruit. Deze ver uiteen liggende hnidvelden vertoonen dus een

reciproke correlatie, of wil men liever een verschuiving in gelijken

zin, beide candaal- of craniaahvaarts.

Het laat zich slechts langs een omweg demonstreeren, dat dit ook

voor topdermatomen geldt, die naast elkander gelegen zijn. Toch

wijst somwijlen de \ergelijking \an meerdere isolaties daarop. Zoo

is bij hond 27 liid-cs het veld van Lvi en rechts dat van L\\\ ge-

isoleerd, terwijl de xerhouding der candale grenzen van Lm links

en Iav rechts o)) symmetrische verhoudingen der 2 lichaamshelften

wijzen. Daar laat het hnidveld van L\\ (links) een groot stuk van

den dorso-lateralen voetrand onbedekt, is dus ietwat ci'aniaal ver-
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scliovoii en dat van L\n (reclits) past daarin geheel en is dus in

denzelfden zin verselioven.

Zonder dat wij nieenen, daarmee alle variatie-iiKigelijislieden (e

omvatten, hebben wij dns eenige regels daarvoor leeren kennen.

1". De variaties der afzonderlijke hiiidvelden vinden volaens be-

paalde richtingen plaats. De randvelden varieeren ongeveer in de

riciiling der lengte-as van het been (tongvorming). De topvelden

varieeren in een richting loodrecht daarop. Alle varieeren echter in

het verloop der richtingslijn.

2°. Elk bijzonder liuidveld kan bij een individn in tallooze gradaties

geheel of ten deele de plaats innemen, dat bij een ander individn

door het aangrenzend Inüdveld wordt ingenomen. Doet het tlit dan

verandert het tevens van \orm en gelijkt des te meer op het aan-

grenzend linidveld, naarmate het vollediger in diens plaats treedt.

Wij hebben niet waargenomen, dat een wortel de innei'xatie op zich

nam van het geheele gebied, dat bij eenig individn door den derden

crauial of caudaal volgenden wordt beheerscht.

3°. Hoe groot ook de afzonderlijke variabiliteit moge wezen, het

komt herhaaldelijk voor, dat die variaties niet één linidveld afzon-

derlijk betreffen. Zij varieeren, naar 'tschijm, meest alle gezamenlijk,

en wel zoodanig dat de geheele reeks langs de i-ichtingslijn ver-

schoven is in den zin, waarin er één is verschoven, terwijl dan de

variatie-richting voor rand of topdcrmatomen kenmerkend, toch be-

houden blijft.

In 1856 heeft Türck ') het bewijs geleverd, dat bij den hond de

opeenvolgende achterwortels achterelkander gerangschikte hnidvelden

voorzien en dat hun serieele rangschikking op de extremiteiten kan

worden weergevonden. Met behnlp van het onderzoekingsmateriaal

van Tt'ucK ontwierp Wkdi. in 1869 schemata van de iimervatie-velden

ook voor den achterpoot. Toch laat Türck zich niet bijzonder uit

over variabiliteit en wij zijn geneigd hierin de reden te zoeken, dat

d(!ze schemata gelcomen zijn. Want luvi Türck de variabiliteit kunnen

waardeeren, zooals het ons, door de ervaringen der latere anatomen

mogelijk was, dan zon ook aan Wedl ") nog stelliger dan reeds het

') L. TöBCK, Voilaufige Ergebnisse von Expeiimental Uiitersuoluingen znr Er-

miltt'lung dei- Hautsensibilatsbezirke der einzelnen Rückenmaiksuervenpaare. Sitzber.

der Matii. Nat. kl. der K. Ak. der Wiss. VVien ISüfi.

-j Wedl, weiland Prof. Ij. Türck, Uel)er die HauUensibiiat»bpzii-kc etc. Abhaiid-

liiiigeii der Matli. Nal Cl. der K. Ak. der Wiss. zu Wien, 18(59, schrijfl in zijn

vdonx'de tot Tüuck's nalatenscbap: ,Die Varianten der Sensibilitatsbezirke hat der

Vcifas.ser . . . auf die Scliabiüne Iransponilt. Es ist hierbei allerdings der niissliclie

Umstand eingetretcn, dasz einzelnc i'"igiiieii an Klarheit eingcbiisst, und es selbst
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geval is, ik' iiioeilijklieid gebleken zijn, (HimU' wissclciiilc (Iciiiialonicii-

geslalleii iii een sclienia te persen.

Sedert ecliler is door Kürhringkk en llKuiiiMin \m liel beginsel nit-

"•esprokcn, dat door den arbeid van LANCiLKV, SnKUKiNdTON en Boi.K

uitvoerig is uitgewerkt, en geleid heeft tol de licdendaagsche opvat-

ting der segmentale variaties als serieele variaties.

Men bedoelt hiermee, dat de samenstelling van den periferenzeiniw-

ple.\us, der e.\treniit(;il en van de innerxatie van spieren en huid der

extremiteit afhangen van het verscliilK'nd segmentaal niveau, waarop

de extremiteit z,ieh ontwikkeld. Zij kan een segment craniaal of

oaudaal verplaatst /.ijii.

Is de extreniiteiten-aanieg een segment meer erauiaal geplaatst,

dan betrekt /ij het innervatie-materiaal uit een meer oraniaal gelegen

ruggemergsnivean (segment) en beantwoordt de perifere innervatie

aan meer craniale vezelelementen. Craniaal komt er dan een segment

bij, caudaal gaal er een segment af, maar de volgorde der innervatie-

"ebieden voor huid en si)ieren blijft bewaard (cf. Langi-ey '), Sukr-

rington's') praefixe tvpc). Mutatis mutandis geldt hetzelfde als de

extremiteit zich een segment meer caiidaal ontwikkelt (Shkrrington's

posttixe tvpe). Bolk') sprak onafhankelijk van Shkrrington diezelfde

"edaehte uit, toen hij de dermatomenreeks aan de extremiteit voor-

stelde als de schakels eener ketting, die om een vaste stang (de

differcutiatiegrens) kan worden heen en weer getrokken.

Onze resultaten zijn nu voor een groot deel in overeenstemming

met de door Sherrington en Bolk opgestelde regels. Vele der door

ons gevonden variaties passen volkomen in het kader der serieele

dermatoomverschuiving.

De schijnbare tegenstelling in de richting der variatie tusschen

randvelden en topvelden, ongeveer in of loodrecht op de lengte-as

der extremiteit, komt neer op variatie in de richting der door ons

mir Irotz Zuhilfenalime der einzelnen Experimenle nicht immer möglicli war zu

entscheiden, ob so manclie Variante zu dem Bezirke des einen oder anderen

Nerven gehore.

1) J. N. L.\NGLEï, On the course and connection of the secretory fibrcs siipplyhig

the sweat glands of the foot of the cal. Journal of Physiology. London 1891.

Bd. XII. NO. 4, p. 347.

-) G. S. SuERRiNGTON, Au experlmental investigation of the nerve-roots, which

enter into the formalion of the sacro-lurabal plexus of Macacus Rhesus. Abslr.

of the Proceedings of the Royal Soc. of London 1893, Vol. 53, p. 459, Vol. 54,

p. 213.

^) L. Bolk, Een en ander uit de segmenlaal-anatomie van liet menschelijk lichaam.

Weekbl. van het N. T. v. Geneesk. 1897, Deel I U, p. 982, Deel II, p. 366.
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beschreven lijn (zie p. 466) en j)iist (hm iii Ir'I kiidtn- der seriecle

vei'schuiving.

Ook in Bolk's kettiiigbceld ligt het opgesloten, dat de vai-iatic-

richting der randvelden loodrecht o[) die der topvelden zal moeten

staan.

Niet zoo voor de hand lag, dat bij serieele vei'Schuiving de vorm

der hiiidvelden zoo geheel en al veranderen zou. Toch bleek dit het

geval, maar het opvallend gedrag \'an Si, wiens tong van de knie-

kuil at' tot aan den lateralen voetrand kon gaan of van Liv, wiens

tong van tub. tibiae tot malleolus medialis kan gaan, past desniette-

min geheel in het kader dier verschuiving.

Stelt men zicii het meer disiale deel van den extremiteiten-aanleg

als een zeer steilen kegel voor, dan zal een zeer kleine verplaatsing

van dien steilen kegel, (wanneer men zich de ingroeiende zenuwen,

als een reeks evenwijdige bundels voorstelt) oorzaak worden, dat de

uitersten van de rij van zeer weinig, tot zeer ver distaal kuinien

ingroeien. Is de verplaatsing caudaal dan dringt <S'i op den caudalen

kegelrand ver distaal door, is de verplaatsing craniaal dan doet ,S'i

dit niet \er, maar Jav aan den cranialen rand gelegen dringt ver door.

En daar het grondstuk van den kegel breed en kort is, spreekt dit

voor y.11, Lm, Sm en iS'ii minder sterk dan voor Liv en ^Si, die

het lange en smalle bovenstuk \an den kegelmantel voorzien.

Het wederzijdsch gedrag eindelijk der craniale en caudale rand-

velden, die een reciproke correlatie vertoonden (door ons voor /au

en /Si en voor Lvi en L\n beschreven) wijst eveneens op serieele

variatie, bepaald door het verschillend segmentaal-nivean van den

extremiteiten-aanleg.

Meer dan alles wijst daarop wellicht de neiging die de huidvclden

bezitten om als zij op elkanders plaats komen ook elkanders vorm

aan te nemen.

Wij hebben dit van Liv en L\ beschreven. Het landveld van

Liv kan bijna \olkomen of volkomen op dat van Lv gelijken en

omgekeerd.

Maar wanneer Liv, op de plaats kwam en dan tevens den vorm
aaimam van Lv, dan werden in de segmentale verhoudingen van

andere organen (werx'elkolom en plexus) eveneens kenmerkende ver-

anderingen gevonden.

Zendt L\\ de lange tong mediaalwaarts (wij vonden dit drie malen)

dan waren er altijd maar 12 ribbedragende borstwervels gevonden.

De 13'^'-' zonder rib imponeert dan als J'*"^ lenden wervel en de zevende

lendewervel is geheel of gedeeltelijk in het sacrum opgegaan. Er

was dus in de wervelkolom reden om een verkorting met een
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wervel a:in Ie neiiieii, w;il overceiikniiii mei een ciiiiiijile xcrplaaLsinfr

van (Icn cxlreiiiileilcnaanle^ ').

Dr. Frkts, die van znlkc gevallen den saero-liinilialeii plexus omler-

zoelit kwam ook voor den plexns tot ovcreenkomstij^e resnllalen. Hij

zal daarover zelf bericiilen.

Het seliijnt dus aksof' de periferie bepaalt melken vovin IkM

Imidvcld zal aannemen; alsof liet voor den vorm er van volmaakt

onverseliillig is of een meer craniaai of eaudaal rnggemergsnivean

liei innervatie-materiaal lieeft afgegeven. Dat gelijkheid in \oiin \an

liet linidveld tot stand komen kan, onverschillig of dit maleriaivl door

Iav of L\ aan liet geïmierveerde gebied wordt toegevocrd, als maar

de periferie in een dt\artoe geschikten stand staat — dit achten wij

een zeer merkwaardige observatie.

Ofschoon nn zeer vele hier door ons aangehaalde voorbeelden met

de serieele verschuiving in overeenstemming zijn, blij\eii er toch een

aantal gevallen over, die zich daarin niet voegen. Wij zullen iiier

twee groepen aanduiden.

Het kan gebeuren, dat Li\ zeer ver op de extremiteit dringt, de

plaats en den xorm van L\ inneemt, wat op een craniale verschuiving

van den cranialen extremiteitenrand wijst (iets w-at ook door de wervel-

kolom bevestigd i.s) en toch bestaat er geen reciproke correlatie met

de caudale randvelden en komt het huidveld van Cocc. i vóór den

anus. Dit wijst op een caudale verschuiving van den caudalen

extremiteitenrand wiens craniale rand craniaai verschoven was. Met

andere woorden men zou in die gevallen niet aan een verschuiving,

maar aan een verbreeding van den extremiteiten aanleg kunnen denken.

Dan is ons bij het onderzoek van de geopereerde rnggemergen ge-

bleken, dat de dorsale wortels in dikte onderling zeer verschillen.

De verhouding in dikte tusschen L\\\ en Si bijv. wisselt zeer.

Wel is iyVii altijd dikker dan ,S'i, soms echter zijn zij bijna even

dik, dan weer is ^i tegenover Lvii maar een dun draadje. Dikwijls

loopen beide wortels samen, en zelfs hun intervertebrale ganglia

kunnen voor een deel met elkander vergroeid zijn.

Een dergelijke, nooit zoo sterke wisselverhouding bestaat tusschen

Z,iv en L\. Ook Ziv is dunner dan Ly. L\i is de dikste der

') Wij zijn geneigd om de scliematiseering van deze velden door Wedl en Tükck
toe Ie schrijven aan geen rekening houden met deze variaties. Daarvoor is alle

reden. Als Türck bij een praefix lype, met bijv ü echte lendenwervels (de 7de in

hel sacrum opgegaan) den oden lendenwortel opzocht, dan is het klaar, dat hij

feitelijk den 4den doorsneed, maar desniettemin een huidveld vond, dat bij niet

praefixe individuen aan Ls beantwoordde. Türck heeft de uitersten der variaties

niet gewaardeerd, omdat in zulke gevallen de 13de thoracaalwervel dikwijls geen
rib draagt. Er zijn dan schijnbaar 7 lendenwervels, de wortel die ivii schijnt, is ivi etc.
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liimbaal-wortels. Nii vonden wij niet altijd de verhouding zoodanig

dat aan een geïsoleerden dikken wortel een groot huidveld beantwoordde

of omgekeerd. Wel vonden wij soms ;Si zeer dun, Xvn zeer dik en

daarmee gepaard Tav zeer dik tegenover Lv, wat (als aan een dikkeren

wnrtel een grooter huidveld beantwoordt) op een reciproke correlatie

en dus op serieele verschuiving wijst.

Maar wij zagen ook gansch andere verhoudingen tusschen de dikte

der wortels, die wij hier nu niet nader bespreken.

Of er dus naast de variaties, die uit het oogpunt van serieele

verschuiving kunnen worden beschouwd (en die dan in allerlei

gradaties tot één segment toe worden waargenomen) nog andere

kunnen voorkomen, die afhangen van verbreeden extremiteiten-aanleg

of berusten op onderlinge vezeluitwisseling der wortelvezels, of die

eindelijk steunen op de hier niet besproken mogelijkheid eener meer

of minder scheeve uitgroeiing van den aanleg der extremiteit —
daarvoor is ons thans beschikbaar materiaal onvoldoende. Daarop

komen wij later terug.

Physiologie. — De Heer G. Gryns biedt eene mededeeling aan:

„Het doorlatingsvermogen van onder physiologische voorivaarden

verkeerende roode bloedlichaampjes in het bijzonder voor alkali-

en aardalkalimetalen."

H. J. Hamburger deed in de zitting van de Kon. Akademie voor

Wetenschappen van 25 Juni 1910 mede namens F. Bubanovic eene

mededeeling over bovenstaand onderwerp, waarin hij tot de conclusie

komt, ,,dat de roode bloedlichaampjes onder physiologische voorwaarden

permeabel zijn voor kationen en anionen, of indien men zich niet

wenscht te plaatsen op het standpunt der ionenleer, voor metalen en

zuurradicalen".

Deze conclusie, die zoo als H. op bladzijde 227 zelf opmerkt, ,,in

tegenspraak is met de algemeen heerschende opvatting" mocht dus

wel op degelijke gronden berusten. Nu deelt H. zooals meestal in de

,,zittingsverslagen" voor elk ion slechts één proef mede, zoodat alleen

voor die proeven, waarin zoowel in het serum als in de bloedlichaamp-

jes de kwantiteit van het beschouwde ion werd bepaald, de nauw-
keurigheid der analysen kan worden gecontroleerd.

Doen wij dit voor Tabel I en voor Tabel IV dan komen we tot

eigenaardige uitkomsten.

Tabel I. Permeabiliteit voor Kalium en Natrium.

Bij de eerste proef (b.) wordt 0,27„ NaCl aan het serum toege-
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voejïd, CM dit daarna weer met de bloedlicliaainpjcs vcrceiiif^d. Hel

KCl-gelialle in liet vereenigde mengsel moet dus liet zelfde gelileven zijn.

Bij de tweede proef fc) wordt lO"/,, water (\olf!;ens den tekst, in

de tabel staat 0,2%, wat blijkbaar fontief is) aan liet serum toege-

voegd. Het serum bedroeg UO"/» van het bloed, de toegevoegde lioc-

veellieid water was dns (}7„ van liet bloed ; er moest dus in 900,00,

van het verduiule bloed 1,5858 : l,0(i of 1,49H Gr. KCl gevonden

worden.

H. vond echter:

in het serum

ndiiiiaal 0,3479

met 0,-27„ NaCl. 0,4438

met. 107„ H,0 0,4006

Nog vreemder zijn de resnltate

H. vond hier:

in het serum

normaal 4,6323

met 0,2"/„ NaCI. 4,4885

met I07„ H,0 4,5164

De hoeveelheid serum bedroeg 594,00; 0,27„ hiervan is 1.188 Gr.

Van deze 1,188 Gr. toegevoegd NaCl werd dus slechts

5.1790— 5.0524 = 0.127 Gr.

terug gevonden.

In de tweede proef (e") werd, zooals wij zagen, 67„ water aan het

bloed ioegevoegd. De totale hoeveelheid keukenzout in 900 cc. van het

mengsel zou dus 5,0524 : 1,06 of 4,766 Gr. moeten bedragen, dat is

0,292 Gr. minder dan gevonden werd.

Tabel IV. .Permeabiliteit voor Chloor.

Hoe\eelheid 1/10 n. AgNO, oplossing, als maat voor het gehalte

aan chloor in:

in de blocdl.
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Bij proef o wei'd tien proconi wtUer aan het serum toegevocj^d,

of 18,Vt ec. Voor 300 cc. bloed waren 143,40 cc. AgNO, oplossing noodig.

Voor 300 cc. van het verdunde bloed zijn dus 300 : 318,9 maal

143,40 of 134,9 cc. noodig, dat is 8,5 minder dan H vond.

Wij zien dus, dat bij drie van de vier controleei'bare proeven de

fouten in de analysen \eel grooter zijn, dan de verschillen, waarop

de conclusies berusten.

Nu zullen de beide onderzoekers zeker meer dan één w aarneming

over elk ion hebben gedaan ; maar men mag toch ook aannemen,

dat een onderzoeker, die slechts één enkele proef uit een serie in

zijne publicatie mededeelt, zeker er een zal nemen, die hij onder de

best geslaagden rekent. Er bestaat dus geen reden om a priori aan

te nemen, dat de niet vermelde proeven nauwkeuriger uitkomsten gaven.

^len zal daarom m. i. verstandig doen, zijn voorstelling omtrent

de permeabiliteit der roode bloedlichaampjes niet op grond van de

besproken onderzoekingen te wijzigen.

De Voorzitter richt een woord van afscheid tot het lid der Afdeeling,

den Heer G. A. F. Molengraaff, nu hij op het punt staat een reis

naar Ned. Oost-Indië te aanvaarden en tot den Correspondent der

Afdeeling, den Heer P. van Leersum, die, na een kort verlofsverblijf

in Nederland, weer zal terugkeeren naar Ned. Oost-Indië.

De vergadering wordt gesloten.

(6 October 1910).
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van Zaterdag 29 October 1910-

Voorzitter (Waarn'^J: de Heer D. .1. Ivortewkg.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

Iiigekunion slukken, p. 480.

Tm Moinoiiam Wii.liam Bcuck, Mklchiok Tueuu en Jüski^ Foustkü, p. 481.
Verslag vun den Heer G. A. F. Molesgraafi' over het Xle Intcrnation!i;il Geuloj;en-Cungri's

te StücI;liolni p. 490.

Verslag van de llecron Hucio UE VuiKS en M. W. Bkijkrincic inzake de bestrijding der
plantenziekten riour liet Internationaal Landbonw-Institnnt te Rome, p. 491.

J. Boi.:sEKEN en A. Sciiwkizek: ..De snelheid der riiiirupening in verband met de samen-
stelling der onverzadigde ringsvstemen". (Aangeboden door de Hecren A. F. Holi.emis
en S. Hoo(iEWERKF), p 49.5.

A. F- H01.1.EMAX en J. M. Si.otiiouweu: .,l)e drie isomere flnorbe:izolziiren en eenige liunner
derivaten", p. 497.

A. 1*. N. Fit.iNCiii.MOM': „üver stikstof (of nitrilo)-tri-nietli\lnitrannnünictli\lepn'', p. .501.

A. W. XiEiwENiiiis: .individualiteit en eri'elijklieid bij eene lagere scbjmniel (Trichoplivton
albiseieansj". (Aangeboden door de Ileeren 51. W. IjEi.iERixeK en F. A. F. C. Wkst),
p. .504. (Met twee platen).

A. W. NiEVWEXiiri-S: ..'Wijze om microörganismen uit een cel te kweeken". (Aangeboden
door de Heeren M. ^y. Bemkuixck en F. A. F. C. Went), p. 522. (.Met twee platen).

Mej. J. ('.. VAX Amstki. en G. van Iterson .Ir.: .,()ver liet temperatunr-optiniuTn van pliysiolo-
giscl-.e processen", II. (Aangeboden door de Hecren M. W'. Bei.jerinck en F. A. F.C. Went)
p. 5.34.

M. A. VAX Beuesteyx: ..Over de toepa.ssing der methode van Darwin op eenige samen-
gestelde getijden". (Aangeboden door de Hecren .1. 1". vax der Stok en II. G. van de
SaXDE BaKIIIYZEN), ]). 544.

.1. D. VAX DER Waai.s : .,ScInjnassocialie of moleeuulophooping" II, )>. 549.

.Ieax 'I'immermans: .,Les phe'uomènes eritic|ues de dissolution des me'langis de coristiluants
normaux e'tudies sous pression variable". (Aangeboden door de Heeren .1. 1). van hek
Waals en I'. Zeeman), p. 562.

Il Kameri.ixóii Onxes en C. A. Cuommelix: .J.sotliermen van ée'natoniige gassen en Imnne
binaire mengsels. Vil. Isolhermen van argon tussclien -)- 20 % en — 150"", p. 582 (Met
twee platen).

Ki). Veusciiaffelt: ..De oorzaak der vocdselkeus bij ecnisie plantenetende insecten". 'Aan-
geboden iloor de Hecren J. W. Moi.i, en F. A. F. C. Went), ,p. 594.

1C|>. VERSciiArFEi.ï; ..Het meebanisme cler watero]inanie door de zaden der Cueurbitaceeën".
(Aangeboden door de Hoeren ,1. W. Moli, en F. A. F. C Went), p. (iOO.

F. .). J. Bi:ytendi.ik : .,Over het zuurstofverbruik van het zenuwstel.sel". (Aangeboden door de
Heeren II. Zavaaruemaicer en T. Placej, p. GOS.

Errata, p. 609.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en

goedgekeurd.

Bij afweziglioid van den Voorzitler, den Heer II. A. Lokentz,

presideert de ündcr-VoorziKer, de Heer 1). J. Kokïeweg.

Ingekomen zijn :

1". Hei'iclit van de Heeren Mac Gillwrv, Lorentz, Hoek,

SciiKEiNEMAKERS en Ka.meklingii Onnes dat zij verhinderd zijn de

vergadering bij te wonen.

2°. Missive van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsclie

Zaken d.il. 5 October 19J0, niet bericlit dat, namens Zijne Exc, aan

Prof'. lAIüsso te Turijn kan gezonden woi'den eene verklaring, waai'iii

de Nederlandsfiie Regeering goedkeurt de overdracht der wetenschap-

pelijke laboratoria op den Col d'Olen aan het Italiaansche Gonverne-
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iiiciil, iiicl liaiiilli;i\ iiiu' (Ier rcclilcii. i'cjiiiia.il (I(mii- «Icii Slaal ili'i'

Neiierlaiideii iii die hiboi'aloriti xerlcreficii.

Aan den Heer iAIo.stio werd deze verklariii;;' iiezniidcii.

3". Mit^sive van den zellUen Miniska- dM. K» OctoUcr l'.Hit I

loey.endiiiii \ an eenige van den C'on.snl-(.Tenenial Ie MellujiiiiK' (niUanucn

(•()nrantcnnilkni|)sels belrelleude „radiinn". Zijne Kxe. /.al uaaiiic

vernenien of door de At'deelinfi' prijs iieslcld won II op verdere loe/.en-

ding van bescheiden betreliende liil onderwei-p.

Aan den Minisier zal geaulwodnl wurdiMi dal dr Afdeclinu \ erdere

loozending op prijs zal sleiien.

4°. Missive van denzeifden Mini^lei- dd. 27 Odobc^i' i'.UO, waarbij

Zijne K.\e. loezendl een over(h'iii< nil ,,de Ingenieur" \an een ver-

handeling van den lleei' 1 >. il. S. lli.Mi'oT tkn ('atk (iver de dab hl;

van den luKleni van Nederland getlnrende de laatsie twee eeuwen. J)e

Minisier zal gaarne bij de lerugzending vernemen oi', naar de nieening

der ACdeeling, het aanbeveling verdient deze verhandeling, als vervolg

(>|i de nota's van de ('oniniissie uil de ACdeeling inzake wijzigingen

van de Noordzeekust, aan dr Dnilsclie Regeering te doen toekomen.

Wordt gesteld in handen (Uit Commissie met verzoek daaromtrent

van advies te willen dienen.

5". Sclinjxen \an 11.11. .\ihniin>lraleurcu \an licl l'.VV. Korllials-

(bnds d.d. '2<S September 11)10, waarbij zij een som van/' 600.— uit

dit fonds doen toekomen om deze som, x'olgens advies der Commissie,

bestaande uil de botanische leden der .Vt'deeling, ditmaal \(ior den

tweejaarlijksclien prii^ uil dil l-'nuds Ie beslemmeu lot een bijdrage

aan de Nederlandselie bolauiselie Vereenigiiig voor de uitgave \an

haar ,,Hecueil des travan.\ botaniiiues néerlandais".

Aan hel Bestuur der Nederlandselie bolanisehe \ereeniging werd

(lil bedrag o\ergemaakl.

6". Ken gedrid<l rondschrijven xan 25 ,\ngus|ns l'.MO. waarin,

door tusschenkomsl \au hel llesluin- \aii hel ,,Congr(^^s du Millenaire

Normaiid" de iMan-e van Itouaau de Akademie nitnoodigt zieli te

doen \'erlegcnwo(.inligeu bij dal ( 'ougres, (jal\an l! lo.lmn l'.UI Ie

llonaan zal gehouden wonleu Ier gelegenheid vaii de vieriu.n' \an

het JOde eeuwfeest der slicluiiig \au hel llerlogdom Normandii'.

De A'oorzitlcr \erzoekl die leden der .Vfdeeling, die bereid mochten

ziju de.Akademie Ie vertegemxnordi^eii, zicli aan hel l!esluui-op lei;e\eu.

7". Bericht \ au hel overlijden \au de gewone leden der .Vkademie

de Heeren W. \>\k(k Ie Leiden eu M. TüKiii Ie Si liapliai'l eu \;iu

het correspondoereiid lid .1. Forsler Ie '^Iraalsburg.

Deze kenuisgexiugeu ziju luel brie\eu vaiirouw beklag beaulwooi-d.

])c \'ooi-zil|er neemt hel woord eu lioudl de \ olgeude rede;
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Sedert, onze laatste hijeeiikoiiist Iiebbeii gevoelige verliezen

onze AtVleeliiig getrollen. Op 25 September ontviel ons Dr.

WiLLiAM HuKCK, o|i :{ October overleed te Saint-Kapliaël bij

Caunes ons medelid l)i'. Mklchior Treub, op 12 October te

Straatsbnrg ons Correspondeerend lid Dr. Josef Fokster.

Geboren op 4 Fcbrnari 1H4S te Monnikendam, studeerde

WILLIAM BURCK

aan de Leidselie Hoogescliool, alwaar bij in 1<S74 promoveerde.

Na eenige jaren bij liet Middelbaar Onderwijs werkzaam te zijn

geweest, eerst te Leiden, na IS77 te Apeldoorn, werd hij aan

Dr. Treub, die bij zijne benoeming iji 18(S() tot direkteur \an

's lands plantentinn te Bnitenzorg daarop had aangedi'ongeu,

toegevoegd als adjunct-directeur. In JcS81 als zoodanig opge-

treden, werd hij vooral belast uiet de zorg voor liet Herbarium

en in liet algemeen \aii de plantensystematiek. Dit heeft ile

richting van een deel zijner stndii'n bepaald. Had hij zich

reeds iu zijne dissertalie mei de ontwikkelingsgeschietleiiis en

den aard \an hel indusinm dei

kori daarna

.\iieimia: gednieiiilc de gelieele Iiulische [leriode helibeii de

varens zijne aandachl gaande gehouden. Zoo werd door hem
over de varentiora \an Horneo geschreven. Daarnevens schreef

hij sliidies over andere iiepaalde plantenfamilies of geslachten.

Daaidiidei' zijn de Dipterocarpaceae, de Sapotaceae, Erythro-

.\ylon en Mucuna Ic noemen: terwijl op het oogenblik zijne

bewerking voor ,,Nova (xuinea" der Anonaceae en Sapotaceae

zich in p(irlefeuille bc\iiidl.

Nadere vermelding verilient daarbij dat zijne eerste studie

over de Sapotaceae het gevolg was van een onderzoek naar

varens bezig gehouden en

inci onderzoekingen o\er het |irothalliuin \an
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(Ie holaiiisclic herkomst der ( iull.iiien-li.i ; voor welk oinlei'-

z,oek (lom- lieiii ceiie i'eis naar de radaii^sche hox eidaiiden

ondeniüineii werd. Gevolfi' van ileze rei« was liel lol slaiid

komen (k'r ( Jullaiierclia aan|)lanlingeM Ie TJipelir. Terwijl dil

resnliaal aanvankelijk door velen weinig werd op |iiijs f>esleld,

waar hel nul niel evenrediii' aan <1(' koslen werd neaeht, en

/.elfs lol: IcUc aanvallen aanleid inii' i;a!', heliiien deze i)emoeiingen

de (iiitlaperelia in Nederlandsrh-Indië \an volkomen lül-

roeiing gered en den grondslag gelegd \oi)r d(> legcnwoordige

(Jonvernemenls-dnllaperolia-aanplanlingen.

Dat overigens Hikck reeds gednrcnde zijne inilisclie periode

naasi zijne amblsbeziglieden en zijn ariicid over plantens^ste-

matiek gelegenheid wisi te vinden voor studiën op een gebied

dal hem in hel bijzonder aanli-ok <lal der oekologie -

kan o.a. blijken uil de opstellen, na zijne benoeming in JSSr»

tol corre8|)ondent der Akadeniie, aehlerecnvolgens in hSiS.S,

l!tÜO en litOl ons toegezonden en in do Verslagen ge|)laalst.

Op het gebied der ph\ lopathologie lagen lïriick's onderzoe-

kingen o\ei- de koCtiebladziekle, welke zeker mede aanleiding

zijn geweest tot zijne benoeming in 185)3 lot wetcnsehappelijk

adxiseur voor de (TOU\ernemenls-kortiekidtuur.

De laak die hem daarbij waclille was echler eene ondank-

bare. Geen laboratorium stond hem ten dienste om de \ele

\ ragen die zich voordeden wetcnsehappelijk Ie kunnen ondei'-

zoeken, talrijke inspectiereizen namen zijn lijil in beslag en

toch kon alle inspanning den onarwendi)aren ondergang dezer

kidtuur niet verhinderen.

is'a zijn eei'vol ontslag in i!K)2 leetde Biuck als ambteloos

burger te Leiden. Hij heeft toen ile botanische weienschap in

Nederland zeer aan zich xerpbcht door zijn werkzaamheid

in denïolanische \ ereeniging, xooral tioor de uitgave \;ui de

,,Travau.\ lïotanitpies Nécrlandais", \an welks i'edactie hij

\aii tien aanvang af secretaris was. Dat dit lijdschrift een

belangrijke factor xooi' de ontwikkeling der botanie in Neder-
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<)ingc\iiig, meei' in Ik'I liij/.iiii(ier de sliidii' \';iii de hestuixiiij;

der bliieni. Reeils korl na zijne koiiisl Ie Dniteii/.orii' x'allen /.ijii

eeisle publiealies o|i dil gebied over de bloernstruetniir der

Rubiaceae ; daarna komen zijne onderzoekingen over mieren-

planten in verband met extrunuptiaie neetariën en over

kleisU)j4anne. De vraa.ü; naar de wijze \an ontstaan der klei-

stogame bloemen braeiit lieni in aanraking met de mntatie-

tlieorie, die door iiein op dit gebied werd toegepast, uitvoerde

weder tot eene stutiie der tnsschenrassen in de \rije natnur,

terwijl hij in den laatsten tijd weder lerng kwam op de studie

der neetariën en der honingalselieiding in de bloem ; waarbij

hij zich keerde tegen de heerscliende opvatting dat de nectar

als aanlokkuigsmiddel van insecten zon te beschouwen zijn.

Ti'ouwens reeds vroeger had hij zich als een onafhankelijk

denker doen kennen, toen hij zich, reeds twijitig jaar geleden,

tcüen de voorstellingen van Knight en Darwin omtrent de

noodzakelijkheid van krnisbex'rncliling richtte; een aan\al tlie

later in l!t()7 met een groolei' en omvangrijker feitenmateriaal

werd herhaald.

In .\pril \an dal jaar 1907 tot liil o)izer Afdceling gekozen,

mochten wij de \erwachling koesteren nog menige welen-

schappelijke bijdrage \an Iumii te zulk^n (inUangen. Dil heeft

iiicl /.iMi mogen zijn. Midden uil zijn werk is hij weggei'ukl.
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On 2() DeccMiilier l'Sr)l Ie \'()()rscli(il('n l;('1)(H-(Mi, oiihiiiL;

MELCHIOR TREUB

zijne \veteiiscIia|)|)elijUe opleidiuu' Ie LeidtMi, alwa.ir hij (i|i 22

\()\tMiiber \H7'A promoveerde op eciie (lissei-latie ovei' de

oiilwikkeliiigsgeseliiedeiüs der Liehciien, voor vvelU onderzoek

liij liet vorig jaar te 1-eideii was hekrooiid. \'aii l.s74lol LSNO

assistent van den Hoogleeraar Snringar verwierf liij zieii reeds

spoedig een goeden naam ais natnnronderzoeker, zooals ook

lilijkl uit zijne vroegtijdiue heiioeming, i'eeds in l<S7i), tot lid

onzer Akademic.

Hij hield zich toenmaals voornamelijk hezig met de studie

der celkernen welke studie juist op den vooi-gi'ond Itegon te

treden. Hij onderzocht zoowel de uicei- zeldzame gevallen der

meerkernige cellen als de gewone celdeelingen in weefselcellen

en beschreef met name de bewegingen dier kernen bij welke

de spoel te klein is om tegelijkertijd den gelieelcn diamet?r der

kernen te omspannen. Ook de rol der kernen bij de be\rucli-

ting sloot hij in het gebied zijner studii'n in.

Toen ini, iengevolge van het overlijden, in Maart 18(S(),

\an Dr. IL H. C. C. S(HKi't''Ei!, het directeurschap van "s Lands

Flantentuin te Buitenzorg openviel en de ivegeering de Hoog-

leerarcn in de Botanie aan de Rijksuni\ersiteileu in commissie

stelde, ten einde haar in de keuze van een opvolger van raad

te dienen, was het niet te verwonderen dat de aandacht \ iel

o\) Dr. Trfxu.

Deze keuze is gebleken eene uiterst gelukkige te zijn ge-

\veest, en voor de verdere ontuikkeling \an den l'lanlciitnin,

vu voor den benoemde.

Zij bracht een man met buitengewone en \eelzijdige gaven

op eene plaats waar deze tot hunne volledige ontplooiing

konden geraken.
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\\a\ TuKrii Idcli \<i(ii- (U'ii IMuiilciiluiii is geweest laat zicli

slcclits ()ii\olie(liii,- iii korte wuoideii licsclirijveii. Voorlbouwemle

op (Ie (lenjidelijkc uroiidslaiieii door Tkvsm an eii S(iiki'1''ki{ gelegd,

heeft TiM<:rn deji wei'kkriiig \aii den iilaiilciilniii iii allerlei

ricliliimeii inlüolireid en lieni \erlie\en lol Ih'I \ iioi-]iaanisU>

nuddenpnnl van liet holaniscdi onderzoek der lro|ien.

Twee zaken hebben hiertoe, naast TuKiu's groote werkkrarhl,

in hel bijzonder bijgedragesi : de nitga\'e der ,,A]inales dn .lardm

lliiianiiine de Ibiileirzorg" en de slichtinu' \ an hel ,,kal)ora-

loiinni Aoor \reenidelingen '.

(ieo|i(>Md o|i 10 .lannai-i iS^i."), beslemd oni .^asl vrijheid i>n

Imi1|i Ie \erleenen aan dencnen, die .lava en den I'lanleninin

nii'l een \\'(-len>cha|i|i('Iiik doel zonden wensehen Ie bezoeken,

heefl dil laluii'aloriniii een gelijknialin- en zeer labijk bezoek

\'an planlkiuidigen gcnioten : zoowel \an geleerden \aii naam
als van jongere vaktienoolen. l )\\i\f\- de bnilenlandsrhe geleenlcn

\in(h men namen als AViksm-i!, II vukki.and'i, S'iwni. i'ii K akstkn.

lüjna allen hebben zij de inikonrsicn \aii speciale iniderzoe-

kingen, Ie Hnilenzorg gedaan, gepnblieeerd en daai-door in

rnimen krin.n' lol den roem der Inslelling bijgetli-agen.

Kn len einde een regelnialig bezoek ook van Nederiandsche

vakgenoolen mogelijk Ie maken, wisi Tkki b, bij zijn eersie

overkonisl mei \ erlol' in hel \atlerland, in lcS<S7, liel V \\e\-

bekende lluilenzorg-ronds bijécMi Ie brengen. (4ev()rnid door

bijdi-aii'en \an parlienlieren en geslennil door een Hogeerings-

snbsidie, maaki ilil fmids elke (wee jaar de nilzending moge-

lijk \an een Xederlandscli planiknndige, aan Ie wijzen door

den Minister \an lünneiilandscdie Zaken op \'o()r(li-a(dil onzei'

Afdeeling, na ingewonnen ail\ ies der hoogieeraren in de planl-

knnde dei' i{ijksnni\ersileilen. Reeds door een tiental Nedei'-

landsehe planiknndigen is \'an deze gelegenheid gebrnik gemaakl.

J)e lütkomslen der onderzoekingen in hel Fiaboratoi'inni en

in de omstreken van Biiitenzorg gedaan, zijn ten deele neder-

gelegd in aantrekkelijke reisbeschrijvingen, ten deele in \er-

spreide geschriften: maar hoofdzakelijk in hel zooeven genoemde

tijdschrift.

Deze ,,Annales", in kSTb dooi' Schefï'er opgericht, hebben

onder Thkiu's redactie nitgenumt door fie \eelzijdigheid der
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(niil(M\verpeii, (Icdi- degelijke l)c\verkin}i- en vooriil iloor eeiic

/.eei' rijke iliiislralie met seliiltereiiil iiilgcvoerde piiileii. /ij

geven een deiiklieeld viiii de weelderigheid van <ien Indisciien

Itkxnleiigroei onder zijne meest vcrseliillende \c)rmen.

Toch werd, hij nl de wetensehappelijkc glorie (\'\v van den

|)iantentnin uitstraalde, allerminst zijn praktische lieteekcnis

\ oor de eeunomisehe ontwikkeling van Nederlandseh-Indii'

vergeten. Voortdnrend werd aanraking gezocht en verkregen

mei de Indische laliak- kdi'lic- thee- en suikcriilaiiters. l)c

linlde op 30 .Inli van dit jaai' te Scheveningen door hel svndi-

kaal der snikerj)lanlers aan Trkuh gebracht, is daarvan een wel-

sprekend gelnigenis.

( )ndertnssclien maakte de toename der rcgceringsbenioeiingen

met den Indischen i.anillioiiw, xoor een niel gering deel aan

Tkkiu's invloed te danken, de instelling wenschelijk van een

DeiJartemenl van l;aiidl>oiiw. ()|i 1 .lannari 1905 (rad hij op

als l)ir(M'leiir \an dit nieuw (i|)gerichle 1 )ep-irleinenl, waui'hij

het hestnnr \an den planteiitiiin. ais onderdeel daarvan, in zijm'

handen bleef.

Tot in hel najaar van l'.tO'.l, toen zijn gezoiidhcidsloesland

hem lol hel \ ragen van onislag uoo|)te, bleet' hij al zijne

krachten geven aan dezen nog zoo\ecl rnimeren werkkring.

()[» 4 Uclober li)0!> nam hij afscheid van de ambtenai-en van

zijn deparlemenl, om daarna de terngreis naar Nederland aan

te vangen.

Hier aangekomen, bleek zijne gezondheid spoedig zeer ge-

geschokt en een langdnrig verblijf in ons klimaat niet wensche-

lijk. Hij vertrok naar Znid-Krankrijk met het voornemen zijne

\erdere levensdagen aan wetensehappelijken arbeid te wijden,

wat hem, zooals wij thans weten, niet is vergund geweest.

Thkub's wetenschappelijk werk was van veelzijdigen aard.

Wij willen slechts op twee hoofdzaken de aandacht vestigen.

Toen TiiKUB te Buitenzorg benoemd werd, was het onderzoek

omtrent de verwantschap der Cryptogamen en Phanerogamen
— eene studie waaraan hij zelf reeds een l)elangrijk aandeel

genomen had — o.a. gestuit op de omstandigheid dat d(>

voorkiemeu der Lycopodinms of Wolfsklanwen zich aan het

oog van den verzamelaar ontti-okken. Terstond na zijne aan-
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kuint;! in de iropen vesiiüdc Tkk.ih daarom zijne aaiuiaclil op

deze vraai;- ; hel gelukle lieiii de voorkiemen eeiier iiidi.sclH'

soort te ontdekken en zijne nilvoerijte beseliiijx in.g is gedu-

rende langen lijd de basis \ au onze kemus op dit gebied geweest.

De tweede zaak, die wij willen noemen, betreft de rol van

het blauwznnr in planten door Trkih in later jaren nagespoord

en in een aantal artikelen l)leotgelegd. De grondslag en de

methode voor het sc-heikundig onderzoek had (iiU'',sHOi'F gege-

ven : Thkib paste ze toe op de anatomische en mic-roseopisehe

behandeling. Hij toonde aan oniler welke omstandigheden deze

stof in geen geringe hoeveelheden in nagenoeg alle groene

planten ontstaat en leidde daaruit af dat zij eefi eerste sta])

is in de lange reeks van scheikundige overgangen, die de orga-

nisch opgenomen gebonden stikstof tot de eiwitverbindingen

en dns tot het eigenlijke snbstraat van het leven — het proto-

jilasma overvoert.

Zoo vaak de gelegenheid zich aanltood was TREri! een tronw

bezoeker onzer vergaderingen. In JHHÜ, kort voor zijn vertrek

naar Indië, sprak hij over zijne onderzoekingen over de kerneu

der |)lantencellen en \eleu onzer oudere leden zullen zich nog

herinneren zijne belangwekkende voordrachten in Mei 1S<S7

over 's Lands planlentnin Ie Bnilenzorg en in -lanuari iNSiS

over zijn bezoek aan Krakataii tot onderzoek der zich daar,

ua de kalaNlroplic, x-ormciidc nieuwe Hora.
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lil April I.S.SI) wcnl lul lid uw/.vy A r<li'i'liiij: i;('ki)/.cii

Dr. JOSEF FOKSTER.

I>iiilscliiM- \aii gel)i)i>rlr. Ii.-nl I >r. l''(iiisTi;K /.icli in Xcdcrlainl

ucv esliuil Ion uexiilüo \iin y.ijnc licnoi'inin^'. in iiS7'*^, lol lumi;-

Iccraar in (Ic^ue/.nndiiciilslcei-aaii lic Anislci-danisclic lldoücscdiool.

K'ccds NIKU- dir ItcndCMniiii;' nioidilcn \aii den locninaals vicr-cn-

ik'i-liL;iari<^c'n luio^lecraar in de |ili\ -iolotiii' aan de .Miinciii'iii'i'

\ ('('arIseHijsciHiiil utohIc \crwarliliiiiien worden <j,'ekoc.slci(l.

(m"\ (H-nul onder den imloed van von Likuk;, von \'ori' eii

\n\ l'KTTi'',NKoi''Ki! Iiad reeds zijii e(>r>(e arlieid in 1H7;5 „Vcn'siudic

iiher die lledenhint;' der Axdienliesiamlllieile in der Xaliriini;

/.ijii naam «iX'xesli.üd. De/e arlieid liail len doel de heleeki'nis

i\i.'y anorganiselie lieslaiiddeclen in hel Noetlsel, waaraan lol

dien lijd sieidits Ier loops de aandacdii was o'ewijil, doi>r proc-

\-eii liij (lieren nu'l iiaii\vkeiirii;lieid Ie doen kennen. Dil onder-

zoek w ierp een xerrasseiid lielil op de rol dier lieslanddeclon

Hel droe.ii' ree(.ls dadelijk, wegens ('( j^roole iiaiivvj.!,'ezellieid

waarmede liet was verrielil, en wegens zijne heteekenis \(ioi

de leer der voeding, een klassiek karakler en lileef hel nii-

gangspiinl \(ior alle latere on(Jerzoeking'eii \aii gelijke strekking.

Aan de door dezen eersten arbeid gewekte verwa(diliiigen

heeft KoRSTKR ten volle voldaan. Op het gebied der voodiiigsleei

heefl hij zich door lal van onderzoekingen als een der \;o(n-

naaniste weteiisrhappelijke vooi'gangei's gehandhaafd en ook op

ander, o|) baeieriologiseh gebied, zijn door hem, en door zijne

leerlingen onder zijne leiding, belangrijke uitkomsten verkregen.

Waar, ztmder twijfel, deze verdiensten elders uitvoerig zullen

worden toegelicht, meen ik mij, in dit korte woord van her-

denking, te mogen bepalen tol hetgeen op Nederland en meer
in het bijzonder op onze Akademic betrekking heeft.

Te wijzen valt dan vooreerst op het groote aantal onder-

zoekingen onder zijne leiding door door hem gevormde beoe-

fenaars der hygiënische wetenschap verricht te Amsterdam en
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«lal iiiettegeiis(a;iii(le aanvankelijk slwlils y.ecr (inNoiddcndc

hn]|iini(ldelen lieni teii dieiisle stonden cmi ook licl lalcr ini;e-

riclilo livti'ieniscli lalinraloriiini s|iocdi,i;' nici geheel xdldneiide

l)leek liij dl' nrooh» \|iic|ii door (Ie haclerioldnisi-lie \\'(.'lensclia|i

genomen ; \oorls op liel lielangrijk aandeel dal I'oi.'stkk geliad

liecl'l aan de oprieliting iii ls*)l \an den Anislei-damselien gezond-

lieidsdiensi vi\ aan ra|i[ioi-|eii en ondeiv.cu'kiiigen o\er hel

Amsterdanische dninwaler.

Van onze vergadeiingeii was Kokstki; een gelrouw bezoeker;

gaarne en \eel\iddig deelde hij er de door hem en donr zijne

leerlingen xei-kregen nilkom>len en in/.ichlen mede. Zijne \oor-

draciiten <i\'ei- hel pastenriseeren \an vloeislollen (2(».lniM liS(S(i);

den iuN'loed \an alcohol o|) de stofwisseling hij den lionger-

lijdcmlen nienseh IS Dee. llSJSti) ; over de bacleriën die het

lichleii \aii \iscii \er(ioi-/.akeii (2Ö .Inni |SS7); o\ei- hel \ (loi--

konien \an haclei-iën in hel (huMukanaal {'M) Alaarl l(S<S9);

over den in\ loed \an kenkenzonl op pathogene liaelerÜMi (2."!

Mei 1S89)
: over dien \an hel rooken van \leesch op (ie

\iridentie der Inherkelhacillen (25 April l<sy()) ; o\ er dien \;ui

liooge lein|)ei'aliiren o|p deze liacillen en o\er de ontwikkeling

van haclerii'ii hij lasi'e lem|)eraluren (25 -hmi lSi)2) ; o\er hel

dooden \aii (diolei-ahaeillen in b^uhvaler (24 .Inni l(Si)3) geven

een deidvbeeld \ an de \eelzijdigheid der onderwerpen die

hein toenmaals bezighielden.

FoKsTK.R voelde zi(di hiei- in Nederland te hnis'; met de Nedei'-

landsehe taal- en letterkunde had hij zieh zoodanig vertrouwd

geiriaakt, dal hij in |SS2 in de Aiigsburger allgeuieiue Zeitung

den handsehoeu \(ior haar kon npuemeu naar aanleiding van

een door Al). Mkissm'.k gestdueveii artikel. Zijn arbeid en zijn

|)ersoon werden hier te lande o|) hoogeii jirijs gesteld; \'eel

vriendschap en achting waren er zijn deel. Na het afslaan

eener benoemuig naar Marburg kon wellicht \erwachl worden

dal hij in ons nndden zou lilijven \ertoeven ; voor die naar

Straatsburg, in ISIII), met den ruimen werkkring en de schitte-

rende hulpmiddelen welke zij hem belool'de, en ook gege\en

heeCi, moest hij echter bezwijken.

Wij zagen hem ongaarne gaan. Zijne mvgedacbleiiis zal hier

Ie lande niet minder dan in Duitschland in eere blijven.
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<)|i \oiv.ocl\ \iiii tie ('(iiiiiiiis-~i(', lii'-laaiiilc uil ilc llccicii .1.1). \ \N

DKIi WaAI.s, S. lioOGEWKKlls 1 1. 1 1 Mi \ .

1'. /l.l.M \\ ('11 I'". .\ . 1

1

. S( lll(KI.M>

.MAKKUs, benoemd om den Muiistei- van lünnenlandsclie Zaken Ie

(iionon \an herirlit en raad omtrent een liij Zijne lv\c. injieUomen

reipiest van den Heer Prol' Kunst ('omkn te rtri'clil, waarin de/.e, in

y-ijnc lioedaiiiglieiti \an liil \an liel ,,('onnli' intci nalional des Tables

|)ii\ sieo-eluuii(|nes"' nit 's Rijks .Scliatkisl een jaarlijkselie snbsidie

van / 800.— gedurende de jaren I'JIO, J!»J 1 en lÜTi verzoekt tol

sienn van liet samenstellen en uitjieven dier tabellen, wordt hel

nilbreiif'en van dit advies uitgesteld tol de volgende vergadering.

Aardkunde. De Secretaris deelt mede ilai van den lieer (ï. A

1'". .Moi,KN(iKAAi'i' was ingekomen liet iia\olgende \erslag.

Ik heb de eer U mede te deelen dat ik de Koninklijke Akademie

van Wetenseliappen op hel Xle Intcniationale Geologen-Congres te

Stookholm heb vertegenwoordigd.

Ik heb de eer U omtrent dal Congres als volgt Ie berichten:

Op 18 Angustns ISUO werd hel Congres door Z. .M. dcw Koning

van Zweden geopend. De eerste zitting werd geleid door den Here-

\(ior/,ilter van hel Congres, Z. K. H. den Kroonprins \aii Zweden,

waarna de gedelegeerden en de leilen van het Congres ten l'alci/.e

door Z. M. den Koning werden ontvangen.

In de verschillende zittingen, die dagelijks van 18 tol 25 Augustus

werden gehouden in hel gebouw van den ,,Riksdag", hetwelk \oor

dat doel ter beschikking van hel Congres was gesteld, werden ver-

scheidene onderwerpen van groot belang aan de orde gesteld, ingeleid

en besproken als bijv. het vraagstuk der klimaatswijzigingen in het

jongste geologische verleden op aarde, dat der bergvorraing, het

vraagstuk der erodeerende werking der glelschers, het vi'aagsluk

van het ontstaan der zoogenaamde krislallijne schisten, dat der oor-

zaken der aardbevingen, het vraagstuk van het optreden der oudste

fauna's en flora's op aarde e. a.

Een geheele zitting werd gewijd aan de bespreking van de hoeveel-

heid der op aarde beschikbare ijzerertsen en eene andere aan de

vorderingen van het geologisch onderzoek der poolstreken, terwijl

een zeer fraaie en \olledige tentoonstelling was samengestekl xan

voorwerpen, kaarten, schetsen, fotografiën, enz. belrekking hebbende

op de geologie der poolstreken.

Zoowel tijdens, als ook voor en na het congres werden leerrijke
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('II wclvoorlicreidc excursies ^-elioiideii, \v;iar\aii lirl Icririii y.iciMivcr

liet gelieele luml eii zelfs lol Spitsliergeii iiilstrekli'.

De opkomsl was zeer groot. Meer dan ()()() geolugeii uil alle dceleii

der wereld waren aanwezig, lerwijl niet minder dan 2cS stalen en

een zeer groot aantal universiteiten, wetenschappelijke lioliainen eti

genootschappen zich door gedelegeerden hadden doeji verlegenwoor-

digen.

De ontvangst was, zoowel \aii do zijde der Zweedsche Regeering

als van die der vakgenooten en particulieren in Zweden, zeer gastvrij

en hartelijk. De voorbereiding van het Congres was voortrefïelijk.

Als plaats voor het volgende congres in het jaar 1913 werd Toronio

in Canada gekozen.

Ik heb de eer te zijn

L'ir dw. (Ir.

G. A. F. M()LKN(;ha.\1'I',

//</ (li-r Akadi'iitii'.

Plantkunde. — Rrijipnii riai. de (Aninnissic iiizuke de bcslr/jd/iii/ der

lildiitenziekU'ii door het JiUernatUmale Instltaut vati Ldiidboun'

te Rot II e.

In de vergatlerijig der Akadeniie van 'l.i .liiiii l'.MO lieel'l de

Voorzitter een Commissie aangewezen, die zal hebben na te gaan in

hoeverre hel wenschelijk is, dal de Akadeniie zich wende lol de

Itegeering om eeiie inlernatioiiale bestrijding van de ziekten der

planleii Ie bevorderen, eii ol' de Kegeering zal uitgenoodigd worden

om, met hel oog op tieze bestrijding tot uitbreiding van de bevoegd-

heden van hel Inleriialionale Inslituiil \aii Landl)on\v te Rome mede

te werkcji.

Dit is geschied naar aanleiding van het door den heer H. (1. van

!)K Samjk Bakhi yzI''n uitgebrachte verslag der 4''*^^ bijeenkomst van

de Inleriialionale Associatie der Akadeiuiën in I *.)!() te Rome ge-

houden, waarop het volgende xoorstel is aangenomen :

,,L'Associatioii Inlernatioiiale des Académies, |)ciisanl (|u iiiie

cnopi'ratioii inleriialionale nllérieure est nécessaire poiir rcliidc des

maladies des planles, est il'av is cpie la (picstion cle décitler ce qiii

peul ét re fait ponr combattre ces maladies peut être confiée enlière-

meiit a riiistitiil liilernalional d'Agricidtiire.

Dans Ie cas oii les termes de la convention de 1905, par laquellc

il a élé créé, empêcherait eet Inslilnl d'étendre son aclivité aiissi

loiii (|u'il Ie désire dans rintérêt de la science et de ragricnlliire,

l'Association des Académies i-ecommande a ces Académies de faire

connaltre ii leurs gouvernemeiils Ie grand inlérèt qu'il jauconférer
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;i riii^liinl liilcin.'ilidnai irAuriciilliirc lc> jioiivoirs iit'ci'ssaircs."

Niiiir iuiiiloidiiiji- ilaarv.iii lichbcii de üii(lcrj;cleel<fii(lcii de cci' hel

. \ol,<>cn(Ie Ie btM'icliloii.

In licl door d(> verlogciiwoonliiitlc Akadi'iiiii'ii aaii^iciioiiicii xoor-

sli'l wordt 01' o|i si'ewezeii, dat de iilaiitcii/.icktcii /.oowcl lidaiiLirijk

zijn vooi' do \vclciisclia|i ais noot don laiidi)oiiw. Daaf ^sonllni,^o

dezer ziekten, iiijv. de i'oest dor granen, niiliiocnen doen M-riorcn

gaan en \i iioiiloiouzen arl)oid \oroorzakon, \Naar\an de waarde

moeilijk te sclialton is, lieliooli het laalsie geen belooi»'.

liet moet derlialve als lioo^'.st belangrijk worden b('-.clioii\\ d, dal

thans i'eeds een aantal oenxondiiie maar doellreHende nnddelen ontdekt

zijn om fiuigi, die o[) hoogere planton parasiteoreii Ie bestrijden, en o|)

groole schaal sohadelijke inseklen nit Ie roeien. middelen, aan

vele \\aar\aii lol vdoi- iH'liekkolijk weinige jaren nog niemand dachl.

Wij herinneren aan hel door DiciiAimti: in IlSaO ingevoerde gei)rnik

\an
l
zwavolblooni ter bosirijdiiig van de «loor ( h'diiiin veroorzaixkte

diuivenzieklc : aan hel in iHcSli door I'i{ii.i,ii'',i\. .Mii.i.ujDr.T on (i.vYoN

in Iprakliöohen vorm gebraehie gebriuk \an koperzonten tegen

/'('iviio-'iiHirx : aan de toepassing \an warm water ter dooiling \aii

brandsporen op hel graan door .lii,ii s Ki itN ; aan die van nieotine-

preparaten voor het vernietigen van bladbiizon, en van vele andere

dergelijke middelen. In ons land is de studie daarvan en de liekend-

making waar die noodig is, toevertrouwd aan den 1'liytopathologiselien

dienst te Wageniiigen, die onder de leiding staat van don Heer

KiTZKMA Hos. Het „'I'ijdsehrit't over Planlenziekteii" \an dezen

geleerde, alsmede het ,,Zeitscliril'i IVir l'llanzenkraidvheilen", hot ...lahres-

i)ericlir tïu' Pflanzonsehutz" van Soh.vlkh on Ricii en hot ...lahres-

berioht iiber das Gebiet dor Ptlanzenki-ankheiten" van Hoi. lui no geven

uitvoerige beschrijvingen on overzichten van al wal in deze ricliting

wordt gedaan on liovoiiden.

Do zuiver praktische kant van hel vraagstuk kan voor de Akademie

dus reeds voldoende aanleiding zijn om in zekere gevallen de aandacht

der iiegeering op de besirijding der plantenziekten te vesligen ; zeker

is dit het geval in hol verband boven aangeduid, want geen andore

in.itellinii' zal meer in do geleüeidieid wezen het gestelde doel te be-

Nortlei'on, dan juist hel in zoo hoog aanzien staande Intenialionale

Instituut van Landbouw.

rit hel iheoretische oogpunt zijn aan de plantenziekten oen reeks

van vragen van diepingrijpenile physiologische beteekenis verbonden,

zoowel wat do hoogere als de lagere planten betreft. Uil hel zeer

omvangrijkt^ gebioil hier l>edoold mog(^ op een paar voorbeelden

gewezen worden.
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Vele te^fiiwoordiii' liij (Ie kiilliiiir|il;nilrii lii'crscliciiili' /,i('l<lcii

wai'fii vroc'ux'r cuihekeiKl. 1'jK1Ks.son iKionit iii di- iiola, welke hij in

lilO'.l UïUi lic Iiilenuitiouale Assoeiatie heeft aaiiiieboLleii, uicl iiiiiidcr

(laii oen achl-lal nieuwe ziekten, welke de aarda|)pels aantasten
;

\ijt' \au den l>eel\\urtel: vijf \'an de \ersehillende t;raiK'ii ; Iwee \aii

de xi'uehtboonieii: een \a)i de meloenen en koüd<(>uinier'<, alle

uitsluitend in de laatste tien jaren waai'senunien.

Van soniniige daarxan is de oorzaak nog geheel raadselachlig.

Xan waar en waarom Juist uu zijn deze ziekten gekomen':

Laat zich iels voorspellen \an den (innaiig welke zij kuiuien

iicrciken 'r

Meer of nnnder liekende parasitisehe I'^nngi liehlieu zich iii (L'U

laat>len lijd op merkwaardige wijze uitgebreid, zoo de ainerikaansche

kruisbessen meeldauw en de roest der Mal vaceeii zoowel over de wilde

als de gekweekte soorleii dezer familie. Wellicht het meest opvallende

voorbeeld is de nu juist drie jaar geleden [ilolseling algemeen

geworden Oidinm quercinuin of meeldauw van onze eiken, die het

8t. Janslot dezer boomen in de (ieldersche bossclien zoo hevig aantast,

en tegelijkertijd zich op bedenkelijke wijze in Frankrijk en Duitschland

heeft verspreid. Hier schijnt aangenomen te moeten worden, dat de

\ iridenlie der parasielen is loegenomen. Maar waarom: Va\ waarin

bestaat deze virulentie eigenlijk:

In het bijzonder de niet direct door parasieten maar dooi' zelfstandig

bestaande viri veroorzaakte plantenziekten, schijnen \oorbeslemd geheel

nieuwe |ihvsiologische gezichtspnnlen op boiaiuscli gebied Ie ojienen.

Eerst in de a'lerlaatsie jaren begini daarop eenig lichl Ie vallen

\ooral door de omlerzoekingen \an een dinlsch geleerde, Iïalkk, die

bij\-. ten aanzien \an de mosaiekziekle der laliak aantoonde, dat het

\irus daar\an alleen in hel lichl onl>laal. en \an wiens studiën over

het <-onlagiiim der conlagieuse albicalie. dal alleen door enting kan

worden overgebi'achl. de \ei-dei-e nilkom^len mei aandachl wurdeu

tegemoel gezien.

Ook het Ixdaniirijke vraagsiid< naar de waic naluui- \aii den

wondprikkel, iloor de >liidie \iiii de ^innziekle der .\m\giJaleen

weder op den voorgrond gekomen, \erdienl bijzondere aandachl.

Normale processen, welke den cand)ialen dikte-groei \au h 'I lioul

beheerschen, en waarliij de nog on\<ddoend bekemle ^lollen, die in

den Ncrhonli'u celwaud xdorkomen worden alge>cheideii, wordrn bij

deze ziekle lol een ongewoon Ncrhoogde werking gebrachl onderden

invloed \an verwondingen, die lol hel alVlerxcn \an cellen aaideiding

ge\en. l)e afstervende cellen brengen sloll'en \oorl, die wellicht mei de

büvengeiioeiiide vi|-i \crgelekeu kunnen W(;i-deu, en die hel nabij ge
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liia;ilste i-iiiiil)iuiii I<p( ()|i cciiliiMott'is al'slaiid Uiimieii iiaiiliisteii. l)oj;c-

loidolijkc oveii!,aiiji liissclieii liol iioniiak' t'ii hol ahiioriiialc bij (lil en

(loi-fielijke procest^eii, wolke ovei'gaiig voofal bij den iiai-s\ lood dor iiaald-

boüiiieii, die met de gomziekle zoo grootc overeenkonisi vorluunl, op

merkwaardige wijze aan Ik'I lidil komt, verhoogt de beteckenis dezer

wmirneniingeii. In den tegenwooriligeii lijd, waarvan men zeggen kan

dat de „leer van de sappen'" door de studie der inwenibge afschci-

ilingen in de medisc-lie wetensoliappeii weder op den voorgrond konil,

belioori ook bet onderzoek der planlenviri meer (bui ooil ernstig ter

liand genomen te worden.

Zelfs uit een zuiver sysleuiatiseli oDgiinul kan de siudie der pianlen-

ziekten ook thans nog verrassende uitkomsten geven, die weder lot

verdere vragen voeren; zoo de o|)mcrkelijke vondst van liei niel de

Tn/pnnosoma der slaaitziekte navcrwanie geslacht /a'/iIohkukis in het

melksap van sommige kruidaehtige A'ayV/f/'A/a-soorlcn van Mauritius,

door den oflieier van gezondheid L.u-ont, welke monade door Tingiden

van plaul tol |»iaiil wordt overgebraeh!.

In het kort er is reden te over voor de Akadi'uiie om zich met het

aangeroerde vrai\gstuk bezig te houden. De beanlwooriling in i)ijzon-

derheden van de verdere vraag wal hel Internationale Instituut van

Landbouw zal lieiiben Ie doen on\ het gewensclite doel te bereiken,

li"t niet op den weg L'vver Commissie. Alleen wensehen wij er op

te wijzen, dat wij ons zeer goed kunnen vercenigen met den hool'd-

inhoud van het rapport van den heer Eriksson, reeds boven genoemd.

In dil rappori wordt de oprichting aanbevolen \an drie afzonderlijke

proefstations, één \oor de studie \an de ziekten der granen, één

voor die van de aardvruchten en een derde voor die van de vrucht-

boomen. Alleen zouden wij meenen, dat hierium nog een vierde station

l)choort toegevoegd te worden, namelijk \oor de studie der ziekten

van de wilde planten in het algemeen.

Dat de internationale samenwerking op dat gebied van groot nut

kan zijn en dat daarbij het Internationale Instituut van Lanilbouw

een zeer lielangrijke rol kan vei-\idlen is zeker aan geen twijfel

onderhevig. Wij kunnen echter niet zoover gaan als de Associatie

der Akademien, die, zooals men in het rapport leest, de beslissing

over hetgeen ter bestrijding der plantenziekten behoort te worden

gedaan, geheel aan het IiisliiLuit wenscht overgelaten te zien. Het

komt ons voor, dat ook van de in elk land zelfstandig verrichte

onderzoekingen en van de daaruit voortvloeiende maatregelen heil-

zame gevolgen kunnen worden verwacht, zoodat wij ook veel gewicht

zouden hechten aan de vermeerdering van kracht der reeds bestaande

phytopathologische diensten, waarvan in ons land de zoo iiitmuntenil
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door den Heer Ritzema Bos geleide een voorbeeld is, en die even-

eens op alle wijzen door de Regeeringen verdienen gesteund te worden.

Samenvattend stellen wij de Akademie voor om, in overeenstemming

met het voorbtei van de Internationale Associatie der Akademiën, onze

Regeering met aandrang in overweging te geven mede te willen

werken tot nitbreiding van de bevoegdheid van het Internationale

Instituut van Landbouw te Rome, ten einde tot de meest doeltreffende

bestrijding van de ziekten der knUnurplanten te geraken.

Blijkt de Regeering daartoe genegen te zijn, dan zonde het wensehelijk

wezen, dat zij aan een afzonderlijke commissie opdroeg een nader

advies uit te brengen omtrent het aandeel, dat Nederland daarbij zal

hebben te nemen. Van deze Commissie zouden de Directeur-Generaal

van den Landbouw en de Chef van den Phytopathologischen dienst

deel behooren uit te maken.

HuGO DE Vries.

M. W. Beijerinck.

Scheikunde. — De Heer Holleman biedt, namens de Heeren

J. BöESEKEN en A. Schweizer eene mededeeling aan over:

„De snelheid der rimjopeniii// in verband met de samenstelli?i(/

der onverzadigde ringsysternen.

(Mede aangeboden door den Heer Hoogewerff.)

Hoewel de onderzoekingen over dit onderwerp eerst een aanvang

hebben genomen, dwingt ons de mededeeling van Rivett en Sidgwick

(Journ. of chem. Soc. 97, 1677 Aug. J910) tot een voorloopige

publicatie van het doel van het onderzoek en van enkele experimenten.

Zooals bekend heeft von Baeyer er op gewezen, dat de stabiliteit

der vijfringsystemen een consequentie is van de opvatting van

Van 't Hoff omtrent de verdeeling der attractie-centra of afliniteits-

richtingen op het vierwaardig koolstofatoom ; het is echter gemakke-

lijk in te zien, dat ook zonder de vaste attractie-centra te accepteeren

maar onder aanname, dat de aan het centrale atoom gebonden atomen

zich zoo regelmatig mogelijk in de ruimte verdeelen (Werner, Neuere

Anschauungen) een ring van vijf vierwaardige atomen een geringere

verschuivingsspanning moet beziiten, dan een overeenkomstige vier

of zesring. Dit geldt echter alleen voorzoover de ringvormende

atomen niet door een meervoudige binding aan andere atomen
gebonden zijn.

Is een vierwaardig atoom slechts aan drie andere gebonden (aan

33
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIX. A". 1'JIO 11.
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c''i''n (l;i;ir\aii diis mol coii ..iIiiIiIh'Icii" haiuli en ihmiumi wij ;iiiii, dat

deze zicli wedemin zoo geiijkiiuUig iiio<>eli,jlv iii de rniiiilc om liot

viorwaardij,' atoom groepccreii, dan zidleti zij zich vv mede in liet

zelfde vlak plaatsen, terwijl de vcrhiiidingslijiien tiissi-licii licii en dit

atoom lioeUen van \'20 znlleii maken. Dit is de lupck van den reijel-

matigen zeslioek ; lielihen uij dus zooals in het hcnzol en [lyridine

met een dergelijk zesrinj^systeem Ie doen, dan is de siahiliteit daar-

van vermoedelijk ten deele loc Ie .schrijven aan hel ontbreken der

ringspanning.

Omgekeerd zal in een veizadigden vijtVing, het optreden van een

dnbbele binding een vermeerdering van de rings|)anning te weeg

moeten brengen

.

Als eerste oriënleerend onderzoek heblicn wij de liydraleerings-

snellieden van barnsteenznur- en maleïneznnr anhydriel met elkander

vergeleken ; inderdaad is deze i)ij hel laatste veel aanzienlijker dan

bij het eerste; de onverzadigde vijtVing wordt sneller geopend dan de

verzadigde. Het s|)reekt ovei'igens \an zeil', dal wij aan dil eid<ele

feit nog geen absolnte waarde mogen hechten. \'(ioreersi beslaat de

\ijfring niet nitsluilend nit koolstof atomen, de znnrslof zal onge-

twijfeld een s|)anning veroorzaken, daarenboven znllen de dnbbele

!)indingen der carbonylgroepen een, waarschijidijk losmakenden, invloed

nitoetenen.

Maar doordat het znnrstofhondende gedeelte van de beide moleknien

gelijk is, meenden wij dit bezwaai- groolendeels te hebben omlervangen.

Er is echter een andere zaak, die overwogen moei worden; de

dnbbele binding zal behalve de plaatsverandering ook een affiniteits-

wijziging te weeg brengen, die de hjdrateeringssnelheid eveneens in

sterke male kan beïnvloeden. Deze invloed is voorloo|)ig geheel

onbekend en zal eerst dnidelijk te voorschijn treden, wanneer een

groote verscheidenheid \an \erzadigde en onverzadigde sj'stemen zal

zijn onderzocht.

Voorloopig vermelden wij dns het feit, dat de hjdrateerings-con-

stante van het maleïnezuuranhydriet bij 25° te groot was om nauw-

keurig door ons te kunnen worden gemeten, terwijl wij haar

bij ü° = 2,3025 x 0,125, en van barnsteenzuur-anhydriet bij

0° = 2,8025 X 0,0088 gevonden hebben. De constante is berekend

voor een monomolekulaire reactie met de minuut als tijdseenheid.

\0ERi\iAN (liecueil 23, 279 (1!»04)) vond voor de laatste bij 25° =
2,3025 X 0,073(i Rivktt en Sidgwick (l.c.^ vonden bij 25° voor

barnsteenzunranhydriet ^ 0,3025 X 0,06!):}, dns belangrijk kleiner

dan VoKKM \N en voor maleïnezuuranhydriet =: 2,3025 X 0>fi90.

De meihüde, die wij evenals de Engelsche onderzoekers gevolgd
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hebben, is degene door Vokrman gebezigd nnil, dour iiet nieten der

geleidbaarheid de concentratie der gevormde ziuiruiolekiden en dus der

verdwenen anhydriet-niolekulen na bepaakle tijdsintervallen vast te

stellen, nadat de geleidbaarheid voor verschillende conceiilraties van het

zuur was bepaald. De eindwaarde der geleidbaarheid geeft dan

tevens de beginconcentratie van hel anhydriet aan. Deze concentratie

was zeer gering, zoodat wij konden rekenen niet een moiiomoleknlaire

reactie te doen te heblieii. Na elke halve minuut werd afgelezen.

Hij de berekening \an de reactie constante van barnsteenzuuranhy-

driet bij 0° bleken de eerste waarnemingen na de oplossing van het

anhjdiet in het weerstandsvat te moeten worden \erworpen, zoodat

eerst na zes minuten geen gang meer werd gevonden. Voor een

concentratie 0,027 N was. K = 2,3025 X 0,00868; voor C =
0.0015 N is K = 2,3025 )/ 0.0089 gemiddeld dus 0,0088 X 2,3025.

Het maleïnezuur-anliydriet werd bereid uit appelzuiir met PCl^ en,

na eenige distillaties, uit droge chloroform omgekristallizeerd.

De ringopeiiing was bij 25^ reeds na 2,5 minuut afgeloopen

;

ondanks heftig schudden vóór den aanvang der aflezingen, was er

geen constante te verkrijgen. Rivett en Sidgwick, die elke 5 h 7

seconden een waarneming deden, hebben daaruit een constante met

weinig gang kunnen berekenen ; ook bij hen was de ringopening

na ± 270 minuut voltooid.

Bij O' konden wij zeer goed overeenstemmende waarden verkrijgen

11. 1. voor de concentraties 0,037, 0,027 en 0,0351) N werden berekend

K = 2,3025 X <»,124

.... X 0,124

.... X 0,12(i

Terwijl de Engelsclie onderzoekers vonden dat bij 25" de hydrateering

van maleïnzuuranhydriet rond 10 maal sneller verloopt dan die van

barnsteenzuuranhydriet, vonden wij bij 0^ de verhouding van J4. 2 : 1.

/>//'/, Org. Cliem. Lab. der Technische Hoogeschool.

Scheikunde. — De heer Hoi.i.km .w iiiedt, mede namens den heer

.1. 11. Si.oTHoiWRK een mcdedceVm^ aeiw ovei :,, De drie i'iomere

jiuoorhenzoezitren en eeiuye hunner derivaten."

De kennis dei aromatische flMOorverbindingen is nog altijd zeer

iieperkt. Nadat door den heer Bkkkman in mijn laboratorium ecne

methode was uitgewerkt, om fluoorbenzol vrij gemakkelijk in het

groot te bereiden, en deze door hem, en later door Sluiter voor de

bereiding der tluourtuluoleii met goed gevolg werd aangewend, was
33*
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de weg geopend om talrijke aiulere aromalischc lliiniirvci'liiiidinf^cii

te bereiden.

Op niiJM voorstel heeft de lieer .Si.otiiouwkk zich liiorniodo liezig-

gehoudcn en heb ik het voorrecht hier ccno voorloopige niededeeling

omtrent de door liem verkregen resnltalen te doen.

De iliioorbenzoëzurcn werden verkregen doo:- oxyihitie dei- (p\er-

eenkomstiuv lluoDrloluoion, die op hmmc lieiirl uil de ovei'ccnkomslige

toluidincn werden bereid.

De tohiidinen werden in /,wa\cl/.ure oplossing gedia/.oteerd onder

afkoeling met ijs en zont en de koude dia/.o-oplossing in heel

flnoorwalerstof van ^SYo gedruppeld ; door voortdurend roeren word

de vloeistof in beweging gehouden. De diazolatie-nielliode van

HoLLEMAN en Heekman') werd dus gevolgd; alleen mol dit verschil

dat de glazen ontvanger door een van koper werd vervangen.

Uit 100 gram tolnidien werden ± 35 gram lluoorldlnol verkregen,

zoodat ik de door Beekman (l.e.) genoemde groole opbrengsten van

+ (>() gram niet kon verkrijgen, hoewel groote hoeveelheden

llnoortoluol door mij zijn gemaakt. Ook SurrKK '') vorkreeg geen

hoogere opbroniist.

De gebruikte tolnidinen waren de door de IIaI'.n als „chem. rein"

in den handel gebrachte producten. Het meta-toluidien werd later ook

verkregen door reductie mei ijzer|)oedcr en zeer verdund zwavelzuur

uit meta-nitrololuol, smp 1(5'. Om verlies door verdamping tegen te

gaan reduceerde ik in gesloten kolf met opsiijgenden koeler en

roerinrichting. De kookpunten zijn: orthofluoortolnol 114°, meta-

tluoortoluol llt)^, paratluoortoluol 117^, alleen bij gewone drnkking.

Fluoorhenzoëzuren. Nadat de tluoortolnolen, na zuivering, als water-

heldere, vrij sterke lichtbrekende vloeistoifen waren verkregen, werden

zij geoxydeerd met KAlnO,, aanvankelijk in zeer verdunde oplossing

volgende methode van Uj.i-mann '), later ook in geconcentreerde

oplossing met behulp van genoemd roerapparaat en met MnO, en

H^SL\, gevolgd door een oxydatie met K3fnO^, zooals Mont.\gne

aangeeft^).

Oxydeerende volgens de methode Ullmann, wordt steeds veel

fluooi'loluol door distülatie met waterdamp teruggewonnen, terwijl

het \erdwenen tluoortoluol lang niet geheel in het overeenkomstige

zuur is (ungezet. Ziehier eenige voorloopige gegevens.

1) R. 23, 238 (1904).

2) R. 25, 331 (1906).

') Am. Ch. Journ. 16 blz. 535 (189-1).

•') R. 24 p. 113. (1905).
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Uit 60 gram o flitohiol teruaoewoniieii 25 "rani, veikrcfron zuur I (5 mam.
ni >:\21)

)) )j ï) p >) )) '51
,, ,, ,, ^w ,,

De zuren worden door geconcentreerd zwavelzuur uit de alkalische

vloeistoffen afgescheiden en uit water omgekristalliseerd lot de reactie

op zwavelzuur volkomen verdwenen is. Alle 3 zuren waren volmaakt

wit, aschvrij en gaven Mj titratie de juiste cijfers.

De smeltpunten waren: ortho J23°; meta 123',(); para 182°.

MethyJesters en AetJuf/fsters. Zij werden bereid door 50 gram

zuur met 100 gram methvl- rcsp. aethyialcohol en 10 gram zwavelzuur

cenige uren op een waterbad aan den lerugvloeikoeler te veriiitten, de

alcohol grootendeels af te distilleeren en de rest in water uit te gieten. De
afgescheiden esters werden in aether opgenomen, deze oplossing een

nacht gedroogd op watervrije potasch, gefiltreerd, de aether a'geblazen

en de ester gerectificeerd, De esters werden als volkomen water-

heldere \loeistoffen \erkregen; bij uitgieten in een audcr vat wen!

de parafluorbenzoëzure aethjlester echter vast.

1

methyiester aethylester
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Scheikunde. — De Heer Franchimont biedt eene iiie(lc(leeliii<;- aan :

,,Ui^'i'i' ''tlk.-ilof {of vitr'do)- fri-nii'tln/lniffinittniymi't/t-i/lf't'ii".

Reeds iiieernialen werd door mij gewezen 0|) lie analo.uie in godra,!^

tusschen cjaanwaterstof en nietliylnitramine, maar ook op "t vcrsclui.

De analogie maakt waai-schijniijk dat liet nitramine ais ('H, . NH . NO.^

reageert. Een sprekend voorbeeld is 't volgende.

EscHWEiLER heeft op liexamethvleentelramine . iiniiropinei cvaan-

waterstof in waterige oplossing laten werken en bij 't gebrnik \an

zes molec. CNH op één nrotropine het iminodiacetonitril gekregen.

Hij raadt aan er nu en dan wat zoutznnr bij te voegen om ammoniak,

dat tevens ontstaat en andei'S met hel c-vaanwaterstot' hrnine prodiirteii

levert, te binden. Bij gebruik van eene grootere hnevcelhoid zoutzuur

kreeg hij stilstof'-lriaeetonitril.

Laat men iu dezelfde x-erhoudiuu- uu^thvluitiamine en urolropiue

in watei'ige oplossing Oji elkaar werken, dan gebeurt er schijnbaar

niets; verwarmt men, dan ontwijkt dadelijk formaldehyde. Laat men

de oplossing aan de lucht staan, niet in een exsiecator boven zwavel-

zuur, dan \ormen zich na eenigen lijd prachiige zuilvormige kristallen

die liij 116^ smelten. Neemt men deze er uit als zij niet meer ver-

meerderen, maar integendeel schijnen te verdwijnen en analyseert ze,

na ze afgedroogd te hebben of omgc-krislalliseerd uit kokend chloro-

form, wat 't beste oplosmiddel is, dan blijken ze met de foruiule

N(CH..N 3 o\ ereen te stemmen i\ns sliksfnf (of lu(nlo)- tri-me-

V " NO./
t/ij/lnitriniiinomethi/leen te zijn. Deze formule is bevestigd door eene

molecnulgewichtsbepaling en door bepaling van de ontledingsproducten

door zuren en alkaliën, welke volgens de vergelijking :

/ CH,N . CH,
N CH, . N + 3H„0 = NH3 + SCHA) + 3 Nli
V NO.,/, V NO,

ontstaan.

Door koking met barytwater kon wel het methylnilranjinebarium

verkregen worden maar niet quantitatief de beide andere splitsings-

producten, daar een gedeelte van het l'ormaldehyde en iiel ammoniak

nrotropine terugvormden dat door hel alkali niet ontleed wordt.

Bij koking met verdund zwavelzuur kon het formaldehyde over-

gedistilleerd worden en als zoodanig bepaald, terwijl het nietliyl-

nitramine daarbij ontleed wordt in methylalcohol en stikstofoxydule,

hetwelk gemeten werd, en het ammoniak bij het zuur blijft waaruit

het door alkali vrij gemaakt en opgevangen werd in getitrecrd
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ü\V:ivel/,uiir. Het rosiiltiial dezei' drie l)ei)iiliiigcii stciiil iik;! de loriiiulc

en de gegeven ontledingsvergclijking overeen.

De opbrengst was echter zeer slecht en daarom werd in de corsip

ph\a!s gctraclit Iderin verbelcring te brengen, maar ook een inzicht

m (Wn gang der reactie te verki'ijgen. Het bleek (hil toevoeging van

zoutzuur, altlians wanneer gezorgd werd dal licl nici in overmaat

voorlianden was, telkens de vorming van het nilriioderivaat teweeg-

hraclit, mits men eiken dag 't gevormde wegneemt en dan pas

weer iels zoutzuur (oevoegt ; zóó werd ten slotte de opbrengst onge-

veer 707„.

Nam men minder dan zes molcc. niframine op één urctrojüne,

dan kristalliseerde er urotropine uit de oplossing. Nam men acht

molec. dan ontstond wel iets meer van het niti'iloderivaal, maar toch

nog weinig. 1'laatst men de oplossing in een exsiccator boven zwavel-

zuur, dan ziet men aan den met zwavelzuur bevochtigden wand des

exsiecators kristallen van ammoniumsull'aat en riekt de vloeistof naar

ammoniak ol'schoon zij op lakmoes zuur reageert, maar geeft geen

nitriloderivaat.

Brengt men urotropine en methylnitramine in drogen toestand bij

elkaar, dan wordt het mengsel na eenige oogenblikkeu vloeibaar en

zeer koud maar overigens gebeurt er niets, alleen als men water

toevoegt kan soms het afscheiden van eenig nitriloderivaat optreden.

Blijkbaar wordt dus het urotropine in waterige oplossing wel door

het zwak zure niethylnitramine ontleed, maar is de verbinding van het

nitramine met ammoniak in water sterlc hjdrolytisch ontleed en is

dus de toevoeging van eemg zoutzuur om 't ammoniak te binden

bevorderlijk voor de vorming van 't nitriloderivaat, dat door ammo-

niak in waterige oplossing waarin het als base v/erken kan, ontleed

wordt.

Het nitriloderivaat, dat in water niet oplosbaar is, wordt evenwel

door water na eenigen tijd ontleed en de ontledingsproducten gaan

in oplossing, die duidelijk naar formaldehyde riekt. Laat men die

oplossing vrijwillig verdampen, dan vormt zich het nitriloderivaat

weer terug, dus als de drie componenten in juiste verhouding te

zamen zijn.

Daar nu bij de ontleding van het urotropine op zes molec. form-

aldehyde vier moleculen ammoniak ontstaan, dus twee meer dan

\erbruikt worden, heb ik aan de nrotropine-oplossing nog zes molec.

formaldehyde toegevoegd en twaalf moleculen nitramine. Na een

half nnr begon de kristallisatie van het nitriloderivaat, waarvan na 24

uren reeds 94% der theorie gevormd was; de moeilerloog kristalli-

seerde nog verder zoodat ten slotte de opbrengst quantitatief was.



( 503
)

Nog eeiivoucliger was 't, direct aan ceiie foniialdeliydoplossing uit

den handel zooveel ammoniak toe te voegen als met één molec. op

drie molec. aldeliyd overeenkwam, de warm geworden oplossing met

water af te koelen en dan drie molec. nitramine toe te voegen, waar-

dooi- eene sterke afkoeling intreedt. Een kwartier nadat de oplossing

door verwarming niet de hand op gewone temperatuur gebracht was,

begon dl? kristallisatie. Ook hier was de opbrengst eene qiiaiititatieve.

De reactie is dus analoog aan die welke ik in 1897 mededeelde

voor piperidinometh\lalcohol met methjlnitramine en andere nitra-

minen, en waaraan ik onlangs nog die van jiiporazine, formaldehyde

en methylnitramine heb toegevoegd. Het formaldehyde geeft, zooals

ook andere aldehyden, met ammoniak en amineii .'iniino-alcoholen 1.1.

die zich als basen gedragen eu waarop het methylnitramine als zuur

werkt zoodat er een soort zouten (of esters) ontstaat onder \ orming

van water. Deze verbindingen worden alle door water ontleed, hvdro-

lytisch gesplitst.

De reactie van het methyluitiamine is volkomen analoog aan die

van het cyaan waterstof, alleen zijn de aminonitrilcn 1.1. bestendiger

verbindingen, die niet hydrolylisch door water ontleed worden, want

in hen is koolstof aan koolstof gebonden evenals in de esters van

het cyaanwaterslof.

Gewoonlijk worden de auiiiiouilrilen IA. echter bereid uit de

oxynitrilen l.J. met ammoniak of amineii ; dit nu is bij de nitraminen

nog niet geconstateerd, want tot heden gelukte 't niet verbindingen

van aldehyden met nitraminen te krijgen.

Het komt mij echter voor dat men te ver gaal, zooals dikwijls ge-

schiedt, met die vorraingswijze der aminoniliilen welke door de ver-

R li

gelijking: HCOH + NH, = H,(^ + HCNH, voorgesteld wordt, op te

I \

CN CN

vatten, als of er dubbele ontleding tnsschen het oxynitril en ammoniak
onder watervorming plaats vond. Want wil men de oxynitrilen 1.1.

(cyaanhydrinen) als alcoholen beschouwen, dan is die reactie met

ammoniak in waterige oplossing zeer vreemd en weinig waarschijnlijk.

Het zure karakter der OH-grocp van de cyaanhydrinen moet door

de nabijheid der cyaangroep versterkt zijn, zoodat men ze eer als

zwakke zuren kan beschouwen. Men zou dan vorming van een

aramoniumzout mogen venvachten, dat in water wel sterk gehydro-

lyseerd of gedissocieerd zal zijn, maar minder het uittreden van water

en de vorming van een amidachtig lichaam in de waterige oplossing.

Bedenkt men echter dat de cyaanhydrinen, evenals hunne analoge
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lialogeenverbindiiigen, door basen gemakkelijk ontleed worden onder

verlies van evaan waterstof en vornung van 'I aldeliyde, en ammoniak

inct alleen in waterige oplossing als haso, maar zelfs zonder aanwe-

zigheid van water, zuurafspiitsend werken kan, evenals amiruMi, dan

laat zicli de reactie van ammoniak (en aminen) oji de cvaanlivdrincii

tcrngbrengen lol die van eyaanwalerslof o|) de aiintio-alcoliolcn 1.1.

De vergelijking geeft dan wel de eindpi'odiicten aan maardej^ang

der reaelic, meer in overeenslemndng gedaeht met de eigenseliappen

der stoffen, zon zijn, dat NH., nil de cvaanlivdrinen CNH wegneemt

om cyaanammoninni dal tii'oolendcels liv<lr()lytisc'li gesplitst is Ie

vormen, terwijl liet vrij gowopden alddiyde inel NH, den aminoalcdliol

geeft waai'op dan CNII werkt.

Microbiologie. — De Heer 15kykhin(;k biedt eene mcdedeeliiig aan

van den Heei' A. W. Nihuwknhuis : "IndwidualUeU en Erfe-

lijklu'id bij eene lagere schimi,iel {Trirhophi/ton nlbiacicans)".

(Mode aangeboden duur den Heer I''. A. V. Va. Went)

/ii/eiiiiiii/.

Onder de Irclfendste waarnemingen, waartoe een langdurig voililijf

onder de nog oorspronkelijke stammen van den Nederlandscli-lndiselien

Archipel, bijv. onder de Dajaks van Korneo, de gelegenheid geeft,

behoort wel die, dat deze onze bruine medemenschen zich in een zoo

gnnstigen geestelijken aanleg naar onzen aai-d verhengen kunnen, dat

deze in 't algemeen zeer goed met dien der Europeanen vergeleken

kan worden. De voor physieke en psychische ontwikkeling hoogst

ongunstige omstandigheden, waaronder die stammen leven, beletten

echter in de eerste plaats het toenemen van hun zeer gering aantal

van i—3 per K.M.' (op Java 230) en verder dragen zij in veree-

niging met de hieruit voortvloeiende maatschappelijke verhoudingen

ei- in hooge mate toe bij, om ondanks dien goeden verstandelijken

aanleg een groot gebrek aan kennis, in 't bijzonder omtrent den

samenhang der verschijnselen in de natuur, onder hen te handhaven.

Zij bezitten op dit gebied zulke kinderlijke opvattingen, dat wij Euro-

peanen ons daarin moeten inleven, om er ons eene voorstelling van

te kunnen \ormen. Voor een vreemdeling in hunne omgeving en

voor iemand, die niet bepaald hierover nadenkt, zijn in dal opzicht

de bijzonderheden hunner samenleving te bedriegelijker, omdat deze

primitieve volken natuurlijk heel wat meer feiten uit hun voor een

Eui'opeaan zoo vreemd milieu hebben opgemerkt dan deze laatste zich
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in laiioen lijd eigoii kan maken. De sanienliang en de oorzaken van

die feiten blijven voor de inboorlingen desniettemin een gesloten boek.

Een bewijs voor hunne gosde opmerkingsgave voor zichtbare ver-

schijnselen, dat mij als metlicns bij mijn verblijf onder de üajaks

van Midden-Borneo in 't bijzonder trof, gaven hunne diagnoses der

onder hen zoo veelvuldig voorkomende parasitaire huidziekten, op

welk gebied zij het niet eens waren met de onder de Europeesche

geneesheeren in Indië gangbare meeningen. Zij vatten namelijk hunne

ontkleurende handpalmen, voelzolen en daaraan grenzende huidgedeel-

ten op als het gevolg eener zelfstandige huidaandoening en scheidden

deze van de andere parasitaire huidziekten, welke zij overigens op

dezelfde wijze als de ofticiëele geneeskunde in groepen \erdeelden.

Een vijfjarige praktijk onder hen. gedurende welke ik in sitxat

was eene behandelingswijze tegen die huidaandoening uit te werken,

toonde mij, dat hunne diagnose klinisch goed te verdedigen was en

dat therapeutisch met parasiticide middelen (jodium, cluTsaruliine)

daartegen veel te doen was. Na mijn terugkeer vund ik in 1901 in

liet laboratorium \an het Departement van Landbouw in Buitenzorg

op Java een Trichophyton als vermoedelijke oorzaak en beschreef

toen het ziektebeeld en de schimmel onder den naam van Tinea

albigena in het (leneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië

Dl. XLI\' All. (). Sedert deze eerste verhandeling hierover in 19(>2

is Tinea albigena als zelfstandige hnidziekle, xoorkomonde in Zuid-

Oost-Azië en op de daarondieen gelegen archipels opgenomen, daar

haar voorkomen en het door mij beschi'even klinische beeld vast-

gesteld werd, behalve door mij onder de bewoners van Java, Borneo

en Lombok, ook op Ja\a door Kie\it de Jonue, op Suniatra door

S.\LM, op Ceylon door C.\stellani, in x\chter-Indië door Jeanselme,

op Nieuw-Guinea door vax der Sande en in den Bismarckarchipel

door SlEBERT.

Na mijn terugkeer in Nederland gelukte het mij in Leiden dezen

Tricliophvton te kweeken en zijn parasitaire eigenschappen vast te

stellen door het verwekken van de bij Tinea albigena \oorkomende

Onjchomycosis door inenting met een uit een zieken nagel kunst-

matig gekweekt mycelium, dat talrijke sporen bevatte. Onder deji

titel van ,,Tinea albigena und die Ziichtung ihres Pilzes" werden de

toenmaals bereikte resultaten in het Archiv für Dermatologie und

Sj-philis Bd. LXXXIX Heft 1 en in het Geneeskundig Tijdschrift voor

Nederlandsch-Indië deel XI>A'1II all. 1 opgenomen. De door mij ge-

vonden en gekweekte schimmel heb ik den naam van Trichophyion

albiscicans gegeven, daar zij zich in hare macroscopische en micro-

scopische vormen, in hare groeiwijzen en verdere eigenschappen bij
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de Trichophjtons aanslnit cii de sterke pigraentatrapliie in eene

donker gekleurde, door Tinea albigëna aangetaste Imid de nadere

onderselieiding albiscicans wettigt.

Het kweeken van Tric/iophi/ton albiscicans en zijne vormen.

Zooals in het bovenvermelde „Tinea albigeiia iind die Ziieiitung

ilires Piiz,es" nader wordt uiteengezet, zijn zoo talrijke onistandig-

lieden o|) i\t^'n niacroseopisclien en ndcroscopisclien vorm xan deze

sclnmniel van invloed, dat men liare gedaante slechts met volledige

opsomming van die levensvoorwaarden op kan geven, dus van de

bestanddeelen, de hoeveelheden van deze en de reactie van den

voedingsbodem, het vat waarin en de lemperaluur waarl»ij de groei

plaats vond, verder den ouderdom der cultuur benevens belichting,

luchtverver&ching enz. Boven<lien is het mij gebleken, dat het zelfs

niet onverschillig is, welke herkomst de chemische bestanddeelen

als glucose bijv. hebben en dal o.a. 'en zuivere, witte glucose van

Kahlbaüm een ander resultaat geeft als een zuivei-e, maar licht gele

van Mekck. Dat ook peplonsoorten van verschillende lierkomst \-ei'-

schillende nilkomsten geven, spreekt daarbij van zelf.

Onder het werken met verschillende, uit ziektestoften en op andere

wijze verkregen stammen \An Trichophyton albiscicans op vasten

voedingsbodem is het mij nu verder gebleken, dat die onderscheiden,

maar zni\ere stammen alleen dan eenzelfden vorm aannemen, wainieer

die voedingsbodem gunstig voor hen is en dat zij in vorm vrij sterk

\an elkaar gaan afwijken, zoodra men wijzigingen aanbrengt, die

ongunstig voor hunne levensverrichtingen zijn, bijv. glycerine in

plaats van suikersoorten als koolstofbron neemt. Waarmede dit samen-

hangt zal straks blijken.

Daar er een zoo groote verscheideidieid van mjcelia door kweeking

onder wisselende omstandigheden te verkrijgen is, moet er uitdridv-

kelijk op gewezen worden, dat die verscheidenheid in vorm niet

bestaat, wanneer de mycelia door o\erenting \an stukjes uit een

zelfden stam ontstaan zijn ; ook onder ongunstige maar overigens

gelijke omstandigheden ontwikkelen deze zich op geheel dezelfde

wijze. Deze siandvastigheid in vorm van een zelfden stam, die zooals

later blijken zal ook in andere biologische eigenschappen uitkomt, is

voor het onderzoek dat volgt van groot gewicht en dient daarbij in

het oog gehouden te worden.

Wat vornieigenschappen aangaat, vertoont deze schimmel macros-

pisch het volgende: Een thallus van Trichophyton albiscicans, ge-

kweekt gedurende (j weken op -l [iCt. glucose van Kahlbai.m. J pl't.
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|ieptoii vjiii ('iiASSAiGN, 2 [iCl. iv^iiv en K'O pCt. waler in een met

watten gesloten Erlennieyersclie kolf in gewoon dagliclit bij een

temperatuur van 25°—30' C, heeft den vorm van een platte, ronde

schijf met een middellijn van + 27, c.M. als van grof, vuil wit

fluweel. Een myeelium, dat in den voedingsbodem dringt, ontwikkelt

zich bijna niet, zoodat de thallus van het nog gladde agaroppervlak

kan afgenomen worden. Sporendragend luchtmycelium is dan nog

niet aanwezig; het ontstaat eerst later als een wit pluis, over de

geheele oppervlakte gel'jkmatig verdeeld, vooral wanneer de voedings-

bodem door uitdroging en dus door ongunstiger assimilatieverhoudin-

gen slechter wordt. Zooals reeds vermeld, wordt de vorm op andere

bodems, vooral op slechtere gewijzigd. Zooals bij het overenten blijkt,

is de thallus zeer samenhangend en dient men onbuigzame ijzeren

naalden in plaats van de buigzame platinanaalden te gebruiken, om
er stukjes af te steken.

Microscopisch ge\-en de hvplien een weinig karakteristiek beeld te

zien : het zijn veelal met tusschenschotten en wanden voorziene draden

van I7.J II. doorsnede, die zich dichotomisch vertakken. De lengte

der hyphencellen is zeer verschillend ; men vindt er zoowel ronde als

ovale cellen onder, ook andere met een lengte van 15—20 ;«. en

meer. Reeds in een zeer jong stadium en later komen aan het einde

der hyphen ronde, sterk lichtbrekende lichaampjes van 5 m. middellijn

voor, die er zonder of met een kort steeltje op zitten. Bij cultures

op mageren voedingsbodem komen tusschen de lange hyphencellen

andere te voorschijn, die bijna rond zijn, een wel tienmaal grootere

doorsnede bezitten en wellicht sporen zijn

Meer kenmerkende eigensciiappen dan deze thallusdeelen bezitten

de witte, sporendragende Inchthyphen. Die sporen hebben dezelfde

ovale of peervormige gedaante als die in de zieke nagelsubstantie bij

Tinea albigena worden gevonden. Evenals in deze zitten zij onmid-

dellijk op de zijde van deze luchthyphen, maar komen ook eindstandig

voor; zij blijven of enkel óf ontwikkelen zich centrifugaal tot rijen

van 2—8 stuks. Naast deze conidienvormeii komen aan deze lucht-

hyphen nog druifvormige voor, die eigenlijk bestaan uit talrijke

centrifugale sporenrijen, welke van een punt uitgaan of vlak naast

elkaai' gevormd zijn. Andere sporen vond ik bij deze schimmel niet.

Het bovenstaande heeft veel trekken gemeen met hetgeen van andere

ovei'eenkomstige lagere schimmelsoorten bekend is, in 't bijzonder

van die, welke als de oorzaak van andere trichophytieën en verwante

huidziekten in Europa gevonden en later gekweekt zijn.

Dit was ongeveer de stand van mijn onderzoek bij de uitgave van

„Tinea albigena und die Züchtung ihres Pilzes" in 1908. Op het
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coiifrrcs „Deiitscher Nnliii'ibrsciKM' niid „Arzth" Ic Drcsdcii in 19(t7

kdii ik in (Ic Kcclie vo(jr ,/rroi)ciiUr:iiil<hcil('n" deze iiilkoiiisicn niet

nilliircs dcmoiisircorcn. Hij die ficlcgonlicid vei-toondc ik lüveiis iiiijiie

melliode lul liel kwcekcn van inicru(irf>;uiisiiien uil cV'n s|»()re, welke

mij de voijueiide onder/oekinf>eri liel)ben niof^-elijk geiiuiakl en welke

ik niet enkele woorden op bladzijde 20 van P.d. LXXXi.X \;ui het

Areliiv fiir Dermatologie iind Sypliilis aaiigal', maar aan lid einde

van dit onderzoek meer uitvoerig zal beschrijven.

Onderzoek orer de Indiridanliliil.

Onder hel doen der vorenstaande onderzoekingen bleken dccidlnres

van Trichoplij'ton albiscicans de volgende biologische eigenschappen

te bezitten; 1" op een gnnsligeii voedingsbodem bijv. van 4 7o 8'' "<^''-'^g,

1 7„ pepton, 2 7„ agar en 100 7„ water (naar S.vuoikand) en bij

25' C. wordt reeds spoedig een znnr gevormd, dat door hel toevoegen

van lakmoes aan den bodem en ne';:raliseeren reeds na in dagen

als de thallns een middellijn \an 1 cM. lieeft verkregen, kan worden

aangetoond; 2° wordt znlk een bodem zonder die laknioestoevoeging

na verloop van een paar maanden grijzer en grijzer en eindelijk na

zes maanden zwartachtig van klenr; IV op een voedingsbodem van

4 7o glucose, 1 7o pepton, 10 7» gelatine en 100 7o w-ater heeft reeds

bij 1'/;— 2 e.M. middellijn cener cultnnr vervloeiïng der gelatine

plaats, welke later toeneemt en dati evenals de vaste agar donkerder

en donkerder (briuiicr) gekleurd wordt; 4° vormt zieli een wit

sporendragcnd Inchlmvccliiim op den thallus bij gel)ruik van lto\en-

staanden agarbodem reeds na 1 maand daar, waar op een hellenden

voedingsbodem een rand wat indroogt, bij voldoende vochtigheid

echter later; 5° vooral de hyphen der cnltures vertoonen sterke

catalasewerking.

H„S wordt niet gevormd, amylum niet aangetast, de schimmel

ontwikkelt zich op alkalischen bodem zeer moeilijk.

Behalve dal alle stammen dezer schimmel die verschillende eigen-

schappen bezaten, kon ik daaromirenl nog \aslstellen. dat iedei'

dezer stammen ze in verschilleiulen graad bezat ; toch schenen bij

een zelfden stam bepaalde vormen en biologische eigenschappen in

een bepaalden graad vrij standvastig te zijn. De stammen, waarmede
ik mijne onderzoekingen verricht had, waien achtereenvolgens \an
190;^—iiXU uit ziek, uitgezaaiil nagelwcefsol ontslaan; bovendien

echter hadden zich drie stammen ieder uit één afgezonderde spore

ontwikkeld. Deze drie vertoonden dezelfde eigenschajipen als de
overige stammen.
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Dit alles liiaclil mij o;i licl (JLMikbeeid, om de boveiigeiioeiiKle,

onderlinge verschillen in eigenschappen te toetsen aan niycelia, die

uit ééne spore ontslaan zijn, dns nit één individu beslaan ; de op

gewone wijze uit uitzaaiingen verkregen stammen, van welke men
moet veronderstelleu, dat zij uit een mengsel van myceliën kunnen
bestaan, zijd voor onderzoekingen over individueele eigenschappen

niet bruikbaar. Door mijne betrekkelijk eenvoudige wijze om bij

groote vergroofing onder den microscoop schimmelsporen aftezonderen,

had het verkrijgen van schimmelplanten, uit één zulk een spore ont-

staan, weinig bezwaren in. Teneinde de zich voordoende vnagen zoo

scherp mogelijk fe kunnen stellen, werden de voor de te onderzoeken

individuen bestemde sporen genomen van een schimmelplant uit één

spore ontstaan.

Om verder de omslandigheden l)ij hel onderzoek zoo eenvoudig

mogelijk te maken, wat voor eene juiste beoordeeling van afwijkingen

noodzakelijk is, werd voor de toebereiding der voedingsbodems \'an

slechts weinige voedingsstoffen van geheel dezelfde hoedanigheid ge-

bruik gemaakt, van gluco.se, pepton, agar en gelatine slechts. Het

onderzoek verliep nu als volgt : Uit eene willekeurige cultuui' Ag,,

(de 11e generatie van A) werden in September 1901» een 50 tal

sporen achtereenvolgens afgezonderd en in druppels voedingsvloeistof

in vochtige kamers bij + 25° C. ter ontwikkeling gelegd, waaruit

I'S schimmelplanleii 1, 2, 3—13 ontstonden. Na een 14 dagen waren

deze telkens groot genoeg geworden, om uit die voedingsvloeistof

(4p('t. glucose, IpC't. pepton, lOOpCt. water) overgebracht te worden

op vQW 2p('l. agarbodem \an dezelfde samenslelling, waarop zij lot

krachtige mycelia uilgroeiden. Nadat plant No. 2 sporendragend

luchtmvcelium had gevormd, werd deze uitgekozen om de sporen

voor de te onderzoeken individuen te leveren. Uit een 40-tal in

November 1909 afgescheiden sporen werden 10 mycelia verkregen,

die 1, II, III ... X verder genoemd zullen worden. Ieder van deze

uit eenzelfde schimmelplant afstammende individuen werd nu op de

\olgende biologische eigenschappen onderzocht :
1°. den karakteris-

tieken vorm, 2°. zuurvorming, 3°. vorming \au proleolvlisch fernienl,

4^. donkerkleuring van den \oedingsbodem en deji I hallus, 5°. vor-

ming van sporendragend mycelium.

Bij de bereiding der voedingsbodems werd gebruik gemaakt van

een soort witte glucose, pepton van Chassaign in Parijs, dezelfde

soort agar of gelatine, soms met lakmoes of eosine gekleurd en met

KOH geneutraliseerd. Voor eenzelfde serie werd altijd een hoeveel-

heid voedingsstof gekookt, deze in gelijke vaten gedaan, hetzij in

Pktri's schalen of in EiiLENMEYERSche kolven en de seriën cidtures
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naast elkaar iii dezelfde kast gesteld, welke voor dio op a^^arlx.dems

op ± -25°, voor die op gelatinebodcins op ± 20° gelioiidcii werd.

Weilii'lit is het overbodig er bij te zeggen, dat ik alle bewerkingen

tot het reinigen der vaten toe zelf verrichtte. Van ieder dercidlnrcs

werd er telkens slechts één aangelegd, zoodat de beoordeelde cnllures

niet uit een reeks gelijke cultures /.ijn uitgezocht.

In den aanvang van 1910 waren de cultures 1, II, Ui ... X vol-

doende uitgegroeid, om overgeënt te worden en daarom wei'den op

8 Jan. '10 voor het vergelijken van den vorm ongeveer 2X3 m.M.

groote stukken van ieder dezer mycelia overgebracht op voedings-

bodems van de samenstelling : 4"/, glucose, '/,„ "/„ |)epton, 27„ agar

en l()0"/„ water in EuLENMEYEUSche kolven \an 100 gram eene

hoeveelheid \an 60 gram.

Door het geringe gehalte aan pe|)ton was deze voedingsbodem voor

de schimmel ongunstig.

2°. voor het vergelijken van de zuurvonuing werden op dien zelfden

datum stukken mycelium van dezelfde grootte op een bodem over-

gebracht van de gunstige samenstelling: 4% glucose 1% pepton 2%
agar lOO"/» water, met lakmoes gekleurd en geneutraliseerd met KOH
tot een minimum van zure reactie, in PETRi'sche schalen 40 gram.

3°. voor de vergelijking van het vormen van proteolytisch ferment,

waardoor o.a. gelatine vervloeid wordt, kwam een voedingsbodem

van 4''/„ glucose 1°/, pepton 10»/„ gelatine 1007„ water in aanwen-

ding, waarop ook weer op dien datum werden uitgeënt stukjes van

de verschillende mycelia in ERLENMEYER'sche kolven van 100 gr. op

een bodem van tiO gr.

De overige eigenschappen: de donkerkleuring van den voedings-

bodem en het ontstaan van wit sporendragend luchtmycelinni konden

aan deze drie reeksen eveneens nagegaan worden.

1°. Met betrekking tot den vorm deden zich bij den groei de

volgende verschijnselen voor: gedurende de drie eerste weken is er

bij de eerste serie cultures van onderling verschil in snelheid van

groei en in vorm niet veel te merken en heeft zich op alle bodems

een witte, weinig gerimpelde, vliesachtige thallus van I\/o c.M. inid-

dellijn gevormd, hier en daar met een wit, 1—2 m.M. naar boven

gericht naaldje bezet.

Op den 1 Mrt. '10 dus na verloop van 'ó maanden was het beeld

echter als \olgt:

bij I,; : (2e generatie van I) de vuil witte + 3 m.M. dikke thallus

heeft de geheele oppervlakte van den voedingsbodem (± ü cM.

doorsn.) bedekt en bestaat uit een middelste schijf met een rand

van ± 1 C.M. breedte. De middenschijf is vlak, maar hier en daar
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liedekt met \vi(tc, roclitc naaldjes uf goljugeii (lia;uljcts \aii 1 —

3

111. M. lengte. De rand daarentegen is gegolfd met radiair gerichte

rnggeii en \erdiepingen, geheel vrij van de naaldjes der schijf,

maai- de ruggen zijn 0[) hun grootste hoogte \an een radiair

gericlite spleet voorzien, welke door \'erheven randen is ingesloten

(plaat 2) ;

bij II,„: de thallns van gelijke kleur als I^„ heeft een middonschijf

van slechts 2 c.M., niet enkele 2 a 3 ni.M. lange iiaaidjes o[) een

enkel plekje bezet, waaromheen een gladde, slechts weinig radiair

gegolfde rand (plaat 2) :

bij ni^., : de thallus gelijk aan 11,,,, maar de naaldjes zijn over de

geheele middenschijf verstrooid ;

bij IV,,.^ : de middenschijf van den als voren gekleni-den (liallns zonder

naaldjes. V^.. is door infectie onbruikbaar geworden ;

bij A'I,,.^ is de geheele middenschijf van den als voren geklenrden

thallns zonder naaldjes, maar de gladde opper\ lakte is in plooien

als een vijfstralige ster opgeheven ;

bij \ II,,o is de Ihallus = 11,,.^, alleen is de rand bijna zoo slerk

gespleten als I,,. :

bij VIIL,5 ''^ l''.i = ^ I'/j' nififvi" met op de ruggen gespleten buitenrand;

bij IX,,. is de alsvorens gekleurde Ihallus op de middenschijf dicht

met naaldjes bezet, de buiienrand gegolfd en glad
;

X,„ = VllI ,.

In \orni verschillen alzoo het sterkst I,,.^, lV,y., en IX,^.^.

Zooals veelal hel geval is, werd het vormverschil hier op den

duur gTOOter.

Op den 2 '7' 10 was dii vcr>clu! in vorm slerker geworden en

deze \erschillen werden nog \eriiieerderd door de meer of mindere

doukerkleuring van den voedingsbodem (zie4°.) en de ongelijkmatige

vorming \an wit luchtmvcelium i^zie 5°.)

2°. Met betrekking tot de zuiirvorming bij deze stammen I,,^,

ll,,j—X,,.3 moet opgemerkt woi'nen, dal voor het constaleeren hiervan

niet alleen gebruik gemaakt werd \an den bovenbeschreven bodeni,

mei lakmoes gekleurd, maar wegens het dikwijls geringe onderscheid

iu male van znurvorniiiig bij de verschillende stammen ook nog

van eenen met eosiue geklenrden \aii dezelfde samenstelling. Na de

toevoeging van eosinetinctnur aan den voedingsbodem was de reactie

vrij slerk zuur, wal onder gedeeltelijke ontklenring door middelvan

KOH tol zeer liclii zure reactie werd verminderd.

Op dezen bodem \eroorzaakl de vorming eenev minimale hoeveel-

heid zuur door het mycelium eeiie duidelijke toename in de roode

kleui- en de graden dezer roodkleui-ing zijn dan ook dikwijls beter
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flan O)) oen lalcmopsbocleni vast Ie stellen. De kleiiriii;; van dcii

voedingsliodem niet lakmoes heeft op den groei van Trifiiopliylon

albiscicans weinig invloed, die met eosine vertraagt den groei sterker

naiirmate er meer eosine is toegevoegd. 'I'ocli voiiiicn deze twee

bodems eene goede controle op elkaar.

Reeds op 19 .lannari li»ll) dus na lli dagen was de zuinxorniing

en het onderling verschil daarin goed te zien. Naar de sterkte der

zunrvorming kon de volgende reeks worden vastgesteld : VI II,,^,

IY„.,, II,.,. X,,„ III,,.,, VII,,.,, VI,,„ V,„ IX,„ en I,„ in afnemende

mate. Een sterk verschil bestond dus tnsschen \\U en I, de over-

gangen tnsschen de andere waren dikwijls zeer geleidelijk.

Op 1/3' 10 was het beeld dezer cuitnres geheel anders geworden,

tiaar het gevormde znnr later weder langzaam verdwenen was,

iietgeen op den roodgeworden lakmoesbodem een terugkeer der

donkerblauwe klenr tengevolge had, op den eosinebodeni een tei-iig-

gaan van het gevormde rood in liet lichtgele. Dit geschiedt gelijk-

matig door de geheele massa van den voedingsbodem, want hoewel

aanvankelijk in de nabijheid van de cultuur gevormd, diH'undeert

het zuur gedurende den langzamen groei \an het organisme dooi-

den geheelen bodem en op dezelfde wijze wordt het zuur omgezet.

Zoo waren VIII en IV op dien datum reeds weder geheel lichtgeel

oranje geworden, tei-wijl IX en I nog sterk rood gekleurd ble\en

en eerst later in de meer gele tint overgingen. Toch waren alle

cultures tot een krachtigen thallus met4H 5 c.M. middcllijn uitgegroeid.

In graad van zuur\'orniing en bij het \erdwijnen \an het zuur was

de bovengenoemde rangorde blijven beslaan.

Op een met loodcarbonaat ter opsporing van H^S voorzienen voe-

dingsbodem (natxr Bp^ijerinck) ontwikkelde zich het myceliuni slechts

langzaam, loste echter in zijne nabijheid het loodzout op, zoodat een

ronde doorzichtige plek ontstond ; later sloeg echter door de omzetting

van het zuur het lood weder als een wit zout neer en was de vroeger

doorzichtige plek opnieuw ondoorzichtig.

3°. De vorming van prot(iolytisch ferment werd nagegaan door

ook op ;-5/l '10 de stammen I—X in EuLENMEi.iKKsche kolven van

100 gr. over te enten op ()0 gr. \au een voedingsbodem \aü de

samenstellhig
: 47„ glucose, !"/„ pepton, 10»

„ gelatine e)i 1007„
water, een gunstige voedingsbodem dus. Bij + 20" C. oatwikkelden
zich hier al spoedig de cultures als een witte met vele naaldjes

voorziene thallus, vrijwel gelijk van vorm en grootte.

Het bleek later op i/3 '10, dat haar middellijn van 2' ,—3 c.M.
was toegenomen en dat de vervloeiïng dei' gelatine reeds goed nage-
gaan kon worden. Het meest in het oog vallend verschijnsel hierbij
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was, dat de tlialkis, waai' de vervloeiïng liet eerst was o|)i^elredeii

door vervluelitiging- van het water liet sterkst was ingezakt en de

oppervlakte der enltnnr dus liol was. De meeste llialhis waren ook

met die vloeistof doortrokken en hadden een vochtig uiterlijk. Bij

geen van hen was nog sprake van het vormen van wil Inchtinvceliuni.

Hoewel er een onderling verschil in de mate van vervloeiïng der

gelatine vastgesteld kon worden, was het op dat oogenblik moeilijk,

daar\oor een Juiste volgorde aan te geven. Dit bleet' later zoo door

de zeer hinderlijke omstandigheid, dat sommige mycelia of gedeelten

hier\'an in de vloeistof wegzonken en door gebrekkige toetreding van

lucht zwakker gingen groeien dan de bovendrijvende andere gedeelten.

Het bleek na eenigen tijd, dat vooral !,,_, en II,,, eene sterke tegen-

stelling met elkaar gingen vormen : Bij overigens gelijke ontwikkeling

waarbij de geheele oppervlakte van den voedingsbodem in de Erlen-

MEi.iER'sclie kolven door den thallus bedekt was, bex'ond ik, dat de

geheele gelatinebodem door H,,.^ vervloeid was en dal hij scliuin-

houden de gelatine onder de culliuir uitvloeide, terwijl door I,^ de

vervloeiïng alleen in zoover had plaats gevonden, dat de thallus in

hel midtlen sterk was ingezonken. Overigens was de gelatine van

I,,; nog vast. De overige mycelia gaven verschijnselen te zien, tussclien

deze uilersten gelegen, maar eene volgorde in sterkte was daar\oor

niet aan te geven.

Na tl maanden echter was de gelatine bij alle stammen vloeibaar

geworden en zoidvcn alle invcelia in deze \loeistof onder, waardoor

zij behoudens het verschijnsel onder 4" genoemd, alle hetzelfde beeld

te zien ga\en van een witte gelalineuze laag in eene barnsteengele

vloeistof gedompeld. Bij geen van alle was toen nog een wit sporen-

dragend luchtniyceliuni gevormd, hetgeen op den langen duur op

enkele culturen toch [ilaats heeft.

4". Reeds lang in den loop mijner onderzoekingen over Tricho[)hv-

üjii albiscicans was het mij gebleken, dat zoowel vloeibare als vaste

voedingsbodems van de samenstelling glucose -|- pe[)ton na \erloop

van tijd donkeriler en donkerder gekleurd worden. Bij deze reeks

onderzoekingen deed zich de donkcrkleuring het eerst voor bij H,,^

op den gelatinebodem. Na twee maanden begon de bovenrand tegen

den wand van de kolf donker van kleur te worden, aanvankelijk

slechts ter hoogte van 2

—

'S m.M., welke verkleuring zich evenwel

later over de geheele oppervlakte eu naar beneden verbreidde. De

tot tlusver lichtgeel gekleurde gelatine werd meer en meer donker

en ten slotte bruin, terwijl aanvankelijk de andere culturen hare

kleuren bleven behouden. Eerst na drie maanden trad deze vrij

plotselinge verkleuring ook bij de gelat inecultuur van IX^, op, eerst

34*
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later eii in verscliilleiKloii graad luj <le ovorij;o, l>ij 1,,, lic( iiiiiisl; 1,^,

en II,,., vormden liicrl)ij du.s de uilerslen der reeks.

Ook l)ij de cultures dezer stainiiioii op de agarlxKlonis van 47„

glucose en '/i„ 7„ peptou vertoonde zich de/.o dojdcerc vei-klouriiig,

die liier in het gnjze speelde en ook liier was zij hij den stam II

liet sterkst. Over de geheele dikte van den voedingsbodem was de

donkerkleuring geheel gelijkmatig en ook de Ihallus deelde daarin.

Evenals bij de gelatinecullnur volgde IX op 11, vervolgens de andere,

I ook hier het laatst. A'oor het eerst trad na twee maanden bij 11

eene in het oog vallende verkleuring op lot die na 5 maanden bij

II een loodkleur bij den voedingsbodem en den thallns veroorzaakt

had. De andere stannnen waren toen eveii/.no donkerder gewiudon

in ver.schillenden graad, ],,^ het minst.

5". Oj) vasten voedingsbodem vooral woi-dl o|) den llialliis na

zekeren tijd een wit luclitmvcelinm ge\ornul, dat ile drager der

sporen is. De ver.schijning van dit luchtmvceel is in liooge mate van

verschillende omstandighetlen afhankelijk, die op den voedingstoe-

stand der schimmelplant invloed hebben.

Op een voedingsbodem van 4"
„

gliico;^e 1
"

,,

pepion 2"
„ agar en

100 7„ water woi'den deze iiyphen reetls gevormd, wamieer na een

maand door nitdroging de assimilalieverhoudingcn ongunstiger worden.

Op eea ander gedeelte van denzelltlen thallns, waar het vochtge-

halte nog groot genoeg is, is dit sporendragend luclilm\ (•eliiim na

4- maanden nog niet aanwezig. Dit treedt bijv. op l)ij het kweeken

ia medicijntleschjes, waarin men dmi voedingsbodem schuin heeft

laten .stollen ; de bovenzijde bij den hals en den wattenprop is dan

reeds na 1 maand met witte Inchthjphen bedekt, terwijl bij {\c\i

bodem in de vochtigheid nog maanden de thallns vrij blijl'l. Op
bovengenoemden gunstigen voedingsltodem kon ik een individueel

verschil bij de vertegenwoordigende cultures der verschillende stam-

men niet opmerken.

Toch bleek dit wel degelijk te iiestaau, hetgeen duidelijk werd

bij cultures op de bodems van de samenstelling 47„ glusose, 7^ °/„

pepion, 2°/„ agar, J007„ water, dus de reeks 1". Bij deze waren
alle groeivoorwaarden gelijk en de onderscheiden deelen van een

zelfden thallns niet aan andere blootgesteld en toch trad het sporen-

dragend luchtmycelium iiij de eene cultuur oj) een geheel anderen tijd

op, als bij de anderen. In deze was de^ stam IX het vlugst en geiiouden

bij + 25° C. was bij deze het wille luchlmvcelium na 5 maanden
over hel grootste gedeelte van de cultuur aanwezig. Daar deze toen

reeds donker van kleur geworden was, viel liet verschijnen van dit

witte luchtmycelium zeer op,
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Als tweede vol.^dc shuii II, waar iia vijl' iiiaaiideu een spoor van

dit witte myceiiiiiu /jcli op de iiiiddeiiscliijr heuoii te onlwikkeieii,

loeii mei de liier nou donkerder klem- \ai: den llialin> eene sterke

tegenstelling vorniejid. De o\ei-ige bezaten loen nog gcenc sporen-

dragcnde Inciitiivjilien. Jialer treden deze echter hij alle op.

Heselionwen wij de nitkonisten van dil onderzoek naar de indi\i-

dneele cigensel:ap|ien dezer irnelilicaliet' verkregen afstammelingen

van één schiminelplant in liaar geheel, dan iilijkl het, dal daarbij

geen eigenschap gevonden is, die een dezer stammen niet bezit, maar
dat ieder van hen deze eigenschappen in hoogere of mindere mate
heeft.

De eerste vraag nn, die zich naar aanleiding hiervan opdoet, is

deze : zijn al deze eigenschappen in iedere individueelc schimmel

gelijkmatig \ersterkt of verzwakt en kan men dns die verschillen

als uitingen van eene grootere of kleinere intensileit in de levens-

fniicties der overigens gelijke individnen besclionwen, dan wel komen
de onderzochte eigeiischa|)pen bij de onderscheiden individuen onregel-

matig versterkt of verzwakt \'Oor.

Op gi-ond van de bovenstaande onderzoekingen moet op de tweede

vraag be\estigend geantwoord worden. Wanneer wij toch vt)or het

overziciit de uitkomsten bij de vijf meest eigenaardige individuen

zoo naast elkaar plaatsen, dat de geringste graad eener eigenschap

door 1 en de sterkste graad door 5 worden voorgesteld, dan krijgt

men het volgende overzicht :

Vorm Ziiurvorming Proteol. ferment Donker kleuring Spoorvorming

1
,

3

5 ! 4

3 1

2 2

4 5

Hieruit blijkt dus, dal bij de Ijigere schimmel Trichophvton albi-

scicans iedere uit één spore van een zelfde plant gesproten schimmel

eene individualiteit bezit, die in den graad der ontwikkeling der

chemische eigenschappen en vooral onder ongunstige groeiverhou-

dingen ook in den vorm tot uitdrukking komt.

Het spreekt van zelf, dat de hier gevonden wisseling in eigen-

schappen in geenen deele een beeld van de grootte der \arialie-

I
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l.ivfdk' (Midcr (Ie iViicliliculirvc arsl,iiiimcliii,uvii Viiii rrii sclii rl-

lilmil .uvcfl. ( hidcT (Ir lalloozc isporon, door vvu s(diiiiiiMcl|ilaiil -cvonnd,

is licl tiirilul. d.il /icli oiil wikkelde, diiarNoor veel Ie j-eriiii;-. ( >|micr-

kelijk zijn desiiiellciuiii de heliekkelijk kt»><><c verscidlleii, die y.icii

onder dil geringe aantal afslanniielingen voordeden.

Daar ei' naar gestreefd werd de groei voorwaarden zoo giinslig

mogelijk Ie maken en er onder luM onderzoek geen veiv.wakkende,

heftige jirikkels op de organismen werden (oege|)asl als hij de hiolo-

gisehe alsclieidingswijzc door liet aanwenden van Aei'liitting ofelienii-

calia zoo dikwijls voorkomen, zoo lieel't men liicr zeker mei ver'-

sehijnselen bij normale individne]! Ie doen.

Onder de veranderingen, welke liKi.iKKiNCK in de zitting der Kon.

Aead. van Weleuscliappen op 27 Oei. 11)00 als eigen aan miero-

organismen opgaf, zijn zij moeilijk Ie i'angseliikkcn, omdat de dege-

neratie, de transformatie en ook de gewone variatie in den loo|) van

eenige generaties na elkaar optreden, wat hier niet liet geval is.

Hier had ook niet plaats, wat terzelfder plaatse als kenmerkend

v(tor ,,de gewone variatie" wordt opgegeven : ,,IIieriiij bestaat de

normale vorm onveranderd voort, maar wcipt nu en dan individnen

af, de varianten, welke van het begin af aan eveneens constant zijn

en constant blijven, maar nn en dan weder andere varianten, waar-

onder de normaalvorm als atavist kan xoorkomflii, afwerpen."

Mogelijk is het, dat ook Trichoplix ton aliiiscicaus aan die ver-

anderingen op den diuir onderworpen is. liet is reeds vastgesteld,

dat zij degenereert in vorm bij eenc langdurige kweeking en her-

haalde overenting op een ongunsligcn voedingsbodem en daarbij

langzamer gaat groeien.

De bovenbe.schreven individualiteit is Ie vergelijken met de knop-

en zaadon vastheid of variatie bij de hoogere planten, bij welker

afstammelingen echter wel de verschillen in vorm, minder gemakkelijk

die in biochemische eigenschappen zijn na te gaan.

Eenc gewichtige tegenwerping zou over deze individualiteit der

sporen gemaakt knnnen worden en wel deze: de sporen, die ont-

kiemden, stamden niet uit hetzelfde gedeelte van den thallns 11: het

zou dus kunnen zijn, dat men hier niet te doen had met eene aan

ile sporen zelf toekomende eigenscha|> maar met een uitvloeisel \an

de ongelijksoortigheid der verschillende deelen \an den thallns. Men

heeft namelijk de overtnia'ing, dat vei'sciiillende ])laatsen van een

zelfde mjcelium ongelijke eigenschapi»en kunnen bezitten.

Bij Tiichophvton albiseicans heb ik hiervan gedurende de jaren,

dat ik dit organisme observeer, niets gemerkt. Bewijzen kan men
echter de gelijkheid van dit mycelium in al zijne deelen, door deze
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u|) \urui L'ii ciyeiiscliaiiiicii Ie oikJl'iv.ocIvcii. Dil werd yvilaiui in

Septeuilu'i- l'.HO, tueii <le rnlliiiii- 11 ww tjiidcrdom liud \aii 12

uiaaiideii cu diiö alle gelegenheid gehad had, (iiii hier ot' daar iii

eig'eiisohai)peii te gaan afwijken. Op de veibehiUenile bovengenoemde

verschillen in vorm, z,uar\ornnng, proleol3tiscli fermentvorming enz.

werden uu willekeurige deelen van het myeeliuni onderzocht door

stukje.'^, uil hel mycelium gestoken, o|i den daarvoor vroeger gebruikten

bodem o\er te enten.

Hoewel zulke oude cultures minder levendige functies hebben als

veel jongere, kwamen alle culiiu'es van II goed op en ontwikkelden

zich \erder als gewoonlijk. Hel resultaat was: in de eerste zes weken

was er noch wat betreft vorm, noch in zuurvornnng, noch in proteo-

litisch fermentvorming iets te merken van de betrekkelijk groote

verschillen, die bij vermeerdering door sporen werden gezien. Deze

vegetieve vermeerdering levert in dit opzicht met de fructificatieve

eeiie sterke tegenstelling op.

Erfelijkheid.

De betrekkelijk groolc verschillen in indixidualiteit onder de sporo-

gene afstammelingen van Tricho[)hytou albiscicans deed de vraag

rijzen of deze graden van eigenschappen der soort erfelijk zouilen

zijn in langs vegetatieven weg verkregen afstammelingen.

Om dit te beantwoorden werden uit het tiental uit écu spore

verkregen stammen I, II—X, die gekozen, welke in de verschillende

biologische eigenschappen de sterkste tegenstellingen onder elkaar te

zien gaven, namelijk 1, II, IV, VIII en IX. Van deze werd uit de

2'^ generatie een 3'-, uit deze een 4" en uit die 4« weder een 5" ge-

neratie langs vegetatieven weg gekweekt. Dezelfde voorzorgsmaat-

)-egelen \oor gelijkheid van groeivoorwaarden werden daarbij genomen

als bo\en \ ermeld. ledere generatie werd genomen van de voorgaande

door stukjes uit de mycelia op lakmoesbodems te nemen, omdat de

cultuur op dezen bodem hare volle groeikracht behield. Dit was niet

het geval met cultures oj) agar met de samenstelling 47„ glucose

Vil) 7o pepten wegens het geringe eiwitgehalte. Daar het onderzoeken

der normale afstammelingen beoogd werd, moest die weg \an over-

enten ook voor de cultures op ongunstigen bodem bijv. gevolgd

worden. LTit de lakmoescultuur van den betrokken stam werden dan

stukjes van ongeveer gelijke grootte met een platte naald gestoken eu

op de bekende bodems ox'ergebracht. ledere generatie werd op den-

zelfden dag aangelegd en aan dezelfde omstandigheden, wat verwarming,

belichting enz, betreft, blootgesteld. Zoo werd na het gereedmaken
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(Kt \(ie(liiigvsl>utloiii.s goneriilie "2 .ils li()\cii \ ('rincM (i|i ."! .lanu.iri l'.tK»,

generalie uit deze op 7 Maarl, \civolyeiis goiier.alio 4 op 7 A|iiil en

generatie 5 op 18 Mei aangelegd.

Deze niet zorg iiitgovoerde proeven I)eve8ligden, liclijecn il< reeds

gedurende eenige jaren bij Tricliopliylon aibiscicans icn (i|)ziclile van

den voi'ni gezien liad, dal vegetatieve vermeerdering van deze scliimniol

gelijkwaardige afslaninielingen geeft, ook wal lietrcCl de liioclieinisclie

eigenschappen.

1°. Met belrekking tol den vorm is de kran.s vaii >|ilclfn dp den

i-and l)ij 1 iiijzonder ontwikkeld in tegenstelling ind II en l.\, liij

welke deze spleten niet of sporadisch vooi'konien. lüj alle gecnlli\ eerde

genevalies van I nu plantte deze bijzonderheid zich voort zoowel bij

I als bij II en IX, zooals dit op de bijgevoegde plaal 2 te zien is,

waarop de 2'= en de 3' generatie zijn afgebeeld, de laatste in een sladinni

van de 5« maand, de 2' is één maand onder. I\eeds na twee maanden

komen enkele spleten aan den rand te voorschijn en worden vervolgens

talrijker en talrijker, soms tot verscheicien tientallen toe.

In den thallus van II, die in zoo menig opzichi eene tegenstelling

met I vormt, komen deze spleten in tien rand bij de 2^ generalie

in 't geheel niet voor, eerst in den loo|) der derde maand traden zij

op een enkel plekje sporadisch op en ontwikkelden zich slechts tot

een gering aantal, op de 4° generatie ontbreken zij geheel. Hij IX

kan men in de afbeelding hetzelfde opmei-ken.

Behalve deze bijzonderheid is ook de goed nilgedrnkte verdeeling

in een middenschijf en een buitenrand een bruikbaar onderscheidend

kenmerk, evenzoo de al of niet aanwezigheid \an draden of hai'en, die

aan de oppervlakte een ruw lluweelachtig aanzien gaven. Het sterkst is

die verdeeling in middenschijf en buitenrand bij IX lot stand geko-

men, evenzoo bij zijne afstammel.'ngen, het minst wel bij II, waar
van zulk eene verdeeling ook bij de 3", 4" en 5' genei'atie niet veel

te merken is. Deze niiddenschijf is \ei-der geheel met haartjes bezet,

bij de afstammelingen evenzoo. Goed komt dit uit bij de 3'' generatie

van IX op plaat 3, bij de 2"^ generatie is dit door het sterke optreden

van hel luclilmycelium minder duidelijk geworden. De gebrekkige
vcrdeeling iu middenschijf en rand en het zeer geringe aantal haar-

tjes in hel midden ziet men bij de afbeelding van de 3'' generatie

van II het best, daar dit bij de 2'' generatie door hel sterkei- opge-

treden luchtmycelium verborgen wordt.

Terwijl de middenschijf van IX reeds na I maand dicht met
haartjes bezet is, verschijnen zij in het midden van II eerst na 4
maanden en blijven zeer gering in aantal.

2". De mate van zuurvornung werd voor de vegetatief verkregen
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al"sl;uiiiMcliii,uc'ii ii;ij;i',i;aaii op dezellile wijze als liij liet li()\ciix ei'iiielde

iiidividiialitciKsoiiderzocU (i|i voediiiiisliodenis \aii 47„ liliicose, l°/„

pcptoii, 27,, agar cii 100"
„ walei-, liekleiird mei lakiiioes of cosiiie

eii dan lot zeer zwak zuur mei KOll geiieidraliseercL liet groote

verseliil bestond liier tnsselien 1 en \ lil. (\o tiisschcnliggende II, I\'

en IX werden evenwel ook gekweekt. ledei- der xolgeude generaties

werd uit de \'orige langs \egelalie\en weg \ei-kregen cii op i'KTin'sche

schalen overgebraeht op dezelfde dagen als de seriën, die voor liet

nagaan van de vornnersehillen werden aan<>ele"(l.

Hij de generaties I„,— VIII,,, tol I„.

—

VIII,,. bleef dezelfde rangorde

in cle mate \an zuurxorniing beslaan. Zij was na zes weken op liaar

Iioogtepnnt en ging dan langzamerhand over, dooi- de donkerblauwe

kleur aangeduid, in alkalische reactie, wat oji den eosinebodem even-

zoo plaats had. Waar de zuiirvorming het eerst het sterkst was als

bij \III, trail deze omzetting van het zuur en in verband daarmede

de kleursverandering ook bij alle aangelegde cidtnres het eerste op.

Ook de mate van zuur\-orming blijkt dus als indi\idueele eigen-

schap in de vegetatief verkregen afstammelingen erfelijk te zijn.

'.V. De mate \an proteolvtische ferrnentvorining in de xegetatief

verki-egen afstammelingen uerd ook oj) overeenkomstige wijze als

in het bovenstaande individnaliteitsonderzoek nagegaan ; de daarbij

aangevende voedingsbodem 4 "/„ glucose, 1 V» pepton, 10 "/o gelatine

100 7o water kwam bij de o|)volgende generaties ook in aanwending

in een hoeveelheid van (iO gram in p]r!i,i',XMEiJER'sche kolven van

100 gram. Zij werden op dezelRIe da.uen als onder 1°. en 2" geënt

en vervolgens iedere serie voorldnrend aan dezelfde omstandigheden

blootgesteld.

Ten opzichte van de moeilijkheid om den graad der vervloeiing te

bepalen werd onder het individnaliteitsonderzoek reeds het noodige ver-

meld ; onder hel beoordeelen der uitkomsten bij de achlereenvolgende

generalietj deden zich dezelfde bezwareii voor, maar er kon toch na

zes weken, toen de vervloeiing volkomen be.gon te worden, met

zekerheid vastgesteld worden, dat de vegetatieve afstammelingen van

II altijd zeei- veel sterker vervloeiing op de gelatinebodems veroor-

zaakten dan die van I. Het tijdstip, waarop de bodem \an I,,., en

afstammelingen vervloeid was, trad dan ook eenige weken lalcr in

dan dit bij II geschiedde.

De erfelijkheid der sterkte iu vorming van ])roteolyti.sch ferment

was dan ook niet twijfelachti.i;', maar zeker vast te stellen.

4". De donkerklenring van de voedingsbodems en van de mycelia,

zoo ongelijk bij de verschillende individuen, doet zich voor zoowel

bij tle vastblijvende agarbodems als bij de vervloeiende gelatine-
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lll)(l^•lll^^. l!ij lirt ln'oordffk'ii \;ui drii ,Li,r;iail ilcr diiiikrik Iciiniin ver-

dienen e\en\vel de ai^arhodems de xoorkcur, (unda! de up den üroei

soniw .sturend inwcrki'nde \er\ loeiini;- der gelaline ecu juisl (xirdcel

over sleelils één eullnnr \an iedere soori, /.ooais iiiei' werd aaniielegd,

zeer bemoeilijken kon. De voediiig.sl)odeni van ayar \vord( i)oveii-

dien geheel gelijkmalig niel de donkere klenrslol' d Irokkcn e\cn-

gocd ais de \ervloeide gelaline.

\"an de resnltaten verkregen iiij hel kweeken van drie generaties

der vijf stammen geelt plaat 4 een goeil l)eeld De slanunen staan

in de volgorde I, 11, 1\, \ III en IX naast elkaar en in 'i'\ '.V', en

4" generatie onder elkaar, de twee eerste gedood na (> en 5 nnianden

en niet tbrinol geconserveerd, de derde nog levend en 4 maanden oud.

In alle generaties was aan de kohen duidelijk vast te stellen, dal

naar de donkerheid ili^v xerklenring de volgorde heerschte 11, IX,

VIII, IV, I, waai'\an II het donkerst was. Op de photographic is

dit vrij goed aan de kleuren der bodems te zien, maar zeer duidelijk

ziet men daarbij de doorgaande tegenstelling tnsschen de reeks van

I met lichtgeklenrden en die van II met donkergeklenrden bodem.

Hieruit blijkt dus wel en aan de tlesehjes zeil' is hel nog zooveel

beter te zien, dat inderdaad door vegetatieve vermeerdering ook zulk

eeiie overigens voor ons in zijn wezen nog zoo duistere doiikervcr-

kleuring tot zelfs in haai' bepaalden graad op de afstammelingen

wordt overgebracht.

5°. Het vormen van wit sporendragei.d luchlmvcelium, dat zooals

onder het individualiteitsonderzoek vermeld werd op den bodem 4"/,,

glucose, V,„ 7„ pepion, 2"/,, agar en lOO'",, water zulk een groot

verschil in lijd van 0|ilre(len bij de onderscdieiden indi\idueii Ie zien

gaf, leverde dezelfde uitkomsten bij dil onderzoek op.

Eerst na 5 maanden begon bij IX,,,, het eerst op het midden deze

wille hvphenvorming zich te vertoonen en na II maanden bedekte

zij als op plaal 3 Ie zien is, een groot deel der cultuur ; de tegen-

stelling hiervan met den toestand bij II en I komt minder goed uit,

daar door het vallen van het licht ook andere uitstekende deeleii

wit geworden zijn. Toch is de toestand zoo, dat II slechts in geringe

mate, I bijna geen sporeudrageiid mycelium ge\ormd heeft. Hij de
drie afbeeldingen der tweede generatie, die slechts 5 maanden oud
is, komt deze overgeërfde bijzonderheid wat beter uil. IX,„ draagt
hier in hel midden de schijf, met wit mycelinm bedekt in tegen-
stelling mei den gladden laiid, 11,,^, is bijna geheel glad nog gebleven
en begint eerst sporeiidragende organen te vormen, terwijl I,„ wel
haarvormige uitstekende deeleii bezit, maar als uil de cullunr zelf
blijkt nog geen sporendragende hyphen.
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Diuir ;illu ,^r()ci\()(ir\viuir(leii Xdor (kv-c ciilliirL's duzellde wurcD)

gaven tieze uitkoiiisK'ii dus aan, dal ook liet bij verschillende indi-

vidneii op een ander lijdslip (i[iliedende, s|Mii-eudragende liiclilinvrelinui

i)ij de afslaninieiingen, langs vegelatieven weg \eikregen, in dezelfde

volgorde als bij vorige generaties optreedt en dus ook dit veiselul

der individnaliteit op deze wijze ei-felijk is.

Uit dit onderzoek over erfelijklieid l)lijkt dus, dat langs vegeta.

tieven weg van de bewerkte individuen afstaninielingen werden

verkregen, die ilen betrekkelijken graad der eigenschappen van die

oorspronkelijke cnltnres geërfd hadden. In verband met het indivi-

dnaiiteitsonderzoek volgt liieruil, dat men door het kweeken nit

sporen van ééne schiinnielplant van Trichopln ton albiscicans niet

alleen individuen met bijzondere eigenschai)peii verkrijgt, maar dat

stammen met deze eigenschappen langs vegetatieven weg nit deze

geboren worden.

Bij een zoo laag ontwikkeld organisme als deze schimmel geldt

derhalve dezelfde wet als bij hoogere planten, dat de individneele

eigenschappen op de afstammelingen vooral door vegetatieve ver-

meerdering worden overgebracht en dat bij fructificatieve vermenig-

vuldiging eene variatie in biologische eigenschappen is op te merken,

die zich beweegt binnen grenzen, aan de soort eigen en die zoowel

voor den vorm als voor de biochemische eigenschappen geldt.

Niet onwaarschijnlijk is het, dat dit ook zal blijken het geval te

zijn bij andere schimmels, al zal hot wellicht bij de snelgroeiende

moeilijker zijn na te vorschen. Biinien het begrip soort zonden dan

al die indi\idnën vallen, welke overeenkomen met al die variaties

in vorm- en biochemische eigenschappen, vastgesteld bij de sporogene

afstammelingen van één individu. Verschillende schimmels, die tot

dusver als onderscheiden worden aangemerkt, zullen waarschijnlijk

biinien de variatiebreedte eener soort vallen en ilan als tot dezelfde

soort behoorend erkend worden. Het is verder te \erwachten, dat

vele gevallen \an pleomorphie en de onzekerheiil omtrent de ver-

wantschap van vormen der Trichophylons en der Favnsschimmels in

die richting hunne oplossing zullen vinden.

Een bijzondere aantrekkelijkheid zullen dergelijke onderzoekingen

daaraan kunnen ontleenen, dat men de chemische eigenschappen van

de onderzochte organi^iïien zooveel beter dan bij hoogere |ilanlen zal

kunnen nagaan.

Naast de fungi zijn er evenwel nog vele andere lagere organismen,

die gedeeltelijk langs vegetatieven weg (deeling), gedeeltelijk langs

s|ioi'ogenen weg (fructificatie) zich \ermeerdereji. Ook bij deze,

waaronder ook de bacteriën behooren, is al heel wat ontdekt over
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ver;iii(lcHi|Uliciil in fim-iiscliai.i.ni, wal .laiiIcKlin- Ikm'II -.-cvcii lol

eciio soms y.ccr luijrclaclili-c oiKliMsrliridinu in sliiiiiiiicn, vjvrioloilcii,

vorw.-ml.' \ornirn en/, en l.ovcndicn lol oeiie j;i-(iolc ony,<'k<'i-lici(l

oiuhvnl (Ie v('r\vanlsclia|> en de nio,nx'li.iklici(l van ovci-.uan- dier

voriiicn in elkaar.

Moclil liel lii.j nader ier/.oek hlijken, dal evenals liij de hier

ondei'/.oelile laucic rnnuiis ook hij de haelerii'ii en andere oriianisnien

de voorlplaiiliii,^- door sporen aanleidin.ü,- gcefl lol hel onislaan van

individuen en slauimen niel een<' andere (•(nnhiiialie van eiiienseliappeii

als die hij direele deeiiiij^', dun zou inoi;olijkcr\vijze een nilgebrcid

veld \an oiideiv.ock hierdoor g'Oüpend woi-ilen.

Het hezil een<'r |M'akliscli nilvoerhare, eenvoudige werkwijze, oni

eeneeieulliu-en aan Ie le.ni^en, vvaarhij de orfi,anisnien onver/.wakt en

in liet he/,il hunner normale eincnsehappeii blijven, is daarvoor eeliler

eenc noodzakelijkiieid. J)ie, welke mij voreiislaande onderzoek in,n' n

hehhen mo.n'elijk uemaakl, wil ik daarom nu nog hcsciirijven.

Microbiologie. — De Heer Bki.if.kinck biedl eene mededeeling aan van

den Heer A. W. NinrwKNinis ; ,,]I7/'c'^ om in/cri>iir(/'nu'siii( n

II il. ('en cel te kireehm."

(Mede aangeboden door den Heer F. A. F. C. Went).

Onder de versohijnselen, die het tegenwoordig tijdperk \an onder-

zoek der nnenMH-ganisnien eu der toepassing van de daarbij ver-

kregen resultaten ten hale van het leven der moderne maatschappij

kenmerken, treedt wel dit op den voorgrond, dal door de diepere

studie der eigenschappen dier kleinste wezens een groote onzekerheid

ten opzichte van de standvastigheid van bepaalde kenmerken en

levensfuncties gaat heerschen en in verband daarmede twijfel aan de

zelfstandigheid en aan de meer of minder nauwe verwantschap van

bepaahle, o.a. van palhogene en niet-palhogene soorten, üm slechts

enkele voorbeelden aan te halen, noem ik wegens hun prakliscli

gewicht de onzekerheid over de standvastigheid en de verwantschap

veler gistsoorten, vervolgens van Ivphus-, paratyphnsbacillen en bac-

terinm coli, op liet gebied der mycologie den strijd over de eenheid

of de verscheidenheid der Favns-schimmels en van die der Tricho-

ph^lieën, vooral in verband met hare geographische verbreiding in

de gematigde luelilsireek. Sedert men de parasitaire ziekten in de

tropen wetenschappelijk bestudeeri, wordt de bestaande onzekerheid

met betrekking lol de organismen o.a. van de lyphus- en vau do

dysenteriegioep nog groolor.
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De ilesoiidanks vei-ki-egeii, lielaiiiii-ijkL' uilkoiiisk'ii, welke vtnn- de

iiiduslrie, \olksgezoJidlieid en geiieewkmide \aii zou groot gewiclit

geworden zijn, liehlteu de overluigiiig onili-eiil de nondzakelijklieid

van een goed, wetenselia|)|ielijk gegrond inzicht in de nior[)liok)giselie

en biolügisclie eigenseliappen der iniero(')rgani^nien wei eenigszins

geschaad. Door de groote, (eelinisclie liezwaren. aan een onderzoek

naar de !evenseigensclia|)|ien van nitersl kleine wezens verhonden,

wordt dit nog in de hand gewerkt. \'oor hen, die zieii ernstig met
de oi)lo.ssing van de theoretisehe kwesties, welke de vaste basis

voor maatschappelijk zeer gewichtige maatregelen moeten vormen,

bezighonden, blijft de bestndeering van de organismen zelf en van

luinne eigenschappen evenwel een op den voorgrond staaiule eisch.

Nog onlangs gaf Prof. Dr. I). A. uk Jonc; in zijne xerhandeling

,,De Tnberkelbacillus" als extrannmnie]- van den 4"" jaargaii"- van
,,Tnbercnlose, het orgaan van de Centrale A'ereeniging tot bestrijding-

der Tidiercnlose ", een wels|)rekend pleidooi xoor een nanwgezet
onderzoek naar de eigenschappen van den tuberkelbacilbis. Welke
gewichte vraagstukken daarbij op te lossen zijn, duiden reeds een ige

der titels boxen de hoofdstnkkeji dezer verhandeling aan: 2. Eigen-

schappen van den tnberkelbacillus in \ei-band met de diagiu)se;

o. IVendutuberkelbacillen : 4. Cultuur \an tuix'rkel- en p.sendotulierkel-

bacillen; 5. Morphologie van tnberkel- en psendotnberkelbacillen

;

6. Ver.schil van luberkelbacillen onderling; 7. Tuberkelbacillcn \an

koudbloedige dieren. Uit den inhoud blijkt verdei-, dat ook bij deze,

het wezen der zaak zelve rakende \ ragen, de verschillen in opvatting

nog zeer (airijk zijn.

\'oor het liereiken \an ons tegenwoordig standj)uut wees ons in

de eerste plaats Pasteuk met zijne baanbrekende onderzoekingen den

weg en de groote vooruitgang stamt uit den tijd, dat Kocii zijn

vasten voedingsbodem invoerde. Volgens veler gevoelen levert dit

hulpmiddel echter niet den noodigen steun voor de volgende, boxen-

aangegeven schrede 0|) den langen, nog af te leggen weg \an bac-

teriologisch en mycologisch onderzoek. Talrijk zijn dan ook de

andere onderzoekingfewijzen, waarbij o.a. \an biologische eigenschap-

pen der organismen voor het vaststellen van luui zelfstandigheid of

\an hunne onderlinge verwantschap wordt gebruik gemaakt, bij\-.

van seriunreacties (agglutinalie, praecipitatie, complemenlbinding enz.)

naast kleui-uiethoden. Deze konden echter tot dusxer zeer ernstige

kwesties niet tot oplossing brengen en leveren door huinie veelheid

wel eenigszins het bewijs, hoe xx'eiiiig afdoende zij in bepaalde ge-

vallen zijn.

Ilecds lang hoopt men op grooten steun van eene briid\bare werk-
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wij/c UMI oiiilcr /.rcr MTscliillciidc i)in.sliUi(ligli(.'(lfii ociic iriicclcuiliiiir

(l(i(ir Ie Uumicii vm>rc'ii, iiiot sledils voor liet na<j,aiUi <lcr eigcii-

schauiHMi \:iii lifl individu (iiidcr de iiiicnx'tigaiiisiiicii n\' \aii /.ijnc

verwaiilsi'liap of <!,elijksoorligii('id \uv\ aiidcro, maar ook \(m>i- lid

kwooken van lol dusver iiiel kweckliarc cji dus moeilijk Ie Ixsui-

dccren oruaiiisnien. die misscliieii op vasie voodinj'sbodcms iiid willen

"•roeien en dus in xhieisloHen zouden moeien worden oxcrjjehiaelil.

Hoe zeer de lielioefle ilaaraaii gevoeld wordi, hlijkt nit een paar aan-

lialingen naar aanleiding van reeds vroeger uilgegeveii werkwijzen

voor eeneeleullnnr. Hij hel hesehrijven van de metliofle van S. !,.

ScHOl'TKN verklaarl Iv Ki^Tl.n in zijn ..Kidlnr di'i- .Mikroorganismen.

Leipzi"' und Heriin liK)7": „Eine ingeni()se .Methode, welclic die

Kocii'sehe zn ergiinzen hcrnfcn sein kininte . .
." en hij de bespreking

van een dergelijke werkwijze van Mausiiai.i, A. Uahhki! verklaart

II. PiiiNosiiKiM in hel /enlrallihill liir liakteriologie, 1'arasilenknnde

und lureklioidvrankheiU'u, üd. 23, N". 6/9, Ahleilnng II: ,,Vielleieht

is die Methode IJM!iiKii> in noeh h()licrein (irade, als der Anior

annininil, dazn lieslimml von den lOinzelzellen ansgehend zti Rein-

kulturen solelier Mikroorganismen wie z. H. manehcr Flagellaleu,

Algen und Diatomeen zn kommen, die wegen ihrer Emptindliehkeil

nur sehwer in Anhanfungsknltnren zn gewinnen sind iiml die sieli

desslialb von üaklerien und Sehimiiiel[)ilze]i nnr seliwcr I rennen

lassen."

Als voorbeeld van /.ulk eeii onderzoek met streng doorgevoerde

eeneelenlinnr naar de eigensehappeu en \erwantschappen van be-

paalde organismen kunnen die gelden, welke E. C. Hanskn in het

Carlsberg-Laboratorinm bij Kopenhagen met betrekking tot de gist-

soorten heefi verrieht. Zij hel>ben een veel beter inziclu in de eigen-

schappen der gistsoorten gegeven en op ile industrie der aleohol-

fabrieatie een zeer grooten invloed geoefend, lïij zijne wijze van

werken, die berustte op het opzoeken en aanteekenen van afzonder-

lijke gistcellen in een ilnnneu voedingsbodem, kou hij wegens de

betrekkelijk aanzienlijke grootte eener gisleel van een nueroseopisehe

vergrooting van ± 60 gebruik maken. Ook bij de verandering, door

LiNüNER aangebracht, is zulk een groot organisme een \ereischte.

Veel kleinere organismen, als schimmelsporen en bacteriën kuiiueu

op deze wijze niet gevonden worden en voor deze is de beschreven

eencelcultuur dus niet door te voeren.

Eene goed bruikbare werkwijze, om eencelculturen aan te leggen,

dient aan de volgende eischen te voldoen :

1°. Zij moet geschikt zijn, om bij vergrootingen van 300 en hooger

uitgevoerd te worden, dit behoeft geen verder betoog.



( 525
)

2". Het af Ie zonderen oiganisnie mag iiurli iKkh (•lienii>elie, niieli

plivsisclie prikkels daarbij gesi-iiaad woi'deii.

Dit is een eiscli, die ook hij andere wijzen van onderzoek lang

niet algemeen wordt ingezien. Hij hernsl op het verschijnsel, dat

zoowel hoogere planten als lagere organismen zelfs op in ons oog

geringe prikkels, bijv. op eene kleine wijziging van \oedingsstoilen

met eene aanzienlijke afwijking in hnnne le\ensfimcties reageeren.

Vooral bij biologische afzoiuleringswijzen wordt hiertegen soms grof

gezondigd. Zoodra men verliittingen zelfs tot 80° C, of wel chemische

snbstanties tot het dooden van verontreinigende organismen bij een

onderzoek over daaraan weerstand biedende organismen gaat aan-

wenden, moet men aannemen, dat de overgebleven indixidiien niet

meer normaal zijn.

3°. Moet aan de grootst mogelijke eenvoudigheid in uilvoering

voldaan worden. Dan valt de .werkwijze binnen het iiereik \an

lederen experimentator door geen al te iiooge eischen Ie stellen aan

[)ersooidijke handigheid, aan iemands gedtdd en aan den lieschik-

baren lijd.

4". Een gemakkelijk liandlia\en \aii asepsis bij de uitvoering. Ook

dit is zonder meer tlniclelijk.

Aan deze eischen \oldoet geen der lot tlnsxer uitgege\en wijzen

\;ui i)nderzoek met eencelcnllnnr. De i)ekendstc zijn die \an S. L.

Schouten (J9()i), die bij groote vei'grt)oling mei twee naalden de

cellen uit suspensies in hangende druppels afzondert : die \an

M AKSHAi.i. A. H.\RBKR (1907), wclkc (Hl met fijne glasca[)illairen doel

en vervolgens die van R. Blhki (1907), de aanwending van Oosi-

Indiselie inkt.

De zeer ingenieuse methode vaii S. I,. Schouten is voor algemecne

toepassing vee\ te samengesteld, ilaar zij te hooge eischen stelt aan

ile vaardigheid en het geduld van den omlerzocker; door den langen

lijd, die voor de uitvoering noodig is, zou zij zeli's \oor een in die

richting zeer ontwikkeld onderzoeker moeilijk veel gebruikt kunnen

worden. Bovendien kleeft haar het bezwaar aan, dat de uiterst fijne,

kunstig vervaardigde glasnaalden gedesinfecteerd moeien woiden.

Hoe moeilijk dit bij veelvuldig gebruik is zonder de over Ie iirengen

microörganismen met chemicaliën Ie prikkelen en Ie verzwakken,

daarvan geeft de ontdekker zelf op i)ladzijde i 13 \an zijne dissei'lalie

hel bewijs.

M.vRSH.\T.L A. I!.\i{BKu verving de naalden van Schoute door capil-

lairen, waarmede hij een be|)aald organisme uit een hangenden

drup]iol opzuigt. Vooral wanneer hij met xeronireinigd nialeriaal
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wcrkl, iiKicl (Ie (Icsiiitbctic dezer caiiillain'ii iioi;' yi-i)ulcr l)c/.\Viiri'ii

o|>l("\('i('ii als liij Si'Iioi'tkn's naaldou.

Dl' 'l'usclK'-Mclhodc \aii lluiiii is weder eeii kweekw ij/.e (i|> vasleii

voediii^slxidem, voor /.onver /.ij hij liel \ eriiieerdereii van Dr^ainsiiicii

wordl iiniifieweiid, terwijl lid ook ;.;eeii eigenlijke af/.oiiiloriiig van

een organisme is.

Het vooralgaaiKle cnidorzoek onilrenl de ,,Indi\ idiialik'il en Kri'e-

lijklieid van Trieliopliv ion alliiM-ieans" deeil \k niel l)eliid|) \aneene

kweekwijze uit óén cel, die aan alle lu)\enslaande eiselien voldoet.

Zij kan nuM groole vorgroolingen woi-den loege|tast (ik gebrnikte die

van 'M){) en 4.^0i niel lii'liid|i \ an een lelkens nienwe, gemakkelijk

Ie vervaardigen en dus niel Ie desinfecteeren glasnaaki. De uitvoering

vei'eisclil niel veel liandiglieid en tijd, exenmin een zeer samengesteld

inslrumeulariiim, terwijl asepsis ilaarliij gemakkelijk gehandhaafd

worden kan.

Kvcnals hij die van S. L. ScHoiTr.N en MAiisnvi.i. \. r.AniiKii lieh

ik het gewensehie organisme nil een onder het dekglas hangenden

(lru|)pel met gesuspendeerd onderzoekingsmateriaal afgezonderd maar

mei één glazen naald, om hel \ervolgens in een druppel vocdingsvloei-

slol" over Ie brengen, waarin de vooHoojuge of geheele verdere ont-

wikkeling plaats kan vinden. De twee druppels hangen naast elkaar

onder hei dekglas. De glasnaald n is bexestigd op een statief fi,

waarop zij door drie mierometerschroeven c, </ en t' in iedere riehl ing

meehaniseh kan bewogen worden (tig. 3),

Züoals reeds uit liguur 4 te zien is, kan dit statief naast ieder

mievoseoop f geplaatst worden ; de naald a dient dan zoo lang Ie

zijn, dat de spits in de as van den microscoop gesteld kan worden.

De spits van de glasstaaf, waarmede de afzondering van hel nuei'o-

organisme wordt tot stand gebracht, is een glasbolletje, dat in grootte

verschillend genomen kan worden naar die \an het af te zonderen

organisme.

Bij het vorenstaande onderzoek, waarbij schimmelsporen \an

'2— 27.. ft en myceliumcellen van 1

—

i'/.,(i dikte, maar grootere

lengte werden overgevoerd, wendde ik bolletjes van 20—30 {.i

doorsnede aan.

Over de voorbereiding der verschillende onderdeelen, bij de uil-

voering der afzondering benoodigd, het \olgende :

a. Het materiaal, waaruit het organisme afgescheiden moet woideu,

verdeelt men in eene steriele vloeistof zoo, dal het er in fijn ver-

deelden toestand in gesuspendeerd is, opdat de organismen in den

dru|)pel onder het microscoop niet te dicht bij elkaar en bij levende

verontreinigingen komen te liggen, lloe men zulks doen nioel.tliaiigl



( 527
)

van liel liedefleiide niateriiUil al' cii kan ic(K'i' naar i'igen in/Jciit

regelen. Ik deed dit op een steriel ubjectgias in een vlakke glazen

doos, eveneens kiennrij. Op liet objectglas werd een drnppel voedings-

vloeistof gelegd en daarin niet een naald eene lioeveelheid sporen

uit een cultuur of een stukje nivceliuni verdeeld, voor liet laatste

waren dikwijls twee, liefst ijzeren naalden noodig.

It. Het dekglaasje, waarop een weinig van dit materiaal moet

overgebraclii worden, kan \an ge\vooii model bijv. 22 X 26 ni.M.

zijn en wordt na zeer goede reiniging aan ééne zijde zeer dun niet

zuivere vaseline ingewreven en verxolgens kiemvrij gemaakt door

deze zijde een paar maal snel door een gasvlam te halen. De laag

vasiline moet zoo dun zijn, dat zij slechts een licht dof beslag aan

ééne zijde vormt. Zij dient toch slechts, om het \ervIoeien der druppels

over het glasoppervlak te \oorkomen.

Men zal goed doen van de aldus voorbereide dekglaasjes een

voldoende aantal voor een dag bij\. in een gesteriliseerde glazen

doos vooraf gereed te maken.

c. Als voedingsvloeistof gebruikte ik die, welke voor het organisme

het gunstigst gebleken was. Om geen verzwakkenden invloed te

oefenen, wendde ik hetzelfde vocht als mengvloeistof aan, bij liet

voorgaande onderzoek 4"
„

glucose, l'/o pepton, 100"/„ water.

(/. Een koperen rand moet als steun voor het dekglaasje onder

het microscoop dienen, daar men met de glazen naald onder het

dekglas met de hangende druppels werkt en iiieronder dus een groote

vrije ruimte noodig heeft. .\ls het best te gebruiken vond ik een

8 mJVI. hoogen koperen rand in den vorm \'an drie zijden van een

rechthoek met 'J8 m.M. zijlengte en J.5 tot 2 m.M. dikte. De vierde

open rechthoekzijde dient tot liel invoeren van de glasnaald en voor

de beweging van deze.

Om het dekglas gemakkelijk te kiumeu bewegen, bevestig ik dien

koperen rand met wat vaseline op een gewoon objectglas, dat op de

voorwerptafel ligt. Door een weinig vaseline op de vlakke boven-

zijde van den koperen rand aan te brengen, kleeft het dekglaasje er

eenigszins aan vast, wat wel wenschelijk, echter niet noodzakelijk is.

e. De glazen naald, waarmede de afscheiding van een organisme

wordt bewerkstelligd, is zoo eenvoudig \'m\ vorm en kan zoo ge-

makkelijk vervaardigd worden, dat hierin de mogelijkheid van zeer uit-

gebreide toepassing mijner werkwijze en het grootste voordeel tegen-

over andere gelegen is. Het eigenlijk gebruikte gedeelte der naald is

de spits, die den vorm van een glasbolletje van 20—30 /t doorsnede

bij mijn onderzoek had, welke afmeting evenwel naar de grootte

van liet organisme kan wisselen. Hel voorgedeelte \an de naald was

35
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tot ±10(1 (liklo iiilfjotrolvkoii, o\c\- ccii lonirto van 4- 5 iii.M. naar

boven frolioiicn mol lu>l xorcnslaamlc Imllcljc als spils.

Ilcl vcM'vaaidijion \an /.nik oen iiaaM <fcscliiofll op ilo volronde

wijze: een fïewonc ji;lixsstnnr of {ïlasbnis van ± 4 ni.M. iliklc on ± IficM.

lonulc moei nilj!;etrokUen worden lol lO'i aan de spil.s, waarvoor I wee

y.nlke slaatjes inel i\o iiileinden lejjen olkaai' in een gasvlam aan

elkaar j>esniollen on na sanionvloeiïnf^- ocm'sI lol o|i +- 1 ni.M. nilgo-

trokken worden. Na bekoeling verdeell inoii de staal' in lioi nnddon in

tweeën. Om (\c lijno |>niilen te maken dient con niiciol)randcr, waar-

van men de vlam lol oono lioogtc van '2 a .'5 ni..M. afdraait, zoodal

er geen geel middengodeollo in te zien is. In dil kleine vlannnotjo

legt men di^' dnnne spitsen van i\v twee glasslaatjcs legen elkaar:

(leze worden hierdoor lialf vloeibaar, kleven aan elkaai' en kinnien

dan bniten liel \Iammeljo lol een draad van ± 10. < nitgeli'okken

worden. Na afkoeling en verdeeling in Iweeën heeft men dus twee

der gewenschte naalden zonder de eindbolletjes. Daar de zeer lijno

uiteinden niol in de as der glasslaafjes moeten liggen, maar naai-

boven gerioiil dienen lo zijn, doet men de nillrekking plaats hebben

zoo, dat de twee naalden in hetzelfde vlak oon hoek van ± 120°

met elkaar vormen. De fijnste gedeelloii dor spits krijgen dan uok

dezen stand.

De vervaardiging van hol eindbolloljo goschiodl eenvoudig zoo,

dat men hot afgebroken einde van het 10 ' dikke glasdraadje zoo

snel door het microvlammetje voert, dat dit slechts even geel optlikkert.

Doet men dil te langzaam, zoo smelt het haarfijne glasdraadje tot

een te groot glasbolletje af.

Bij de uittrekking lol ongeveer 10// bi'cekt de glasdraad dikwijls

van zelf of krijgen de uileinden een wat onregelmatigen vorm, vooral

wanneer i\v uitlrokking Ie ver gaal. Na hel aansinelten van het

bolletje, dal ook dan goed mogelijk is, heeft de spits door alinormale

buiging soms eene verbetering noodig. Eene eenvoudige manier daar-

voor is deze, dat men het dunste uileinde der naald even boven de

mierONlani houdt, die hot draadje week doet worden, waardoor de

opstijgende lieete Inchtstroom het in de goede riehting kan plaatsen.

Nadat men het eenige malen heefi ge|)robeerd, is dit aanmaken

van de glasnaakien gemakkelijk voor ieder onderzoeker iiitvoerbaar,

voor de glastechniei uiterst eenvoudig.

Nu iedereen na eene kleine oefening zich binnen een minuut of

tien en minder de gewensohte naald kan vervaardigen zonder ander

instrumentarium dan een paar glasslaatjes en een microbrander 0|) de

gasleiding, is het vooreerst mogelijk oen door verontreiniging onbruik-

bare naald in plaals \an door desinfeolie door onismelliug weer
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liniikhaiir te niiikoii, \enlor kan itu'ii haar dimr ainli'fc, Lioinakkclijk

iii \oon'aa(l aan (e maken, vervangen.

/ Statieven, waarmede de daarop bc\es(iji,-dc voorwerpen door

middel van mieronieterseln-oeven zeer langzaam en regelmatig in de

drie rielitingen der ruimte bewogen kninien worden, bestaan er ver-

scliillende; zoo zij sleelits ongeveer de hoogte der voorwei-ptafel \an

een mieroscoop liebben, zon men ze door het bevestigen van een

glasnaald er op voor deze werkwijze dienstbaar nuiken knnnen.

Gelijk uit lig. 4 Ie z'en is, staat znlk een statief A vrij naast een micro-

scoop _/; sleelits moet de naald a op bepaalde lioogte over de tafel

Iieenreiken om met de punt onder het objectief geplaatst te knnnen

worden.

Het door mij gebrnikte statief is o]) tig. o in zijne onderdeelen te

zien en bestaat uit een voetstuk /, waarop een kolom h door de

schroef d naar bo\ en verplaatst kan worden : in de tafel /, op deze

kolom aangebracht, is een glijstuk, voor de bevestiging van den

naaldhouder 1/ bestemd, door de schroef c naar links en rechts

beweegbaar. De beweging \an voor naar achteren wordt door de

schroef 1' tot stand gebracht, die het geheele bo\envlak van het

voetstuk op het grondvlak doet draaien. Al deze bewegingen worden

door spiraalveeren, welke de beweging der schroeven tegenwerken,

geregeld. De naaldhouders </, waarvan er twee met de door gips

bevestigde naaiden u voorzien naast het statief liggen, worden los,

met twee stiften in overeenkomstige openingen op het glijstuk van

de tafel / gei)laatst. Het geheel is van koper ver\aardigd. De op

en neergaande beweging door de schroef (/ ging hï] dit statief met

eene lichte draaiing gepaard, overigens waren de bewegingen, die de

punt der naald n vertoonde onder den microscoop, zeer regelmatig

en was het instrument dus goed bruikbaar.

ƒ/. Elk microscoop niet of zonder revolver kan voor deze afzon-

deringswijze gebruikt worden, zoo de ruimte tusschen objectief en

voorwerptafel slechts groot genoeg is, om er het \oorwerpglaasje

met den koperen rand en het dekglaasje \oor de twee druppels

tusschen te plaatsen. Zoo het statief niet voor het gebruikte micro-

scoop vervaardigd is, kan de gewenschte hoogte door onderleggen

\an schijven der gewenschte dikte \erkregen worden.

(ieiijk op tig. 4 te zien is, was oji den . microscoop /' een bewege-

lijke voorwerptafel \an Zkiss aangebracht, waarmede liet voorwerp-

glaasje / en dus ook de koperrand ;» en het dekglaasje n zeer regel-

matig in het horizontale vlak bewogen knnnen worden. De bewegingen

door middel \an dit Zkiss'scIic instrument heli ik in iateren tijd

gebruikt in plaats \an die \an het statief, omdat de schroeven wal

35*
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/.iU'liliT liepen. Met licl .sliUicf li alleen /.(imlcr Ar licwe^idijke xom-

wcrpt.vt'el / is de werkwijze toeli f^oed nil U' voeren.

k. Al.s Mieliliue kamer iieh ik (en slulle ;;el»i'uik ^fniuakl \;ui dr

volfi;cndc eonvondige inrieliliii^, die f;(Mnakkelijk j^esleiiliseerd kan

worden. Ken objectglas sterilisecrl men in een f>asvlam en plaalst

daarop een ± 7 niM. lioogeii fj;lazen rinji' van 20 miM. middellijn

Uiiiiieiirnimle en i mJM. dikte. Door znlk een ring met een piiicel

iu de vlam te honden is Inj spoedig kicmvrij en in dien warmen

toestand mei wal vaseiine voorzien op eene /.ijde, sluil zij mei deze

op het voorwerpglas goed aan en de loeli'eding der iiiclil al'. Ineen

gesteriliseerde glazen doos kan men vom- een onderzoek een gelieele

reeks van znlke voelilige kamers in voorraad lioiiden.

Om er hel organisme in den lianiieiiden druppel in Ie kweeken,

wordt de liovenrand van wal vaseiine voorzien en hel opgeplaatste

dekglas hier zoo ingedinkl, dal ook hier de luchtloelreding helel woi'dl.

Aanvankelijk heli ik, als dikwijls wordt aangegeven, op den bodem

van het kamerlje een drnppel vli.cislof gelegd, om hel verdampen

van ilen cnllnurdnippel legen Ie gaan. Dil brengt eehter sommige

bezwaren met zieh o. a. hel slerke neerslag op tie ondervlaktc van

het dokglas, dat niet ontslaat, als men dien drnppel 0|» den bodem

weglaat. Wanneer een hangende driipprl \aii bijv. 4 a 5 niM. mid-

dellijn en r
.^

a 'i m.M. dikle wordt aangewend, dan is de geringe

verdamping, voor hel verzadigen der kleine riiimie noodig, mij nooit

nadeelig gebleken. Neerslag op den bodem di-r \oehlige kamer wordt

voldoende voorkomen door d(> |ilaalsing o|i een vast voorweip in de

verwarmde ruinile, waardoor hel voor\ver|)glas warnier blijkt dan

het dekglaasje.

Voor het afzonderen \an een organisme en \ ervolgens hel kweeken

daarvan gaat men nu als volgt te wei'k ;

Men plaatst vooreerst het objectglas met het daarop door vaseiine

bevestigde koperen vierkant op de voorwerptatel van den microscoop

zoo, dat de as van den microscoop in het midden door het \ierivant

gaat en de open zijde naar een der zijden, naar links bij\. als hier

in tig. 4 gericht is.

Nn wordt het statief h met de naald n er op zoo aan de liidcer-

zijde van den microscoop geplaatst, dat de naald a. over de liid<er-

zijde van de voorwerptatel reikt en zich met haar pnnl onder het

objectief binnen het kojieren \ ierkani bevindt (lig. 4). liet is \erder

gewenscht nn reeds in den beginne dan knop van de naald in de as

van den microscoop te brengen, wat men na ecnige oefening onder

controle van eene vergrooting van öO bij\. met de hand door het

verplaatsen van het statief doen kan of wel mei behulp kV'v micro-
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ihetei'scliroexx'ii xcn-iclil. Shuil de kiin|i in dr as. d;ui scliroi'ft men

de g'lusötaaf <t met de d;uir\u(ir heslemde sehrnel''' /.ouxei' naar heiicdeii,

ilat de knop zioli een eind onder den lioxenraud \an het kc)|)eren vier-

kant l)e\indt, waarbij de knop zieli iiatuniiijk in de as \an den

microsooo|) Idijft Itewegeii. Als het dckgias met de hangende drnppels

nu op zijn plaats wm-dt uelegd, konien de di-up|iels niet met den

knop in aanraking.

Het dekglas,' waaronder de at'zonderijig van het oi-ganisine plaats

zal hebben, is boven onder h besehreven. De hangende di-nppeis worden

er onder de volgende voorzorgen 0[) gebracht. Met een gesteriliseerde

glasstaaf wordt uit een lleschje met kiem\rije voedingsvloeistof een

druppel op de ingevette zijde gebrachi, welke druppel voor het

kweeken van hel organisme zal dienen en daarom als cultuurdruppel

zal worden aangeduid. Zijn grootte is het best 4 mS\. middellijn en

IV2 ï' 2 niiAl. dikte. Met dezelfde glasstaaf kan nu uit het gesns-

[)endeerde materiaal een kleine Iioeveelheid genomen worden en deze

op kleinen afstajid. bijv. 1 ii J ' ,. mM. als tweede of inateriaal-

diiippel naast den cnlluurdrnpjtel gelegd worden. Het beste is den

materiaaldruppel een langgerekten \orm te geven, opdat hij een

lange zijde naar den cultuurdruppel keert. Micro<")rganismen in den

rand gelegen worden namelijk het gemakkelijkst afgezonderd; de

geringe afstand der dru[)pels is wenschelijk, om den door het afge-

scheiden organisme af te leggen weg, zoo klein mogelijk te doen

zijn. Dit met de twee druppels voorziene dekglas neemt men nu

met een jiincet \an onder ^\q\\ slerielen glazen deksel, waaronderzij

aangelegd werden 0|i, keert het vlug om, opdat de twee druppels

niet af- of samenxioeien, wat trouwens op de ingexette zijde niet

licht gebeui-t en plaatst dan hel dekglas //, met de twee nu hangende

drn])pels zoo o|( hel koperen vierkant, dal deze zich in hel midden

daarvan bevinden en de randen niel aanraken' Door hel voorwerp-

glas / Ie \'erschui\en, eveiilueel met de bewegelijke voorwerptafel,

is het mogelijk de ruimte tusischen de twee druppels in de as van

den microscoop Ie plaatsen, wal door instelling op de randen der

(lruppel^ eenvoudig te controleeren is.

Na deze vooriiereiding kan nu het overbrengen van een organisme

op de volgende wijze bewerkstelligd worden: Als het eenvoudigst

voor de uitvoering zoekt men aan den naar den cultuurdruppel

gekeerden raml \an den materiaaldrnj)|)el het over te brengen individu

bijv. eene spore van eene schimmel uit. Dan schroeft men de naald

met (' zoovel- in de hoogte, dat de ronde pnni onduidelijk onder hel

dekglas zichtbaar wordt en zich dus onder het gezichtveld bevindt.

Het overbrengen zelf berusl nu hierop, dal wanneer men den knop
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(Ier li:i;il(l in ilfll milk'fiil:il(llii|i|)cl jilisi lc;;(Ml (1(^ ilij;cvcl Ie (iiidcl'-

vlakli' van lid «Ickfilas |)laa1>l en \ ei'\ (ilf;cns de naalil nicl ccii

luicroiiiotersrlii'oel' e liori/.oiilaal naar liuitcn nil den (lin|)|K'l beweegt,

(Ie knop lii.j Ih'I \erlaliMi \an den diii|i|>i'lrand een kleine lioexeeliieid

vociit langs licl dekglas niedesleei»! en tegelijk de deeltjes, die zieli

in dit vocht bevinden. I)e grootte van dit (lrn|i|)ellje is afhankelijk

\an die \an den kniip. aard van de xloeistof, slei'kte der invetliiig

enz. maar bij de boxen aangegeven veihoiidiiigen \an een knop va)i

20—30 f/ is de hoeveelheid voclil bij langzame beweging groot

genoeg, om cenc spore van 'i'j if /,\\e\ende mede te \'oeren. Door

de inxetting Irekt de/.e vochtmassa /.ich al spoedig imilen t\{}]] niale-

riaaUlruppelrand tegen hel dekglas lol een druppel ^anieii, waardooi' de

maleriaaldriip|iel /.ieh niei op den al' ie legg(,'n weg \crbreidl. Beweegt

men nn met sehroet' e den knop steeds \ erder in de richting van

den nabijgelegen eidtnurdriip|iel. dan vloeit hel di'n|)peltie en de spore

erin spoedig niet dezen samen.

Plaatst men derhalve de spiis der naald legen hel mede Ie slepen

organisme in den maleriaaldrnppel aan (voor hel gemakkelijk werken

liefst in het midden van het gezichtsveld) dan kan dit al zwevende

o|) de zooeven beschreven wijze in den cnltnnrdrnp|)el overgevoerd

worden en zich ongelaedeerd in dezen ontwikkelen.

Dat de over te voeren deeltjes zoo ver mogelijk van elkaar in

ilen materiaaldrnppel moeten \oorkomen, om eene \erontreiniging

van de naald tegen te gaan, is dnidelijk, van daar sterke verdun-

ning der materiaalsiispensie.

Het gemakkelijkst is het ook, wanneer men een individu uit een

reineultnur moet afscheiden ; uit een mengsel is het evenwel ook

zeer goed mogelijk en daar alles met een lot op zekere hoogte wille-

keurige vergrooting gecontroleerd kan worden is verontreiniging van

i\en cultnurdrnppel bij eenige oefening zelden.

Het blijven zweven van het organisme bij de overbrenging is het

meest gewenscht, maar zoodra de af te leggen weg wat lang wordt,

vermindert de hoeveelheid van hel niedegevoerde \ocht door achter-

blijvende druppeltjes en kleeft bijv. een spore tegen het ondervlak

van het dekglas aan. Door den knop er achter te brengen en ver-

volgens voort te bewegen sleept men zulk een deeltje dan wel mede,

doch hoe minder dit geschiedt, des te beter van wege het gevaar

voor beschadiging. Hieruit volgt reeds waarom men de twee drui)[)els

zoo dicht mogelijk bij elkaar legt. Vooral lange dunne organismen

hebben de neiging lot vastkleven vrij sterk.

De mate van invetting met vaseline heefi hierop ook in\loed, hoc

dikker dit gesPhiedl, des Ie meer last heeft men er van. Eene ver-



A. W. NIEUWENHÜIS. Wijze om microörganismen uit één cel te kweeken.

Plaat 3.

KnpcTcn statief om tle s;lasiiaalcl a in de iliie riclitiiitjcii cUi' iiiiintr te kiiiiiifn licvvcgen.

Verslagen dci- Afdeeling Natuui'k. Dl. XVül. A". 190!) 10.
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uülieiiiigiiig- \a\\ de spils met de \aseliiie, waar liiiijl's zij zich l)e\vee}j,'l,

is ook iiiel te \ üoikomoi en de verwijdering daarvan lastig, van-

daar dat eene eenvoudige onisineiiing zeer gewensoht is ter ver-

vaardiging eener nieuwe reine naald.

Zoodra liet organisme zich in den enltuurdruppel bevindt, wordt

de glasslaaf a met de seludel' e naar beneden gebraeht en ligt het

overgebrachte organisme nu \ rij in den enltuurdruppel. Voor het

dekglas nu vervolgens tei- verdere ontwikkeling der kiem op de

gereedgehouden xochtige kamer geplaatst kan worden, moet de

materiaaldrup[)el verwijderd W(u-den. Dit doet men met behulp van

een stukje filtreerpapier, dat <litor iict door de gasvlam te halen,

gesteriliseerd is. Men necml lid dekglas met een pincet van den

koperen rand en brengt dan soorzichtig een puiil \aii liet (illreer-

papier van beneden at in -len maleriaaldruppel, waardoor deze al

spoedig opgezogen woj-dl. (ieringe vochiresien hinderen veelal niet.

Door liet dekglas met den eenigen hangendeu druppel o|i de xochtige

kamer te plaatsen als boven vermeld met behulp \aii wat vaseiine,

heeft men gelegenheid de ontwikkeling al (if niet onder controle met

den nucroscoop te doen plaats hebben.

Wanneer men wei'kl met sterk \ erontreiiugd maleriaal, zoodat het

bijna niei doeidijk is uil een maleriaaldruppel het gewenschte orga-

nisme alleen af te scheiden, doet men goed nog een zoogenaamden

waschdruppel vlak naast de twe(> amlere Ie leggen, xerNolgens het

dekglas als Ie \dren onder di'u micr(iscoo|i te plaatsen en dan het

volgende te doen. Zoo vodizichlig mogelijk wordt de spore eerst

gevoerd uit den materiaaldriippel naar den sterieleu waschdruppel

op de boven i)eschre\'eii wijze. .Met ilen kno|) der naald voert men

de spore door den waschdruppel heen, waarbij antlere niedegevoerde

organismen achtergelaten kuinicu worden en met dezelfde naald of

zoo men deze als verontreinigd beschouwt met een nieuwe, die

vervangend op hetzelfde statief is gezet, voert men de spore van

den waschdi-uppel in den cidtiiurdrnppel. Maleriaal- en waschdruppels

worden met hel liitreerpapicr verwijderd, alsvorens het organisme

in den cull uurdruppel op de \oclitige kamer te brengen.

De betrekkelijke eenvoti<ligheid dezer werkwijze maakt hel mogelijlv

haar naar omstandigheden Ie wijzigen, wal voor eene uitgebreide

toepassing zeker bevorderlijk zal zijn.

Zulk eene wijziging op de bovenbeschreven handeUvijze heb ik

zelf aangebracht door het gebruiken van de beweegbare voorwerp-

tafel VcXn Zkiss /. Met behulp van deze is het voorwerpglas / en

daardoor het dekglas ii met de hangende druppels gemakkelijk in

hel horizoutale vlak te l)ewegen. Voor het eigeidijke afzonderen zelf
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\iiii Ir'I (Hiiiinismc is liet licl/.clldc, ol de iiM.ild (hm wil hel ricl<;:liis

Itewooen worilt. Ilcl liuiiul iKKildzakcliJk van do (ijiihoid in l)e\veil<iiifi;

iloi' nelirnililo iiisirimiciilcii al'. wclUr w ci-kwii/.c iiirn de xoorkeni'

geven zal. De (i|i.'^U'lliiig van den niicio.scoop mol hol slaliof' is iii

lig'. 4 afgolioold mol do hewogoiijki' \ oorwoi'iilalol van Zkiss.

Het is mij oenc hoiiocrio, om Collega \ \n Ii'm.i.ik vooi- (\v mij

verleende gastvrijheid in zijn lalicnalniinni, zijne helangsiclling on

zijne lini|i hiei-hij hartelijk dank Ie zoggen.

Physiologie. \h' Hoor 1!ki.u;i;in( k liiodi eeno medodeeling aan

van AlejidiVoMW .). v.\n Am.stk.i, en den Heer O. van 1tki{son Jr :

„Over het tciDpenxtuur-op/imw» cnn phi/iiio/oqi.-tche processen.". U.

SederI hol verschijnen onzer oorsio niededeeling over hol tompera-

lnnr-o|)liniuin \ an |ihysiologisohe prooossen 'j kwam een mededeeling

in 't liohl van don Hoor A. A. L. Rut(;kks =j gelileld : ,,De invloed

dor teniperalnnr op den geotro[)isohen praesentalielijd bij Avena

sativa". Naast de bespreking der zeer inferessanlo on zorgvnldige

waarnoniingon omtiont het in den titel genoemde onderwerp levert

deze publicatie een vergelijking der door den Heer Rl'T(;krs verkregen

resultaten met die \an andere onilerzoekers en meer speciaal wonlt

daarin ook onze bovenaangehaalde mededeeling aan kritiek onder-

worpen. Aangezien de nitvoerige publicatie van het getallenmateriaal,

waan^p onze voorloopige publicatie is gebaseerd, nog eenigen tijd

kan uitblijven, leek het ons wenschelijk reeds thans de bedenkingen,

door den Heer Rütgers aangevoerd tegen de gevolgtrekkingen, die

wij uit onze resnltaten hebben meenen te moeten ti-ekken, te weer-

leggen. Hierdoor wordt tevens de gelegonheiil geopend tol slaving

onzer beschouwingen eenige nieuwe gezichtspunten aan te wijzen.

Er moge aan herinnerd worden, dat door ons bestudeerd was het

verband tusschen de temperatuur en de gistingssnelheid, zooals die

na menging eener gistsus})ensie met een overmaat eener glncose-

oplossing en i;a atloo[t van den zoogenaamden ,,Antrieb" o|)lreedt. '').

Daarbij bleek het, dat in tegenstelling met hetgeen de theorie \an

Dl'0Laux-Bl.\ckman zou doen verwaohten, reeds v(')ór een blijvenden

schadelijken invloed der temperatuur op do gistingsfunclie merkbaar

1) Verslagen Kon. Akademie 28 Mei 1910.

-) Deze Verslagen 6 Ooiober 1910. Men vindt in liet Proefsclirift van den Heer

RuTGERS hetzelfde onderwerp uitvoerig behandeld.

^) Wij laten hier de bespreking der inversie van rietsuiker, die wij op overeen-

komslige wijze besiLtdeerden, vooi-loopig eenvondiglicidslialvc aciilerwnge.
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Wordl, fCMO lie(liudi.;Hde arwijUiii^ \;iii den re;:^i'l van \' an 't IIom'

(iplreedt, die zelfs yaVi slerU is, dal de snellieid-Ieni|ieraliinr-kr(ininie

ten opzielite \"aii de lein|icraluur-as xan eonxex in ccneaal'

veranderi

.

Beneden de seliadelijke leinpcratiu-en werd, zooals // /iriori is te

vei'waeliten, voov xei'scliiilende \i)or\\arniin<;stijden (5, 10, 15 en 20

niinnten) één zelfde kromme voor liet veri)and lussclieii snelheid en

teaiperatnur gevonden. Bij seliadelijke tem|ieraliireii woidl dit verliand

voor de 4 genoemde \oor\varmingstijden ook door 4 verseliillende

krommen weergegeven en door nu bij een bepaalden voorwarraings-

tijd en een bepaalde temperatuur te bepalen welk deel der gist de

functie heeft \erloren, kon uit iedei' dezer 4 ki-ommon de kromme
becijferd worden, die zou zijn opgetreden, wanueei de temperatuur

geen (blijvende) schadelijke werking had uitgeoefend. Inderdaad werd

langs deze 4 wegen practisch dezelfde kromme \erki'egen, een kromme,
die een geprononceerd optimum \cilooudc en de \ooi1zetting \(irnide

van de enkelvoudige kromme, die voor onschadelijke tempei-aturen

vooi' de 4 voorwarmingstijden wei'd ge\omlen. Daarltij \alt nog o[>

te merken, dat ook de snelheden boxen de .schadelijke temperatuur

eerst gemeten werden, nadat de ,,.\nti-ii'b" was afgeloopen, hetgeen

na de ontwikkeling van ongeveer 20 e. M'. ('()., het geval bleek.

rit deze resultaten meenen wij het besluit te mogen trekken, dat

de theorie van Duclai'x-Bl.\ckm.\n moet woi-den verwor|)en, immers

volgens deze theorie zou, wanneer geen besehadiging van het werk-

zame agens door de verhoogde temperatuur intrad, het verband tus-

schen snelheid en temperatuur door een voortdiu'end stijgende kromme
worden weergegeven eii zou het concaaf woideu beneden, zoowel

als de daling boven hel o]itiuiuui xeroorzaaki worden iloor de be-

schadiging van het werkzame agens tijdens de voorwarming.

Tegen deze gevolgtrekking wordt uu do(ir den Heer Kitijkus in de

eerste plaats het \'olgende aaiige\oerd :

Bij zijne onderzoekingen bleek de praesentalietijd, uoodig voor de

perceptie van de zwaartekracht door coleoptielen \aii haver-kiem-

planten voor temperatuien \an O
,

5', J(P, 20" en 25° ('. onafhan-

kelijk te zijn van den lijd x au vdorwarmen (de opeenvolgende

voorwarmingstijden verschiidfu ouderling minstens 1 uur). Bij 30° C.

evenwel bleek de praeseutatietijd met den lijd \an xoorwarmen «^//"fc

vi'iiu'ii ; na ongeveer 12 uur werd de kleinste praeseutatietijd bereikt,

die ook na 24 uur voorwarmen nog bleef gehandhaafd. Boven
SO' miin de prae.sentatietijd daarentegen met xoortduren der voor-

verwarming loc: bij 35° C. bereikte hij na JcS uur een maximum,
waarop hij na 24 uui' nog bleek Ie staan; bij 37° en 38" C, nam hij
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i1aar(>iil('U<'ii, /nolaiii!,' de \oorw ;inniii,n wcnl \(iiirlt;('/,cl (lol "24 iinr,

vonrldiiiciid l(M'.

Ilii'i-I)i| licilciikc hicii, dal de iiracsciilalici i jd /.icli iiicl iiicl de snel-

heid \aii i'i'ii |inic('s laai vei-jiolijkcii, maar lul /.eUcrc lioofite wel

mol de recipi'okc waarde eeiier snelheid. I )e kromiiie ,,|)^aeselllalie(ijd-

lelll|)el•alllll^" verlooiil dus (^eii (v(K)i' de xei'schiliende lijden \aii \()or-

wariiieii /.eer \\einin Ncrsciuiieiid) ,,teni|ieraliiiir-niiinnniiii" in |)iaals

\aii een .,leni|ieraliinr-(i|ilinninr'.

Uit iiel feil, dal hij :!•> , aanxankeiijk oen ^rooier waarde van den

|)racsenlatielijd wordl i^evonden en deze niel de voorlzelliiif^ der

voorwarniinii' afneeinl, eoiudndeeri IJirdKiis, dat de bef^imstifieiide

inxioed \an de hoouere leui|H>raliinr eersl na lan.niM'en lijd \ iMlilijxcn

hij die leni|»eratniir \iilki)nien lol niling konil en op grond van

litoi'atiinro|).üa\cn meent hij dil als een algemeen verschijnsel te mogen

vaststellen..

Dal hij lemperalnren h(i\cn "{" me' \oor'lgezette xoorverw arming

een liwiutun' \an den praescntaliolijd wordl verkregen, moei nii volgens

Ivi'i'oKKs aan hel feil worden loogoschrcven, dal de giin.slige wei'king

*Wv voortge/.elte voorverwarnnng hij die lemperatnren geheel wordl

leniel geilaan door de schadelijke heïnvloeiling, die daarnaast opireedl.

Znik een schadelijke werking zon volgens Ivi TCiK.us bij zijne [)roeven

IroMwens reeds hij HO" ('. zijn aan te nomen, maar daar zon de begnn-

stiging door de voortgezette verwarming belangrijker zijn dan de bescha-

diging, i^il meenl IviTCiKus te nutgen concludeeren nil hel i'eit, dal de

kromme, die hij bij extrapolatie voor een tijd O voorwai'inen \ indt, hij 'Mf

een lagere waarde van den praesenlalielijd aangeeft dan de na 1 nnr

voorwarmen |)ractiscii gevondene; de Iheoiolische waarde stemt overeen

met die, welke na (> nnr voorwarmen werd gevonden. Het is te

betreuren, dat Ri'tokijs niel rechtstreeks op de door ons aangegeven

wijze heeft nagegaan of hij .'!()" (". gednr<>nde I nnr voorverwarmen

beschadiging optrad.

Is nu de opvalling jnist, dat ook hij hoogei'e temperatuur dan

'MV een begunstigende invloed door de voorlzetling der voorwarming

is aan te nemen, dan zouden de waarden, die voor de praesentatie-

tijden na J uur, 2 u. enz. voorwarmen worden gevonden, zonder die

begunstiging hooger zijn dan thans.

Volgens RuTGERS mag men om deze reden uit waarnemingen na

verschillende tijden van voorwarmen geen gevolgtrekking maken

omtrent den praosentatietijd of de snelheid van een physiologische

reactie (onverschillig of dit geschiedt door becijfering, zooals bij de

door ons gevolgde methode of door extra|)olaiie zooals bij de dooi'

Bl.mjivMan e.a. gebezigde), wanneer men daarbij geen rekening houdl
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hict (leii hegiiiisIJnx'iMleii invloed ilrr Noiirlm'/cdc \-f)(H-\ opwarming.

Hij iiiecnl iin, dat ais men daainiL'c \\v\ rolveniiii; lioiidl, de liicoric

van Blackiiax voor de \'erl<larin,ii- van liel lem|ici-atinii--o|)linnim /.al

blijken jnist (e zijn en \(ior iiel xcriiaud (nsselien de temperatnnr en

den praesentatielijd i-es|i. de i-eaeliesnellieid bij een xoorwarminji'slijd

O eeJi kromme zonder miiiinuim resp. o[)tinnini zal worden ge\oiideii.

Reeds dadelijk zij er hier op i^ewezen, dat Rutokhs deze gewijzigde

theorie \an Hi.ack.man niel dooi- waaniemin^eii lieet'l bevestigd.

Hiervoor zoii een afzonderlijk be.sludeeren dei' schadelijke beïnvloe-

ding door voortgezette vnorwarining \ereischt en x'oldoentle geweest

zijn, dit heeft echter niel jilaals gehad en daardoor is een toetsing-

zijner theorie aan zijne eigen iiilkomslen niel mogelijk.

De Heer Rlt(;kks heeft dus sleehls gewezen o[) de „mogelijkheid",

dat deze gewijzigde theorie van Hi.ack.man een verklaring- voor de

verschijnselen kan geven.

In de eerste plaats willen wij nu bewijzen, dal di(> gewijzigde

theorie door nnzc waarnemingscijfers niel w(H-dl bevestigd, zonder

de invoering van nieuwe liid|(h_vpothesen.

Daartoe merken wij op. dal volgens T^nMiKRs ook de aanmerke-

lijke afwijkingen van den regel van \'a.n 't Hofi-, bij temperaturen

beneden het optimuni, eene verklaring kunnen vinden in hel feil,

dat hierbij eveneens gunstige en ongnnslige beïnvloeding \an \oort-

gezette voorverwarming naast elkander zonden optreden.

Kon de gunstige beïnvloeding worden geëlimineerd, dan zouden

wij volgens deze opvatting bij onze waarnemingen reeds beneden

45° voor de 4 ver.schilleiide tijden van voor\erwarining 4 verschil-

lende krommen hebben waarfienomen en zon de hieruit Ie becijferen

of door extrapolatie te \ inden nullijn aan den i-egel \ an Van 't HoFi<'

hebben beantwoord. Dal wij uu slechts één enkele kromme vonden,

zon te verklaren zijn uil de ouislandigheid, dal hier de begunstigende

invloed jtiist de schadelijke ophefl. iVu is hel o|) zich zelf reeds een

stoute onderstelling, dal hij de 4 vei-schillende lijden van voorver-

warming die twee invloeden elkander steeds ophetfen, maar de

mogelijkheid hiervoor is niel nilgesloten. Evenwel moei met den

meesten nadruk worden gewezen op hel feil, dat een hUjvi'mli'

schadelijke beïnsloediug op de gist bij die lemperaluren, waarbij

de kromme enkelvoudig is, tijdens den dnnr onzer proeven niel

werd waargenomen : werd de gist na 20 minuten o|) 45° C. verhit

te zijn, afgekoeld lot 2(f C. dan, toonde zij dezelfde gistingssnelheid

als wanneer geen verwarming had plaats gevonden. Toch zou, om
de gewijzigde theorie van Bi.ackman te laten doorgaan, moeten worden

aangenomen, dat bij die voorwarming ± 35 7,, van de gist hare

activiteit had verloren.
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Nn wai'O (iiik liiiT iloni' lid imncriMi v.iii itii Iwcrdr imciiwc

liiil|iliyp(i|lic>su een iiilwcu U' nIiiiIcii: iiicii /.on kiiiiin'ii .liuiiiciiau,

(liil do iiiiiclivoeriiii; dei- ui^liii<>sruiicli(' ,,(»iMl<oorlia;ir li.id phiiUs <!;e-

\'()iid(>ii, Miiiiir dan iiKicI incii xooi- de iiiaclixccriii^ hij li'iii|)('ral iii'cii,

waai'ltij (\v enkele o|)liinnnd<rotiinu' door mceidere moei woi'dcii xcrxaii-

i^eii, een oiioiiikeei-liai'i' \('riiieti,mni: ]\;v.v>\ die oinkeerhare inacliveerin^'

oiulerslelleii. iiovendien waic dan iio.n' hel I'imi ie vei'lvlaren, dal do 4

o|)lininnikroiiinieii \(Por diMi lijd O, die wij uil de 4 \ rischilloiide,

bij seiiadelijUe leni|ieraliiri'n waarüciioineii kroMimen heeijferdoii,

alloeii lekollill.^ lioudeiid mei de „hlijxciide" schadelijke werking,

sameii\alleii lol één. Ook dil is zonder de iindering \an een deriie

hid|ih\ polliese niel in Ie /.ien, immers wanneer dil xoor de 4 mei

RiTtiKKs" aaiiiiame heeijf'erde ()-kroinmen geidl, zal IkM in 'I alge-

meen niel voor de liij oii/.e wij/.c \aii iieeij tering' \erkregen ki-om-

iiien liet geval zijn.

Deze ',^ liid|ih\ jpolhcscn /.iiiiden hoxc-idien niet sleciils als toexailig

bij do ak'oliülgisiing gekiend mogen worden aangenonien, maar

zonden exoiigoed \()oi- de im'ersiewei'king \aii rietsuilcer moeten

doorgaan.

Besfhonwen wij thans de grondaaiinaine. \\aaro|i dit deel der

bestrijding van lvr'i(;Kus ') berust, eens nauwkeuriger. \'oigens zijne

opvalling zon een toenemende gunstige beïinloeding met den tijd van

voorverwarmen ook l)ij onze e-xperimenten van heteekenis kuimen zijn

geweest.

Wij aehten deze opxatliuu echter omoldoeiide gemoti\eerd. Immei'S

zij berust vooreerst op eene conclusie, getrokken uil de door dezen

onderzoeker voor 'M^° en voorwariningstijden van 1 tot 24 uur geconsta-

teerde wijzigingen in den |U'aesentatielijd en verder op de overweging,

ilat wij steeds een ,,Antrieb" moesten laten voorbijgaan xnnv wij con-

stante waarden dei' gistingssnellieid verkregen. Nn komt on.s in de eerste

plaats de vergelijking zijner proefnemingen met de onze niet gerecht-

vaardigd voor: onze langste voorverwarmingstijden waren 20 minuten,

van adaptie of groeiverschijnselen is in die korte tijden weinig

sprake, terwijl zulke processen in de lange tijden bij de |M'oeven

van RuTGKKS stellig optreden. Wij zien in deze omstandigheid zelfs

de waarschijnlijke \erklaring voor het verschil in verloop der krom-

men, die IvUTGERs voor het xerband \an praesentatietijd en tijd \an

voovverwarmen kreeg l>ij de temperatuur ^an 30° en bij hoogei'

temperaturen.

Hovendien zou. al namen wij een exen sterken begunstigenden

') Men voi-gelijke liiei' in 't hijzondpr het Proefschrift van den Heer Rutcers.
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invloed door dv voorlgezette voorwainiiiiu" a.iii als hij de |irot>ven

van de/.cii oiHk'i/ockei' liij oO' ('. werd geeoiisl;iteerd, gedurende

'H) niimiteii, d. i. onze langste voorwarniiniistijd, die hegunsliging

niet veel liebi)en te beduiden. Immers in 20 miiuiten, die op liet uur

voorverwarmen bij zijne proeven \olgen, \erandei't de praesentatietijd

sledits \an 210" tot 217", een wijziging die binnen de waarneniings-

fouten valt.

Verder mag de stijging, die de gistingssnellieid tijdens den ,,Antrieb'"

vertoont, volstrekt niet uitsluitend aan den invloed van de voort-

gezette voor\ erwarming worden toegeschreven -. een ,,Antrieb"' treedt

zonder verwarming eveneens op. Hierbij zullen dan ook tal van

factoren een rol spelen : zoo is bij onze wijze van werken de glncose-

oplossing niet onmiddellijk tot de cellen doorgedrongen. Tronwens

allerlei experimenteele l'oulen lioopeu zich in dezen factor op.

Wij willen echter den hier bedoelden tijdstactor niet over het hoofd

zien, inderdaad is hot zeker, dat eerst de Antrieb moet zijn afgeloo-

pen v(')ór de temperatuur haren volledigen invloed doet gelden.

Beschonwen wij daarom de iieteekenis van dezen factor aari de

hand van onderstaande tabel, die betrekking heeft op speciaal xoor

de studie daarvan verrichte proefnemingen.

Gistingssnelh. in cM-'. CO., ontwikkeld per secunde.

cM'. CO..
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ll('( /.al (liii(l(.'llil\ /.i.jii, (lal (Ic/.c lalicl sicclils een /.crr <iii\ (ilkmiicii

Ihv'IiI \aii lu'l \rrl()0|i der siicllicid lijilcn.s ilcii ,,Aiilricli" nccll. Welke

lic l)eiiiiisnc'llKM(l liij iloii aamaiiji' \aii ilicii Anlricli /.al /.ijn, daanixcr

kimiKMi wij o|) j^roiid \an (!(>/(> cijfbrs dan ook /.ckcr jiceii xoldoeiid

l^tsll^l^('l krijjien M. lU-l koiiil ons cclitci' voor, dal wij ons o{i

aiulore wij/A' nil do niooilijUlieid knnnen en moeten li(d|ien.

r>ij allo ni('l-ltlij\cnd-sfliadolijke leni|ieialnroii heicikl de ^islin^is-

snollioid 011 lict/.olt'de ;;oldl naar oii/.e orvarin^ \(»or zeer \vv-

scliillendo |)liysioio<iist'lio prooesseii ") — na ccn beti'ckkolijk koil

tijdslicslok, waarin een onic.Lielinaii.ü \oi'loo|) wordl i^oconsüil cofd,

oen oonslanio waardo, wolke zoor \ool laiij;or Idijl'l goliandliaiifd dan hol

aanxankolijk onret;olnialige \orloo|) duni'do. l)io conslanle waardo

lilijkl nn liij l)0|taaldo rofijeling dor onistandiglioden, waaronder

't proces \'erloo|il. nilslnilend at'liankolijk \an f]^ leni|ioralnnr. Hel

lifrt <lns voor de liand hel \orl)and Inssohen (h'c snollieid on do teni-

l)eriitnnr te zoeken on \(ior deze snelheid i\o Icniporatnnr-kroinnie

vast te stellen en zich i\c vraaj;' ie steilon of hij uilslnilinf;' van

sciiadelijke iioïnvloodinu dooi- iioog'e lein|ieialniir de loni|ioralnin-

kromine al of niet een optiinnm zon vorloonen.

Dit is dan ook de wijze, waarop hot vraagstuk in onze \orlian-

deling- is gesteld on het resnltaat was, dat zonder die seliadelijko

beïnvloeding toch oen opliinuni-kr(Mnnio zon worden gevonden.

Wanneer hol dns mogelijk zou zijn de gist zonder beschadiging

te verhitten, zon het l)lijken, dat de ;na atloop van den „Antrieb"

0[)tredende, conslanle) gistingssnelheid voor een zekere teniperatnur

een optiinnm bereikt.

Er wordt eiditer nog een tireri/c bezwaar door den Heei' Ritgkks

tegen onze conclusies Ie berde gebracht. Wij wezen er in onze vei'-

liandeling op, dat l)ene(len 'blijvend) schadelijke temperaturen belang-

') Onderstelt luen. dal ilie , werkelijke"' beginsnelheid de waaide ü bleek te

liebben (en hierop wijzen onze uitkomsten inderdaad) of dat ze voor alle tempe-

raturen volkomen constant was (b.v. die van 20° C, zooals bij andere iiu'iehting

der proeven is te verwachten), wat blijft dan van de bepaling eener temperatuur-

kromme voor dir beginsnelheid over?

-) Trouwens ook bij bepaalde physisch-chemische reacties moet men een zekeren

tijd laten verloopen vi'k'it het proces met de theoretisch verwachte snelheid verloopt.

In 't l)ljzonder valt dit op voor verschillende photo-chemische processen; eerst na

alloop van den zg. ,photü-chemischen inductietijd," wordt de hoeveelheid omgezette

stof evenredig met het product van tijd en lichtinlensitoit (men vgl. bijv. Nernst,

Theor. GKemie 2 Aufl., S. 603). Nu zal loch zeker niemand bij de studie van den

lemperatuurscoëfïicient van het photo-chemisch proces, de begin.snelhcid, die lieerschl

aan den aanvang van dien inductielijd willen nagaan.
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i'ijkc af<\ijkiiigcii van den rencl \aii \ an "t Wow u|iti('(l('ii en naar

ons oofdfcl nioesl rucds om die reden de Uieorie \aii Iïi.ackmvn

w oiden verwoi-pen.

Duor RiTGERs wonll nu als een xerklarinj;' voof on/,e iiilkoinslen

de mogelijkheid geö|)|iei(l. dal de dill'nsic-siiellieid door den eehvaud

Itij on/.e luoexeii als een beperkende t'aclor in den zin \an IIi.m km \n

wei-kzaani zen zijn geweesl. Hierleueii zij vooreerst aangexoerd, dat

er \ eel meer i'eden is een rol \an dezen factor Ie oiulcrstelleii hij

de proeven omirent de adendialiiig en de koolzunrassimilalie \aii

hoogere planlen, terwijl zij daarbij door Kuypkh en Hlackman iiiel in

rekening gei)raeid wordt.

Wij meeneii evenwel juist \oor de gisting met zekerheid te mogen aan-

nemen, dat de diffnsie door den eehvand der gistcellen geen bepei'king

van de gistingssnellieid veroorzaakt. Onderstellende, dal suiker met eeiie

snelheid door den wand diHundeert, die slechts J(t— maal zoo groot

is als de diffusiesneUieid in water, dan toont eene becijfering, die wij

later hopen te geven, dal nog meer dan 10^ maal zooveel glucose

door den wand naar binnen kan Ireden als bij onze ]ii'oe\en maxi-

maal vergist werd.

Bovendien zou, indien de onderstelling \an UuTCiEns juist was, onze

kromme beneden het optimum het verband tusschen de hoeveelheid

door den wand diffiuideerende stof en de temperatuur weergeven,

terwijl het bekeiul is, dat dit verband door een gelu^el andere kromme

wordt voorgesteld ').

Zeker is echter de mogelijkheid niet uitgesloten dat, vooi' hel

\ei'klaren \;ui het o|)ti'eden van een oplimiim -- ook bij afwezig-

heid van schadelijke beïn\'loeding door de verhitting — een of andere

beperkende factor iii. rekening moet gebracht worden. 3Iaar hiermede

is toch stellig niel de hvpolhese van Hi.ackman voor de verklaring van

het optreden \an dat oplimiim te redden. Immers \'olgens die hv|)o-

these is uilsluileiid aan hel afsierxen <U'\- functie? bij de \(iorverwar-

ming, dus aan den lijdsfacloi- hel ombnigen \an de snelheid-lempera-

Inurki'omme toe te .schrijxcii.

Nadrukkelijk zij opgemerki. dal hel nininn'r onze bedoeling geweesl

is de groote beteekenis van de in\ocring \an hel begrip ,, beperkende

factoren" door Iïi.ackman ie verkleinen; helgeen hieromtrenl in 'I

algemeen dooi- dezen onderzoeker is opgemerkt, l'Hjll \an \olle

krachl ook bij hel aannemen \an onze gevolgtrekkingen.

jS'u \'oei-l l{iT(iKi!s nog als derde argument legen onze beschou-

wingen omirent het verloop van de lem})eratuur-kromme beneden

1) Men vergelijke bijv. Wülunek, Experimental Fbysik, iitl. 1, S. 456.
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licl ii|iliiiiiiiii aan, ilat tn)U liij \ci'scliilliinlc i'licini.sclir reacties sooi'l-

{iolijke aruiJUiiijivii \aii den ic^cl \' \N 't lloir /ijn j^ceonslaleenl.

Wij mcenen eelilei', dal «lil liekenile l'eil, iiici le!J,eii on/e f^evol^-

lirUUiiij;- niau,- worilon in "l veld ncltraclil. Immers fiecn men loe,

(lal |)livsi(>l(i;iiselH' processen /ieli (mk liij (inscliadelijke lemiiem-

Inreii iiiel aan den ren'ei \an \' w 'i' lloi'i' lieh(ie\('ii Ie sloren, wal

lilijri ei' dan over \an de llie(n'ie \aii lir.ACKiMAN V

Dan loeii is er in 'l minsl yeeii he/.Wiiai' legen (Mii Ie oiiderslellen,

dal ook liij ar\ve7,ifii,lieid van sclimlelijke invloeden de waai'de van

den lem|ieralnurcoelllici('nl lol D daall o!' /.eifs iiei;aliel' wordl. Mr /.ijn

locii i'eeds |)li\siseli-clieniiselie processen hekend, welken niel een bcslisi

temperalunr-opliniinn verloojien. Zoo veilooni het aantal kristal-

kiemen, dat hij xerschillende lempei'alnren nil ondei'koelde oplossingen

aanschiet, lilijkeiis de ondeiv.oekingeii \an T vmmann'j een lemperaluiir-

optinium. liet helaiiiirijkst echter in dit op/jcht zijn de nitkomsten der

ondeiv-oekingen van ('. Krnst-), waarbij hel verhanil Insschen de snelheid

der kalaUse \aii knalgas door kolloïdaie platina ojtlossiniien is nagegaan.

Vooi' dit kalah lis<'li proces, dal in lal \;iii opzichten interessante

aiialogiën met pinsiologische processen vertoont, komt Eknst tot het

resnitaat, dal heneden een zekci'e tem|)eratnnr voor verschillende

lijden \an voorwarmen één enkele kromme \()oi' het verliand:

reacliesnellieid-lemperaliinr wordl gevonden, terwijl daarhoxen met

verschillende voor\erwarnnngstijdeii ook verschillende kromnieii

optreden. IliJ toont dan verder aan, dat de voorwarniing bij hoogere

teniperatnren (^blijvende) schadelijke beïnvloeding van de reactiesnelheid

ten gevolge heeft,- welke beschadiging hij o]) de ook door o)is gevolgde

methode bepiuilt. Waiuieer hij iin de kromme: snelh.-temp. voor

een voorwarmingstijd O becijfert, komt ook hij tot een kromme,

die een optimum vertoont, (ieheel stemmen dus de uitkomsten met

dit anorganisch proces verkregen, overeen met die, welke l)ij onze

proeven te voorschijn kwamen.

Met nadruk zij er nog opgewezen, dat Ernst een begunstigende

beïnvloeding van voortgezette voorverwarming in den tijd, welke

zijne proeven duurden, (de proeven ter bepaling van het temp.-

optimum werden genomen met \ oorverwarmingstijden \an 2 en 5 uur)

niet waarnam. Eene geringe toename der snelheid, die na 4 dagen

nog nauwelijks merkbaar was, maar na 14 dagen eenigszins zicht-

baar werd, vond hare verklaring geheel in de verandering der

concentratie tijdens de reactie.

1) Zeitschr. f. Pliys. Cliem. Bd. !25, 1898, S. 441.

-) Ueber die Katalyse des Knallgases durch kollaïdales Platiua Ztschr. f. Phys. (Jli.

Bd 37, 1901, S. 448. Wij danken deze interessante literatuuropgave aan den Heer

A. J. Kl.UYVER.
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Ook hier moet tliis Rutgkrs, wil iiij de begunstigende beïn vloed in.^-

toch blijven handhaven, een „omkeerbare" schadelijke werking aan-

nemen, die deze begunstiging juist opheft.

Zeker willen wij niet verzwijgen, dat Eknst onder liet grootst

mogelijke voorbehoud eene verklaring voor het optreden van de

optimumkromnie bij afwezigheid der l)eschadiging geeft, waaibij

deze kromme weder als de resultante van eene stijgende en een

dalende wordt voorgesteld. Maar de met de temperatuur stijgende,

zoowel als de daarmee afnemende factor zouden volgens de opvatting-

van Ernst van geheel anderen aard zijn, als de factoren, die in de

theorie van Ducü.aix-Bi.ackman een rol spelen. Innners de stijging

der reactiesnelheid door temperatuursverhooging zou naar zijne mee-

ning een gevolg zijn van de grootere waarde der ,,absoi'ptiesnelheid"

bij hooger temperatuur, de daling zou toe te schrijven zijn aan het

kleiner zijn van de ,, hoeveelheid" van het door het platina-oppervlak

geabsorbeerde gas bij zulk een temperatuur. Van den \'roeger bedoelden

tijdfactor is daarbij dus geen sprake en daaraan is bij do theorie

van Duclaux-BlackmaiV de daling juist uitsluitend toe te schrijven.

In verband met het \-oorafgaande wenschen wij nog uitdrukkelijk

te vermelden, dat Rutgers geheel ten onrechte meent, dat het onze

bedoeling zou zijn Bi.acjkman te bestrijden in dit opzicht, ,,dat bij

verklaring \an reactiesnelheden op botanisch gebied uitgegaan moet

worden van de wetten der physische chemie" (zie blz. 154 van

het Proefschrift). Wil men bijv. de optimtindvrouime, die zouder

blijvende schadelijke werking zou optreden, vergelijken met de reactie-

kromme voor het hierboven bedoeld proces, dan is daartegen natuur-

lijk geen enkel bezwaar. Het laat zich naar onze meening verwachten,

dat speciaal de studie der coa^ulatieverscliijnselen van eiwitstoH'en

onder den invloed der temperatuur aan den eenen kant en die der

adsorptieverschijnselen aan den anderen kant eene ehemisch-physische

verklaring voor het optreden van zulk een kromme kan geven.

Resumeerende komen wij tot de volgende eindconclusies:

Ie. De theorie van Duclaux-Blackman voor de verklaring van

het optreden van een temperatuur-optimum wordt door Rutgers niet

ongewijzigd aangenomen.
2e. Dat zij, in den voorgestelden zin gewijzigd door de feiten

wordt bevestigd, is door Rutgers niet aangetoond.

3e. Door ons gevonden uitkomsten voor phjsiologische processen

zijn slechts door het invoeren van drie hulphypothesen in overeen-

stemming met die gewijzigde theorie te brengen. Voor geen dier

hulphypothesen kunnen afdoende argumenten worden aangevoerd.

Verslagen der Afdeeling Naluiirk. Dl. XIX. A". 1910/11.
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4e. Voor do sliidic \aii liet xorhaiid Inssriieii de reacticsiiellicitl

('11 de UMii|KMaluiir licrft iiu'ii <1(>
( piactiscli) coiistaiile siiellioid to

nemen, dio liij jnisli- iniicliliim \aii de pnK'l' na cvu l<(>rt lijdl)estcl<

intreedt.

5e. De aldns bestndeerdo snellieid vertoonl (mk l»ij al'\ve/,if;lieid

van (blijvende) scbndelijke lieïnvloeding ecu ((|pliininn \(ini- een bepaalde

lemperatunr, lietgeen in strijd is met de theorie van Duclaüx-

Rtackman voor de verkhirinü; van iiel optreden van een teinperatniir-

optimum bij physiologiscbe jiroeven, die dus vorvvorpeii moet worden.

6e. De dilHisie door den wand der gistcelien is geen beperkende

factor bij de door ons bestudeerde processen.

7e. Het feit, dat ook pliysisch-chemisclie i'cacties van den regel

van Van 't Hoff afwijken, mag niet aangevoerd worden tegen onze

slotsom, dat in 't geval van de alcoholgisting de beduidende afwij-

king van dien regel beneden schadelijke temperalui'en, de tiieorie

van Dici.Aix-Hi.ACKMAN weerlegt.

8e. Integendeel pleit de omstandigheid, dat de katalyse van knal-

gas door kolloïdaal-platina, een proces, dat ook in andere opzichten

tal van analogiën met physiologische processen vertoont, zich tegen-

over de temperatuur op volkomen dezelfde wijze gedraagt als dit

door ons voor de alcoholgisting en de inversie van rietsuiker door

gist-invertine werd gevonden, d. w. z. bij afwezigheid van (blijvende)

schadelijke beïnvloeding, dus bij uitsluiting \'an den tijdfaetor een

temperatiiuir-optimum \ertoont, in sterke mate voor de juistheid

onzer waarnemingen en gevolgtrekkingen.

Delft, October 19J0.

Geopliysica. — De Heei- van der Stok biedt eene mededeeling aan

\an den Heer M. H. van Beresteyn: „Over de toepassing der

methode van Darwin op eenige samengestelde getijden".

(Mede aangeboden door den Heer H. G. van de Sasde B/.ïhuyzen).

Eene van de methoden om uit de observatie's van den waterstand

gedurende eene periode van ongeveer een jaar op de 24 uren van

een dag veri-icht, de getijconstanten te bepalen is die van Sir.

G. H. Dahwix en uitvoerig beschreven o.a. in zijne „Scientitic Papers"

Vol I, p.p. 216—257.

In liet kort komt deze methode hierop neer, dat men voor de

uren 12 m. t. van de verschillende dagen de correspondeerende getij-

uren (special lieurs) bepaalt; gedurende een zekeren dag voor de
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uren J2 . . . O en J2 . . . '2o de spoed van het te bepivlen getij gelijk-

stelt aan '15° p {y; = 1.2...); de onder hetzelfde getij-uur gerang-

schikte waterstanden sommeert en op de gewone wijze uit die sommen

(24 in aantal) de beide componenten van het getij berekent.

Blijkens den staat op p. 241 der bovengenoemde verhandeling past

Darwin deze methode ook toe op de „compound tides" a of 2J\IS,

2SM en 3LS. Daar nu t. a. p. geeue melding is gemaakt van storende

invloeden die deze getijden van andere kuiuien ondervinden is liet

wel van eenig belang er op te wijzeu, dat bij toepassing van

Darwin's methode deze getijden zonder eene aan te brengen correctie

niet nauwkeurig bepaald kunnen worden. Dat bovendien de beide

samenstellende getijden .1/, en 3J^ eveneens geïnfluenceerd worden

resp. door MS 2,S^f en 2MS moge uit het onderstaande blijken.

Zij daartoe de spoed van een getij {R^„ Z,.jj) = p.a.

De spoed van een combinatiegetij li^, ?ri van een der getijden

van deze groep met één van die der ,S-groep'. (<S.4.g) kan dan

algemeen worden voorgesteld door:

rt, ^ j)<T -f 1 5° 7

(pr=: ± 1 ± 12 . . .

<7 = ± 1 ± 2 . . .

)

en men heeft voor een getij-uur r ^ r' — t (volgens Darwin's aan-

name)

\h° (p+ q){i±a) = {pa+Vo'' q)\2 — \h° (p-\-q)t + 24pai— n.2ji, (1)

wanneer t' het met het S uur 12 van eenen bepaalden dag / over-

eenkomende getij-uur is, «^ — 0.5 . .
. -|- 0.5 getij-uur en ?i=rl.2...

De waterstand, die nu onder dit getij-uur t wordt geplaatst, is die

van het m.s uur 12 — i van den dag /.

Op dit tijdstip is de invloed van een antier combinatie-getij

(/i,,5r2) met spoed (ö, =i-.rö + fc. 15°, waarin /^= ± 1 r=±\ ±2..
s ^ ± 1 ± 2.

R, cos
\
{kr . o- + h . T 5°) (1 2 — <) + 24 kriö - k^r,

\

welke uitdrukking in verband met (1) kan geschreven worden

R, ros
1

1 5° (p + 5) (t ± fi) + I
o- {kr _ ƒ,) + 15° {ks— q)\\2

+ [n° {p + q ~ ks) -^ k . r . a\t

+ 24 <T t (/tr— p)

— k^r, ].

Is nu kr=2j d.w.z. de beide combinatie getijden i^^,/?, zijn samen-
gesteld uit hetzelfde getij R^ en een der getijden S->,ifi dan wordt
deze invloed van het getij R^ te t uur

R,cos[lö° ^p+ q) (T±«) + (ks-^q)it + {15° (pJ^-q-ks) —pa\t—k5,„].
36*
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Ovei' ocii f2,r(>()l aantal Wiiaiiiciiiin^cn \ uriocrl a \aii 0. 5. ..-{-0.5

ni uceiiil / do 24 waarden — li ... + 12 aan.

De gcniidileliie invloed \an /i'.^ oj» de geiniddeldc waarde \an A',

te T ure is dan (voor '24 wiuirnciningen per dag).

iii,cos\Vo°(pi-<])(r {-(t)-\-\\b"{p+ q-kx)—p<j\t \-(h-<j)ji-kCr..\da

x,=—0.5

1 '»=+12

24,.=

of

24
sin[ 1 5°(p -\-q— ks)—po] —

: -^ -^ R., co.,
I

I
.-.°

(y- f- ,,) T +
""•^ 24 sin \l5°{p-\-q-l-s)—p'i]—

^ i J
1
5°

(p + y— fo) — ;,^ ]

-J (X-, — ï) -TT — A-C,.^ ].

Hierin is Fjj-{.,j de bekende rednctieftictor:

(/' + ?)
7°.5

^.+7 = m (/' + 7) 7°. 5

Stelt men
24

^
sin \U°{p+q—ks)—pa\ —

"r,= TT— ^
''+' 2 4 .o/« p 5°(p+ q—ks)—pa \

—

dan is de invloed van R^ op de componenten van hel volgens

Darwin's methode bepaalde getij R.^ ?,., n.1. op

Ï2
5/;+,

cos

h- 15°(p + (/)t

sin

COs

«,-.. iï„
I

k §);,
— Ör, — .T (ks — q) \.

óBp^q = sin \ )

Voor de combinatiegetijden MS. 2 &1/. 2 MS. iieeft men

0= 14°.492ü521

en is voor hel

Ie bepalen getij :

M„p = 2 q = MS, p = 2 V = 2 ; 2SM,p^ — 2q = 4:;

storend getij :

MS, k^l r=2 ..~2; M„ /=! r=2 .y=0; M„ /(,=— 1 1—2 s=0;

2SM=~1 =-2 =4: ; 2SM= -1 =—2 =é ; MS =—1 =2 = 2;
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en voor het

te bepalen getij : 2 MS, p = -i: q = — 2, J/^, 2> = 4 7 = O,

storend getij : M, ; /t= 1 r= 4: s= 0- 2MS ;
/(= 1 r= 4 ..•=—2 ;

terwijl voor alle combinaties: ks — q= ± '2}i . n = "l , 2.

Met deze gegevens zijn in het onderstaand staatje verzameld de

waarden van «,„ on Or, voor de vei'schillende getijden.
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•^.sj/: — ffj, = + lco.s'. 1

0.0177 R,ii„_ (ilw, l-
29°..',)

— dB^ = — '
!><;„.

\

waarin /'„.^ en S'/;.; de voor een l)ci»aal(l jaar «geldende waarden van

aMi|ilitiule en pluise (op den 1*"^" dag der waarnemingen (e O") van

M, voor.stellen, en welke voldoenile luinwUcnrig nit de beide com-

]>oiien(en A,„,B,„^ knnnen berekend worden

In liet staatje is niet opgenomen de invloed, die liet getij van

lange i)eriode MSf. op de overige met dezelfde dagelijksclie veran-

dering niloefcnt. In aanmerking genomen, dat dit getij klein is, is de

invloed ervan tegenover die van 3/, te verwaarloozen.

Ook de beide getijden JA^ en '2MS zijn volgens Darwin's methode

sleclils van elkaar te sciieiden, wanneer men de componenten A,,,,,

/>'w^ , A'2:nx OU Boms bepaalt int de 4 \ ei-gelijkingen

:

A, = A,„, + 0.0595 (2J/^') cos (Co,,,., — 1 6.0)

B, = B,„. J O.Or.95 (-2MS)sin (??„„ — 16.0)

A;= A.2,„s - 0.0704 M, cos (?„,, + ] 4.0)

B^ = B.,,„,— 0.0704 M, sin ($„„ + 14.0).

Hierin zijn A^ B^ A„ en B„ nit de analyse der rangschikkingen

volgens M en 2MS bepaald.

Uit het bovenstaande moge blijken, dat de methode van Darwin

\'00r de berekening dezer combinatiegetijden minder geschikt is. Eene

meer eenvoudige en tiieoredsch juiste manier ter bejialing der com-

ponenten van de M serie en de verschillende combinaties der M en

(S getijden is echter geniakkelijk samen te stellen uit de rangschikking

van eenzelfde S uur volgens M uren naar Dr. van der Stok's methode.

Op deze wijze zijn door eene enkele rangschikking alle combinatie-

getijden en hoofdgetijden te berekenen.

Ten slotte zij hier opgemerkt, dat alleen voor de getijden MS,
2SM, IMS, M^ en 3/, de wederzijdsche invloed is berekend, want,

hoewel er meer combinatiegetijden van M en ,S zijn te constateeren '),

zijn de bovengenoemde, die, welke meermalen \'olgens Darwin's

methode zijn bepaald.

^) Zie Dr. van dek Stok's Etudes des Phénomèncs de Marée sLir les cötes néer-

landaises. IV.
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Natuurkunde. — De Heer van dek Waals biedt eene mededccling

aan: „Schijnassociatle of molekmdopeenhoopm/. IF.

TX. Een stof in schijnassociatie heschowrd als hinnir stelsel.

Als een stof in schijnassociatie verkeert, bestaat zij uit raolekulen

met verschillende eigenschappen, nl. enkelvoudige en meervoudige.

Wij hebben in zoover vereenvoudigd, dat ^vij slechts twee soorten

van molekulen ondersteld hebben, enkelvoudige en ?i-voudige ofschoon,

vooral als n groot is, het waarschijnlijk is dat n een vai-iable waarde

hebben kan. In dat geval moet n als een gemiddelde waarde beschouwd

worden. Van do meervoudige molekulen hebben wij het volume n

maal grooler te onderstellen, dan dat der enkelvoudige molekulen,

terwijl wij tot het besluit zijn gekomen dat de attractie welke tusschen

de molekulen bestaat dan tweeërlei uitwerking heeft. Vooreerst heeft

zij de opeenhooping tot molekuulgroepen ten gevolge, en voor een

ander deel blijft zij, maar dan met \erminderd bedrag, als molekulair

druk aanwezig. Voor dien molekulairdruk is dan a verminderd tot

all —-
1

. Dat deze opeenhooping te wachten is als de molekulaire

attractie uiterst snel afneemt, en zich slechts tot op afstanden doet

gevoelen welke vergelijkbaar zijn met den gemiddelden afstand der

molekulen, was reeds zooals Debye (Ann. der Pliysik 1910) opmerkt,

door BoLTZMANN voorzien. Maar dan behoort ook m.i. aangenomen te

worden, dat daarmede gepaard gaat een vermindering van den

molekulairdruk.

Dat zulk een opeenhooping, door mij schijnassociatle genoemd, bestaat,

heb ik in het voorafgaande eerste gedeelte (Verslag Juni 1910) afgeleid

uit de verschillen welke het experiment vertoont met elke toestands-

vergelijking, waarbij zulk een associatie niet aangenonjen wordt.

Daar is toch aangetoond dat het aannemen \an a als temperatuur-

functie niet te rijmen is met den gang der bestaande verschillen.

Uitvoerig is ook aangetoond dat evenmin het aannemen van l> als

tempei'atuurfunctie de bestaande verschillen verklaren kan, al heb

ik voor het bewijs ook verwezen naar van Rij's proefschrift. Dat

ook andere onderstellingen omtrent de waarde van den molekulair-

druk daartoe onvermogend zijn, heb ik medegedeeld ofschoon ik

het bewijs daartoe achterwege heb gelaten. En om het vertrouwen

in het bestaan dezer schijnassociatie te vermeerderen wil ik dit hier

vooraf aantoonen. Met een waarde van den molekulairdruk gelijk

a
aan — ', komt overeen een waarde van de energie gelijk aan
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I a
, cii een waarde \aii

a

\p dl J f«
—

1

r,— r, f

1^^' ^^'- _ i] ^i!i!ï ^ il- 9i^^~' - 9/"'
^

Vp f/ï' / « f—1 Cl — p=

terwijl

T dn \ phVk^

/> f/2 Jk,- a

Door deeliiig der twee laatste vcrgelijkii)gcii oj) i'lkaiuler, vinden wij

rf ^= i -]-[/ 1 — 7)1 — —

De laatste term lieef't voor fi = 2 een waarde = 1, voor ;» = 3

de waarde i jf-' ^- ^^
) , <>f daar ?ilt^ = 2 jl + yfl— «OJ is, de

waarde \an 1+7 (1— ???).

De snelle toename van de grootheid <f, welke volgens de waar-

nemingen hij 1 — 7?« ^ 0,01 reeds 0.1 bedraagt, wordt dus zelfs

door n
^

'.i niet verklaard, maar zou dan nog slechts 0,008 bedragen.

Ken waarde \an fi = , welke door Klkkman (Phil. Mag. Oct. 1910)

gesteld wordt, zon daartoe nog minder in staat zijn.

Voor een waarde van (t tnsschen 2 en 3 gelegen, bedraagt ook

<p een waarde tnsschen O en y (1— »;). Wij kunnen n.I. aantoonen

dat bij gelijke waarde van 1 — in, de grootiieid f/ met ;t toeneemt.

Wij hebben n.I., als wij ~ r= 1 -J- iLij en -' = 1 — A, stellen:

1 (L + A,>"-i -(l- A,>"-'
'-^'^ = ,7=1 aTTa^

'

en daaruit volst:'ö'

c/y, _ 1 (l+A,y-^Neplog(l+L^)-(l-A,y-'Neploff(l-h,)

(l+<p)dii {[i-iy (1 + Aj^-i - (1 - A,)."-'

Beperken wij ons rot kleine waarde van 1 — m en dus ook tot

kleine waarden van A, en A^, dan vinden wij:

d<p _ 1 1 _ ft—

2
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Trouwens, als men zich tot kleine waarden van A^ en A^ beperkt,

vindt men voor 1 -{- (p de waarde

(fz
-

1) (A, + A,) + (^ - 1)
(^
- ^)

(^^. _ ^^=)

(fi-l)(A, + A,)

of

7 1

Voor fi ^ _- zon diis </, ^ -•/(! — /;/) zijn, en dn.- \eel Ie klein,

in elk "evai voor kleine waarde van i — jii.

Wij komen dus tol het beshiit, dat de waarnemingen in de nabij-

heid van liet kriiiseh |Hint en a fortiori bij iagei'e temperaturen en

grootere dichtheid, tot de ondcrsleliing van schijnassociatie voeren —
en nemen wij dan tot vereenvoudiging voor n een enkel getal, dan

hebben wij een binair stelsel.

Maken wij wu, bij gegeven temperatuur voor alle mogelijke waarden

van ,r, door 1 — x voorstellende de fractie welke als eiücelvoudige

niolekulen aonwezig is, de waarde van t(> op, dan stelt zulk een

waarde van i!< als functie van j: en r een oppervlak voor. Het is

waar dat wegens de mogelijkheid \aii den overgang van de stof uit

den enkelvoudigen molekulairloestaud in den Ji-vondigen volstrekt

niet alle punten van zidk eeu oppervlak toestanden voorstellen, welke

werkelijk kunnen voorkomen. Ter bepaling van die punten van het

t|j-opper\lak, welke werkelijk \oorkomende toestanden \oorstellen,

geldt nog een tweede betrekking. Is de waarde van »|' be|)aald voor

constant gewicht dan is deze tweede betrekking gegeven door

— ^7-. 0. Heeft men daarentegen de waarde \an »(' opgemaakt

voor 1 — // enkelvoudige en // meervoudige molekulen dan moet

deze tweede betrekking ge\ ouden worden door te stellen dat de

molekulaire thermodynamische potentiaal voor een meervoudig

molekuul ti maal die van een enkelvoudig molekuul is. Maar

dat kan weder, zooals onmiddellijk volgt uit de vergelijking,

gegeven in deze Verslagen van October 1902, p, 395, terugge-

bracht worden tot den vorigen vorm als men in het tweede geval

eerst de waarde van ip door het gewicht van 1 — y enkelmoleku-

(:

len en y meervoudige deelt, dus door
1 + (« — 1) y
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Maar welken vorm voor i|> men ook kiezc, er koinl een tweede

betrekking- Itij — en (l.'\arnit volgt dat slechts een enkele kromme

op het i|'-vlak gelegen de werkelijk \oorkomende toestanden aangeeft.

Die kromme kan als de snijdinu- van hot ip-vlak mei een tweede

oppervlak
( |

^^ '^ beschouwd worden: en wij vinden diis (\o

V </./•/,'ƒ

punten dier kromme, dnor te zoeken in elke doorsnede van het

t|'-vlak, voor r := constant, de kleinste waarde van x}\ Ook nii zullen

coëxisteerende toestaudon gegeven worden door punten op het i|)-vlak,

waarvoor de r;i;ikvlakken samenvallen. Laat men, als er een spino-

dale en ook een liiiiiidale lijn op het il'-\lak bestaat, het duiiiiel

raakvlak rollen, dan zal er slechts één enkele stand beteekenis hebben

voor werkelijk voorkomende toestanden. De raakpunten zijn dan de

punten, waarin de besproken kion-me de binodale lijn snijdt, terwijl

de snijding met de spinodale lijn tle i)unteu aangeeft, \vaar tussclien

labiele toestanden zijn. Is de temperatuur gestegen tot boven de

kritische temperatuur der stof, en zijn er dus geen coëxisteerende

toestanden meer mogelijk, dan moet de besproken kromme over

haar geheele beloop, dus tussclien r ^ oo en r = b, door stabiele

phasen-voorstellende punten van hel i|--vlak gaan, en kan dus noch

de spinodale, noch de binodale lijn op het ii--vlak de geheele breedte

contimie innemen. Terwijl bij de kritische temperatuur de twee

snijpunten der kromme met de binodale en ook met de spinodale

lijn samenvallen, en hol kriliscli |iuiit op het if-vlak dus een plooi-

punt is.

De voorwaarde voor stabilileil van een phase zijn op het i|'-vlak

van een binair stelsel

:

dv- JjI

en

, >0

rdy\ rdr^\ yf^^'n^
\dv'- JxT\d'v" Ji-T \dai di

of

^) >»
dv JxT

dx- JvT

en
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L.

De laalslc vorm kan nosclircvoii worden

drjr

CU zoo den eenvoudigen vorm aannemen, welke voor een enkele

stof, lielzij met of zonder assoeiatie, geldt. Immers

tip

__f'¥\ j^f'^-l] 'h
dvT \(Il'J.vT \d.fj,rrdv

Uit ( —
I

^0 volgt door difFereiitieering

:

\.d.V JrT

\d.,uUjr ^\d-r'J..;
I.v + f - *^'-

] dT— O
r \da:dT),.

of

of

d.v,T \('.o'J.r \<h-J,T

'''^ d.-W''] d...-(''] '":. = .

'dl'

J

,-1' \d.ir Jri' \d.cj,.-j' 'J

dp\

ff V \ CiiC J T"

Bij standvastige waarde van 7' is dns - = "— voeren wij' ""

d,- fd-'ip^
"'

d.v- Jj-r

d.v dp
deze waarde van in de waarde van , dan wordt de derde

dv dv f

voorwaai'de voor stabiliteit

dp\'

dp (^dp\ V dx J„T

dv \dvJxT fd''if}\

\d.v- Ji,T

zooais wij uit de theorie van een binair stelsel hadden afgeleid.

De grenzen, waar binnen labiele toestanden aanwezig zijn, liggen

dus wijder uiteen, dan uit
( |

= O zou volgen. Zij worden be-
\d>-J,T

|)aald door
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(""'T

,,«d.v

Allooii voor licl geval dal ook
f ]

r= (I is, vallen zij inel die
\.d.rJ,T

van
( )

=0 samen.
ydrJxT

Met dat alles in overeenstemming is ook de omstandigheid, dat

het ki-ilisc'h pnnl \an het binaire mengsel voor standvastige waarde

van X nog in het labiele gebied ligt. \'oor een mengsel met con-

/'dp\
, '^P ,.

stante .r is in hel krilisch punt — r= O en dus ook — positiel.

\dvJxT dv

Het kritisch jinnl van de slof in associatie is dan ook, zooais wij

hierboven zagen, een plooipnnl. Zoo zonden er meerdere opmerkingen

te maken zijn, maar alle volgende nit en in overeenstemming met

de beschouwing van een associeerende stof als een binair stelsel.'©

X. (xedannte van het i\^-vlal-.

V(i')r het i(--vlak voor c-onstani gewicht moeten wij, ais J—.r de

fractie van het gewicht voorstelt dat in den voini van enkelmoleknlen

aanwezig is en .r de fracte welke als meervoudige molekideii voor-

komt, voor p den voi'm aannemen

P

RTll—,:+'-] «(1—4^

{t—bh t^x'

Voor hel i|'-vlak voor constant aantal molekulen moeten wij, als

1

—

>/ de fractie vooi stelt, welke als enkelmoleculen aanwezig is, en

// de fractie welke als meervoudige molekulen voorkomt stelleji

;

RT
p —

1 — y + ,7 .y

{v—b)y v,f

Tusschen de grootheden ,x en
// bestaat de betrekking:

71y X

1—
n/

1—.r

Beide leden dezer vergelijking toch stellen voor de \erhouding

der gewichtshoeveellieden in den geassocieerden en ongeassocicerdcn

vorm. Wij vinden dan :
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_ "//

i-.y

1 — y -\- ny

X 1

X

i—y + ny

n
1 — ." + -y

1 — y -V ny

Uit de gelijkheid van />, hetzij deze grootheid in x of in ij is

uitgedniivt, volgt

of (t— ?.), = (! -y-1-«i/)(*--^).c

en

(l-|J (1-^ + 0'
of r^ = (1 — ?/ ^- «?/)fj.

En dns vinden wij, wat trouwens wel onmiddellijk gesteld had

kunnen worden,

h,j = 6 (1 — y -f- ivj)

en dus

UT
V —

«(l^y +
^J

f// — &x (1 — 2/ + ny) V,,''

De grootheid 6^. is niet afhankelijk van .v, en kan zonder index

geschreven worden. In den laatsten vorm kunnen wij het zekerst

de kenmerken toepassen welke in de theorie van een binair stelsel

gevonden zijn om te bepalen of wij een mengsel hebben met af-

nemende of toenemende waarde van Tk of misschien met mijiimum-

waarde van Tk- Het laatste blijkt het geval te zijn. Het kenmerk

voor minimum Ti- eisclit dat er een waarde voor // bepaald kan

worden tusschen O en 1, welke voldoet aan de betrekking:

1 da,i 1 dh,i

a,j dy b,j dy

Met «y = rt I 1 — y -\- :^y\ en b,i = 6(1 — y -\- ny) vinden wij ter

bepaling van ij de vergelijking:
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71 — 1

n 1 — y + nu

Voor //;=0 is licl eerste lid ii.l. // '2 kleiner dan hel tweede,

71—2
dal dan n— 1 wordt. Voor '/ =^ 1 is liet eerste lid gelijk aan 2

'

n

71—1
en liet tweede j;elijk aan . Als 2?t— 4 ]> ?<— J is, zal er dus

n

iiiiniiiiiini 7), aanwezig zijn, dus als n ^ 3. Voor de waarde van

vinden wij en dus voor de wa^irde
1

—

y ' n{7i—3) 1— .V ri—

3

Wij zouden ook uit den vorm \aii /- als functie van x tol het-

zelfde besluit helihen kunnen geraken door te onderzoeken of de

grootheid

n

voor waarden van ,i' tusschen O en 1 een minimumwaarde kan aan-

nemen. Dus ,v bepalen uit

:

of

of

of

of

.V

1—
1
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Vooral op liet x("-\lak voor constant aantal niolcknlen ligt liet

mengsel met minimum kritische temperatuur zeer dicht aan den kant

van den component, welke het kleinste molekuul-volume heeft. En
het laat zich verwachten dat een mengsel, waarvoor de plooipunts-

lijn (p, T-projectie) raakt aan de ^j,T-projectie der kritische punten, niet

meer aanwezig zal zijn. Zulk een punt ligt nl. nog meer verschoven

naar den kant van den component met het kleinste molekuul-volume.

Ter bepaling van het gehalte voor zoodanig mengsel heb ik oor-

spronkelijk gegeven de formule

1 da,, 2 1 db,,-—'=:----' {Cont. II, pa;,. 120)
Uif dij o Oif dij

Later (Deze Verslagen, Maart 1902, p. 557) heb ik meenen te

moeten besluiten, dat de vorm:

1 da,i _ /•—2 dby

0;i
dy f—l dy

rrdp\
waarin / ^ ( —„ is, beter voldoen zal.

\pdljkr
Wij hebben ter bepaling van y dan de vergelijking:

n —

2

ƒ— 2 n — 1

1 ,
« /— 1 1 —y + ny'

De waarde van y, welke aan deze vergelijking voldoet is

:

_ƒ—

n

2

y - -y- („_!)(„_ 9)-

Is n'^f, wiiartoe ik heb gemeend te moeten besluiten, dan is y
negatief. Met andere woorden, dan komt het raakpunt van de

plooipuntsliju en de kromme der kritische punten niet voor. Maar
dan vervalt ook de hoofdreden, waarom bij de teekening der beide

p, 7'-krommen, n.1. die der plooipunten en die der kritische punten,

bij mengsels met minimum kritische temperatuur, de afstand der

beide krommen, zoo klein gekozen is.

De p/f projectie der kritische punten begint bij een temperatuur

gegeven door Rl\ =--^---^, eindigt bij RTk„= ~^~-^"- , en
nJ—^)h ' r(j— \)bfj^

heeft een rainimumteraperaluur gegeven door RTkm= —
K/—!)%(«— !)'

Terwijl dus de eindtemperatuur circa of ruim 2 maal grooter

is dan de begintemperatuur, is de temperatuur eerst teruggeloopen,

2 2
en bij x = -^ of // = ^

— gedaald tot het
n—

1

(w—1) (?j—2)
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«{«-2) ^ ^

^1

(n-lf {n-\y

j?c(lcelte van <.le licgiiitomporrtlmir, diis sleclits weinifj; lajicr dan < loze.

De waarde van /u- '^ voorldiuond gedaald. In liet beginpunt bedraagt

dio waarde - - - , bij i\o niininiunitoniporatunr bocbaagt zij liet

c
gedeelte , dus iels meer dan van het uurspron-

n—1/ bif\n—\J 3

1

keiijk bedrag — en de eindwaarde is liet gedeelte van de begin-

waarde. De teniperatuur voor de kromme der plooipunten is natuurlijk

samenvallend voor 'I\ en voor 7)-. , m'^ivi" is voor alle tusscheiigelegen

waarden van ,r of// liooger. Alleen als er een mengsel moclit zijn, waar-

voor de beide krommen elkander raken, zullen zij natuui'lijk weder

samenvallen, is dat raakpunt aanwezig, hetwelk dan, als uien \an bet

beginpunt uitgaat, ligt \óór liet punt waar minimum temperatuur

bestaat, dan volgt daaruit dat ook de plooipuntskromme beginnen

moet met naar lagere temperaturen terug te loopen. Mtuvr deze dwin-

gende reden voor het terugloopen van de plooipuntslijn ontbreekt

hier. En de vraag kan dus gedaan worden of als dit raakpunt

afwezig is de plooipuntslijn misschien beginnen kan met naar hoogere

temperaturen te loopen. Voor het bijzondere i|'-vlak van een associ-

eerende stof is de beantwoording van geen of liever van weinig

belang. Maar voor de theorie der binaire stelsels in het algemeen is

dat belang grooter. Mocht de vraag toestemmend moeten beantwoord

worden, dan zal de T,x projectie der plooipuntslijn geen niiuimum

voor T,,i behoeven te vertoonen en zou niet noodzakelijk zijn het

bestaan van tweemalige retrograde condensatie, welke ik (Verslag

K. A. V. W. Maart 1909) besproken heb. Er doen zich dan echter

andere moeielijkheden voor, welke ik liier niet bespreken kan.

Voor het tf^i-vlak van een associeerende stof zou de zaak beslist

zijn, als men kon aantoonen dat de w-aarde van Ti- voor de stof als

er geen associatie is even hoog als of lager dan de waarde van

Ti,i in het ge\'al van associatie is.

Zoekt men Tk voor het geval als:

RT a

P — 1 ^V—o V

is, dan vindt men ter bepaling van T/,

RTk f^ db

{v—by y dv

en ter bepaling \an v,
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dH>

dh\ ch'

+
[v— h)\ dvj db

dv

ol'

n
V / db\ V dv^ _ 3

~~
dv

Maar zelfs al beperkt men zich tut den vereenvoudigden vorm

- = 1 - « ^
bg V

dan eisclil de bepaling van r de kennis van «, en wordl ook de

bepaling van e onzeker, en dus ook de bepaling van

'.a (v—b)- 1

UT,, =
db

1

dv

Er blijkt wel dat RTi, zeer weinig verschilt van -———-- (pag.

(S9 Verslag K. A. v. \V. Jnni 1910). Maar ui' dat verschil positief of

negatief is laat zich niet niet zekei-heid uitmaken.

Voorshands moet ik dit jmiit onbeslist laten.

Wel is er in A'ergelijking

:

„ v(l—v) / " da,, db„\-
MET v' — 2a U--bf = '^^ ^ a„ ^'_ 2 -^M

van (§ 21 Cunt. 11; een middel te vinden <>m umtrent de ver,schil-

lende omstandigheden van den loop {\ev spinodale lijn in de onmid-

dellijke nabijheid van den kant, ten minste kwalitatief te worden

ingelicht, bij mengsels waarbij de minimumwaarde van 7/. bij zeer

kleine waarde van // ligt. bovenstaande eenvoudige vergelijking geldt

nl. als (i-^ii^ = 11^^- is, wat bij schijnassociatie het geval zal zijn.

Stelt men de waarde \an T gelijk aan 7a \oor // ^ O, En dus

}fR7 l•^^^ = 2'<, {i\—èi)", en verder, wat bij de afleiding dezer ver-

tik,, 8 a,

gelijking steeds gesteld is -- = (» en MRTt=: en i\^',i/j^.
dr 27 b^

Zoeken wij nu iiueveel snijpunten een lijn v= v^ met de spinodale

lijn vertoont. Daar r/,,=:,^ / J-| y\ is en b,j= ö^[l -]-[{it—l)y]

wordt bovenstaande vergelijking:
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Min), -111,,^ - 2„, (\ -\- -_J ,/Y|:w, -b, — b, («-!) //
r =

'M- ^7%
\

dl' (Inor !^ "/>,' (ieelentici

Was aan doi kant Jiiisl iiniiiiiiiiiii krilisclic lempci'aliinr, dan zon

1 da,\ f I db,i

zijn ol' «— 2=:/i~ 1, wat eerst voor ii =^ -x zon niojion ücsleld

worden; was daar juist liet Iiierboveu besi)rukeii raakpnnt \an plooi-

pnntslijn en kritische lijn, dan zou :

/l öfa,A _ 2 /l^ db,;\

\a,i ihj J^ 3 \li,, db )^

zijn, of

3(h--2) = 2(«-1)

wat voor /« ^ 4 zou gelden. Daar wij voor liet beginpunt tnssclien-

liggende eigenscliappen onderstellen, moeten wij stellen:

1 da,J\ / 1 db,i

o ')

waarin / iigi liis^^ciien 1 en ;- . Dat ik hier bezig cu niel zuoals
'ó ó

/'—

2

liieriioven
'

, is in overeenslennning niet wat ik heb opgemerkt

over de vereenvoudigingen, die bij de afleiding van de iii discussie

gebrachte vergelijking zijn aangebracht.

Wij hebben dus hier

:

(w— 2) = Z:(«—1)

In vnrbaud ukM do hooge waarde van n nadert k (bis tot <lc

eenheid, en bgt de minimiiin kritische temperatuur maar zeer weinig

van den kant ^erwijdc.ld.

Wij hebben de waarde van // na te gaan in de vergelijking:

Voor ƒ/
=r O is aan deze vergelijking voldaan, en het ki-itisch punt

aan den kant is dus een punt der spinodale liju. Uit den aard der

zaak zal de lijn v = i\ alleen snijpunten kunnen vertoonen met den
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l;ik (Ier sjiiiKidule lijn, welke aan de \loeistofzijde ligt. Üeelcji wij

de beide leden der vergelijking dooi' //, ihm verkrijgen wij .schijn-

baar een 'A'^'' inaelil.svergelijking, welke echter zich tot een 2'!'' niachts-

vergelijking vereenvondigt doorJat in beide leden de grootheid

{n—iy- {n—2)-— //'' voorkomt, welke dus wegvalt. Deze 2"^^ niachts-

vergelijking kan, afhankelijk van de waarde van ??., twee posilieve

wortels hebben, of een positieven en een negatieven wortel.

MdiW zonder de beteekenis der verschillende snij|)unten na te gaan

in \ erband met het aantal der wortels der vergelijking vinden wij

voor Mclna waarden van y onmiddellijk antwoord op de vraag,

welke hier gesteld is, als wij de gelijkheid dei- \\\qq leden der \'er-

gelijking vervangen door, wat het kenmerk der stabiliteit is,

1 -
(^1
- -^ y) [^ o- yj > , ^ K«-^) - (" - 1) ("--').'/!'

of voor kleine waarde van y

Dus zoodra (
——- 1 ^ 1, strekt zich de spinodale lijn over de

geheele breedte nit, en is er een stijgen van de temperatuur boven

Tk noodig \'an het begin af.

Wij zonden ons deze uitkomst begrijpelijk kunnen maken door op

Ie merken, dat bij een mengsel met minimum krilische Icmperaluui',

bij {'l'L),iun splitsing der lijn —r ^ '* plaats heelt; maar dal eerst
dv°

bij hoogere temperatuur splitsing der spinodale lijn iilaats heeft, en dan

ook bij andere waarde van y. Het splitsingspunt verschuift zich dus, en

volgens onze uitkomst naar den kant, waarvan {Tk)min slechts weinig ver-

wijderd is.\'oor( 1 =: 1, bereikt het splitsingspunt den kant. Voor

kleinei- waarde van n bereikt het den kant nog niet. Natuurlijk

dat bij het benaderde karakter der in discussie gebrachte vergelijking-

dat alles niet als een strikt bewijs kan gelden, en dat de uitkomst

niel uunier'iek juist zal zijn. Maar do uitkomst is zoozeer in over-

eeiisleniming met wat wij a priori konden verwachten, dat n.1. het

mogelijk moet zijn dat de |)looi[)untslijn in den beginne stijgt zelfs

bij mengsels met ( 7 /),«« , dat ik geloof dat wij deze mogelijkheid

gerust kunnen aannemen. Maar dit kan alleen voorkomen, als de

waarde van y, wambij Tb minimumwaarde heeft, zeer klein is.

Als y voor (7i)m,„^0 is, zou dit van zelve duidelijk zijn.

37*
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Natuurkunde. I 'i' lU'fr \ an dkii \V\\i,s IiiimIi ajin ; ( hidi'.rzix'-

kitvjen verrich/ tm-f i>iitli'r.iU'.aniv<i nm Iwl \.\y. iw.iiW \.\\i^-Jon<l.'<,

No. I. Dr .Ikan TiM.MKitM ans : ,./ji's i'hi'noiiii'iics (h'iti<jues

(la Dissohilidii (l('s Mi'/diii/i's dl' ( 'iiiislilmiiih Xdfiiuni.i: i'lndirs

sous /Wssioii I "aridhlc.

(Medu aangfljoiloii door iliii Hcur Zeeman).

I. lint (hl 'J'nirilii. ('hoi.r ili's Mrldinji's i'tilillrs.

(.'oiiiiiie siiiU' H uil lr;i\iiil iircliiiiiiiairt' Ikil l'aiMlcniicr '

i, jui ciilce-

pris nuiiiileiiaiil léliide qiuuiliUvlivc délaillt'e des |)liéiiüiuèiie« eriliriiics

do disisoliilioii sous pressioii exlérieiire vanable ; daiit' ce preniiei'

inénioire j'oxauiinenu les parlifularik's ipie pivscutc ri'lude h oe |K)iiil

ik' viie de luélaiiges ;i lempénitiire (•rili(|iie de dissoliition siipéneui'e

qiiaiid leui'ö eonstituanls sont des corps noniiaiix
; Je crois devoir eiitrer

dans des détails eireoiistaiiciés eoneei-nant Ie mode de Iravad el d'oli-

servalioii de ecs pliéiiomèiies ipii ii'oiit pas été étudiés Jiisipi' aiijoiii-

d'liui avec autant de soins que les phéuomènes critiques de vaponsalion.

.I'ai arrèté inon clioix sur les (rois mélanges suivants : cyclohexane -|-

aiiiliiie, doni la tenipérature oritiipie de dis.5olution (T.C.D. = 31°,ü5j,

s'élève par eoinpressioii el ((ui appartieut done au tj pe de la scissioii

de la ligne de plissement; iiitrobeiizol + hexane (T.C.D. = 21°,0ü)

et -|- isopentane (T.C.D. = 32°,20), mélanges dont la lempérature

(•riti(|ue de dissolution s'abaisse par (.•oinpression et ((ui correspondent

donc au ivpe du retrail de la ligne de plissement; la similitude de

constitution de ces deux derniers mélanges permettra éventuellement

d'établir des comparaisons eiilre eux.

Pour oblenir des résultals bieii coiislanis dans des niesures sur la

tenipérature critique de dissolution, uiie grande pnreté des constituanis

est absolunient nécessaire, ainsi (|ue des recherclies antérieures l'onl

niontré a sufHisance '") (voir aussi Ie Iravail de Kuknkn ")).

Les cinq composés utilisés au cours de cetie re<'lierclie out donc

été puritiés avec beaucoup de soin ; ou trouvera Ie détail des niétliodes

snivies dans une publication antérieure ') ; il me sufHira de dire ici

(|ue les éciiaiitillons utilisés |)roveiiaient de la iiiaisoii K\iii,iiAiM et

avaient été soumis a la dislillalion f'raclit)uuée, jusqu'a constance

alisolue de leur poinl (rébiillition. J/iso[)enlane et l'liexane avaient

|)réalablemenl été soumis au Iraitement cliimiipie recomniandé i)ar

8. Yo[N(i ; raiiiliiie aprcs disiillatiou étail prcsi|ue iiicolore, k^ nitro-

benzol jaiine jiale; Ie cvclohexaue a élé préparé par réductiou de

lienzol pur par la methode de .Sahatikk cl Sknjjkkkns, puis purilié

par des irailements répétés au mélange suiriiii([uc,-nilri(|ue et privé des
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(k'rnirres Iraces de heii/.ol \niv des crisiallisiitioiis ir|u'lres iiis(|ira

constaiicc' ab'^oliic de ia teinpératiire de eoiigélatioii.

Les |i[(idnils |>ni-s aiiisi ohteiius possédaient les coiistaiiles iiidi(|uées

dans Ie lahleau N". I : on _v Ironvera dans des colonnes snccessives,

Ie noni du eorps étudié. ses tenipératiires d"t'bnllition et de coniiélalion

et sa densité a 0^ par rapport a l'ean prise a son niaxininni de

densité 4°.

TA BLEAU K° 1.

Composé étiidié
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auqiiel il est lixé: [Kiur des Uihes iloiit la loiigucur dépasse 'iOctins.

comme ceiix donf j'ai fait usage, cette zone proteotrice serail franciiie

et la résistance dn Inbe baissorail iiotablement.

üue antre eause de fragilili- des tubes de verre de gros oalibre

irside daus los phóuomèues de lension, iiiévitabics a la suite des

iiiauipulatioiis aiixipiclles. les tubes sont soumis au cours des essais

('t |p('iidaiit leur préparatioii ; ce sont uaturellemeut les variations

briiscpies de tempéi-ature (pd sont parlicniièrenient faclieuses a ce point

de vue, n)ais rintliionce de pressions tangentielles se fait sentir

souvent anssi, notanunent qnand Ie tube n'csl plus snflisamment tixé

dans son ajutage de cuivre, a caiise d'un ramoliisseuient local dn

Joint, soit par suite d'nne élévation de tenipérature, suil par I action

d'un dissolvant.

L'ne dernière ditlicnlté provieiit de la nécessité <le pouvoir son-

mettre l'ensemble dn mélange an brassage de l'agitatenr; on ne pent

donc utiliser comme d'ordiuaire des tubes étirés en capillaire ipTil

est facile de sceller tres solidcinont : une portion de la liqnenr

resterait a dcmetire daus Ie capillaire, écliapperait a raction de

l'agitatenr et fausserait la coucentration apparente; d'antre jiarl, si

l'on scelle ie tube, après remplissage, non pas sur Ie capillaire, mais

a sa calotte ternnnale, on ne parvient pas a opérer Ie ref'roidissemeut

dn verre avec régnlarité : ce tube se hrisera tonjours sous une faible

pression, souvent mème a la longue la |)i>inte santera spontanément

a la pression ordinaii'e.

Pour échapper aux divcrscs dif'licultés que je viens

de signaler, J'ai liui par adopter après maints essais

infructuenx un mode de remplissage a la fois simple et

rapide, cpd répond aux desiderata exprimés précédenimont.

Le tube de ('ailletet est étiré a sa partie supérieure, en

un long capillaire tres éti'oit replié en demi-cercle vers

le bas, parallèlement au tidie laboratoire (fig. 1', ; ce

capillaire se termine par un élargissement brusque a la

calotte terminale, pour éviter que l'agitatenr ne puisse

s'engager et s'immobiliser dans l'entrée dn capillaire;

son autre extrémité est une cassnre bien nette. Pour

introduire les liquides a étudier dans le tube laboratoire,

on remplit d'abord complètement celni-ci de mei'cure,

qui vient aftleurer a rextrémité libre du capillaire ; on

y place alors un petit recipiënt contenant l'un des liquides,

de maniere a ce que l'extrémité du capillaire vienne

préeisément aftleurer au niveau du liquide, et en laissant

alors descendre lentement la pression, on siplionne dansFig. 1.
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rinténeur du tube uue quantité déterminée de ce liquide; de f'aibies

variations alternatives de la pressiou [)ermel(ent alors de clu\sser la

dernière buUe d'air qui était i-estée adhérente entre Ie tube et l'agi-

tateur; on mainlient enfin la pression constante, on attend que

Ie niveau soit invariable, et on peut alors eniever ce recipiënt

pour évaluer par différence la quantité de ce premier constituant

introduite dans Ie tube laboratoire. On répèle cette opération pour

Ie second constituant du mélange; celui-ci Ie plus léger, est généra-

lement aussi Ie moins visqueux et entraine avec lui les traces du

premier liquide restées adiiérentes au capillaire; il est iacile de regier

a volonté la quantilé du second constituant qu'on introduit ainsi

dans Ie tube. Entin quand les proportions ciioisies pour Ie mélange

ont été atteintes, on siphonne par Ie capillaire une petite quantité

de mercure bien propre ipii la\e les parois du capillaire; on s'arrète

avec Ie capillaire plein de mercure, on Vy c(jngèle par un fragment

de neige carbonique imbibé d'alcool et on scelle Ie capillaire plein

de mercure saus aucune dililicullé ; l'adliérence au verre suliit a y
maintenir Ie mercure dans la suite. On a de cette maniere un mélange

de proportions connues, introduit dans Ie tube a l'abri de l'air, et

qui s'y trouve maintenu entre Ie méiiisque du mercure de compres-

sion et la gouttelette de mercure du capillaire; on peut donc l'agiter

énergiquement dans toutes ses parties.

En résumé un tube rempli de cette maniere, est capable de sup-

porter des pressions d'environ 250 atmosplières, sur une longueur

de 50 ctms., avec un diamètre intérieur de '2 mm., e.xtérieur de

10 mm.
;

quand ce tube se brise sous Taction de pressions élevées,

ce n'est pas a cause d'uu détaut local, mais parce tpie la limite

d'élasticité du verre est véritablement dépassée: la ruplure simultanée

du tube sur toute sa longueur et en tres nonibreux fragments en est

Ie témoignage cei'tain.

3. Methodes de mesure.

Une fois l'appareil monté, il s'agit de déterminer exactement la

température de saturation sous diverses pressions.

Le réglage de la température était obtenu en plongeant Ie tube

laboratoire dans un bain de chauffe d'une capacifé de iü Utres,

rectangulaire, dont deux t'aces opposées sont remplacées par des glaces

et permettent l'examen du tube, éclairé par derrière au moyen d'une

lampe électrique ; le tube de Cailletet pénètre au fond du bain par

une ouverture circulaire ménagée a eet e/Fet et qu'on ferme au mo^en

d'une douille métallique ou d'un bouchon de caoutchouc; il faut

éviter les fuites d'eau tiède en eet endroit car le maslic du joint
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\ i'iTi'-ciin re |iuiinni( m- rainnlln- il |i' liilic si)iinii> .ilors ;'i (les eftori'-

liiU'raiix, ris(|ii(' de se liriscr; t'iitin !< liuiii csi |i()iir\ii il'mi iif>'italeni'

iiK'caniquo ol irmi llicfiiio-ivfiulalciir d'* )st\v,\i,I).

1,11 lt'iii|H''r;ilui'(' est iiidiiiiu'i' par iiii lliciUHuncIrc I^kckm \nn |iei'iiio1-

1
'

laiil dapiJréoici' a la Idnnc ie de (k'^rc; Ie tlH^iiiKiiiicIrc osi

iiK-apable i\o suivre los variations de (emiH'raliire Irès rapides, mais

i|iiand on se iiiainlioiit dans luie êtmilo régioii de (empératiircs presque

constanles, oscillant de (jneKincs centièmcs de degi'é antonr de la

Icaipératui-e criticpie, ses indicalions sont exactes, a condition do Ie son-

nuMIre avant cliaiine lectiiro a (piohpios cliocs hriisipies poiir vaincre

l'inertie de la colonne ineronricllc; cc qui Ie niontro bien, c'esl que les

tonipcratnrcs critiqnes lues soil par refroidisseuient, soil par échanf-

fcmenl dn melange, coïncident absnlnnient. La valeiir absolne des

toniptTatnces indii|nóes par Ie I'.ki km \nn, a été oliteniie jiar conqjaiaison

I

,.

avec nn tliennomètre noiiiial donnani !e de degre : ponr cela les
5<l

denx liierniomètres onl élé |)longvs cóte a entc dans Ic bain de

cliauHe, avec leurs colonnes complctemenl ininiergées.

La pression était niesnrée snr un nianoinètre nit'talliipie de Sohaffer

1

el IUdknberg, gradué en — d'atniospliei'os, permettant, gmce an

mii'oir on se réflechit rimage de 1 aignille, l'appivciation dn

d'atmosphère, j. a 25()atni.; les indicalions de ce manomètre ont été

corrigées an moven de la „Drnckwage"". lei également il est nécessaire

de vaincre l'inertie dn manomètre par des cliocs i-épétés et il fant

éviter antant que possible de faire varier ia pression même faiblement

an conrs des raesures, de penr de causer des errenrs snr la tempé-

ratnre critiqne, comme conséqnenee de relict de van dek Lkk (§ 6).

Tja constance des indicalions dn manomètre est prouvée par les valeurs

concordantes de la températnre critiqne observée k plnsieurs reprises

snr mi même mélange et sons nne nième pi-ession. Remarqnons

encoi'e que les données dn manomètre n'ont pas été corrigées ponr

la pression de la colonne de mercure contenue dans Ie tnbe de

Cailletet, correction négligeable et d'ailleurs k pen prés constante.

Le brassage du mélange était assnré i)ar nn agitatenr électro-

magnétiqne de Kuenen dont le circuit était jdongé dans le bain de

chauffe même et y était guidé par deux triangles verticales, de peur que

ses mouvements irréguliers n'enfrainent des cliocs et la rupture ^\\\

tube. Le circuit électrique est ponrvu d"un intorrupteur, sans quoi le

rayonnement calnrifique émanant de Taimant pnurrait fausser localement
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les inilicaiiiins ilc- tciii|n'r;itiirr : |i('iiil.nil Ie-- (•(ini-|> inslants iicccssain--

|ioiir ay,iter Ie mélange, réievatioii <le leniptTaliire esi ti-o|i lailile

poiir iiitlneneer les phénomèiies (|ni ise |)r()(liii>eiit dans Ie liilie, ((iimiie

j'ai pil m'en assurer par «les expérieiiecs <lc eiiitrnle a liMiipéi'atiire

constanle et eiiriiit éleclri(pie fci-mé sans agitatioii.

CTne aiitre caiiye (l'eri-enr déja signalée par KrKNKN dans leinploi

de ragitateiir, provieiit de réh'vatioii mouieiilam'e de température

(|iii se pi'oduit après Ie mouvfcinent de 1 agita(eiir, par snife de son

frottement rapide contre Ie vei-i-e du tube: si Ton maintient par

exeraple Ie mélange a iine températnrc tres peii inférieure a sa

terapérature criliipie i<:)i|. millièmes de degré), il a l'aspert d'uii nuage

hianc, opaque et liomogène (v. §4), el (iiTon fasse uKiuvdir alors

1'agitateur, on voit tres nettement la liipieur s'éclaircir uu niomenl

après son passage, ijui esl niarqué ainsi par une sorte de tratnée

transparente, (|ui disparail (railleurs pres(|ne imuu'dialeiiienl : 1'agitatiun

a donc sufli pour élever loealement la lempérature jusqu'au dessus

de la température eritique. Pour éviler eelle eanse d'erreur, il faudra

donc éviler lemploi de l'agitateur au eoui-s même des niesures; il

serait d'ailleurs iiiutile, ear si Ton lait osciller alterriativement la

température autour de la teni[)érature critique, Ie mélange reste

toujours liomogéne, même en dessous de la température critique.

4. A^ijeci (jénérnl dn /i/uhiomène critique.

Examinons maintenant en détail l'aspect des |>liénomènes critiques

observés dajis Ie cas présent, de maniere a pouvoir définir tres

exactemeiit ce que Jious entendons par température critique. A
terapérature sutilisarament éle\ée, Ie mélange est homogene et n'offre

aucune particularité visible; (|uand la température s'abaisse, on voit

apparaltre pen a peu lopalescence critiipie, a une température supérieure

au point crifi(pie (Fenviron un deini-degré: cette opalescence grandit

peu a peu ; elle est exeessivement intense a J ou 2 centièmes de

degré de la température critiipie, bien que la liqueur reste tout-a-fait

transparente; puis brusquement la liqueur est envahie par un nuage

blanc, opaque, qui empêclie de \oir plus longtemps les fils de ia

lampe électrique placée par derrière ; ce nuage ne se résoud pas ou

senlement tres lentement (5 miniites et plns) en deux phases si on

Ie maintient a une température inférieure de queUpies millièmes de

degré a la température criticpie; en récliautfant alors on voitenetfet

la liqueur redevenir brusquement transparente et homogene sans

qu'une agitation soit nécessaire; enfin quand la température s'abaisse

davantage, on voit des gotittelottes des deux phases .se séparer nettemenl

a pai-tir d'un centièine de degré en dessous de la température critique;
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bioiilól CCS güuttelclles se réiinissenl el les deux |)liases apparaissent

séparées par un ménisque d'al)ord plan, ipii sinciuvc vers Ic bas de

plus en plus quaiid on s'éloifijne du poiiit crititpie ; la eoiirbiire n'est

appréeiable (pi'a qiiclqiics degrés en dessoiis dn poinl: crKitpic. Dans

cetle sucoessiüii de pliétionièiies, J'ai choisi coinnie tem|)éra(iire crilique,

la (empéraUire oii la liipuMir tianspurciih' est ciivaiiie par l'opaeité

du image blaiic; en eiFet e'est cette 1enq)ératui-e qu'il est possible de

tixer avee Ie plus de netlelé dans la succcssioii d'étals qu'on observe.

L'o|)aleseenee critiinie est forl belle dans les exeniplcs (luejevicns

d éludier ; on ne saurait iii(li(|iier exactenienl a jjarlir de quellc (ein-

pératiire elle apparatt, niais un leil exercé en reconnait déjii des tracés

il i dogré, [)lus haul (pie la lempéralure (^^{^(pie; elle est visible

par réilexion sous l'aspect tl'un Iroublc bleuali-e liien avant (pi'oii

puisse en apercevoir mcme des tracés ])ar trauspareuce ; (iii iic la

reniai'(|ue i;uère par ti'ansparence (pi'a de de,ü;rc au dessus de la

(empérature critique, grace a la teinte orangée cpie coninience a

prendre la lumicre électrique par son passage a travers Ie tube de

Cailletet; l'intensité de l'opalesceii'.'e grandit alors tres vile. A un

centième de degré au dessus de la tempéi-ature critique, l'aspect des

liqueurs est vraiment magniiique: par réfléxion, la liqueur éniet une

lueur bleu grisatre tres intense et parait absolument opaque; par

transparence au contraire, elle est encore claire, mais a pris une

teinte rouge orangé avec des reflets verdatres, dus aux mouvements

(jue la liqueur subit dans sa masse
;
quand la liqueur devient

opa(|ue, Ie nuage qui se forme a partir des parois est blanc au con-

traire; et je n'ai pu observer ici rien de semblable a un maximum

d'intensité de ropalescence a une température un peu supérieure au

point critique, comme Travers et üshek l'ont fait pour l'éther pur ')

;

peut-être cette diflerence provient-elle d'une di\ ergence d'appréciation

sur la délhiition exacte de la température critique.

En résumé voici comment était conduite une expérience : la liqueur

était portee d'abord a une température supérieure a la région critique

et longuement agitée jusqu'a ce qu'elle paraisse complètement homo-

gene et que l'équilibre de température soit établi ; on laisse alors la

température s'abaisser lentement j de degré par niinute
j

, sans

agiter, et on note une fois par minute la température du bain et

l'aspect de la liqueur; quand la température critique est atteinte, il

suffisait généralement d'une demi-minute pour que Ie nuage opaque

envalüt complètement la liqueur et la température critique était prise

comme moyenne des températures oii Ie nuage commencait a se
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prodiiire, et oïi la liqueiir était complèteinent opaque. Dès ce moment,

on fait remonter tres lentement la température, et on note la tem-

pérature d'éclaircissement de la liqueiir; on répète phisieurs fois ces

alternatives de température en les maintenant entre des limites tres

1 c

etroites de degré : la liqucur reste alors toujours homogene
VIOO J

) o

sans intervention de l'agitateur, 1'ensemble des températures d'opacité

et d'éclaircissement ainsi obtenues coïncidaient généi'alement a quel-

ques millièmes de degré prés, sans qu'il fut possible de déceler un

etFet de retard de refroidissement ou de réchaufiement du tiiermo-

mètre; cela est en concordance aussi avee la theorie de van der Waals
suivant laquelle les phénomènes de sursaturation sont impossibles au

point critique.

Il résulte donc de ces expérienees qu'il est facile de déterniiner

dans ces conditions Ia température critique k 2 ou 3 millièmes de

degré prés ; la répétition des essais fournit en etfet des résnltats

absolument concordants et montre une fois de plus la sensibilité

extraordinaire des phénomènes critiques a l'influence de la température.

o. I^a ronceiitmtioa critique el Ie phenomcne de Cagniard de la J'oiiv.

Le phénomène de Cagniard de ],a Tour, bien connu en ce qui

concerne les fluides purs, se retrouve ici irès nettement: le ménisque

apparait et disparait iiun pas toujours a mi-hauteur du mélange,

mais en haut ou au bas du tube: de méme lopalescence critique est

souvent répartie inégalement dans le mélange. Les mèmes causes

(pii produisent le phénomène dans le^ tluides purs : grande vai-iabilité

de volume et intluence de la pesanteur, se retrouvent ici; leur actioii

doit encore étre augmentée forlemenl par hi présence de traces

d'impuretés (air dissous et humiditéj (lu'il est particulièrement dillicile

d'éviter dans les manipulations assez longues nécessitées par la pré-

paration des mélanges. Seule d'ailleurs l'e.xistence du phénomène de

Cagniard de i,a Tour permet la délermination exacte de la température

ci'itique de dissolution sous pression variable ; car la préparation de

liqueurs possèdant exactement la concentration critique serait exces-

siveraent laborieuse, sinon iinpossible.

L'introduction dans le tube laboraloire de mélanges d'une concen-

tration déterminée est en effet fort difficile, eu égard a la petite

quantité de liquide avec laquelle il faut opérer: 1 mlgr. de perte

sur 200 mlgr. de substance, représente déja en elfet une erreur

de 4 7o- Aussi quand on essaye de préparer des mélanges de même
concentration, observe-t-on toujours malgré les soins pris, des varia-

tions autour de la concentration critique ainsi que le prouvent les
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(liv(M'st's liaiili^iirs ;\ii\i|ucllcs Ir ni('iii--(|iii' <lis|iarait Im-s dn |iliiii(iiii('iii'

lic ('\(;m\i(|) i>I', i,\ lOri!. II est en sdimiic :tii iikhiin anssi (lillicilc

(Ie rcalisor cxaiMciiiciil la (•(ini'ciilraliiin ciiliciiic il iiii iiH'laiific, ((iii'

(Ie inosiircr Ie nciIiiimo (^^^(iiic (11111 llui'lc pur; il xaiidra (ioiic niiciix

(lans les (Iciix cas pniir li\(i- crs conslaiilcs, oiicrcr par \ i)i(! iiniircM'lf

Cii faisani iisaiic ilc la Ini dn diaindn' rccliliiini'. I'i'nl-ctrc iiit'iiic les

tiiibles \arialioiis de la Iciniifialnn' criliiinc (inniiis de (TJ) (|ii(' j'ai

nits(n'\i'('s 011 óliidianl snccossi\eiiU!iil di\crs ('(•liaiiliiloiis dun iiiciiic

nu'laugi' soiil-t'llos dncs uiii(|iiciiicnt aii\ varialioiis iiuWilabies do la

i'oiu'oiUration

D'aiilrc part, ie plHMinnicnr ilc ('\(.\i\kii ui-, i,\ Toih pcniii't

soul i'ii'aloiuonl rcliidr dos xarialioiis t\r la Iciiipi'ratnro (•rili(pii'

i\i' dissolntiou axco la prossioii sur iin sonl uiolauiic oar sliio-

loinoiit parlaiil ponr oluupio mólangc <Io cniioonlralinii dc'toriniiu'o, il

n'existe (piuno soulo loiuporaturo córrospdiidaiil a iiuo soiilo prossimi.

{'oiisidi'i'ons oii oll'el Ie diaiiraniinc tr.i: do van dk.k Waai.s poiir lo

cas siniplo du retrait de la lif^ne de phssemenl (lig. 2), el inxijoiuiis

^
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(•iili(|iies. Saus Ie pliéiioiuèiu' i\v Ca(;maui) dk i,a 'l'uru, il iic serail

ilonc |»üt35iible i|iie d'observer uiie seiile leiupémlui-e erili(|iie [hjiii- eliai|ue

mélange; lieureiiseiueiit. les iiliéiiumèiiey criti([iies soul luesurables sur

1111 assez large intervalle de concentratioiis et comme rinelinaison de Ia

ligiie de plissemcnt sur l'axe des coiR-entrations esl généralement

taible, on peut en déteniiiner toute mie portiou sur uii seul mélange

(11 n'en est pas toiijours ainsi (piaiid les phénomènes critiqucs de

dissolulion se passeiit aux environs de la températnre eritique des

constituants — voir k ce sujet Kvknen.) ")

Si la tliéurie de \a.\ üek Waals qui assimile la ligiie oritique de

dissoliitioii a une portion de la ligne de plissement ordinaire est

exacte, oii duit donc pouvoir observer des varialions du volume relatif

tles deux pliases en équilibre a la zone critique quaiid on fait varier

la conceiitration ; eest en eftet ce que j'ai pu oliserver en comparant

Ie volume des deux couches liquides dun mème mélange sous des

pressions tres diflérentes; Ie tableau 2 donne (pielques exem-

|)!es on Ie volume respectif des couches est exprimé en fonction du

nombrc de ctiiis. de liauleur ((u'elles occu|)ent dans Ie tube de

Caii.i.ktkt.

TABLEAU N°. 2.

Isopentane -f- Nitrobenzol (3e essai).



(
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ftiit dans lo inèiiie sciis: lu i-oiiceiilialioii ciiliiiiKi dn cunslilniuit Ie

plns légci' el lo |)lns \i)liiiil aniinicnk' iucc hi picssidii.

Cette cun.slalaticni nioiilre (|ue snr ce point nne llirorie ('nii.sc par

OsTWALü ') en opposition avec la nianiöro de \ oir de van üvai Waals,

est faulivc, comme Hüchnkr ") l'avail déia fait remarqner : üstwal»

distingiie entre [)oints crifiques de l"' ordre, pour los flnides purs, qui

iie varieraient pas avec la pression dn 2*^ ordre, poiir les melanges

dont la (cmpcratnre criticpie de dissolntion varierait au coidrairc avec

la pression. ('eite conception inipli(iue nne concenti'ation critiqne

constante sons diverses pressions ce (po est en contradiction avec les

données prccédeutes; ce n'est donc ipie abnsivement et par cxicnsion

que l'on [)ent parier de rinfluence de la pression sur la tenqiérature

critiqne de dissoiution ; a prüprcniont parier, il n'exislo la pour cliaqne

mélange, connnc pour la tenipi'ralurc criticpie de \aporisalion, (pTuiie

seule tempcratnre critiqne, correspondant ïi une pression, et a iin volume

bicn dcicrmincs.

6. L'etfet de van der Lee.

Il me reste a signaler quelques observations nouvelles concernant

un plicnomcne tres curieux que je propose de iiommer ,,rEffet de

van dek Li'.k" parce (pie c'est en pré[)arant sa tlièse ') dans Ie labo-

ratoire de |)liysiqne de cette université, que van dek Lee a été Ie

premier a signaler ce pliénomème : ses observations portaient sur Ie

svstème eau -|- pliénol et n'onl pas été répétées que je sache. Voici

en quoi consiste Tellet de van der Lee : quand on laisse se détendre

brusq\iement ce mélange préalablement comprimé, tont en 'e niainte-

nant ii une température constante, tres peu supérieure a la température

critiqne, on devrait constater simplement que la liquenr déja homogene

sous haute pression, reste également homogene a basse pression, puisque

ce mélange appartient au type de la scission de la ligned e plissement,

et que sa température critiqne ha/'sse a\'ec la pression ; or, l'observa-

tion fournit un tont autre résuKat : on voit au contraire la liqueur

d'abord claire, se troubler ibrtement avec a[iparition du nuage blanc

précurseur de la séparation en deux phases; mais cette période

d'opacité est courte et bientót la liqueur redevient et reste définitive-

ment claire.

Pour interpréter ce phénomènc bizarre van dek Lee fait jnstemenl

remarqner que Ie travail de détente doit entrainer un refroidissement

passager de la liqueur, si les échanges caloriliques avec Ie thermostat

ne sont pas instantanés; ce refroidissement pent être sulTisant pour

amener Ie mélange en dessous de sa température critique; mais

bientót 1'équilibre de température se rétablira et la liqueur reviendra

I
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déliniüvement a la région siipra critique. En sonime, l'effet de van

DER Lee serait dom- du au retroidissement ((ui accompagne la détente

d'un fluide comprimé prés de sou poiiit critique, et dout on utilise

les effets dans Ia production iiidustrielle de I'air liquide.

Van der IjEE a présenté cette theorie a titre parement provisoire

et sans l'appuyer de preuves décisives, que je crois pouAoir fournir

maintenant. D'abord quand la liiiueur opaque s'éclaircit de nouveau,

on voit t.'-ès nettement la zone de ti'ansparence gagner progressivement

des parois vers Ie centre du tube, au fur et a mesure que la vague

de récliaufifement se propage. En second lieu, outre Ie pliénomène

precedent, j'ai pu observer souvent son inverse sur Ie systéme

cyclohexane -}- ^liliiie : partant d'une liqueur opaque maintenue a

une température tres peu inférieure a la température critique, j'élevais

brusqnement la pression ; ia liqueur aurait dü rester opaque puisque

ici également la température ci'itique s'élève par compression ; au

contraire, elle commencait par s'éclaircir temporairement et c'est

ensuite seulement qu'elle se troublait, de nouveau a partir des parois

;

ce phénomène est d'ailleurs plus délicat a observer que son inverse,

mais est évidemment dil a une cause analoguo: la chaleur de

compression.

Enfin, et ceci me parait une preuve décisive, au coui'S de mes
nombreux essais sur plus de soixante-di.x. mélanges, j'ai observé tres

souvent l'effet de v.\n der IjEE en cas de scissiou do la ligne de

|)lissenient (eau -|- phéuol, cjcloliexaue -\- aniline), presque Jamais cu

t

P
Fig. 3.
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('iis (Ie rcli-ait iiiilr()!>rii/,()l -j- licxaiii' (Mi iM)|iciil;iiu'). ( 'lilc opiiosilion

s'c\|ili(|U(' fariltMiKMil si lOn coiisitlóre I 'alliiic couipiu'ée des (k'ii\

ligiios siii\aiilL's' (lans lo (liaj^i-iiiiiiiic /;/ (lif;'. 'A t>): la ligiie do plis-

seiuciil A/J et la coiirbc CD t\\\\ rcpréscMile la snfccssioii d'ólalH

P
Fia-. 4.

t

P
Fig. 5.
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par lesquels passé Ic mélange soumis a luie déteiilc (iig. 3 et 4) oii

a line compression ln-iis(|ue fig. 5 et (i).

t

P
Fis. 6.

Ö'il y a soission de la iigne de [)iissemenl, la iigne All s'al)aisse

leiitenient a pai'tir «les haiites pressions, landis (|ue la conrhi^ Cl) a

line forte concavité; ees deux lignes onl dom- (oiiles hjs cliances de

se fouper deux fois, uiie tbis en M (luaud la litpieni- se troubleni,

une seconde Ibis en A*^ quand elle redeviendra elaire; il sid'lit \w\\v

que Ie phénomène se produise (pie la tempéralure initiale 6' soit tres

peu supérieure a la tcmpérature «-ritique du mélange sous cette

pression, et que la détente soit assez brus(pie, par conséquent la

c()nca\ilé de la courhe ('D assez nette; ajoiitez-y. ipie, en cas de

scissioM, la Iigne All nc s'abaisse «iiic Irès l(>ntem(>nt (moins de (>°,().')

par atmosplière), ce ([ui favorise l'eflet. En cas de rcirait de la Iigne

de plisseinent au contraire, la détente l)rus(pie a pour ellet de (roubler

la liqueur ïi partir du point M, beaucoup plus vile (pie siladélento

avait été isotherme (trouble en S seulement), mais une fnis la lifpienr

entree dans Ie domaine infracritique, elle y restera el l'eltct tlo

VAN WYM Lkk ne pourra plus se prf)duire. La considération des deux

figures suivantes qui irailent du pliénomène inverse sutTii'a a nionlrer

que les faits soiit du méme ordre.

38
Veibkigen der Afdeeliiig Natuurk. Dl. XIX. A". 1'J10,11.
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L'eH'el lic VAN dkh I,i;i', esl Iri-s liifilc a Dlilciiii-, des clmles de piessioii

(Ie (|iicl(iiies atiiiosplRTCS siUliseiil a la produire (|iiaii<l la (létoiito

est siinisaiiiinenl brus(|iie et la leiii|ii'iatiii-e initiale l'avorahle. II

faiuli'a tloiic teiiir coiuide de ee |)li('iHmit'Me dans les ()iiser\ali(Mis

qualitatives oii IDii l'ail \arier rapidemeiil la pression, iionr ne pas

oonfondre avee des cas de retrait, des cas de scission cDnipliqiiés par

Ie piiénoiiièiie de van dk.r TjKK.

Les iiotes consignées dans Ie tableau 3 montrerunl la netteté de

l'effet observé.

Tableau 3. Svstème cycloliexane + aniline. T. C. D. sous JOO alm.

de pression =: 4°,Ü5 (Ihermomètre Hkckmann).

Clinle de pression a 4°,0() Intensilé de l'eflet do van üicr Li.k.

100—90 atm. tres fort.

100—95 „ tres fort.

100—97 „ fort.

JOO—98 „ faible.

100—99 ,, a peine vislble.

7. Allure de la lit/ne de plUsement sous pression variahle.

y-M réuni dans les tableanx 4, 5 ot 6 les données expérimeiilales

obtennes sur la vaviation de la tenipératurc critique avee la |)rcssion;

ces tableaux sont disposes eonune suit : dans la J'- eolonne sont in-

diquées les pressions en atmosphères — dans les suivantes, les teui-

pératures ei'itiques observées sous ces diverses pressions pour les

différents mélanges étudiés: en tète de chacune de ces colonnes est

indiqué Ie n". d'ordre du mélange étudié. Les températures critiques

observées sous des pressions plus élevées sont exprimées en inillièmes

de degré, avee entre parentheses Ie nombre de fois que la mesure

a été répétée; on les a rauienées pour faciliter la comparaison, a

une mème échelle de températures, en représentant par 0°.00() la

température critique sons la plus faible pression examinée. Dans

ravant-dernière colonne est donnée pour cliaque pression, la moyenne

des températures critiques observées, avee en millièmes de degré la

différenee maximnm entre les diverses observations — enfin la dernière

èt
colonne conqjreiid la valeur de —, varia>ion de la température cri-

dp

tique pour un changement de pression de 1 atmosphère, mesnrée

sé|)arément entre les diverses limites de pression étudiées.

En têie de chaque tableau on trouve quelqnes remarques sur
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les parliculariti's juvseulóes |irti' ehatiuc iiiélange (pusitioii du iiK'iiis(|iie,

iiitensilé de l'opalescence critiqae, etc), ainsi que Ie poids total

du mélange étudié, sa coiiceiitratioii en grammes 7o *'^i 2'' eon-

stitiiaut et la \aieur absolue de la tempéralurc oriticpie rameiiée par

extrapolatiou a ia pressiou d'nue aluiosjthère ponr faciliter la coui-

paraison.

TA RLE AU N° 4.

Système Cycloliexaiie -(- Auiliiie.

N" du Mélange

1

.i

4

5

(i

Poids Total
en gr.

O.-.U) gr.

1.11:3 .

Ü.Ü49 .

0.455 »

Concentration "/o

en Aniline

49.72 »/„

49. (VI .

49.99 .

49.27 .

T. C. D.

»).9:ö (7)

32.367 (4) ± :i

31.032 (5) ±-2

31.011 (7) ±3
31.053 (5) +•>

31.(195 (1)

P.

en atm.
C-^)

Moyenne

(l.nOO1.80 0.(X)0 1
(i.(((i:) (K(V)0 O 0(kl (1.000

47.85 1+0.285 (3)i+ü.240 (7)|+0.277 Qi)A-*) 272 (!) +0 278 (7), +0.27i; + 4

9S.25 +0.584 (6)+0.-,28 (2) +0.5iM; (l)|+0 597 (3)

148.50 +0.'.K)0(2)+0.82(;(2)! —
19f).25

250.05

+1.151(3)! -
+1.IS'I(2) -

+0.5'.)8(3)! +0.597 + 1

+ 1.911(1) +0.911 —

+ 1.3(I3(4)| +1.3(13 —
<+1.70 -;<+1.70 -

dt

dp

en degrés

+0.0(50

+o.o(;aö

+O.IK38

+0.0715

<+0.077

K. La t(3ule première expérieiipe a fouriii des résultats nu pen

erratiques ; la 2*= a été faiissée par la préseiice oocasionnelle dans Ie

tube laboratoire d'nne tracé d'isopentane qni a suffi a élever nota-

blement la températnre critique, tont en abaissant fortement la valeur,

dt
, , , , .

de — — tous les melanges conlenaicnt nu leger exces d'aniliiii', car
d^

Ie ménisque disparaissait au haut du tube laboratoire, mais on était

dans la région criti(|ne avec sa belle opalescence.

.S8*
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T A H T. E A U N°. 5.

Système Isopentane + Nitrobenzol.

1

N^ du Mélange
|
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TABLEAU N°. 6.

Sjstème Hexane -j- Nitrobenzol.

N°. du mélange



ligne tlo plisseinent coupera lii lif^iie r = // ; (huis cc cas il scriiil douc

impossiblc de i^ciidn' les coiistiliiiiiils miscihlcs inriiie aiix |)ressions

les plus élcvéos

liCS deux eas de rcirail oxaiuiiiés (idlrohe.izol -j- lioxaiie c( isopeii-

KifT.

df.

taiie) coiKluiseiit a iiiio coiistatation sciiihlable ; la valcur de assez

élevée anx faihlcs jirossioiis s'abaisse tres rapideineiit pour Ie sysième

iiitrobenzol + isopentane, elle passé de — 0°,()413 a — 0°,Ü20Ü (a

250 atm.); ponr Ie système nitrobenzol -f" hexane, elle baisse de

— 0\0186 H — 0\Ü122 (a 200 atm.); il semble donc que la ligne

de plissemcnt teiide ü devenir [)arallèle a l'axe des pressions et dans

ce cas égaleinent Ie mélange ne pourrait ctre rendii homogene a

toute tempcrature, niême par los pressions les plus élevées; il sera

dt

interessant do vcrifier ce dernior poini sur lui nielaMge dont Ie —
dp

est tres faible déja sous los faibles pressions (Ie système unilino -\- décane

dt
^ , ,

a pour valeur de — :
— 0°,001); c'est ce que j'espcre pouvoir faire

dp

prochainement.

Tja température critique du l"^'' méhinge passé de 32°, 2 sous la

tension de vapeur saturée, a 24°,25 sous uno pression de 300 atm.

— collo du second de 21°,0 a 18°, 15 a 200 atm. — par conséquent,

tant par la \aleur absolue des températures critiques que par leur

variation avec la pression, ces deux courbes sont presque en prolon-

gement l'une de l'autre; entre 1 et 200 atm., Ie systcme nitrobenzol

-j- hexane présente une ligne de plissement presque superposable a

coUe (pio Ie mélange isopentauo -j- nitrobenzol anrait au dela de
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300 atm. on retrouve donc iei les phénomènes de grailalioii si souvent

observés dans une série lioinologue qnand on passé d'nn termean suivant.

L'ensemble des résiiltats ainsi obtenus est d'accord avec des i-echerclics

théüriques de M. Koh.nstamm '"), (|iii ooncernent notaniment la tïvcjueiice

relativa des divers types de courbes de saturation poui' les mélanges

de corps normaux : les systèmes a courbe de saturation coniplètement

fermée sur elle-mème avec deux températures critiques, l'inférieure

et la supérieure, ne seraient pas possibles (on ne coniiait en efï'et

encore aucun mélange de corps normaux oü la courbe de saturation

présente un minimum de solnbilité a température donnée) ; au contraire

seraient possibles les systèmes a point critique de dissolution inférieur

et dont ia ligne de plissement pénètre dans la région critiiiue pro-

prement dite; seraient tres fréquents enfin les systèmes ïl température

critique supérieure, mais aussi bien en cas de retrait (pien cas de

scission, la ligne de plissement afteindrait l'axe des 7'= O.

(,'onclusion : Au cours de ce travail, j"ai décrit en détail les pre-

cautions nécessaires dans une étude quantitative exacte des phénomènes

ci'iliques de dissolution et j'ai aftiré Tattention sur quelques parlicu-

larités intéressantes que présentent les phénomènes : piiénomène de

Cagniard de la Tour sous pressioii variable, effet de vax dfr Lee,

etc.
; j'ai déterminé ensuite d'une maniere exacte la position de la

ligne de plissement de trois mélanges de corps normaux jus(iu'a une

pression de 250 atmosphères.

Laboratoire de physique AmstiTil/im, Octoltre 1910.

de rUniversité.

') J. Timmermans et Ph. Kohi>stamm, Verslagen Kon. Akad. van Wetenscli. Am-
slerdam 1009-10, p. 267—

-) J. Timmermans, Zeitschrift fiir pliysikalische Chemie, lome 5S, 129. 1907.

^) J. Timmermans, Bulletin Société Chimique de Bclgique, tome 24, p. 244, 1910.

*) Bradley et Brown, .Journal of pliysical Gliemistry, 8, 37. 1904.

Kamerlingh Onnes et Braak, Deze Verslagen, 1907— '08, p. 890.

") Travers et Usher. Proceedings Royal Society, A, 78, p. 204, I90(i.

") KuENEN et RoBsoN, Philosopliical Magazine, VI, (i, p. 039. 19(i:!.

"j Lehrbuch der allgemeinen Chemie, II, 2, 671.

**) BücHNER. Dissertatie, Amsterdam, p. 19. 19üj.

'•>) Van der Lee. Dissertatie, Amsterdam, 1898, el Zeitschrifl füi physikalisehe

Chemie, 33, p. 628. 1908.

10; La première partie de ces recherches sera l/icntöt publiée dans la Zeilscliiilt

für physikalische Chemie.
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Natuui'kunde. Do llccr K.\\ii.iii,iN(.ii <)nm;s bicdl aan Mcilc-

cleeling N". 118'' uit het Natiiiirkiinilij!; Laltoratoriiim te Leiden
;

|[. K.\MKKi,iN(iii Onnks en (.!. A. CitoMMKi.iN : ,J.wtli.i'i-i)i('.n run,

(('natoniii/c (/(isscn en. huim' hinaive mcni/si'/s. \ll. /sd/licriDint

van ar(]on tn.isc.lien -f-
20' C. en — 150' C."

§ 1. Reeds in de eerste niedcdeeling ') ijelrcHendc liel lang te voren

aangevangen ondei'zoek van isol hermen van gassen bij hige tempe-

raturen, werd dj» de wenseiielijkheid gewezen het argon en het iielium,

waarbij thans ook het neon ') gevoegd kan worden, te onderzoeUcu.

Terwijl echter reeds in 1907 melingen omtrent het helium konden

worden niedegedeehl "), werden deze omtrent argon eerst veel la(er

mogelijk, nl. toen in Ji(Oi> op de onlangs bosehreven wijze') een

voldoende hoeveelheid argon (±25 L.) mei niet meer dan 0.1%
bijmengsel was verkregen. De graad van zuiverheid van dit gas is

voldoende Ie aehlen voor isollierm-l)ei)alingcn.

Met iielzelfde gas, dat voor deze bepalingen gediend heeft, werden

de dampspanningcn en hel kriliseh punt '), lienevens de eoëxisteerende

vloeistof- en dampdichthedcn '^^ bepaald.

liij de bepaling der isothermen van argon, die hieronder zullen

worden medegedeeld is evenals bij die van waterstof"] gezorgd voor

eene doelmatige verdeeling der bepaalde punten over elke isothcrm

en eveneens voor eene rationeele keuze van de tempci'aturen van

deze. Doch de gedaante der isothermen maakte het wenschelijk, de

te bepalen punten, niet zoo sterk als bij de waterslof-isothermen

geschied was tot normaal-plaatsen samen te dringen.

De punten van elke isotherme zijn te verdeelen in groej^en, aangezien

men met éénzelfde reservoirlje niet alle gewenschte dichtheden kon

bereiken. De verschillende groepen, die later tot één enkele isotherm

moesten vereenigd worden, werden, door instelling van den druk

in den cryostaat zoo\eel mogelijk bij dezelfde temperaturen waar-

genomen, om daarna met behulp van graphisch bejiaalde waarden

van tol dezelfde temperatuur herleid te worden. Deze her-
dt

leidingen konden bij de argon-isothermen niet met zoo gioote zeker-

heid uitgevoerd worden als bij de waterstof-isothermen, aangezien

1) Zill.versl. Maart 1901. Gomm. No. 69.

"-) Zitt.versl. Juni 1909, Gomm. No. 112.

") Zitt.versl. Dcc. 1907 en Maart 1908, Gomm. No. 102, a, b on c.

•') Zitt.versl. April 1910, Gomm. No. 115.

5) Ziltversl. Sept. 1910 Gomm. No. 118a.

") Zitt.versl. Dcc. 1906. Gomm, 97«, .liuii 1907 Gomm. No. 99o, Nov. 1907,

Gomm. No. 100.
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bij deze laatste de teniperatiuir-verschillen beneden 0^.2 bleven, terwijl

bij de argon-isotherraen in eidvcle gevallen verschillen van ruim 0°.4

voorkwamen.

Dat de punten waargenomen bij zeer dicht bij eikaar liggende

temperaturen, alle op één temperatuur worden teruggebracht is vooral

daarom van veel belang omdat dan zouder veretFening met andere

isothernien de individueele viriaalcoëlilicienten ') voor elke isolherm

berekend kunnen worden.

Nog eene andere omstandigheid was oorzaak dat de ai-gon-isothermen

in nauwkeurigheid onder de walerstof-i.solhermen zijn gebleven.

Reeds vroeger ") is er op gewezen, dat met reservoirfjes beneden

5 cm', de vereischte nauwkeurigheid (Vi„„„ ^i V^ooo) "'*5' '^on bereikt

worden. Het feit, dat een vrij groot aantal puuleu bepaald zijn met

een reservoirtje van 27s cm'., geeft dan ook eene verklaring van de

minder groote nauwkeurigheid van vele punten.

Het volgend lal)eKe*je geeft de ruwe waarden der volumina in

cm', van het groote reservoir in de [)ersbus en van het reservoirtje

op lage temperatuur bij de verschillende series.

Series.
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C = drie ijzeren buizen i) met een mengsel van OO'Vj calcium-carbied en lO"/,,

cliloorcalcium, verhit in oen colvpsvuur ter absorptie v;in zuurstof en stikstof.

D ~ een porcoleinen buis met kopcroxyiie, veiiiit in oen (iieiniscben verbriindings-

oven, om koolwaterstoiïen (voornamelijk acelyleeii) te verwijderen.

£ = 2 droogbuizen met kali en pliosplior|)entoxyde.

p = een kwikstraalcirculaliepoinp (meer uitvoerig op fig 2).

G = Töplerpomp met oliegasbouder om hel verwerkte gas af te pompon on

op te bergen.

Bij het circuleeren worden de kranen Cj en Co gesloten en volgt het gas verder

den weg door de pijltjes aangegeven.

Fig. 2. '^

(JireulatielüCcStel voor hel iiieiiusel van IIkmim;!,.

A = ijzeren buis met bet mengsel van IIempel, verhit in oen cliemischen ver-

brandingsoven (ab.sorptie van stikstof).

B = buisje van hardglas met kopcroxydc in een klein oventje verhit (absorptie

van sporen van koolwaterstoffen, die uit het mengsel vrij komen).

C = 2 drooglorcns met kali en pliosphorpentoxydi'.

ƒ) = circulatie-pomp, waarin hot kwik opgevoerd wordt door de Prytzpomp

Dl, gedreven door den electromotor /)j. Het kwik stroomt door geen enkele

kraan; men kan den toestel evacueeren zonder dat er lucht door de pomp in den

toestel kan dringen. De pomp kan werken bij alle drukkingen (onder 1 alm.) in

den toestel ; als do slang van de Prytz-pomp breekt, kan hot gas in den toestel

noch ontsnappen, noch verontreinigd worden.

E = zijbuisjes voor evacueeren en toevoer van gas.

F = een manometer.

G = 2 ballons, ieder van + 5 L. om den toestel inhoud te geven.

H = een dioogbuisje met phosphorpentoxyde

I = een zijbuisje om voor den aanvang liet mengsel van Hempël aan de luclit-

pomp te verhitten en de zich ontv;ikkelende gassen te verwijderen.

J oen zijbuisje over het gezuiverde gas af te voeren. Het wordt dan opgoborgen

in een hoogdrukbusje zooals aangegeven op fig. 3.

Fig. 8. ''

Toestel voor de seheiding \aii argon en neiui dunr getVaclioiiiiecrih^

dislillatie.

A = een hoogdiukbusje met hot aigon, dat nog mot noen verontreinigd is.

B = een manometer.

C = een reservoirtje, omgeven door vloeibare zuurstof, kokend onder sterk

gereduceerden druk; in dit reservoirtje bevriest liet argon. Langs D wordt dan hot

neon, door middel van pipet E afgepompt naar ballon F. Het argon wordt dan

langs G door een Töplerpomp aangezogen. H is de perskant van deze pomp

die het, ouder overdiuk van + 1 atm. in het busje I (in vloeibare lucht kokend

onder gereduceerden drukl perst. Is dat busje vol vast argon, dan wordt het ver-

warmd en het gas stroomt in het voorraadbusje voor zuiver gas J.

^) Gediend hebbende bij de bereiding van helium. Zitt. Versl. Juli 190S, bijvoegsel.

Gomm. no. 108.

-) Zitt.versl. April 1910. Med. 115, eerste deel g 1

3) Zitt.versl. April 1910. Med. 115 eerste deel g ?,

e.
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§ .'5. Wat betreft de gebruikte toestellen, zoowel die voor de bepa-

lingen van het norinaalvolume, als die voor de eigenlijke isotherm-

bepalingen, verwijzen wij naar vroegere niededeelingen '). Eene ver-

betevi]ig bestond liierin, dat de aflezingen geschiedden met een kijker

voorzien \an een ocnlair-mieronieter, waardoor de aflezingen nieei-

dan dubbel zoo snel konden geschieden dan wanneer de nonins van

den kathetometer werd gebruikt. De druk- en teniperatnurmelingen

geschiedden op volkomen dezelfde wijze als bij de bepalingen van

dampspanningen enz. -) Wat daar ter plaatse opgemerkt werd geldt

ook hier. De druknietingen beneden 20 atm. geschiedden met den

open slandaardmanumeter '').

Wij l>etnigen gaarne onzen hartciijkcii dank aan Mej. G. L. Lorentz

en <lon Heer W. J. \w. Ha.\s, door wie lie temperatuurbepalingen

\erricht on berekend werden, bene\'ens aan de Heeren Dr. C. Doiis-

MAN Ju. en (t. Ho].st, die de metingen met den 0|)en manometer

ten uit\oer brachten.

§ 4. Ook over de berekeningen valt in beginsel weinig nieuws

te vermeiden. Wij kiumon verwijzen naar vorige mededeelingen ^). De

isotliermen bij -j- 20^ C. en 0° C. werden 't eerst berekend met behulp

van nitzettingscoefficienten ontleend aan eene vroegere mededeeling*)

voor zuui-siof: zuuistof en argon toch hebbeu kritische grootheden,

die zeer weinig van elkaar afwijken. Hierna werden de coëfficiënten

Aa en Vj.i van de empirische toestandsvergeHjking "] in eerste

benadering berekend, terwijl voor Ca met behulp der kritische

grootheden ^) uit het stel gereduceerde coëfficiënten VII. 1. ')

een waarde werd berekend. Door middel van de zoo verkregen

vergelijking werden de uitzettings-coefücienten bij verschillende dicht-

heden lierekend, en hiermede de isothermen-berekeningen herzien.

Met deze isothermen in 2''^' benadering werden de coefTicienten in

2^^ benadering overgerekend. Eene derde benadering bleek voor dit

doel niet noodig te zijn.

De nitzettingscoefficienten bij lage temperaturen, noodig voor de

i; Zitt.versl. Maart 1901, Gomm. No. 69, Zitl.versl. Maart 1902. Goram. No. 78,

Zitt.vcrsi. Juni 190G, Goiniii. No. 94/", Zitt.versl. Dec. 1906, Gomm. 97a.

-) Zitl.versl. April 1910, Gomm. No. 115.

3) Zitt versl. Oot. 1898. Gomm. No. 44.

-t) Zitt. versl. Maart 1902, Gomm. N». 78, Zill. versl. Dec. 190ö, Gomm. N". 97a.

'') Zill. versl. Maart 1902, Gomm. N". 78.

«) Zilt. versl. Juni 1901, Gomm. N». 71.

7) Zilt. versl. April 1910, Gomm. N'. 115.

») Suppl. N". 19. (Mei 1908) pg. 18.
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(veel kleinere) correcties voor de glazen capillair in den cryostaat

werden aanvankolijU mot lieiiul]) van de wet der overeenstemmende

toestanden ontleend aan de isotliennon van koolzuur van Ama(;at ').

Later, toen ons reeds een deel van licl waarnt'nuii^sinatoriaal ten

dienste stond, werden de nitzettingscoeflicienten, ot' liever de diclit-

heden, waarmede in dit geval gemakkelijker te werken is, langs

gi'a|)liisclion weg afgeleid. De naiiwUeiiriglieid, op deze wijze bereikt,

bleek voor dit doel volkomen \()l(l()ende te zijn. Voor alle isotliermen

bleken de 2" benaderingen voldoende.

Van de isollicrm bij -j- J i°.2 ('. van Ramsay en Travers') hebben wij

bij de berekeningon geen gebruik gemaakt. Deze waarnemingen toch

vertoonden in vergelijking niet de onze znlke zondei'linge afwijkingen,

dat wij er geen vertrouwen aan konden schenken.

§ 5. De vilk-orn.ftcn zijn samengevat in de volgenac tabellen. De
eerste kolom be\at den datum van waarneming, de tweede de serie,

de derde het nummer, de vierde de temperatuur gereduceerd op de

Kelvinschaal "i eu \erminderd met 273°. Oil de vijfde de druk in

atmospheren {p), de zesde de diciilheid uitgedrukt in de normale

dichtheid (<//i), de zevende het product van p met het volume)! uitge-

drukt in het normaal volume {piw) en de achtste de waarden van va-

De waarnemingen waarvan op de een of andere wijze gebleken

is, dat zij minder nauwkeurig zijn dan de overige, zijn tusschen vier-

kante haken geplaatst.

De waarnemingen nief •» gemerkt zijn contrólewaarnemiiigen,

verricht na atloop dor metingen toen de onzekere aanwijzingen van

een der nietaalmanometers ons een oogenblik deden vermoeden, dat

er aan do drnkmoting iets haperde. Uit de tabel der afwijkingen in

de volgende § blijkt dat deze \rees ongegrond is geweest.

§ 6. Tei- verkrijging wan eene overzichtelijke voorstelling van

het gebied, dat nu door de zooe\en medegedeelde isotliermen in

\'erband met \'roegere niededeelingen ^) als bekend mag worden be-

schouwd is hierbij gevoegd eene graphische voorstelling in het pv^i-

diagrara van alle waarnemingen.^) Hierin zijn de waargenomen
punten der isothermen voorgesteld door cirkeltjes. Voor de constructie

1) E. H. Amagat. Aiin. d. Chim. et d. phys ("6). 29, Juni ea Aug. 1S93.

-) W. Ramsay en M. W. Travers. Phil. Trans. (A) 197, 47, 1901.

8) Zitt.versl. m 1907. Gomm. N». 101b.

*) Zittingsversl. April 1910. Gomm. 115 en Ziltingsversl. Sept. 1910, Gomm.
N». 118a.

'') Fig. 5.
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Isothermeti van areoii. TABEL \a.

Datum.
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Isothennen van orgon.

Datum. Serie. 1 No.

TABEL lö.

ft» P^A

11 Mei 1910
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Isothermen van areen. TABEL \c.

Datum.
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Isothermcn van argon. TABEL \d.

Datum.
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van de grenslijn verwijzen wij naar de zooeven aangeliaalde vroegere

mededeeiingen. De punten berekend nit de vloeistof- en danipdiclit-

heden zijn door vierkantjes \'Oorgesteld, de door middel van de iso-

thermen geëxtrapoleerde punten door driehoekjes.')

Ten slotte is aan deze mededeeling nog toegevoegd eene grapliisclie

pi- 1

voorstelling der isotliermen in het -- (/a diagram.")

§ 7. /i/ilividueele viriaal-coëficientcn.^)

Door t)erekening van de individueele viriaalcoëfHicicnteii der em-

pirische toestandsvergelijking

, ,

Ba
,
Ca

,
1>a .

Ea
,

Fa

^'.1 '>^ A v^A ^' A v'a

werd getracht de isotliermen voor te stellen.

Aangezien ons niet zooals bij de waterstof-isothermen, metingen

bij geringe dichtheid ten dienste stonden, en dus de waarden van

Aa voor iedere isotherme afzonderlijk niet uit de waarnemingen

konden worden berekend, geschiedde deze berekening door middel

van de formule

Aaj.= Aaq{1 f 0.0036618 d)

nadat eerst Aaq uit de isotherme van Ó' zoo nauwkeurig mogelijk

berekend was met

Aa^=1-Ba^-Ca^
wegens va q=^ ^ voor jjr=:l, terwijl -ÜAq enz. =U gesteld mogen

worden, en verder met

pvA^ =1-Ba^- Ca^
^-^o

,
^^o

''io "'^o

Aangezien nu aan den anderen kant de dichtheden niet groot ge-

noeg zijn om de laatste coefilicienten te kunnen berekenen, werden

voor Ea en Fa en soms ook voor D^ (voorzoover zij in aanmerking

kwamen) waarden berekend uit het stel gereduceerde viriaalcoëfficien-

ten VII. 1., onder invoeging van de onlangs medegedeelde kritische

grootheden. De verdere coëfficiënten werden nu eerst uit een aantal

doelmatig gekozen punten van elke isotherm opgelost en getoetst aan

de waarnemingen.

1) Om de figuur niet noodeloos lang te maken zijn de volumina boven 0.040

weggelaten. De isothermcn van + 20~^.39 C, 0°.00 G. en - 57°.72 G. hadden

dus tot de lijn v , = 0.040 doorgetrokken moeten zijn.

-) Fig. 4.

3) Zittingsversl. Juni 1901. Comm. N». 71.

39
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XVIU. A». 1909/10.
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Individiieele viriaalcoefficienten van argon. TABEL 11.

'A
101 />'j

I W.C^ lUi'Z), U,"<E. W-'FA

+20°, :i'.)



( ,->;i:!
)

Afwijkingen van pv. in percenten van pt)^ <RJ TABEL UI.
,
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Plantkunde. I>r ll<'ci- .Mdi.i, l)ie(ll cciic iriededeclinjj, a;u) \aii

(1(11 llciM' l'li), N'KiisciiAri'Ki.T : ,,/A' oorzaak ilcr roedscll.i'us hij

ecnojt' i>laak'HA'teiiil(: inseclcii."

(Mede aangchodi'ii iloor den IleiT F. A. F. O. Wknt).

1. I'icris liraxsicai: \.. cii /'. /la/mi' I,. De ervaring', oj) luiid- eii

tiiiiiliouwkiiiidiii- «i-obied, licci'l j;,clccrd dat de rupsen der beide voor-

iioeiiidc s()()r((>ii \aii liet j;eslaelil l'ti'ris, liet grooto en liet kleine

koolwitje, iii de keus liarer waardplanten vrij sterk zijn gespecialiseerd.

Terwijl verscldllendc Cnieiferen, vooral gekweekte, liet gewone voedsel

dezer rupsen uitmaken, worden |)ianten uit andere families slechts

bij uitzoiulcriiig door liaar aangevallen ; de meest bekende onder deze

laatste zijn soorten van Tropaeolnni, en Reseda^). Doch juist de aard

dezer beide geslachten wijst den weg bij het beantwoorden der vraag,

door welke chemische bestanddeelen van het plantaardig xoedsel de

keus der /'/Vrw-rupsen wordt bepaald. De glnkosiden, waaruit bij

splitsing niosterdoliën (isothiocjaanalkylen) ontstaan, zijn immers in

hooge male kenschetsend voor de Cruciferen, doch komen juist ook

bij Tropaeolaceae en liescdaceac voor"). Dit wordt trouwens al ge-

leerd door den scherpen reuk dien men, na kneuzing, bij deze planten

waarneemt. Het experimenteele onderzoek bevestigt, zooals hieronder

zal blijken, volkómen dat de genoemde insecten zich in hooge male

door de aanwezigheid van zulke glnkosiden laten leiden bij het

kiezen hunner voedster|)lanten.

Wat in de eerste plaats de Cruciferen zelve betreft, schijnen beide

P/erw-soorten allerlei tot deze familie behoorende planten te kunnen

aantasten. Althans werden de bladeren der volgende soorten, aan de

rupsen in gevangenschap voorgelegd, alle gegeten. Onder deze soorten

vindt men vertegenwoordigers van verschillende inheemsche onder-

afdeelingen der familie -.

Cochlearia Armoracia L.

Sisi/mbriiim officinale (L.) Scop.

,, strlctiisimwii L.

Sinapis arvensia L.

Brassica oleracea L.

Crambe cordifolla Stev.

Barharea vidgam R.Br.

Cardanüne Jdrsuta L.

Capsella Bursa Pastoris (L.) Mncli.

1) Zie bijv. Souauer. Pflanzenkrankheilen. 3e Autl Bd. 3. 1910. p. 398.

-) Litüialuur liierover bij Gzapek. Biochemie der Pflaiizcn. Bd. 2. 1905. p. 232;

en KoBERT. Intoxikationen. 2e Aull, Bd. 2. 1906. p. 539.
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Auhnella deltoldea (L.) DC.

Arabis alplna L.

Erijsiinuni PerofsJciimum Fiscti. et Mey.

Aliissuni saxatile Ti.

Hes))erit viatvonalis L.

Bunias orientalis L.

Docli niet alle soorten worden even gaarne gegeten. Zelfs wordl

Capselld Bursn Pa.siofis, hetzij alleen lietzij tegelijk met een andere

Crucifeer aangeboden, slechts zeer weinig door de rupsen aangetast.

Andere planten dier familie die eveneens minder welkom voedsel

leveren, al wordt daar meer van gegeten dan \i\n het herderstaschje,

zijn Aiihriefia dellokica, Erysinuon Perofsliianum en Sinajiis am'n.^is.

Ten opzichte van dit \erschijnsel heb ik tiisschen P. Brassicae en

P. Rnpae geen verschil knnnen waarnemen. De oorzaak van hun

tegenzin, die waarscliijnlijk in de aanwezigheid van nevenbestand-

deelen te zoeken zal zijn, moet echter nog worden opgehelderd.

Niet enkel de bladeren, ook de bloemen en jonge vruchten der

genoemde soorten worden opgevreten ; in het geval van CocJdeariii

Armoracid bleek zelfs de wortel niet te wtirden versmaad; van de

gestampte en bevochtigde zaden van Bnissica nl(/r(t. L. hebben de

rupsen echter geweigerd te eten.

Glukosiden van niosterdoliën zijn algeniCL-ii verspreid bij ('appa-

ridaceae. Soorten dier familie die werden onderzocht: Capptris

sp/'nosn L., Steriphoma paradoxum Endl., Clcome >tpmosa L. bleken

bij de Ae^^'W-rupsen zeer gewild. In den loop \an dezen zomer hadden

de Cleome's, gekweekt in den Amsterdamschen Hortus, trouwens veel

van hel kleine koohvitje te leiden. De Resedaceae en Tropaeolaceae

zijn hierboven reeds vermeld. Uit de eerste dier beide families werden

Rt'sedii lutea L., li. luteola L., li. nlba L., li. virc/afu F>oiss. et

Reut., aan de insecten gegeven, met het resultaat dat aan die planten

steeds, ofschoon niet zeer gretig, werd geknjiagd. Tropdt'ohnn m(tjas\,.

en T. ]H'reg7'inuiii Ij. behooren daarentegen tot de soorten die het

snelst worden weggevreten.

Nog drie families slaan bekend als gekenmerkt door het bezit van

mosterdoliën : de Moriugaceae, de Limnanthaceae en de Caricaceae.

Over vertegenwoordigers der beide eerste families beschikte ik niet

;

uit de laatste kon Cnrlcu Papaya Tj. worden onderzocht -. de bladeren

dezer plant bleken echter te worden geweigerd.

Nu Averd het gedrag der beide P/V^rw-soorten nagegaan tegenover

een reeks planten, willekeurig uil verschillende afdeelingen gekozen
;

er waren er bij behoorende tot de volgende families : Liliaceae,

Chenoiiodiaceae, Caryoph\ilaceae, Papaveraceae, Saxifragaceae, Rosa-
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ceae, Lcgmninosac, (Icraiiiaccue, Malvaccac, Violaceac, l'ml)cllirorae,

(Tcntianaceae, Horraj^inaceae, Labialac, Ca|)rif()lia('eae, Cncnrbitaceae

en Composilae. Meestal werden de voorgelegde liladcien geweigerd
;

aan enkelen werd een weinig, maar dan ook doorgaans xeer weinig,

geknaagd. Dit was liet geval niet den wortel van JJaucus Caroia

en met de bladeren van een paar Lnthi/rus-aoovien, namelijk L. syJ-

vestris L. en />. latifoUiis L., terwijl Tj. Uthcrosus L., en andere

geprobeerde Tiegiiminosae onaangetast bleven. Daar niets in den reuk

der gegeten Ldtlup'us-hhulcrcn, na kneuzing, aan de aanweziglieid

van mosterdoiiën doet denken, en het voorkomen daarvan in de peen

als uilgesloten mag worden beschonwd, volgl uit deze waarnemingen

dat beide /-'/t'r/.y-rupsen zich I)ij uilzouderiug, en in geringe mate,

ook wel eens aan planten waarin die sloli'eu ontbreken, vergrijpen.

Hoezeer echter deze insecten door mosterdoiiën worden aangelokt,

bleek toen men een i)lad eener iiiel voor hen eetbare plantensoort,

namelijk Apios tuberusa iM('>nch., insmeerde met den brei ot" het sap

eener Crucifeer {Bimias orientaJU), en deze spijs aanbood. Zij werd

terstond aangevallen, en in korten tijd opgevreten. Dat hetzelfde

gebeurde met de bladeren \an andere planten behoeft geen nadere

uiteenzetting, evenals men lichl zal begrijpen dat niet alle soorten

tot dergelijke proeven kunnen dienen. Zoo bleven bladeren van Salvia

oflicinalis. Prunus Laurocerasus, Meni/antkes trifoïinta, ook inge-

wreven met Bunias-^a.p, onaangeroerd; ongetwijfeld wegens de daarin

bevatte, voor de rupsen onsmakelijice bestanddeelen.

Het is trouwens niet noodig het Ci'uciferen-sap op een levend blad

te brengen. Tarwemeel, of stollen van nog eenvoudiger samenslelling,

maïszetmeel bijvoorbeeld, die droog of met water bevochtigd door

de beide P/crw-larven woi'den versmaad, zag ik met gi-eligheid eten

als zij met eenige drnp]iels Bunins-sa,p waren gedrenkt. De excre-

menten der rupsen waren nu bijna wit van kleur, en bestonden uit

een massa niet merkbaar aangetaste zetmeelkorrels. Eveneens gedroe-

gen de insecten zich tegenover iiltreerpapier, dat met Bunias-nap was

geïmbibeerd. Het mikroskopiseli onderzoek der excrementen leerde

dat hierin ongeveer geen ander bestanddeel \oorkwaui dan de door-

eengevlochten papiervezels.

Deze proeven zijn ook noj^c van belang omdat zij bewijzen dat de

ruiisen van Pieris niet enkel door de onges|)litste glukosiden worden

aangelokt, zooals deze in de levende plantendeelen \oorkonieii, doch

dat zij ook de splitsingsproducten zelve opzoeken. Bij het kneuzen

der versche bladeren worden immers de glukosiden ontbonden, en

de mosterdoiiën in vrijheid gesteld. Het is trouwens nog de vraag,

of niet de aanwezigheid eener zeer geringe hoeveelheid \rije mosterd-
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olie in de bladoren de oorzaalc is dat de rupsen worden aangelokt,

f^ij sommige Crnciteren, bijvoorbeeld bij Bunias orii'Dfalis, is een

zwakke, doch (biidclijke reuk naar mosterdolie ook aan liet gave

blad waar te nemen. Het is zeer goed mogelijk dat de larven van

Pieris een dergelijken reuk ook opmerken bij t'nicil'eren die \oor

onze organen renkeloos zijn ; en daar de rupsen aan andere planten

in den regel niet proeven, is liet zelfs vrij dnideiijk dal zij door den

renk aangaande den aard van het aangeboden voedsel moeten zijn

ingelicht. Znlks is nog in hoogere mate noodig bij de vlinders, die

hunne eieren immers eidcel op Crnciteren of de chemisch daarmede

verwante planten leggen, en deze wel ongetwijfeld door den renk

zullen herkennen.

Nu is in alle vorige proeven gebruik gemaakt van planfendeelen

of sappen, waarin allerlei stoffen voorkomen, en heefi men dus nog

geen volledigen waarborg dat juist de ons opvallende bestanddeelen

ook diegene zijn die Pierh zoo bijzonder aanti-ekken. Hel bewijs

daarvan werd gelevei'd door bladeren van Apios tnbercsa en Rosa

te bevochtigen met een vrij sterke oplossing van zuivere sinigrine

(kaliummyronaat), het glukoside uit de zwarie mosterd '). (iretig wer-

den deze bladeren door de larven opgevreten. Hetzij dus dat de

rupsen ook de sinigrine als zoodanig smakelijk vinden, hetzij het

glukoside in hun mond door hun eigen speeksel wordt geputst,

bewezen is hiermede dat deze insecten op de aanwezigheid \an deze

en dergelijke verbindingen in hun voedsel zeer bijzonder zijn gesteld.

Nog een gevolgtrekking kunnen wij uit de \oorafgaande proeven

maken. Koolwitjes bleken namelijk zeer verschillende soorten van

Cruciferen te eten. Het ciiemisch onderzoek heeft echter geleerd dal

niet alle planten dezer familie lietzelfde glukoside iievatten, maar

verscheidene, onderling verschillend door den aard der mosterdolic

die daaruit kan worden vrijgemaakt. Terwijl uit de sinigrine van de

zwarte mosterd de allylverbinding wordt verkregen, leveren andere

Cruciferen een isothiocyaanderivaat waarin een andere alkylgroep is

be\'at. Ook de mosterdolie uit Tropaeolmi) is een eigenaardige (cf.

CzAPEK, 1. c). Het is thans duidelijk dat de rupsen van /Vm.v

verschillende mosterdoliën, evenals de verschillende daaruit ge\ormde

glukosiden, opzoeken. Zij worden blijkbaar door de geheele groep

van stoffen aangelokt.

Deze waarneming heeft ten slotte gevoerd tot de vraag, of wellicht

ook planten, die meer of minder verwante bestanddeelen bevatten,

door de Pieriden zouden worden gegeten. Daarbij werd \oornamelijk

1) Deze stof werd mij bereidwilfig ter hand gcslelil door Dr. X. II. Cohen te

Amsterdam.
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ge<iaclit aan de soorten van hel Kcslaclil Alliunt, waarin geen iso-

tliidcvaanalUvlen, (iocli wel verscliillemie alkylsiilliden vooi'konien,

wier scherpe reuk eenige gelijkenis met (iieii der ('nieiferenoliën ver-

toont. Inderdaad leerde het experinient dat I'. Brassicae en J'. Jiapae

beide de organen van verseliillende Aliium-soorien vrij gaarne eten.

Ik noem o. a. de bolschnhben van A/liiim Ccpn L., de bladeren van

AlUum Povrum L., die van Allium nzureumljGAeh. De rupsen onder-

scheiiien dus waarschijnlijk niet den reuk dezer planten van dien

der Cruciferen, terwijl zij toch andere sterk riekende planten, zooals

Sulriu ofjiciiKills en Mriitlui pifh-ri/d, weigeren.

II. J'j-iophoriis Pdd't L. Do larx-en dezer bladwesp leven ten

koste der bladeren van verschillende Rosaceae, bijvoorbeeld Pnmus-

soorten, Sorlms Aucupa-ia L. en americnna Pursh., Crataeijus

(Avi/acanfha L. Zij zijn in tuinen niet zeldzaam.

De volgende soorten bleken door de larven, in gevangenschap, te

worden gevreten :

Cotoneaster tomentosa Liiidl.

Mes-pUui (jennanica L.

Ainehinclder mihjnris Mrmch.

CralaeguK Oxt/acnntha Ij.

,, Fi/i-ticantha Pers.

Ci/donia vuhjaris Pers.

„ japonica Pers.

Sorbus Aucupnria L.

„ americana Pursh.

Prunus Persica Sieb et Zn cc.

,, avium L.

„ Cernsus L.

„ Laiü'ocerasu.^ I..

„ Padtis L.

Bladeren \an Erioliotrya japonica Lindl., Phothna .•n'rridnta JaiuU.,

en i*/rz«.^soorten (P. Mahis L., P. saUci/oIta h.) werden steeds ver-

smaad. Éénmaal werd een weinig geknaagd aan een blad van J\

liingo Wenzig. Geen enkele soort uit de onderafdeeling der Rosoïdeae

kon door de larven worden gebi'uikt, evenmin uit die der Spirae-

oïdeae. Alle proeven met planten tot andere families behoorende

leverden een negatieve uitkomst ^).

Gaat men nu de samenstelling van bovenstaande lijst na, zoo

1) Sommige handboeken geven voor dit insect nog andere planten op, bijv. de

berk. (Henschel. Die schüdlichen Forst- und Obstbaum hisekten, 1895, p. 244).

Ook hiervan weigerden mijne larven eclitcr te eten.



( rm )

blijkt daar duidelijk uit dat de planteu, die Priophorus Pad/' gaarne

als voedsel gebruikt, alle behooren tot die soorten, waarin een am^'g-

daline-ac'htig glukoside aanwezig is, ja, waarin een dergelijk gluko-

side ovei'vloedig genoeg voorkomt om bij hel kneuzen der bladeren

den reuk naar benzaldehyde en HCN Ie laten \vaarnemen. Ofschoon

andere Rosaceeën, ook onder de geweigerde soorten, eenig blauw-

zunr bevatten, bijvoorbeeld Spiraeri, Kerria, Pirus-soorten '), zijn

deze veel minder rijk aan dit beslanddeel dan de meeste \orinen

van Pj-iüuis, Crataegus, enz. Va\ ook de talrijke andere planten,

waaruit men in den laatslen lijd blaiiwzuur liceft kuinien afscheiden,

bevatten dit gewoonlijk slechts spoorsgewijze. De exotische HCN-rijke

plantensoorten ben ik niet in de gelegenheid geweest aan Priophorus

voor te leggen. Doch \an Tkcdictrvm, Sanibucus, lii/jci-movien, alle

bekend als bevattend een geringe hoeveelheid dezer zelfde stof, vraten

de larven niet.

Ten einde het bewijs te leveren dat de glukosiden, waaruit bij

splitsing benzaldehvde en blauwzuiu- t)ntstaan, inderdaad hel bestand-

deel voorstellen dat de voedselkeiis van J'j-/(ijt/i(ii->is-\av\Qu bepaalt,

werden verschillende bladeren van niet eetbare soorten bevochtigd

met een oplossing van amvgdaline uit bittere amandelen. De proeven

slaagden volstrekt niet zoo geregeld als bij Pieris die niet sinigrine,

ten deele omdat de larven met vocht bedekte bladoren ongaarne

bleken te eten ; toen echter len slotte bladeren eenvoudig met wat

droge amjgdaline werden bestreken, gelukte het, zij hel ook na eenige

dagen wachtens, de insecten aldus behandelde Apios-biadeven te zien

aantasten.

Bladeren \an Apios, Fragm-'ui, liosn, ingesmeerd met een brei van

gekneusde bladeren van Prunus (iviam, werden insgelijks gegeten,

zoodra de brei eenigszins was opgedroogd.

111. ( lastrouk'a virldalu (Joerz. Een keverlje, waarxan zoowel

larve als imago zich voeden met de bladeren van A'wj/u'.t'-soorten.

In den afgeloopen zomer kwam hel insect, iu den Amsterdamschen

Hortus, voor op Oxyria digynn llill. en llumex scutatus L. Vorige

jaren hadden de beschadigingen iu hel Polygoneeën-perk vaak grooter

nitbreiding, en waren benevens Ruinex, ook wel eens de bladeren

der gekweekte liheuin-soorten door dit insect \ol gaten gevreten.

De bekende zure eigenschappen van het celvocht der hierboven

genoemde Polygoneeën wettigden de vraag, of Gastroidea niet

speciaal planten zou opzoeken die rijk zijn aan oxaalzuur of zure

1) Zie bijv. de lijst van HGN-houdende planten, door M. Greshokk medegodeeld

iü Buil. des Sciences pliarmacolog. lome 13, 190G, p. 598 vgg.
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oxalaloii. Eii inderdaad, ofsclioon de keverljes een v.vev bijzondere

voorliefde voor bladeren van Ri/DW.r, (Xri/riu en lilwittn toonen,

toeli elen zij ook een weiniu; \an de bladeren en bloemen van licfioiiia

{luanicdtd C'els., tiiberosn I.ani., ririviritlid A. I'ielr. e. a.) Bladeren

van (Iviilis (jl.oi'i/)Uii(/ii i-elini., I): jijhi Lmld.) werden daarenlef^cii

steeds geweigerd. Ik moei eoliler doen opmerken dat wegens liet

vergevorderde jaargetijde de laatste proeven nog enkel met imagincs

konden worden genomen. Deze versmaden ook l'ortuhiai, Cclosin,

Seduin-soorlcn, en vreten sloclits weinig; van /'ii/j/i/ninii/i (cii.yii(/i(/iiiii

Sieb. et Znoc. b.v.).

Ook bij dit inseet kon het reelitstroeksehe bewijs worden geleverd

dat hel voorkomen ecner bejiaalde slof in de |)lanlen beslist of deze

al dan niet als voedsel dienst knniien doen. liladeren van Ldllijini-i

tii/lvcsfri.i werden verseli nooil gegeten, doch lierliaaldelijk kon worden

waargenomen dat keverljes ei- aan knaagden, als zij van Ie \-oren

eenigen tijd waren gedompeld in een normale oplossing van o.xaal-

znur. Bij gebrek aan materiaal, dcKjr hot verdwijnen dei' laatste

kevertjes, kon niet meer worden onderzocht of deze algemeeinloor de

zure reactie worden aangetrokken, dan wel nitsinilend op oxaalzuur

aangewezen zijn. In den aanstaanden zomer hoop ik dat te kuimen

uitmaken, en dan tevens na te gaan hoe Gastroidm zich gedraagt

tegenover planten, waarin andere organische zuren lappelzuur, cilroen-

zunr^ in aanzienlijker concentratie voorkomen.

Plantkunde. — De Heer Moll biedt eene medcdeeling aan van

den Heer En. Yerschai-tki.t : HiH incchniiisDic diT ird/rrajjitKDic

door de zaden der Cucurbitaceei'n.

(Mede aangeboden door den Heer F. A. V. C Went )

De zaden der Cucurbitaceeën onderscheiden zich over het algemeen

door de snelheid waarmede zij water opnemen. Sterk is deze eigenschap

ontwikkeld bij de gewone culluur-variëteiten \an de soorten Cucur-

h'da Pepo L. en Cueurbita maxima Duch., onze pompoenen of kale-

bassen. In nevenslaande figuur (fig. 1) vindt men de curve afgebeeld

der gewichtstoenarae, gedurende de eerste uren, van het in water

gelegde, luchtdroge zaad der \ariëteit : groote gele centenaarskalebas,

en daarnaast dezelfde curve voor een variëteit van Vicia Falm L., de

Mazagan-tuinboon. De bepaling geschiedde door de zaden van lijd

tot tijd uit het water te nemen, oppervlakkig met filtreerpapier af

te drogen, en te wegen. Zij werd verricht mei een klein getal zaden
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zoodat, vanwege de individueele verschillen, herhaling tlei- proef

krommen oplevert die zich niet geheel met de hier afgebeelde dekken.

]Men kan zich echter gemakkelijk zelf overtuigen dat haar algemeene

vorm dezelfde blijft, en het opmerkelijk verschil tusschen de curven

van pomiioenzaatl en tiiinboon steeds \oor den dag komt.

Terwijl dus bij Viciu Fahi de gcwichlsloename in den eersten lijd

een zeer geleidelijke is, vangt zij bij Cucuvbita /'e/io met een zoo

groote snelheid aan, dat reeds na het eerste uur 347» van het droog

gewicht, in de proef van fig. 1, aan waler was opgenomen : dit is

een derde gedeelte ongeveer van de lolale hoeveelheid welke dit zaad

bij machte bleek vast te leggen.

Ook in de eerste minuten is de waleropname reeds bijzonder sterk.

Zij is in lig. 2 voor dezelfde variëteit (gele centenaar) gra|)hi.scli

voorgesteld. Zooals men ziet werd in twintig minuten meer dan 257„

van het luchtdroge gewicht van iiet zaad aan water geabsorbeerd.

Voor een zoo snelle en aanzienlijke absorptie ligt liet voor de

hand de zaadhnid in de allereerste plaats verantwoordelijk te stellen.

Inderdaad wordt de zaadhnid van Cucuröitd, in tegeiistelling niet die

van vele andere zaden, met name die \an Vicia, oogeiiblikkelijk

bevochtigd. Als men een liriippeltje water op het zaad neerlegt,

erkent men aan het donkerder worden der witte oppervlakte, rondom

den waterdruppel, dat de vloeistof iloor het weefsel, evenals door

ongelijmd papier, wordt opgezogen.

Dit veroorzaakt dus de .wi:J!<> iinbibitie. Doch ook dat in korten



( 602 )

tijd ecu zoo ijroote hoevccllicid walcr wordl vaslgplcsd, is een gevolg

van (Ie eigenscliappcn \aii do /.aadiniid, zooals iiliii<l uil oen verge-

lijking tosscbcn de waloropnanie van liet |H)iM|)(R'ii/,aaii in zijn gcliecl

fn van den uil de harde (esila losgeinaalvten zaadkeni. Deze laatslc

is gernakUelijk vi'ij to |)raepareeren, en beslaal dan in lioofdziiak

nil de kiem, omgeven door oen dun, ^rijsgroen, vast niet do kioni

verbonden vlies.

Dergelijke zaailkernon \an de gele cenlonaai'skalehas namen op:

na 1" 4" 24" 50'

uater «»/„ 20V„ 367,, 427„

lorwijl, in denzeifdcn tijd, liet gelieele zaad absorbeerde:

':J47„ 48\ 867, öt57o

en ook daarna bleet' tlit aanzienlijke verschil beslaan. Hedeid^t men

nn dal de zaadliuid niet meer dan 7„ lot '/^ deel van hel zaadgewioht

nilmaaki, zoo volgl uit bovenstaande verliondingen dal de zaadiinid

betrekkelijk zeer rijk aan water irioet worden. Inderdaad leerden

direelc bepalingen dat een losgemaakte en in water gelegde testa van

Cucurbita l'i'po: variëteit Conrge gaufrée, een variëteit die minder

water absorbeert dan de oontenaarsKalebas, ten slotte J947„ in

gewicht was toegenomen. I>ij de gele centenaarskaiebas bedroeg de

gewichtstoename zelfs 22cS"y,, . Vei'gelijkl men verder de absolnie

hoeveelheid water die een zaadkern kan \astleggeii met hetgeen de

zaadhuid van datzelfde zaad opneemt, zoo blijkt de laatste qnantileit

de grootste te zijn. Bij Conrge gaufrée, waarvan eenige zaden geiniil-

deld 0.25 gr. water elk opzogen, bevatte de zaadhuid van één zaad

gemiddeld 0.16 gr. water.

Wij willen uu nagaan, door welke eigenaardigheden van den

anatomischen bouw de Cucurbiia-zaadUmd iu staat is zooveel water

vast te houden. Daartoe kunnen wij gebruik maken \an de nauw-

keurige beschrijving, door F. v. Höhnel gegeven {Sitzun'jsher. K. Abtd.

Wl^s. Wien. Malh. nat. Cl. Bd. 73. Abt. I. 1876. p. 2ii7). Naar

deze verhandeling, en de er bij behoorende platen, zij voor de bizon-

derheden verwezen, hier zullen enkel die anatomische ijirichtingen

ter sprake komen, die voor de wateropname beteekenis kunnen

hebben.

Het dunne doorschijnende vliesje (laag I v. Höhntj.), waarxan men

dikwijls nog enkele stukken aan de op}iervlakte van het zaad beves-

tigd vindt, en dat de binnenlaag van den vruchtwand voorstelt, kan

hier buiten beschouwing blijven, omdat het zoo gemakkelijk loslaat

en voor de inibibitie van het zaad zonder belang is. Daarentegen is

de structuur der opperhuid (laag II v. H.) in hooge mate geschikt

de wateropname te bevorderen. Deze laag beslaat uil langgerekte
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prisraalLsche cellen, zonder ciitinila, zonder inliond, wier wanden

in water zeer sterlc opzwellen, zoodanig dat \'olgens v. Höhnel's

metingen de lengte dezer cellen in drogen toestand slechts 30 fx be-

draagt, doch in water tot 300 ;t aangroeit.

De aanweziglieid dezer opperhuid verklaart dat het zaad zich zoo

gemakkelijk bevochtigt. Een andere vraag is echter, oi' alle weefsels,

die de zaadluiid samenstellen, aan het vastleggen van water in gelijke

mate deelnemen.

Afgezien van het biiinensle. dunne vlies, uit binnenste integument,

peri- en endosperm bestaande, dat de kiem omgeeft en daarmee vast

verbonden is, kan de zaadhuid van Cncurbita Pepo en maxima \\oix\en

verdeeld in vijf lagen. De beide buitenste hebben wij nu leeren kennen.

Daarop volgt naar binnen toe een weefsel, 4 tot 6 cellen dik, opge-

bouwd uit kleine elementen met vrij dikke waanden (laag III). Laag
IV is de sclerencliymlaag, samengesteld uit een enkele rij harde,

dikwandige, in vorm zeer onregelmatige cellen ; zij is het die de

stevigheid aan de zaadhuid vei-leejit. Laag V ten slotte is een sterk

ontwikkeld sponsweefsel, uit met lucht gevulde, en door talrijke

intercellulaire ruimten gescheiden cellen gevormd.

Dit sponsweefsel maakt al terstond den indruk uitnemend geschikt

te zijn om groote hoeveelheden water door capillaiiteit vast te houden.

In hoever dit weefsel, en de overige weefsels der zaadhuid, aan het

verschijnsel deelnemen, zullen wij trachten quantitatief te bepalen.

Door afkrabben met een mes zijn de lagen II en III gemakkelijk

van het zaad te verwijderen: daarbij komt de bruinachtige scleren-

chjmlaag voor den dag. Doet men dit deels op luchtdroge, deels op

met water gedrenkte zaden, zoo kan het gewichtsverschil leeren

hoeveel water deze beide lagen samen vastleggen. Op dezelfde wijze

laat zich, van een afgeschilde zaadhuid, de sponslaag (laag V) ver-

wijderen, en door vergelijking \an het gewichtsverlies bij droge en

geimbibeerde zaadhuid het watergehalte afleiden. Ten slotte is ook

nog laag IV, de sclerenchymlaag, te isoleeren en kan hare wateropname
afzonderlijk worden bepaald.

Bij zaden der variëteit Courge gaufrée kreeg ik langs dezen weg
de volgende uitkomsten.

Lagen. Drooggewicht. Gewicht van opgen. water.

II—III. 0.02 gr. 0.02—0.03 gr.

IV. 0.02—0.03 gr. 0.02 gr.

V. 0.01 gr. 0.08—0.10 gr.

Zoo is dus de groote beteekcnis van de sponslaag als waterreservoir

aangetoond. Dit water wordt grootcndeels capillair opgezogen, terwijl

de lucht, die de cellen en de intercellulaire ruimte vult, wordt ver-
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drongen. Daarmede slaat iii verband dat poiupocnzaad, liirlitdroog in

water geworpen, l)oven diijft, docli na eonigen lijd op den bodem

/.inUl, als een vuidin'iidc lioevcellieid Inchl uil de sponslaag is ont-

weken. Bij Courge ganfire is (Ut il(^l ge\al z(Jodra de oi)genomen

hoeveellieid water 50—60"/,, van liet biclildroge zaadgewiciit bereikt.

Hel sciiijnl nu a priori zeer aanneniobjk dal de biolit een nitweg

vindt door den Iiiins van liet zaad. Daar is iiamebjk een opening

waardoor de inlerceihdaire rnimten van hel sponsweefsel met de

bnilenbiclil in vc-rbinding slaan : de sleeneellenlaag is op de hoogte

van den liikis ondcriiroken [w IhniNEi,, l.c. p. ;{15j. indei'daad ziel

men nil den hihis van een ondei' walor gedompeld zaad hichibclicn

ontsnappen, zij bet (i()k langzaam en niet zeer overvloedig. F. Nou,

heeft er dan ook al op gewezen, dat deze inrichting de watei-opnanie

der Cucurbita-ziulo.n kan bevorderen (Landw. .lahi'b. Hd. 30, Erg.

Bd. III, J902, p. 150; voetnoot). Doch in hoever dit werkelijk

plaats heeft diende experimenteel te worden onderzocht. Te dien einde

werd de gewiolitstoename in watei' xei'gcleken bij zaden met open,

desnoods nog wat verder opengemaakten hilns, en zaden wier hilns

is afgesloten door middel van zegellak of was. Het bleek nu daarbij

dat de beleekenis van den hilns niet bijzonder belangrijk is. De

wateropname wordt door het afsluiten van den hiiusmond slechts

weinig vertraagd ; de verschillen tiisschen behandelde en onbehandelde

zaden vallen dikwijls binnen de grenzen der individneele variaties;

en ook bij zorgvuldig uitgezochte, oogenschijnlijk vergelijkbare zaden

is het onderscheid wel gewoonlijk ten gunste van die met open hilns,

maar steeds betrekkelijk gei'ing.

Een enkel voorbeeld zij aangehaald

:

3 zaden van Courge gaufrée, onbehandeld, wegen luchtdr. 0.76 gr.

,, ,, wier water hilus door was is afgesloten ,, ,, 0.77 ,,

na 24 nur in water te hebben gelegen wegen zij resp. 1.17 en 1.15 ,,

dft 1 "^T 1 94-

Dit is dus een wateropname na 48 uur van ,, 77.6 ,,61.0 %
Het hier optredende verschil behoori tot de aanzienlijkste die

werden waargenomen.

Hoogst waarschijnlijk vindt dus de luciil, die uit de sponslaag

wordt verdreven, een nitweg door de zaadhuid heen. Daarom is

het ook, ongetwijfeld, dat zaden met dichtgemaakten hilus in liet

algemeen niet langer drijvende blijven dan de oniiehandelde. Daar-

enboven kan men zich rechtstreeks overtuigen dat hel water niet

merkbaar door de opening in den hilus binnen dringt. Zelfs als men
dezen mond nog wat wijder maakt, en hem dompelt in een kleur-
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stofoplusüing, l)ijvoorljeeld 0.J°,'„ melhvleeiiblauw in water, zouflat het

spoiis'.veefsel aan den liiliis met de vloeistof in aanraking kome,

wordt deze laatste slechts niterst langzaam capillair opgezogen. Na

24 nur blijkt zij ternauwernood in de zaadhuid te zijn opgestegen.

Door de oppervlakte van liet zaad wordt de gekleurde vloeistof

daarentegen snel opgenomen, en ook in dieper lagen diifundeert zij

zeer spoedig.

Anders is het als men het zaad met den liilus dompelt in een

vloeistof wier oppervlaktespanning geringer is dan bij water, bij-

voorbeeld in aikohol. Zulk een vloeistof wordt immers door capillaire

werking veel sneller opgezogen (zie o.a. L. Errera, Huil. Soc. belg.

mier. t. 13, 1H86, X". 3 en Ree. Inst. botan. Univ. Bruxelles, t. 2,

1906, p. 111). Een oplossing van methyleenblauw in aikohol dringt

bijna oogenblikkelijk den hilus binnen, en vult in uiterst korten tijd

het gansche sponsweefsel. Mooi is dit te zien als men bij een droog

zaad een stukje zaadhuid wegsnijdt aan het uiteinde, tegenovergesteld

aan den hilus, en dezen laatste in de oplossing houdt. Na enkele

seconden reeds dringt de blauwe vloeistof tot boven door, terwijl de

buitenlaag ongekleurd en droog blijft.

Om dezelfde reden ontwijkt uit den hilus van een in aikohol ge-

worpen zaad een veel sneller stroom luchtbellen dan in water het

geval is. Ook de wegingen geven aanzienlijke verschillen. Een
kalebaszaad, met den hilus alleen in aikohol gehouden, neemt in een

minuut 0.04—0.05 gr. aikohol op; terwijl in denzelfden tijd nauwelijks

0.01 gr. water wordt geabsorbeerd, en dan nog wel gedeeltelijk door

iuibibitie van de buitenlaag. Alkoiiol imbibeert de buitenste weefsels

der zaadiiuid slechts weinig; een zaad, geheel in aikohol gedompeld,

zoodat de hilus alleen boven de vloeistof uitsteekt, neemt in een

minuut 0.01—0.02 gr. op; in water wordt, onder dezelfde voor-

waarden, in denzelfden tijd ongeveer 0.05 gr. opgezogen.

In de zaadhuid van 6'. Fepo en C. maxima loopt langs den
smallen rand, en geheel rondom, o|) de buitenste grens van de spons-

laag, een met lucht gevuld kanaal, dat aan zijn binnenzijde den
vaatbundel bevat, en bij den hilus, links en rechts, door een o])ening

uitmondt (v. Höhnel, l.c. p. 317). Bij de hierboven vermelde proef

met gekleurden aikohol is het langs dit kanaal dat de vloeistof het

eerst opstijgt, om zich \an daaruit in het sponsweafsel te versprei-

den. Het is dus denkbaar dat het rondondoopende kanaal in de

capillaire opstijging een overwegende rol vervult. Om dit uit te

maken werd l)ij eenige pompoenzaden, op halve hoogte, en aan
weerskanten, een stuk zaadhuid op zoodanige wijze weggesneden dat

het kanaal links en rechts onderbroken was. Ook nu werd, evenals
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iii dt' vori;;o proef, ecu stukje zaadliiiid aan hel ronde iiilcinde van

liel zaad verwijderd, en de lulus in l)lan\v t;eUienrdeii alkoliol ^c-

doinpcld. Of^elioon de vloeistof tlians nog alleen door het spoiis-

weefsel tot l)Oven toe kon dooi-drinpen, deed zij dil oiij^eveer even

snel als in zaden met niet dooriiroken kanaal; vcrscliillcn van eenig

belansr lieten zieli niet waarnemen.

Uin een dcnkl)eeld te geven van de snelheid dei- walerin)bil)ilie

bij de zaden van andere Cnciirbilaceeën, wordt in de volgende tabel,

voor een zeker iumlal soorten, de gewiehtsloenanie vernield, uil-

gedrukt in procenten van hei drooggewicht, die de zaden vertoonen

na éen uur lang in water Ie hebben gelegen :

Acanlhosiciioa liorrichi Wolw. 'J4.0

Momordica Charantla L. 9.6

Liijf'a cijUndricn Roem. 4.1

Citndhis vidijaris Sclii-ad. (met zwart zaad) 25.6

„ ,, ,, (met rood zaad) 14.4

„ ,, ,, (Amerik. citroen) 16.4

Cucumis sativus L. (Kxcelsior) 13.9

„ „ ,, (Indische reuzen nel-koinkommcrj 24.4

Cucumis Melo L. (cantalonp uit Algiers) 20.4

Benincasa cerifera Sa\i. 71.4

Laf/enana clavata 26.1

TrkhosmUhes Angiiina L. 13.8

Cucurhita Fepo L. (gele centenaar) 33.7

,, „ ,, (mirakel) 18.2

,, argyrospermn 82.5

„ melanosperma A Br. 16.3

Uit deze tabel blijkt dat de imbibitiesnelheid der zaden bij de ver-

schillende soorten zeer uiteenloopt. De eigenaardigheden van den

bouw der zaadhuid, die deze verschillen verklaren, zullen hier niet

voor alle genoemde soorten worden uiteengezet ; slechts op een paar

meer in het oog loopende gevallen moge de aandacht worden gevestigd.

Twee soorten slechts winnen het van Curcurbitn Pepo wat de

snelheid der wateropname betreft : dit zijn Benincasa cerifera en

Cucurhita avffi/rosperma. Deze beide zaden leggen ten slotte zeer aan-

zienlijke hoeveelheden water vast ; na 4 of 5 dagen bereikt de

gewichtstoename bij Benincasa 130"
'„, bij 6'. anjiirosperma zelfs

1507o '^^11 het aanvankelijke gewicht.

De zaden van Benincasa, blijken bij niikroskopisch onderzoek een
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bizoiider dikke laai;- sponsaclitig weefsel te bevatten, van denzelfden

houw als wij bij 6'. Pepo hebben waargenomen'). In plaats van aan

de b'mnenzijde, is dit sponsweefsel hier aan de buitenzijde van de

sclerencliynilaag het sterkst ontwikkeld; het is, met andere woorden,

de laag III van von Höhnf.i, die, zoowel wat dikte als wat imbibitie-

vermogen betreft, bij dit zaad hel meest O}) den voorgrond treedt.

Een gevolg hiervan is dat, als men de zaden tot op de steencellen

schilt en daarna in water dompelt, zij nu aanzienlijk minder water

opnemen dan onbehandelde zaden :

3 gave zaden, wegend O.IS gr. nemen in 24 uur 0.13 gr. water op, of 72"/,,

3 geschilde „ „ 0.15 ,, „ „ ,, „ 0.05 ,, ,, ,, „33,,

De groote hoeveelheid lucht, aanwezig in de intercellulaire ruimten,

is oorzaak dat de zaden van Benincasa langer tijd op water blijven

drijven dan die van Cuciirbita Pepo. \'an tien Be7imcam-7.ii(]eu die

in water werden gebracht, dreven er na vijf dagen nog twee, niet-

tegenstaande de gewichtstoename van de geheele partij toen reeds

1327„ bedroeg.

De zaden \an Citcurbita avgyrosperma, zeer licht en sponsachtig

bij het aan\-oelen, zijn voornamelijk gekenmerkt door de groote

ontwikkeling van den uitspringenden zaadrand, die, evenals bij

C. Pepo en ritrwiina, door een gleuf van het zaadlichaam is gescheiden.

Deze rand vooral, die een grijsblauwe kleur bezit, terwijl het zaad

overigens wit is, heeft een sponsachtige structuur, en schijnt zeer

geschikt om veel water op te nemen. Onder den mikroskooj) blijkt

hij te bestaan uit hetzelfde weefsel met sterk ontwikkelde luchtholten

dat laag III en laag V samenstelt bij C. Pepo. De sclerenchymlaag

ontbreekt echter in den rand, dien wij dus als een door laag III gevortn-

den, rondom loopenden uitwas der zaadhuid moeten be.schouwen. Zijn

beteekenis voor de wateropname blijkt uit de volgende waarneming

:

3 gave zaden, wegend 1.22 gr. namen in iü uur I.l!) gr. water op of 977»

,, z. zonder rand ,, 1.05 ,, ,, ,, „ ,, 0.5S
,, ,, „ ,, 55°/„

Van de 3 laatstgenoemde zaden was de rand van te voren weg-

gesneden. Ook drie dagen later was dit verschil nog waar te nemen,

daar de \au den rand beroofde zaden slechts 787,, water luidden

opgenomen, de onbehandelde daarentegen 1317o.
Gaan wij thans over tot de Cucurbitaceeën wier zaden zich

minder sterk met water drenken dan C. Pepo, zoo verdient voor-

namelijk Licjfa ajJimlrlcn onze aandacht, daai' hare zaden, blijkens

bovenstaande tabel, in het eerste uur acht maal minder water

1) Zie H. A. LoTHAR. Anatomie comparée des Gucurbitacées. Lillc, 1881. p. 215

40

Verslagen der Afdeelins Natuark. Dl. XIX. A". 1010/11.
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opnemen dan juimpocnzaad, en twintiir maal minder dan zaad van

C'. (iri/i/rosp('r)ii<i. Noclitans wijkt de honw der zaadiinid van /jiJ/ii

niet zoo sterk al' \an dien den zaadlniid van Cucnrbin als men na

liet bovenstaande zou verwacliten. De AM//a-zaa(liiuid bevat, benevens

een liarde en dikke steeneellenlaau, een tamelijk <xoo(\ ontwikkeld

sponsweefsel '). De (egensirijdiglieid is eeliter schijnbaar; het Liijjii-

zaad neemt wel is waar sleclils langzaam watoi- op, doch eindigt

met een vrij groote hoeveelheid water, meer dan HO'/o van zijn

drooggewieht, vast Ie leggen. En het verschil in snelheid der imbii)itie

tiisschen Cuairhita en Lujfa wordt verklaard door een aanzieidijk

verschil in structuur der buitenste laag van het zaad. Deze is namelijk

sterk geeutiniseerd, zooals i)lijkt bij behandeling met sterk zwavel-

zuur, en bevochtigt zich, ongetwijfeld dientengevolge, betrekkelijk

langzaam.

Een dergelijke reden geldt niet \()or de geringere wateropname

\M\ Cacumis saüvus en C. Melo. Die zaden bevochtigen zich snel

doch kunnen niet veel vloeistof opstapelen, daar s])onsachtig pareii-

chym in de zaadhuid vrijwel gansch ontbreekt "). Inderdaad overschrijdt

de totale hoe^'eelheid geabsorbeerd water bij de genoemde Cucuinis-

soorten niet ÖO',,, van het drooggewieht.

Een woord ten slotte over de in bovenstaande lijst als .jPiirakel"

vermelde variëteit van C. Fepo, die een laag imbibitievermogen liezit.

De zaden dezer variëteit onderscheiden zich namelijk doordat hunne

zaadhuid niets' is dan een dun, week, grijsgroen gekleurd, vlies, dat

zich uiterst gemakkelijk met water drenkt, doch slechts een geringe

hoeveelheid daarvan kan vasthouden. Sponsweefsel en steencellen

ontbreken in dit vlies ten eenenmale, en de ,,niirakel"-zaden zinken

dan ook, in water geworpen, terstond op den bodem. Hunne gewichts-

toename bedraagt ten slotte niet veel meer dan 507o ' zij is dus te

vergelijken met die van de losgemaakte zaadkernen der gewone

variëteiten van Cucurbita Pepo.

Physiologie. — De Heer Zwaardemaker biedt eene mededeeling

aan, namens den Heer F. .1. ,1. Büijtendijk : „Over het zuur-

stof-verbruik van het zenuiostekel"

.

(Zal in het Verslag der volgende x'ergadering verschijnen).

De vergadering wordt gesloten.

n Zie LoTHAR, 1. c. p. 219 en K. G. Barber, Bot. Gaz. vol. 47, 1909, p. 30.5.

-) Beschrijving en figuren bij von Höhnel, Loth.^r en Barber.
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Do NOoiv.ittei' brengt in licrimiei'iiig, dal in dcii laatsleii lijd aan

verschillende leden der Afdeeling wetcnscliappelijke ondersclieidingen

zijn Ion deel gevallen. Hij iidciiiI hol verleenen van hol eoro-doctoraal

der Ujiivorsileit van Berlijn aan do lieoron Ih(io dk Vriks en Kamku-

i.iNGii OiNNKs, het uitreiken van do SwAMMKUDAM-inedailIe van het

Genootsoiia|) voor Natunr-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam aan

den Heer Hugo uk Vriics on de toekenning van don NonKi.-|)rijs aan

don Heer van der Waai.s. Hij spi-eekl daarover zijn voldoening nil,

die ongetwijfeld door do loden der Afdeeling zal worden gedeeld.

De Vergadering geeft door applaus van haar instemming blijk.

Ingekomen zijn :

1". Kennisgevingen van de Hoeren T. Inlage en E. F. van de

Sande Bakhuyzen dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.

2°. Schrijven van den Hoofdingenieur-Diroctour van don Rijks-

waterstaat in de lO'^'' directie, dd. 22 Novonilier l'JlO, ter begeleiding

van een bestek, waai'uit blijkt op welke plaatsen in Nederland

weldra een 8B-tal grondboringen zullen plaats hebben voor het vei--

schalfon van drinkwater. Om de uitkomsten dier boringen te kunnen

modedeelen wordt verzocht te willen opgeven aan wien die mede-

doolingon moeten worden geadresseei-d.

Geantwoord zal worden dat die mededeelingen gezonden kunnon

worden aan de (ïeoiogische ("ommissie uit de Akademie.

3". vSchrijven van hel lid der Afdeeling, den Heer C. Lely, in zijne

kwaliteit van Voorzitter der (Geologische Commissie uit de Akadoniic,

met loricht dat de Heer.l. M. van Bemmelen, rustend lid dor Afdeeling,

wegens hoogen leeftijd en den slechten staat zijner gezondheid ontslag

heeft genomen als lid dier Commissie en met het verzoek nog eeuigen

tijd te willen wachten met de aanvulling der vacature, daar een

paar leden van de Commissie thans buitenslands zijn.

Aan hot verzoek van de Commissie zal gevolg worden gegeven.

De Voorzitter herinnert aan de grooto vei'diensten, die do Heer

VAN Bemmelen zich als lid en Secretaris der Geologische Commissie

heefi verworven en spreekt zijn leedwezen uit, dat de Heer van Bemmelen

tlonr zijn gezondheidstoestand gedwongen is het lidmaatschap dor

Commissie neer te leggen.

4°. Schrijven van de Universiteit te Toulouse met bericht dat den

27.11 October j.1. de afdeelingen voor geneeskunde en natuurweten-

schappen van hare bii)iiolhoek door brand zijn vernield en met het

verzoek dat de Akademie ook haar steun verleene tot het herstellen

van het \erlies door liet afstaan van een nieuw compleet exem[)laar

der werken van de wis- en natuurkundige Afdeeling.
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De Secretaris deelt luede, dat slechts één compleet exemplaar van

liare werken in het bezit der Afdeeling is, maar hij doet een beroep

op de leden der Akaderaie, die wellicht het in hun bezit zijnde

exemplaar dier werken zouden kunnen missen om in een geval als

dit de Akademie in de gelegenheid te stellen haar hulp te verleenen.

De Heer P. Zeeman brengt, namens de tiaarvoor in de

September-vergadering benoemde Commissie, het volgende

verslag uit over een schrijxen van den Minister van Binnen-

liindsche Zaken, betrelFende een subsidieaanvraag van het

,,Comité international des Tables Physico-chimiques" :

In antwoord op den brief van den Minister van Binnenlandsche

Zaken Ko. 2491, afdeeling K. W. van 17 September 1910, toege-

zonden aan de Wis- en Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke

Akademie van Wetenschappen met verzoek om bericht en raad l)e-

Irelfende een request van Prof. Ernst Cohen te Utrecht, heeft de

Commissie, benoemd om dienaangaande advies uit te brengen, de eer

het volgende te berichten

:

In de Algemeene Vergadering van het zevende Congres voor

Toegepaste Chemie, gehouden te loonden op '2 Juni 1909, werd be-

sloten eene Internationale Commissie te benoemen, die zorg zou

diagen voor de jaarlijkscke publicatie van numerieke gegevens en

physische constanten, welke van nut kunnen zijn bij de uitvoering

van physische en chemische onderzoekingen.

In den titel dezer geprojecteerde jaarlijksche Tabellen werd oor-

spronkelijk de term phjsisch-chemisch gebruikt. Bij verdere ontwik-

keling van het gronddenk beeld der onderneming bleek deze term te

weinig omvattend. De volledige titel der Tabellen zal nu luiden:

.laarlijksclip Tabellen van chemische, physische en technologische

constanten en numerieke gegevens.

Tot Lid der genoemde Intei'iiationale Commissie voor Nederland

werd de Heer Eknst Coukn te Utrecht benoemd.

Op ecuo vergadering, deii 12''<"'". Ocfober 1909 Ie Parijs gehouden,

werd besloten i-eeds in 1910 tul het samenstellen der bedoelde

Tabellen oxei te gaan en den financieelen steun in te roepen der Regee-

ringen en van verschillende wetenschapsvereenigingen.

Namens dit Comité International verzoekt de Heer Cohen den

Minister het daarheen te willen leiden dat door de Nederlandsehe

Regeering gedurende de jaren 1910, 1911 en 1912 jaarlijks een

bedrag van ƒ 800 voor het omschreven doel wordt bescliikbaar

gesteld.

41*
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Ilct geld, (lat hol Coinilt' Iraclit bijeen te hrcnj^en, i.-

liet lionoi-eeren der medewerkers, die de tabellen inaken door

excerpten iiil de literatuur bijeen te brengen en vdor cciie tegemoet-

koming in de kosten van uitgave gedurende de H eerste jarc;i. Daarna

lioopt liet Comité dat de verkoop der Tabellen de kosten voldoende

zal dekken.

Yersclieiilene Nederlandisc'lie vereenigingen zijn bereid gevonden

financieeleii steun Ie geven, zoodat gedurende de jaren 1910, l'JII

en 1912 eene jaarlijksclie som van ƒ 800 beschikbaar is.

Het bedrag, dat aan de Nederlandselie Regeering wordt gevraagd,

is dus gelijk aan het bedrag dat de particuliere vereenigingen hebben

toegezegd.

Ten slotte wijzen wij er op, dat de internationale Associatie van

Akademicn iji iiare vergadering (Mei 1910) te Rome heeft besloten

het patronaat o\ er het internationale Comité voor de physico-clienii-

sche Tabellen te aanvaarden, daarbij den wenscli uitsprekende dat

dit Comité xoeling zou houden met het Internationaal Comité van

den ('atalogus voor wetenschappelijke Literatuur.

De meerderheid der Commissie is, na overweging van de vraag

of liet inderdaad van ecnig voordeel voor de wetenschap mag worden

gerekend, indien Tabellen als de geprojecteerde tot stand komen, tot

een bevestigend antwoord gekomen. Zij meent dat daardoor belang-

rijke numerieke gegevens, die men anders slechts met veel moeite zal

kunnen vinden, gemakkelijk bereikbaar worden. De internationale

Catalogus en de Jaarberichten geven hier slechts begrensde hulp.

Talieücn als die van Landolt en Böknstein kunnen bijna nooil ,,u[i

to date" zijn en kunnen buitendien op verre na niet alle constanten

behandelen.

; De commissie meent verder dat, indien de Tabellen op geregelde

tijden kritisch bewerkt worden, de publicatie in belang zou winnen.

Het valt toch niet Ie ontkennen dat, nu het niet in de bedoeling ligt

om de gegevens uil de literatuur dadelijk kritisch te ziften, ook waa ]•-

deloos materiaal woixlt verzameld. Een der leden van onze Commissie

is dan ook vau meening dal het nut, voor de pli^sica althans, niet

in overeenstemming is met de moeite en kosten, die aan het maken
der Tabellen besteed zouden moeten worden.

Eeiisicmmig is echter de commissie van oordeel, dat, inochlen de

voornaamste landen waar wetenschap beoefend wordt het plan

sleunen, Nederland niet achter mag blijven. Aan een gedrukte mede-

deeling van lu'l internationale comité voor publicatie der Tabellen

ontnemen wij dat de Regeeringen van Oostenrijk, Frankrijk, Italië

en Zwitserland r(>eds fvoor het tijdsverloop van drie jaren) haar
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iinanoieelen steun hebben toegezegd. Verder is het ons bij navraag

gel)ielven dat ook de Preussische Akadeinie der Wissenschaften Ie

Berlijn gelden voor de onderneming beschikbaar zal stellen.

Met het oog op de genoemde omstandigheden, dat de i)ublicatie

nnilig is en dat de voornaamste landen medewerking verleenen en

reeds door verschillende wetenschappelijke genootscha[)[)en in Neder-

land subsidie toegezegd is, adviseert de commissie, tlal de Akademie

den Minister \oorstelle liet gevraagde subsidie voor drie jaren te

verleenen.

J. D. V. D. Waals.

S. HOOGEWERFP.

26 November J91(). H. Haga.

P. Zekman.

F. A. H. ScnUKINEMAKKHS.

Physiologie. — De Heer Zwaardemaker biedt eene mededeeling

aan, namens den Heer F. J. J. Bui.itkndi.ik : ,,()vit het zuur-

stof-verbruik van het zenmostelseT'

.

(Mede aangeboden door den Heer T. Place).

(Medegedeek! in de vergadering van 29 Oclober 1910).

Door middel eener methode, welke ik op liet 8c Internationale

physiologen Congres demonstreerde, was ik in staat de hoeveelheid

(}., te bepalen, welke een nilgenonien dierlijk weefsel aan een vloei-

stof onttrok. In de volgende experimenten werden de hersenen,

ruggemerg of eenige periphere zenuwen van verschillende visschen

in eene Ringersche zoutoplossing gebracht, waari'an na eenigen tijd

het (/, gehalte werd bepaald. Door de gebezigde methode en het

gebrnikte toestel kon de proefTout tol oj) 2— 3 mm." (J.^ worden
teruggebracht.

WiNTERSTEiN M bepaalde het 0^ verbruik van het ruggemerg van

den kikvorsch op 260—300 mm.' per unr en gram, terwijl bij

gelijke temperatuur spieren van hetzelfde proefdier 80— JOO mm.''

(>j per gram en uur verbruiken. (Thunberg")).

Dit opvallend hooge Ö, verbruik van het centraal zenuwstelsel

kon ik ook aantoonen. Zoo vond ik dat het ruggemerg van den
kikvorsch in een Ringersche vloeistof 180— 250 mm." (>., veriiruikte.

1) WiNTERSTEiN, Zeitsclir. f. Aligem. Physiol. 1907 bl;;. 81.5— 39:;.

-) Thunberu, Scandin. Archiv. Kir Physiol. Bd. 17.
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terwijl voor de spieren ook + HO iiiiii.' werd gevonden. Voor do

studie der stofwisseling der iiersunen lilei<en visselien zeer gescliikle

proefdieren. Immers Kuli.mjko ^) kon de hersenen vaii zoetwatervis-

sclicn nicl dusdanige vloeistof dodi-slroonien, dat de adendialingsl)o-

wegiiigen voortduurden. Een dei'gelijke vloeistof is dus l)ij uitstek

geschikt om de uitgenomen vischhersenen daarin te doen voortleven.

Voor mijne proeven gebruikte ik zoetwatei'visschen als Ksox lueius,

Lui'ioperca sandra, 'I'inca vulgaris, Idus melaiioliis, 1'ei'ca lliiviatilis,

waarvoor steeds een zoiitoplossing kon worden gevonden, welke bij

doorsirooniing volgens Kuuahko de adembewegingen deed terugkeercn.

Voor hel IJ^ verbruik der hersenen van zeevissehen gebruikte ik

eenvoudig een NaCl oi>lossing met eene osmotisclie spanning gelijk

die van liet proefdier (volgens de opgaven van Botazzi) ) ; mij stonden

ter besehikkiug exemplaren van (iadus niorrliua, (Jadus merlangus,

Trigla etc.

De cijfers voor do hersenen, van vorscli gedoode dieren afkomstig,

loopen niet zeer uiteen. Eenige uitkomsten zijn in de eerste kolom {A)

van tabel I aangege\'en. In de tweede kolom [13) ziet men de hoeveel-

heid ö, door de hersenen van visschen verbruikt, welke in het

aquarium eenige uren vi'ior het experiment gestorven waren.

TABEL I.

Verbruikte hoeveellieid 0^ per gram en uur door de hersenen van visschen.

B.

1. Trygon pastinaca 39 mm'

2. Lucioperca sandra 36 „

3. Idus melanotus 23 „

4. Gadus morrhua 34 „

1. Idus melanotus 124 mnr*

2. „ „ 103 „

3. „ „ 117 „

4. Perca fluviatilis 12T „

5. Tinca vulgaris liO „

6. Gadus merl. 84 „

7. Trigla hirundo 94 „

Behalve de in de tabel vermelde cijfers kreeg ik nog eenige uitkom-

sten, welke veel lager waren en bijv. slechts 9 of t5 mm." ü^ per gram

en unr bedroegen. Een dergelijk O, verbruik werd ook zelfs twee

etmalen na den dood van het individu voor de hersenen vastgesteld

') KüLiABKO, Archiv. intern, de pliysiol. IV p. 437.

^) Botazzi, Ergelnissc der Physiol.
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en is dus slechts een accessoriyche ademhaling in den zin van Hatelli.

Tijdens het onderzoek bleek het mij, dat men het O, gehalte dei-

gebruikte vloeistof (in den aanvang met liirlit verzadigd) niet onder

de 3 cc. O., per liter moest laten dalen. Was dit het geval, dan

daalde de door het weefsel verbruikte O, aanmerkelijk.

Een ander feit, waarmede men rekening dient te houden, is de

afsterving, welke plaats heeft ook al is de vloeistof van goede samen-

stelling. Zoo verbruikten hersenen van Perca tluviatilis bij een proefduur

van 30 minuten 184 mm' O^ (per gram en uur berekend). Nadat zij

een uur tusschen twee horlogeglazen waren bewaard, was de uitkomst

162 mm" O^ (bij een e.xperiment van 30 minuten). Bij een ander exem-

plaar waren deze cijfers resp. 173 mm" O, en 145 mm" O^. Men ziet

dus, dat de afname van het Oj verbruik door de afsterving in de

eerste uren in zulke weefsels van koudbloedigen nog niet belangrijk

behoeft te zijn. Wel neemt echter de verbruikte hoeveelheid O, (per

gram en uur) sterk af, wanneer men herhaaldelijk de vloeistof \'er-

verscht (bijv. telkens na 20 minuten). In lig. 1 zijn twee van der-

290
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gelijke proeven in teekeniiig gebracht. Op ile lijn der iibscissoii is

de tijd uitgezet welUe verloopen is sinds hel he^^in van het experi-

menl, op die der ordinaten de veriuiiiklc hoeveelheid O, per gram en

uur. Curve <i heeft belrekking oj) de ademhaling der iiersenen van

een Gadus merlangns, cnrvc h op een proef bij een Esox lucius.

Men ziet, dat de afname van het O., verbruik door herliaaide vooht-

verversciiing regelmatig daalt. In hoeverre dit aan eene uitvsfassching

van vitale (oxjdative) fermenten moet woiden toegeschreven, wilde

ik vooralsnog in het midden laten.

In een volgende proefreeks onderzoehl ik de hoeveelheid O^, welke

door de iobi ()plici, lobi oifaetori en kleine hersenen gezaniclijk werd

verbruikt, evenals het (|nantnin 0.^, door den hersenstam en mednlla

oblongula opgenomen, van dezelfde proefdieren afkomstig. In alle

in tabel II vermeld staande experimenten werd het O., verbruik van

den hcr.senstam belangrijk kleiner gevonden, dan \an het overige

deel der hersenen. De duur der proeven was steeds gelijk (20— 25

minuten!, het eindgehalte aan O^ 8—4 ec. per liter.

TABEL II.

Hoeveelheid O. p. gram en uur) verbruikt door den hersenstam (kolom Ai en

door het overige deel der hersenen (kolom B).

1. Idus melanotus 133 mm' 202 mm'

2. Trigla hirundo 160 „ m
3. Gadus merlangus 64 „ 84 „

4. Cyprinus carpeo 136 „ 200 „

5. Tinca vulgaris 43 „ 66

Had ik tot hiertoe getracht de vloeistof, waarin de hersenen

ademden, zoo samen te stellen, dat de normale eigenschappen van

l\et zenuwstelsel behouden bleven, eenige schadelijke invloeden heb

ik ook nagegaan, welke exjierimenten een indruk geven, van liet

aandeel, dat de vitale processen aan het opnemen der O, hebben.

Men ziet uit de proeven van label III, dat aether, gedistilleei-d water,

en een geringe aciditeit der zoutoplossing de gaswisseling sterk doen

dalen, terwijl een geringe toename der alcaliciteit slechts met eene

geringe daling gepaard gaat.
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TABEL III.

Hoeveelheid Oo (p. gram en uur), door de hersenen opgenomen uit een Ringersche

vloeistof (kolom A) en uit een andere vloeistof (kolom B).

A. B.

Aether-zoutopl.
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De liier aangcloondc vermeerdering van lief O, vorliruik is in

verliand met de gebruikelijke opvatting di-r stofwisseling in licl cen-

traal zenuwstelsel niet onverwaclit.

Voor liet onderzoek naar liet O, verbruik van |)eri|)licre zeiuiwcn,

gebruikte ik de kopzenuwen van groote exemplaren van (iadus

morriiua; daar bij die |)roel'diereii elk een voldoende lioevcellirid

zenuwweefsel gaf om een gemakkelijk aantooiii>are lioeveellieid O.,

uil de Ringer-oplossing te verl)ruiken. I'^lko iirocf diiiirdc 'M) (>()

nunuten.

De resullalen lieb ik iii lig. II in teckcMing gebracht.
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briiikte hoeveellieid O. grooter is, en wel te meer is toegenoiiien

naarmate de oorspronkelijk verbruikte hoeveelheid grooter is ').

Door de welwillende medewerking \an den Directeur van het

Kon. Zool. Oen. Natura Artis .^^agistra, aan wien ik ook iiier mijn

oprechten dank uitspreek, kon ik deze onderzoekingen uitvoeren.

Natuurkiinde. — T>e Heer Haga doet eene mededeeüng, mede

namens den Heer J. 1)0krk:\ia: ,, Dt' ''l/'c/romofoi !sc/ii' l-i'itclil

rrni. het \Y}iSTON-normaaJeleii>i')tt".

In de October J9(38 te Londen gehouden internationale conferentie

over electrische eenheden, werden o.a. \oorschriften gegeven voor

het samenstellen van het WESTON-element wanneer dit als standaard

voor de electromotorisciie kracht zou kunnen dienen ; als waarde

dezer kracht van het WESTON-normaalelement bij 20^ werd, in afwach-

ting van meerdere nauwkeui'ige metingen, voorloopig 1.0184 inter-

nationale volts aangenomen.

De gewone wijze van meting der E. K. van een element berust

op het meten der sterkte ^•an den stroom, waardoor, tusschen de

uiteinden van een bekenden weerstand, een potentiaalverschil ontstaat

gelijk aan dat van het element.

De verschillende bepalingen onderscheiden zich door de methode

der stroommeting. Zoo werd, om ons tot de metingen der vijf laatste

jaren te bepalen, in IWd in het Bureau af St<indar(l.s te WnHhington^)

de stroom gemeten door middel van een electrodvnamometer, bestaande

uit twee draadklossen wier assen horizontaal en loodrecht op elkaar

geplaatst waren en waarvan de kleinste aan een phosphorbronsdraad

opgehangen was binnen den andere ; uit de afmetingen der draadklossen,

den torsiecoëflicient van den ophangdraad en de toi'sie noodig om bij

1) Voor de kikvorschzenuw was liet mij niet mogelijk een vermeerderde Ojcon-

sumptie bij prikkeling aan te tooneii. In de volgende tabel staat onder de kolom A
de hoeveelheid Oj door de Nervi iscliiadicl van Rana verbruikt, onder kolom B
tijdens prikkeling
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he) doorgaan \an den sirooni den binnenslen Ivlos in den t)üi's|)ionkc-

lijken sland Ie liondeii, werd (i(> stromnsterkle gevonden.

In 1907 werd in het Ndtioiial J'/ii/sicnl ArnAyra/cr// te Teddingloii ')

een ampère-balans gehnukt. waarbij aan ieder nileinde dei- balans

oen draadlilos nicl \erlikaie as was opgeiiangen in een vaslslaanden

kk)s wiens as met die van den bewegcl ijken samenviel; de bij lid

doorgaan \an den siroom ontstane draaiing \an de balans werd d(i(ir

gowicliten (i|igohcven ; nil hel bedrag de/.er gewiclilcn en de al-

melingen der draadklosscn kon de siroomsterkle worden gevonden.

C)p overeenkomstige wijze wei-d in hel Liiliuni.l.oirc central d'élec-

tricité te Parijs'') in 1908 de sli'oom gemeten; de uilxoering week

echter in zooverre van de Engelsche af dat, terwijl daar de klossen

vrij lang waren en met een enkele laag bewikkeld, de draadklossen

veel korter en met vele (12— 18) lagen windingen omwonden waren

;

zonder twijfel zal hierdoor de nauw keniige ininieling zeer bemoeilijkt

worden.

Als waarde voor de E. K. van hel Wi'.sTdN-normaalelemcnl bij J7°

werd gevonden :

Bureau of SlandanU 1 018(54 Volt

JVaiional Physical Lahovatori/ 1.0l8.'i0 ,,

Laboratoire Central d' électricité 1.018(59 ,,

waari)ij in aanmerking moet worden genomen dal de stroom werd

gemeten in C. G. S. ampères eji de weerstand in internationale ohms.

In principe veel eenvoudiger dan deze methoden,, waarbij vrij inge-

wikkelde uitdrukkingen moeten worden afgeleid om de kracht der

op elkaar werkende draadklosseji te kennen, is het den stroom dooi'

een tangenten-boussole te meten.

Daar het Natuurkundki Laboratorium der Gronlng.iclie Universiteit

voor deze meting zeer geschikt was en het van veel belang genoemd

moet worden een voor electrische metingen zoo belangrijke groot-

heid langs verschillende wegen te bepalen, werd een nieuwe meting

door middel van de tangenten-boussole ondernomen, al bestaat bij

deze methode het bezwaar dat een fout in de waarde dei' horizontale

intensiteit der aard magneetkracht ö'/j maal vergroot in de waarde

van de E. K. overgaat.

2. De inrichting der proeven is schematisch voorgesteld door nevens-

gaande figuur.

1) Phil. Trans. Roy. Soc. A. Vol. 207. p. 463.

~) Bulletin de la Soc. internationale des Electriciens, r..OS, 1910.
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In de lioofdkelen H weid een stroom xan onj^exeer '/a i^napère

geleverd door een batterij van \[^ ucmniulatoren ; deze stroom door-

liep een regel weerstand van manganinedi'aad van ongeveer 60 ohm

= j .er.
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en twee weerstanden van 1 olim ; zijn sterkte werd gemeten door

twee tangen len-boussoles. Deze beide weerstanden \an I ohm waren

voor dit onderzoek door Otto Wolff, Berlijn, vervaardigd nit man-

ganinedraad van zoodanige doorsnede dat een stroom van 1 ampère

slechts een geringe temi)eratnursverhooging te weeg zon brengen ;

de bij de pioevcn gebrnikle stroom \an \„ ampère zal dus de

temperatuur der beide weerstanden, die in een grooten van roertoestel

voorzienen ijak met parafineolie geplaaisl waren, slechts uiterst weinig

wijzigen. Hun weerstand in iuternationale ohm werd ge\onden door

vergelijking met twee standaardweerstanden van J ohm, die zoowel

vóór als na het onderzoek in de Plq/tilknlUch Tecknisciie Reichs-

anstah met bijzonder groote zorg onderzocht waren.

De vergelijking gescliiedde door de brug van Wiik.vtstone, waarbij

de vier takken gevormd werden door een vertakkingsweerstand

(100, 0,05, 0,05, JOO ohm), de beide weerstanden van J_^ohra en de

beide staiidaardweei'standen van 1 ohui. Als galvaiiometer diende de

.lAE&EK'sche galvanometer, door Sikmf.ns lV Halskk verxaardigd, met
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draailiiui'ii klo.s, luot ecu woersUuitl \aii !•,•") olim ; ren iiilwijUiiijf

van 1 iiiM. bij een seliaa'safstand va» 1 M. wci-d verkregen door

een stroom van J.4XiO— '^ ampère; de weerslanden konden tot op

één millioenstc olim l)cpaald worden.

De beide tangenten-boussoles waren dei^eil'de die dooi' ile lleei'en

G. V. Di.iK en .1. Kl'Nst bij hun bepaling van het electrochemiscli aeqni-

valent van zilver gebrnikt waren ') ; xe waren ten noorden en ten zuiden

van een billlair-o|)geliangen magneet gephiatst, zoodat onmiddellijk

voor en na de stroommeting de horizontale intensiteit der aardmag-

neetkracht bepaald kon worden, terwijl gedurende de stroommeting

de variometers voor de decUnatie en de horizontale intensiteit wer-

den afgelezen. De horizontale intensiteit der aardmagneetkraelit werd

op dezelfde wijze bepaald als in bovengenoemde verhandeling uit-

voerig is meegedeeld; verbeterd werd alleen de methode van afstands-

bepaling der magnetometers tol den bililair-opgehangen magneet

doordat in de vóór- en achterzijde der glazen biii.sjes, waarin zich

de ophangdraden der magnetometers bevinden, 3 niM. breedc en

1 cM. hooge openingen werden ui(ge\ijld, zoodat de plaats der

ophangdraden o\) een daarachter geplaatste horizontale in niM. ver-

deelde glazen schaal nauwkeurig bepaald kon worden ; behalve bij

deze bepaling werden de openingen door een papieren kokertje

gesloten ; ook werd de houten 3-meler lat, dienende voor de meting

der schaalsafstanden, door een geelkoperen vervangen. Van de zui-

delijk geplaatste tangenten-boussole waren de dikke koperen reepen,

die den stroom toevoerden, vervangen door twee dunne koperdraden,

die dicht bij elkaar in een vlak loodrecht op den magnetischen meri-

diaan geplaatst w^aren.

Het potentiaalverschil tusschen de uiteinden \an den weerstand

van 2 ohm werd, door middel van de compensatiebank van Raps,

vergeleken met dat van het WESTON-normaalelement .\', waarvoor

het element gemerkt C\„ genomen \\erd ; daartoe werd, oji de hekende

wijze — door een hulpbatlerij van 3 accu mulatoren, een regel weei'stand

W, den vasten weerstand >v van lOIStO olim, het WKSTON-element

E— een stroom van ongeveer (),()()(tl ampère verkregen eu weidde

compensatieweerstand R bejiaald, iioodig om den strooiiikring \aii

N' stroomloos te maken ; daarna werd in de hootVlkeleu // de

weerstand zoodanig geregeld dat met denzelfden weerstand A' geen

stroom in de keten P liep. Was dit bereikt zoo deed de gelijktijdige

aflezing der tangenten-boussoles de sterkte van den hoofdstroom kennen.

Daar echter een volkomen gelijkheid van den compensatieweerstand

1) Arch. Néerland. Série II, Tomé IX, p 442



( 625
)

iii beide gevallen niet te verkrijgen was, werd een deel der melingen

gedaan waarbij de ooinpensatieweerstand in den stoonücring P
iets kleiner, een ander deel waarbij de conipensatieweerstand iets

grooter was dan in den kring van het iiorniaalelenient, zoodat door

interpolatie de juiste waarde van den stroom kon worden gevonden.

Als galvanonieter bij de eompensatiebank werd een van Edelmann

gebruikt, met draaibaien klos van 240 ohm ; een uitwijking van

1 niM. bij 1 iM. seliaalsafstand werd veroorzaakt door een stroom

van 3,6 X i**^'" ampère; met dezen galvanonieter was het mogelijk

de hier \oork(imende corapensatieweerstanden met een nauwkeurig-

heid van een tienduizendste procent te bepalen.

Wegens de veld magneten der beide galvanometers bevonden de stroom-

kringen P en C zich op grooten afstand van de tangenten-boussoles.

3. De WF.STOX-normaalelementen werden door een van ons (J. B.)

vervaardigd volgens de voorschriften \an het Xational Pkijsical

lytliorntory^): het kwikzilver wei'd onder doorleiden van kleine lucht-

belletjes in een Inchtverdunde ruimte, daarna een paar maal in vaeuo

gedistilleerd; het cadmium-almagaam werd electrolytisch bereid,

waarbij als anode ziiixer cadmium van Kahlbaum gebruikt werd

;

100 gewichtsdeelen van het amalgaam bevatten 1'2W gewiclitsdeelen

cadmium; het door Kahlbaum geleverde catlmiumsulfaat ,,zur Arsen-

beslimmunii;" werd eenige malen nmgekristalliseerd ; het mercuro-

sulfaat werd verkregen door uit sterk salpetei'zuur en kwikzilver

een zure oplossing van mercuro-nitraat Ie bereiden, en dit, onder

krachtig schudden, in een fijnverdcelde]) stroom in warm verdiuid

zwavelzuur te gieten. Het precipitaat werd getiltreerd, met vei-duud

zwavelzuur en daarna een zeer groot aantal malen met een neutrale

oplossing van cadmiumsulfaat uitgewasschen.

Op verschillende tijden werden de elementen vervaardigd
; ze werden

met de blaasvlam dichtgesmolten, en bewaard in koperen bakjes met

parafine-olie gevuld. Uit onderstaande tabel 3 blijkt dat de E. K.

der elementen onderling zeer weinig verschilt; hun E. K. was

20 X ^0—'' volt hooger dan de E. K. van een drietal in Octobei-

li)08 door het National Phijsical Laboratory welwillend afgestane

elementen : S^, Sg en <§,, ") zoodat de ook elders opgedane onder-

\inding van de reproduceerbaarheid der WESTON-normaalelemenlen,

mits met zorg bereid, geheel bevestigd is.

4. De voor de sfroombepaliug noodige afmetingen der instrumenten :

i) Phil. Trans Roy. Soc. A. 207, p. 393.

-; Deze elementen bevatten cadmiumamalgaam met 10% cadmium.
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TABEL 1.

Datum

2C) Scpt.

0.1SI54

0.18157

//.. W('i) //(/,)

0.18148

0-18154

0.181GI 0.18ie2

0.18150

O 18153

O.ISI.iG

0.18156

0.18159

ü. 18162

Sept.

28 Sept.

0.18172

0.18166

0.18147

0.18181

0.181.58

0.18164

O 18172

0.18108

0.1 81 'in

0.18! 78

0.18101

0.18163

O 18175 II 18147

0.18176 i
0.18148

0.1 SI 70 0.18143

O ISlOi
j

o.; 81.58

O.lSKi'i 0.18157

0.18162 0.18155

0.18124 0.18128 0.1.S13(; O 18134

29 Sept.
I

0.18133 | 0.18133 0.1813i
j

0.18132

0.18131 n. 18133 ! 0.1Ri40 0.18138

I
0.181.53

i

0.18140

30 Sept. ' O 1814!) I 0. '8141.

I

I

(181.52 0.18144

0.18149

0,18145

0.18149

O 18149

0.18'45

i).181.'iU

0.50915

O .50924

0.50918

O. 5091

7

0.50925

0.50927

0.50919

0.50923

0.50919

0.50920

O 50910

0.50915

0.50923

()..50916

0.50908

0.,50922

0.50904

n.5 907

0.50915

O..50924

TABEL 2.

Datum
'A-

R
E. K.

bij 17°
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de stralen der |;uii;eiiteii-lK)USï()lef>, de lengte en jitslaud der ojiliang-

dradeii van den Uitilaii'-upgehangen magneet, enz., werden door een

van ons (J. B.) be|iaald door vergelijking met een slanilaard invar-

meter wiens \-erdcelt'outen gevonden werden door vergelijking met

een dnbbelen decimeter \aii iiivar, die in het Bureau inUiniatiunnl

(le.s pokls et mesurcs te Breteuil onderzocht was.

5. De gang tier metingen, waarbij ile candiilaten in de Wis- en

Natunrknnde, de Heeren E. ( )ostkrhli.s en R. Palsma hun liid|i

verleenden, is de volgende

:

<i. Bepaling van de hori/.dntal:' iiilen.siteit van de aardmagneet-

kracht door gelijktijtlige aflezing van de standen van den bifdair

magnetometer, de beide magnetometers der tangenten-bonssoles en

de variometers voor de horizontale intensiteit en de declinatie.

II. Bepaling van de nitvvijkingen der beide langenten-bonssoles

(lp het oogenblik dat de kelen /-* stroomloos was, terwijl ook de

co'.njtensatieweerstand II werd afgelezen ; tleze meting werd een

oneven aantal malen (geuooidijk 11) gedaan, telkens na omkeering

van den stroom in de tangenten-bonssoles; tegelijk met de tangenten-

bonssoles werden ook de variometers afgelezen.

e. lïepaling als onder a.

Y<i(ir de definitieve bepalingen zijn tien dergelijke reeksen metingen

gedaan ; het getal stroommetingen bedi'aagl dus \ijftig bij iedere

tangenten-bonssole.

Wegens den storenden invloeil van de electri>clie tram op de siandeii

der magnetometers en variometers moesten de metingen des nachts

uenomen worden; tnsschen half twaalf en twee uur konden twee

reeksen volbracht worden.

De nitkomsten dezer metingen zijn samengesteld in de tabelleji 1 en 2.

In tabel l geven de 2e en ;:Je kolom voor lederen dag de waarden

der drie i)epalingeii van de horizontale intensiteit dei' aardmagneel-

kracht, afgeleid resp. uit de afwijkingen van den zuidelijk geplaatsten

magnetometer: H- en uit die van den noorder-magnetometer: Hn ;

de 4''*^ en 5*^'"' kolom geven de waarde \an //, overeenkomende met

den gemiddelden stand van ^\(in intensiteitsvariometer, resp. gedurende

de 1'-' en 2'^'' stroommeting, zooals die afgeleid worden uit de drie

//-bepalingen. Met het gemiddelde van de oj) deze wijze verkregen

waarden van //, de bekende stralen der tangenten-bonssoles en de

hoeken van afwijking, wordt, met in aanmerking nemen der noodige

correcties, de sterkte \'an den stroom in ampères bepaald ; voor lederen

dag geeft de (j''<^ kolom onder elkander de sterkte van den stroom

42
Verslagen der Afdeeling Natumk. Dl. XIX. A". 1910 11.
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Deze waarde is iii y.eei- ij,oe(le overeeusteimuiiig met de iii liel

Xiiüonal Phijskdl Lahontlonj gevüiidene.

Wegens den nog bestaanden twijfel aangaande de juLsIe waarde van

liet eleciroclieniiscli aequivalent van zilver is de verhonding tusselien

de CW..S'.-ampère en de internationale nug' niet gelieel bekend, zoo-

dat liet nog niet mogelijk is liet bovenstaand resultaat uit te drukken

in internationale volts.

Dierkunde. — De Heer M.w Whbek doel eene inededeeling : „Vlen

nleuir ijecal van ouderlijke zoiy voor de nukomeluigen hij

visschen"

.

Onder de opmerkelijke verseliijnselen, die bij lager staande dieren

weinig de aandacht getrokken hebben, zijn de gevallen van zorg der

ouders voor hun nakomelingschap te noemen, die b.v. bij de visschen

zoo lalrijk zijn, dat de bekende amerikaansche iiatnuronderzoeker

Th. GiLL een oniNangrijk artikel gewijd heeft aan : ,, Parental care

among fresh-water lishes"' '). Maar dit verschijnsel wordt evengoed

onder zeevisschen aangetroffen, alhoewel het bij dezen gemakkelijker

aan de wiiarneming ontsnapt.

De gewone opvatting is, dat de visschen on\erschillig zijn voor

het lot hnnnei' eieren en jongen, dat hun yA)rg voor beiden, zoo zij

al bestaat, meestal niet verder gaat dan het zoeken van een geschikte

plaats voor Imn ontwikkeling en dat slechts in enkele gevallen meer

zorg besteed wordt b.w door de eieren o[) een passende |)laals \asl

te hechten, een nest vooi' hen te bouwen ol' o|i andere wijze \'oor

hen te zorgen.

Nader toezien leert, dat zoodanige zorg nog veel actiever en vooi-al

blijvender zich uilen kan.

Bekend is, dat b.v. bij den zeestekelbaars het mannetje uit phui-

tendeelen en slijmdradeii, die een afscheidingsprodnct zijn van zijn

nieren en in water hai'd worden, een vuistgi'oot nest weeft, waarin

de eieren en later (Je jongen iiewaard en dapper \erdedigd worden.

Bewaking en verdediging van eieren en broed wordt overigens vaker

aangetrolfen en gewoonlijk .schijnt zich hiermede hel. mannetje te

belasten. Het kan tiaarnaast nog op andere wijze zich het lot der

eieren aantrekken en hen wal de Dnilsclicrs treilend ,,l>i'iil[)flege"

noemen, deelachtig doen worden. Zoo is het mannetje \an den

snotdolf iCi/rJo/tteru.s I/diijjii.s) ijverig bezig, terwijl het de tot een

omvangrijken klomp vereenigde eieren bewaakt, de circidatie en

') Th. Gili,. Smithsonian. Report lüo."). p. 104.

42*
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vorverscliiiif^' van liel wjücf in diens oui^cvinj; ;uin dm j;anj>; \c

lioiulen en levens door dan liier, dan daar niel zijn snnil in de

massa eieren (e lioivn, lid 'iii|icr\ lak \an den IdiMnp Ie vciandcfen.

Eveneens om aan de /.nnrslorhcliooric der eieren Ie soidoen. hrenfil

de zoetwaterviseli L('iic(i.ijj/ii.i dc/iiK'iitiis de [lianlcn, waartegen iiij

zijn eieren gelieclil lieeft, in sclinddinff, dooi' er lelUeiis mei zijn

staart tegen te slaan.

Intiemer nog wordt de liclrekking Inssclieii ouders en eieren iiij

een aantal vissclien {( icIiUdiH', Silnriditc. A/idi/dnidKc), waar, liij de

cene soort iiel wijlje, liij de anilere liel mannetje, meestal e\ciiwel

liel laalsie, de eieren in /.ijn niondliolle nilliroedi en waarin /.eit's de

jonge viselijes bij gevaar loe\lnclil vimlen.

Niet minder eigenaardit: is hel verschijnsel, dal de eit'ren vastge-

kleefd worden aan de liiiikhiiid van het mannetje, iüj jUprcdidut'

groeit deze \ervolgens in ilier Noege om de eieren, dal zij op een

steel komen te zitlen. Iets dergelijks verlooiien de mannetjes dei-

zcepaardjes en zeenaalden {Sipujnalhidiii'). In liel eenvoudigste geval

worden bij hen de eieren in 2 of' meer rijen dooi' slijm langs de

bnikxlakle \aslgejilakl ; liij anderen wurdeii zij door liel wijfje in

een broedzak gebrachl. die in den \ (ioi'l|ilaiilingslijd langs hel \ en-

Iraalvlak van den staart van hel mannelje zich onl wikkelt.

Met deze korte schels zijn de \ erschillendo wijzen, waarop de

ouders, meestal echler hel mannelje, vdoi- de nakomelingen zorgen,

op \erre na niel Liitgepiil. De kennis \an een iW'v nierkwaartligste

nevallen is (e danken aan de beide roenn-ijke expedities naai' Nedei'-

landseh-Znid-Nienw-Cïninea, die in l!)l)7 en JMOll onder leiding van

JMr. H. A. l.oKKNTZ plaats hadden. Ileich' expedilies hadden iiini opei'alie-

basis in de Lorenlz-(Xoord-)riviei-, die lioog opgevaren en daarbij grondig

op haar \ischfauna ondei-zochl werd. Daarbij kwam ook voor den

dag de door zijn vorm en evenzeer door zijn inwendigen bouw

opmerkelijke Kuiii/s (riil/iri-ri de ('astelnau, \roeger slechts bekend

nil de Norman- en Siriekland-Uivier, de laatste een zijrivier \an de

Flv-Rivier, dus uil liril.sch Nieuw-t iiiinea. Een tweede snovi : k'niia.s

iiuUcas, van veel geringere afmeting i^van Kiaiiis (InUivcri wei'den

tot 430 m.m. lange exemplaren meegebraelit), leeft langs de kusten

van den Indischen Archipel en \ au A'oor-Indit'. Keiden \(nnien de

kleine familie (.Ier Kiniidni' mei het eenige genus Km-lns. onder

meer daardoor gekenmerkl, dat in volwassen toestand hel acliler-

lioofd van het mannetje voorzien is van een beenigen, naar voren

gekromden haak (zie Fig. 1), die van het supraocci[)ilale uitgaat en

laatste resten van rndimenlaire dorsaalslekels draagl. Wijtjes hebl)en

geen spoor van dit loe.stel ; bij mannetjes oidwikkelt hel zich gelei-
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(lelijk met liet lociieinen dèr grootte en scliijnt zijn vollen onnanji

eer>l lijileiis cle xoorlplanting dnardoor te krijgen, dat de linid oni

den haak z\viK)rdachtiü- aanzwelt. Hierdoor wordt, ailhans hij k'iiftiis

Fig. 1.

( Inlliri'i'i, het eind \an ileii haak zoo onuan.urijk, dat het zich naar

voren en l>ene(ien krommende het oppervlak \an den kop nagenoeg

raaki en zoodoende een ..oog" vormt, waarin de eieren gedragen

worden. Dit gehenrt zoo, dat door het genosnide oog een ronde isl rong

va'itgehonden wordt, die aan weei'szijden zich eerst grover, daai'op

lijner Ncrtakt en eindelijk in lijn.sl(> diaadjes nitloopl, aan welker

nileinden telkens een ei mei zijn sle\ige maar door«'liijnoiide kapsel

is vastgehecht. De gezameidijke eiei'en zijn dan aan weerszijden

vereenigd lol eene min of meer ronde massa, die aan weerskanten

op den ko]) \an het mannetje rusl (zie Kig. 2r). Aldns doorloopen

de eieren hnn ontwikkeling tol dal zij vrijkomen nit deeikapsel. In

een der twee eiei'hoopen, Ier mijner hescliikking, hebben althans de

eieren dit siadinm haast liereiki, de jonge \ischjes toch hebhen oogen,

een goed ontwikkelden slaarl en de dooierzak slaat op hel pnnt te

verdwijnen.

Er zijn meer gevallen, dat bij visschen de eieren aan elkander

gehecht zijn door een stof, die door oxai-ium of ovidnct gevormd in

min of meer vloeibaren of gelciachtigen toestand met de eieren nil-

gestolen wordt maar in hel walei- eene vastere consistentie aanneemt.

Ik vermoed, dal het bij Kiirtus ( lii.Uifcri zoo geschiedt, dat hel

Aereenigdc einde dei' beide ovidncten de verbindende streng af-

scheidt en dat zijn zijdelingsche voortzettingen met de zich vertak-

kende nilloopers, die de eieren di'agen, gevormd worden in de res-

pektievelijke ovidncten en ovarien. Voorts moei men aaimemen, dat
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tlil jiclieL'le aii|)iii';iiil iip rvu <^v'f^v\v]i iK);iriil)lik iii /.ijii fioliccl diKir

den genitaal ponis onllast wurdl, waaiiia hcM, mei licl water in aan-

raking' gekomen, meerdere stevigheid krijgt in die deeien. die de

eieren dragen.

Alvorens te Iraeliten de mocielijke vraag te lieanlwodideu lioe dit

apparaat onder en aeliler (\v\i haak \ an hel mannetje komt, /ij er

op gewezen, dat. tijdens de expeditie \an 1!'()7 op (5 Oeloln'r het nel

een '.VM) mm. lanii' e.\em])laar van Kiirtiis (liiHircii naar lidxcn

bracid, waar\an de haak maar weinig openstond, en dal het nel

tevens bevatte een der besclire\en eierhixipen. 1 >e lieer .1. \V . van

NouHUiJs, de loclitgenoot van (h'ii lieer Lokknt/, opperde toen de

nieening, dal die eiermassa wcUiehl aehtei- den haak was gedragen

geworden.

Dit werd bevestigd (hior (h» \ angst van een 420 mm. hing exemplaar

op 3 JMaarl ]!•!(•, dal incU-rdaad de eieren nog draagt, zooals blijkt

nit nevensgaande tekstligiinr. liij dit exemplaar vormde de haak met

den kop een nagenoeg gesloten oog. Na xej'wijderinii- i\i-v vci'chkle

linid blijkt de iiaak te bestaan nil een ^ikkelvormige uilgroeing va7i

liet sn|)raoceipitale, die naar xoi-en nil eene niterst simdle, van

rechts naar links samengedrnkte been|)laal beslaat. Haar eharakter

pleit er \'Oor, dal z,ij door verbeening van het snl)entane l)indweet'sel

ontstond en met den groei van den \isch allengs in afmeting toe-

nam. Men ontwaart dan ook bij jonii'e mannetjes de eerste aandni-

ding van den haak slechts in den \orm van eene geringe protnbe-

rantie, die bij onderen allengs den gesehetsten \orm aanneemt.

Het zal overbodig zijn afzonderlijk te vermelden, dat een ingesteld

onderzoek andermaal bevestigde, dat slechts de mannetjes den haak

b3zitten.

Dit zonderlinge toestel doet het eerst deidcen aan i\en frontalen,

knotsvormigen, gebogen steekei (frontal elasper), die bij mannetjes \an

verschillende soorten van Chimaera wordt aangetroffen.

Maar dit is een beweegbaar, van \oren van hnidtandjes \oorzien

apparaat, dat in een Imidtasch kan geborgen worden en dat gestennd

wordt door een kraakbeenstnk. Al is zijn fnnctie onbekend, zeker

heeft zij met het dragen van eieren niets te maken. De beide appa-

i-alen zijn dns ook fnnctioneel niet \ergelijkbaar.

Het wil mij voorkomen, dat eerder een vergelijk te trekken is

met de kamvormige verlioos:ing van het occipitale bij Selene, die

met den groei \an het individu tevens in hoogte toeneemt ; voorts

met Nasens (Acanthiirns) nasicornis, waar de schedel boven het oog

een beenigen hoorn nitzendt, die met den ouderdom \an den viseii

steeds langer wordt.
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Fig.

Meel' moeilijkheden levert de vi-artg op hoe de haak hij Kvitus
(hilVivcn in functie gesteld wordt, hoe dns de aan weerszijde een

klomp eieren dragende korte sti-eng onder den haak komt te liggen,
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/.oorlilt <Ie lifidcMv.ijdsclie klonip (MPrcii svinincliisrli <\\\ ilrii lv(i|i \aii

licl iiiiiiinclje komt lo liaiifjeii.

Ik kan mij geen anilei'c wijze \an liainlclcii \aii lid liij hel lefz:fi('ii

dev eieren lied'okken paar denken, ais dal licl n:annetje een ver-

likalen stand onder liel wijfje inneeml en \vv\ /.oo, dal /.ijn kop

geplaatst is onder den genitaalporns van hel \vij(je.

Zoodra door dien porns de llians nog zachte sireng met de heidei'-

zijdsehe klomp eieren niltreedl, woi-dl hij opgexaiigen door den kop

van het mannetje en wellicht door een voorwaartsciie beweging van

het mannetje ondei' den haak gesehoven. Kenmaal met water in

aanraking, zal de streng spoedig vaster worden, zich daarbij xor-

inende naai- den omvang \ an het „oog", dal de haak met den

kop vornd.

Deze verklaring is zni\er hypothetisch, maar ik weel geen betere

te geven \an de ingewikkelde manoenvres die vereiseht worden om
de eieren op de gewensehie plaals ie brengen. Konmaal d;i;ir, ligt

het voordeel voor de ontwikkeling der eieren xoor de hand, aller-

meest in een stroom als de Lorenlz-rivier, die een sterk vlietende is,

meer nog door dat iiij telkens bij sterken regenval bnileu zijn oevers

treedt. Door tien ki-achtigen vader gedragen, wordl het gevaar \'oor

de eieren gei-ing om tegen den oever oi' ondei- modder en steenen

gespoeld te worden of' ander letsel te ondervinden.

Maar daarmede is nog geen antwoord gegeven op de \ raag hoc

deze wonderlijke \\ijze \'an doen ontstond en dp andcii' daaraan

zieli \'astknoopende \ragen. (
U' Kvrlus indii-ns o|) gelijki' w ijzi^ zijn

haak gehrniki is mii niel bekend.

Wiskunde. — De Heer Schot.tk biedt eene mededeeling aan, namens

Dr. W. v.\N OKR Worm',: ,.I)vli1iiliiiinlcit ('cncr <\. viiii '/ <_/r-

sliirht O ('ƒ 1."

(Mede aangeboden door den Heer D. .1. Kobtkweo).

§ 1. Een kromme^ van den ?;'^''" graad is in 'I algemeen bepaald

door — y^ ('M -j- 3) enkelvoudige voorwaarden. Zoo is ccn kromme

\an den vijfden graad bepaahl door 20 jnmten, of daai' een

dubbelpnnt voor 3 enkelvondige gegevens teil — door (! dnbbcl-

punlen <'n '2 enkelvondige ]unileii. 'I Is echter niel mogelijk de

dnbbel|)nnten eener ralionah» kromme van hoogeren graad dan den

vijfden vvillekenrig aan Ie nemen; immers "t aantal dnbbelpunten
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(li'/AT kroiiiiiK' lit.'drtuigt -- (n— l)(/i— '^) on \<i(ir // ^ 5 is ili-iciiiaal

tlil aaiilal li'nmlei- dan // (// 4- IV:. 'I'usscIilmi de didiUclniinlen ceiici-

Icromnie van den ii'^'-'" graail, wier aaiilal diihlieipnnlen n'i-(><iler is

1

clan — // (// -|- 'A), nidcten dns een ut meer hiM rekkingen bestaan.
6

„Tot dnsvei' scliijnt geen poging gedaan te zijn om die betrekkingen

meetkundig nit Ie drukken;""') in de \olgende §§ wenscli ik dit te

doen voor de kromme \an den /.esden uraad.

^N '2. Ken kromme \aii den zesden graad is liepaaki door "27 onkel-

vondige gegevens, dns door "27 |iinilen. Zij kan hoogstens l(ldnlil)el-

pnnten bezitten: volgens 't voorafgaande kniuien hiervan i) wiliekenrig

aangenomen worden. Wei-kelijk is door 9 willekenrig aangencnnen

dnbbelpnnten een kromme van den zesden gi'aad bejiaald ; deze is

eciiter ontaard in een dubbel tellende krtnnmc \an <len derden graad

door die 9 pnntcn.

Heeft, dns een (niet ontaarde) knnnme van den zesden graad !•

(lnbbel[)unten, dan moet reeds tiisschen deze een betrekking bestaan;

slechts <S kunnen er willekeurig aangenomen worden'. In 't ver\olg

zullen wij steeds onder /Vj, /X, .,./>, willekeurig aangenomen punten

\erstaan ; de meetkundige plaats \aii 'I punt, dat met tleze een stelsel

\'aii 9 dublielpunten \ormt eener knimme \an den zesden graad,

die niet in een dubbeltellende kr(uume \an ileu derden gi'aad onl-

aardl, zullen wij xoorloopig dodr /„ xooi'Stelien, terwijl met e,, een

willekeurige knunnie \au ilen //'^''" graad bedoeld wordt.

§ 3. Is 7^„ een puni \an /'„, dan beslaat er dus een 'niet

ontaarde) kromme van den zesden graad, die in elk der |)nnten

/>),, /).,,... D, een dubbelpiiul bezit; verder kuuucii wij dooi' deze

9 [lunten een kromme \an den derdcMi graad bi'cngen. Worden deze

beide krommen respectiexelijk \oorgesteld door de vergelijkingen

ii\^{) en 7^3 = 0, dan is dooi- //•,.-)-;. ^r, = I) een bundel van

krommen van den zesden graad bepaald, waarvan elk in elk dt'r

basispunten \an den bundel een dnbbelpunt bezit. Derhalve;

Zijn Z),, D^, . . . D, (liihhelpurdi'n r/m. i'cri, Irdiinm run dfii :t'sili'it

(/riiii(/, (lic, niM in een (hihbel tAh'iidi' kran/n/c run i/i'n (/('ri/rn i/nidd

(intiinrd i.s, din zijn ilczr fninfi'n di' /x/s/sjnin/r// run ci'n hnndi'l

'j Salmon Fiedleh, Holii'r(- (Ijnni' Kni-veii, p. 42.
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rail kronntu'i) ran dm zi'sdi'ii </niii'l nifl i) (ii'niccii.sfli'( iijwIijLi' ditlilicl-

/)ii.nten.

Korlhcidsliiilvo /.iillni wij eoii (lerf^elijkcti lniiidol in '1 vervolg- ccti

e -hiiiidel luct 9 (liil)l)el|nml(>n ihkmhoii ; ii;itmiriijk j;a;U «loor o\\<

pniit tV'ii UrDinmo van dozen liundcl.

§ 4. Wij kiezen nil den r.,-|)nMdel bepaald door de liasispnnfen

/).'/). ... 1)^ er één. /',. nil; \erder lireniien wij een xcranderlijke

<• aan, dii^ in />,, I) IK dnliliclpunlcn lie/.il, maar verder onlie-

paald IS. De/.e iieide i<roniinen snijden eikaar no^ in '1 pnnl<>n ; de

lijn, die de/.e i)eide pnnlen \''riiind( snijdl /^, no^ in een pnnl 7'.

nil laalsie pnnl is volücns de /,'<:^/-Sti'//ii/</ \an Svi.vkstkh een \as1

iinnl, (1. w. /.. onal'liaid<elijk \an de door ons iicko/en r-„. 'l l'nnl 7'

is oemakkeiijk Ie l)epalen ; ais we voor („ een did)l)cllellende c\

aainienien, blijkt, <lal 7' 'I iany:enliaal pnnl is \an />'.,. "l neiiende

hasis[)nnl der c,-bu)idel dour />,, /).^ . . />,.

Zijn van een c, bi'jiaald de dnlibeljuinlen />,, /)., . . . 1)^ en een

iiunl /', dan is i\\\ti volfj'ens 'l xdurafiiaande nou' een pnnl /" \an

<, hepaalil; brcni^en wij n.1. door />,, I), .../>, en /' een kroinnie

\an den derden f4raa(l «, en bepalen wij op haai- "l lanj|(>iiliaalpiiiit

7' van /)„, ilan is 'I derde snijpniil \an 77' niel ii, 'I bedoelde |iiint

/". Verder lilijkl hierbij, dal alleen die pnnlen van v/,, die 7' lot

tangenliaal|innl hebben, 't neiiende dnbbel|innt L-nmini zijn van eeii

c„, die reeds in 7>),, D„ . . . I), dnbbelpnnlen iiecfï. Stellen wij eeliler

den eisch, dat deze c,.. niet in een dnbbellellende r, ontaard mag

zijn, dan lelt een dezer pniiien, ii.l. />',,, niet mee; immers er is

geen eidcele niet ontaarde e,., die in />,, />, . . />, en />,, dnbbel-

iinnten heeft. Want (hm zonden wij door deze punten en een \ville-

kenriii' op de kromme e,, gekozen jmnt een r, knnnen brengen, die

dan al 19 pniiten met de <•„ gemeen zon hebben. Zijn erliler ./,/'

en ./" de andere |ninleii van //,, die 7' lot langentiaalpnnt liebben,

dan zal elke c„, die dnbbelpnnlen in />,, D.^ ••/)« 'leeft en door

een dezer punten gaat, daar twee punten met //., gemeen hebben.

§ 5. Wij knnnen een 'v-biindel bejialeii door de diilihelpnnten

])^, 1)^ ... Dg en '2 willekeurig gekozen pnnlen I' en Q: de beide

andere basispunten van den l)iin(lel P' en Q' zijn dan hierdoor

volledig bepaald. Uit 't \'0(Hat'gaande blijkt, hoe wij die beide laatste

punten knnnen bepalen, en ook, dat één dezer piinleii b.v. P' on-

afhankelijk is van <} en 't andere (/ van 7*.

'\¥ij verslaUn nu weer onder •»,, een willekeurige kromme \an

den derden graad door 1)^, 1).^ . . . D^. terwijl ook ./,,/' en ./

"
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(lezelfdc beleekcnis helibuii als in ^ 4. Wij hcscliouwcii \ ('fdri- dcii

c^-biindel (,3), die D^.IJ,... I>^ :ils diil)lK'l|Muii('H en Ijovcudicii ,/ eii

een wiliekeiiri'' piiiil (l ais eiil\el\(»ii(iige l)usis|)uiiteii liecfl. Een

willekeurige kronuiie nil \{i) zal //., iii ./ aanraken, terwijl 1 laatste

basispunt van {{i) ligt op de r, door />,, I). . . . 1)^ en (j en (ip de

vroegei- aangegeven wijze te bepalen is ; de lijn, dit' in ./ zndwel

«, als een willekeurige kronime nit {fi) aaniaakt, noemen wij /'.

Trekken wij nog door J een willekeurige lijn / en is .1 een punt,

dat zich langs / verplaatst, dan gaat steeds door ,1 één kromme <t^

uit den bundel ,:?'; Iale]i wij .1 met ./ samenvallen, dan zullen de

lijnen _/' en / beitle in ./ met (/,, twee |)unten gemeen hebben. Ilici-nit

volgt, dat •/ nu een dubbolpunt \an ^/„ is en dus ligt oj) de kromme,

die wij door /„ hebben aangeduid.

I.-i omgekeerd gegeven, dal ./ een punt van _/'„ is en brengen wij

een r, dtuir D^, /J, . . . //, en -/, tian moet ./ 't zelfde tangentiaal-

pnnt op r, bezitten als B^. Hiermee is bewezen :

Btrnt/i'it ii'ij t'cti (\-hinid('l voort met (lut//j('//iu.ntt'ii in dr irillrki-iiriii

gckozrii punten D^, I)^ . . . 1)^ ni rnkelvo-iiil/'i/e ha.iispuntrv. in ren

punt J viin (Je kroimiie j„ rii in ren, u-iUrlrnruj yekozen /noit Q,

ilnn lirhhen de kronniie)i uit drzrn Imiidrl ni. .1 een (jemeensrhupiiriijl-r

rdiddijii. lil, dezen liinidel is een /.ronnne liryrritrn, dir in ./ rm
negeinle dnbheipunt hezil.

§ T). Wij hebben gezien, dal op een willekeurige kromnie ii^ nit

den r,-bundel, die 7^,, 1)^ . . . l), en A',, tot basis|)unten heeft, drie

punten van /'„ liggen ; deze punten hebben op //, 't zelfde tangen-

tiaalpnnt T als F>^. Wij besehouwen nn eerst de meetkundige plaats

van 7', als ?<, den c,-bnndel, dien wij verder {^) noemen, doorloojit.

Elke lijn / door />,, bepaalt één knunme uit (,:?'), die haar aanraakt

;

dus snijdt / de bedoelde meetkundige [)laats builen />„ in ('én punt.

Verder heeft deze in /i, een driedubbelpunt, daar drie ki-onimen uit

(,i') in /j, een bnigpunt bezitten, 't l'unt '/'doorloopt dus een kromme
t^ van den vierden graad die in />', een driedubbelpunt bezit ; de

punten 1)^, 1)„ D^ liggen ook op /,. daar elk der lijnen BJ^i
door één kromme wordt aangeiaakl.

Zij nu T' 't langentiaalpunt^ van J)^ op u,, dan doorloojjt, als

weer ?«, den bundel Qi'j beschrijft, T' een kromme t\ van den

vierden graad; t^ en t\ hebben liuilen de basispunten van (,ï') nog

drie punten gemeen, wat er op wijst, dat 't driemaal gebeurt, dat

eenzelfde punt tegelijkertijd 't tangentiaalpunt is van 7j, en 1)^.

Hebben ec-htoi' op een kromme uit (,)') />„ en 1)^ 't zelfde tangen-
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liii;ii|imil, dan /.al />, "|i de kr me /„ li^ui-n. I)(v.c laalsic wi.rdl

(lus^iloof M., in ('ik der |Miiilrii />,, />,... />, di-iciiiaal ni \rM-(k;r

nog iii ili'ii' |iinilrii gesneden; zij is dus \aii (k'ii iiciiciKk'ii ^raad.

Zijn />>,, 1)^ IK inl/tckcin-ii/ (ji'kozra piiuli'ti. dun is <li- nuwl-

bmdigi' /i/nnfs nm '/ piiii/, <lal 'I neijmilr (inhhfljiiDit bm zijn vnn

i>en h'Oiniiii' ran dm zexdni (/rand. die rcrds ni /).. /)..... I), didilxl-

piintcu, bezit, een /.roinnn' run dm myfudc/i i/nnn/ j„ im-l dncdidihcl-

pindm. in /.),, /),_, . . . I\.'

Bovendien lieblien wij de \()l;;e:nK' \ooilhiciininL; van /„ j;evonden :

Bevuilen irij Of) een Iroinmi' u, nit. den (\d)itndi'l (ji'j met di' /msis-

jnintm I),. />, JK d,- jnmlni, dii' 't zelfde t(m.(/en/i'ni//nin/ liehhen

(lis 't iietjende litisispnnt II.,, dan zullen, deze /nm/ni. <tls //, den

Inindel {(i') doorloo/it, de Iromnie /'„ l/esehrijren.

§ 7. Wij willen llians ook lanys anal\ lisclicn wog aantoonen,

dat de Uroinnie /„ \aii ileii negenden gnuul i^ cii dii<'(lnl)l)cl|innten

bezit in />., I), D..

Daarvoor heschonwrii wij 'l kroninicnnel r "„ + Ah% f ,'*''% = O,

waarin /'•„ ^ O een l<i-<iinni(' \'an den zesden .ü'raad uicl dnliltei-

|iiniteu in />,, 1). . . . />, \oorslell. lerwiji //, = () en /.=() de \ er-

«fclijkingeii zijn \aii '1 knniunen van den derden ^raad door die !">

pnnten. De kronnuen \an 'l nel, die door een wiileUenrii»- pnnl gaan,

vomnen een Imndel ; \\ ij kiezen ilen linndel van kioinnuMi, die door

een willekenrig pnnl ./ van /„ gaan. In § 5 iieblien wij gezien, dat

in dezen bnndel één kromme voorkomt, die in ./ een negende dnbbcl-

|)nnt bezit : dns :

/•>'// inmt run jn i-^ 't neijendi' diddjc/innil ran i'('n dei' krinninen.

hevnt in 't net (r).

\ S. Wij nemen een willekenrigen driehoek 't^<)_^t>.^ als corirdi-

natendriehoek aan; de meetknndige pUials van de dnbbelpnnlen nil

'I net r _ "•„ H ^."% H fif', ^ O wordl dan gevonden door A en it Ie

dv (Ir dv
elimineei-eii nil de vergelijkingen --=0, -- =: O en - = 0.

Als de \erg{>lijking \an die meetknndige |)laats ximlen wij dan

idir
/du dl' dn di'\\ dir f du dr dn dr

d.r
^
\da!^ d.v, </.(', d.v^J] (/.(„ \dj\ d.r^ (/,i-, d.v^^

dn' f dn dr dn dr \
+ - =0.

dir^ \d:r^ d.r^ d.v., d.r^J

De factor 7^?' in 't eerste lid dezer vergelijking beteekent eenvondig,

dat elk puni \an de dnbbeltoliende krommen ?<, en /', als een dubbel-
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{iiiiil liocliduwd kun wdi'di'ii : als de iiHM.'tkmidim' |ilu:il> \aii 'l imjil

./ \ iiideii w ij

(/" / 1/« dh dr dil\ dn- f (hl dr dii dr\

il.r.^ \d.T.. d.r^ d.v„ d.r^J d.v.. \<l.r., d.r^ d.r^ "'''j/

dic ( dn dr dn dr

d,K, \d.r.^ tt.v., d.r,. d.r

Deze l^ldl^kkill^ \aii den iiefieiideii s^i'aad s(elt dus ik; kroiiiiiiL'

j„ \(t()r, dic wij \ei'(k'i' _;,, zullen iKienien.

Wij laten nn 't hoekpunt I >^ \ an den (•(Mirdinateiidrielidek niet

1)^ samenvallen; de \ ergelijkiiiiieii der krouuneii /r,,, //, en /•., wonlen.

geiangscliikt naar de afdalende niaeliteii van ,r.,, aldus yeselireven :

ir, -_^ x\ (a.r\ -, 2h.r^ .v.^ + c,%) -\^ . . .
—

()

11^= x\ (a'.r^ l/.r,^) 4- . . . = O

'•»
-
•»% («"'-i -; ('"«,) -^ .. . = o

'r I-]erste lid der vergelijking, die de kroninie /,, Mmrstell, Idijkt

nn geen enkelen term te bezitten, waai-in ,r,, lol een lagere niaciii

dan de zesde voorkom! ; /), is dus een drieilulihelpuni \an /,, en

/J, , //, 1)^ e\ eiieens.

§ !l. Tot de krommen \an den zesden uraad, die in />,, l)....l)^

dnl)l)el|iunlen hezitten, behoort er een, die ontaai'd is in de lijn /V, /A,

en een kromme \an den vijfden gi'aad, die in />., , />,... /-*, dubbei-

liunlen heeft en boxendieii dooi' 1)^ en 1).^ gaal. Deze laatste wordl

dom- l>^l). n'>;4' in •> |iunlen gesneden, die op /,, moeten liggen; zoo

zijn o|i elk der \erbiiKliiigslijnen MM, •"! punleii \an/„ aan te wijzen.

IJrengen \\ ij aan een kegelsnede 1)^ , I)., . . . /J. en een kronnue

\'aii den vierden gi-aad, die in /),.,, I). en />, dnbbelpnnlen bezit en

ook uol;' door />, , />, . . . I), Liaal, dan vormen ook deze beide

tezamen een <•,, mei dubbelpnnten in />, , I). . . 1)^. de I> nug

()verin(> snijpunten \an de beide krommen liggen op /,, . Zoo worden

op elk der 5(5 kegelsiieden I ), Di-Di l)„J)„ 3 punten van /,, be|>aald.

KIke (\ door J)^ , /).... 1)^ snijdt /',, behalve in deze punten nog

in ?> andere; wij hcL>ben reeds gezien, iioe deze punten te bepalen

zijn. < >ok hebben wij gezien dal A'
, , 'l negende basispunt \an den

r.dmndel, niet op /,, ligt; dooi- 't hoekpunt 'A, \ au d^w eoordinatcii-

driehoek mei /j„ te lalen samen\allen. kunnen wij dit ook gi.unakkelijk

uit de \ergelijking van /',, alleiden.

§ JO. Laai nu ii\. een kromme \an den zesden graad zijn, die

in M, , I).. . . . I)., dubbel|)uiilen bezit, terwijl n .. de kromme \an den
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(lei(k']i jiiaad ilonr tlii' |Minlcii is; door ,:? ir^ -\- ).ii,'.=z O wonit

ceii bundel (,i) van kniiniiicii \aii d(!ii /.csdcii graad iiicl '.I dulilicl-

punteii voorgesteld. Tul een Ixmdel van ki'onnncn \an den //''" ^raad

bchooren in 'l algeincen ;}(//—])" Ivromnien, die een dulilieiiaiiit

bezitten ; ilit aantal moet eelder inet 7 vecniinderd worden voor elk

genieenseliappelijk dubhelpnnl. dal dr ki-oniincn in de basispiinicn

bezitten. Wij kniiiien dus verwaeliten, dat er J2 punten /.uilen /.ijii,

tlie als tiende dubbelpunt van een kromme uit den bundel (,:?) kunnen

optreiien. 't Lijkt ndj eeliler wensclielijk Ie bewij/.en, dat ook in dil

geval, waar een der l<roinnicn mi diililicllellcndc e., is, "l aantal

dezer punten J2 is.

De bedoelde punten werden ge\'onden door / te elinuneeren uit

de vergelijkingen :

- U
,

= O en =0. of
div^ dx^ d.K,

dir i/ii dw da i/ir ihi

i

;. -= o . 4- ;. = o
, 1

;. = o.

d.K, d.r, 'Lr, il,v„ d.i;, d,i;.'2

Door deze eliminatie \ inden wij

dir thv dir

dx^ dii\ dXf

du du du

ll.V^ il.Cj (/,(•,

welke vergelijkingen drie krommen voorstellen, wier gemeenseliaj)-

pelijke snijpunten — mits builen de basispunten van ((i) gelegen —
de gevraagde dubbelpunteii zijn. (De faetoi' «^0, die wij wegge-

laten hebben, beteekenl dal elk juinl \an a., als een dubbelpunt

beschouwd kan worden).

Wij schrijven ze in den vorm :

'/«• dit dic du = (1)
dx^^dxj dx„dx^

dw du dw du =0 (2)
rf.Cj f/.Cj rf.i'j dx^

dw du dw du = (l (3)
c?iC, dx^ d.f^ dx..

De kroinmen, \oorgesteld door (1) en (2), hebben 4it snijpunten:

onder deze zijn er echter JO, die niet op (3) liggen u.l. de ])unten,

dir du
die \()ldoen aan =r I) en - ^ 0. De ovei'iue 'M moeien nou,-

\"rminder(l worden met do in />, , /)., . . . J).^ gelegen snijpunten.

Luien wij weer 't hockpnnl O, van den coordinalendriehoek niet
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D^ saiiiemalleu eii st-hrijxeii wij de verg-elijkiii,nvii \aii /c, eii n^ op,

gerangschikt uaai- de afdalende iiiacliien van ,/,, (z,ie § «Sj, dan Wlijk;

't, dat (2) en (X) in />, een duhhelpuni liezitten, terwijl i: in /^,

een enkelvoudig punt heeft ; verder liehhen ze alle drie in D^ een

raaklijn gemeen, wier vergelijking is

.(j (((//— «7^) -|- x^ {hb'— ac) = 0.

Dus hguen in elk der basispunlen van den luindel [[i) 3 gemeen-

seiiap|)elijke bniji)unten \an (1), (2) en (3); buiten D^,D^...D.,
hebben (1), (2) en (^3) nog 35:) -3X9=12 genieeiiüchapiJelijke

punten Werkelijk zijn er dus 12 krommen, die behalve L)^, D.^ . . . D

,

nog een tienile dubbelpunt bezitten.

Die 12 punten kunnen wij direct aangeven. Elk dier punten moet

hggen op de kromme _/',,, die door ]J^,D.^...D^ bepaald is en even-

eens op de kromme ƒ,,, die op dezelfde wijze bepaald is door D.,.

D, . . . D,. Deze beide krommen hebben 81 snijpunten, waai-\an er

echter '.) in elk der punteji /j.^, l), . . />, en 3 in elk der |)unten

Dl en D.) liggen. De overblijvende punten zijn de bedoelde.

Tot i't-n c^-hundnl met 9 (lublu'lpiuiti'n hckooren 12 kroiitnn'ii, d'w

nu<i een tiende dubbel[mnt bezitten.

§ 11. ( )p nog een eigenschap dezer punten wensi-h ik Ie wijzen.

Is P {.e\, .e .,, .e\) een willekeurig punt, dan worden de pndllijiu'ii \an

P ten opzichte \'an de kminmeii uil den liinidel {(i) \'oorgesteld diKir

Jic ilII \ j (Jir iln \ fdir (lil \

Wij stellen nu de \raag of 't naigelijk is, /'' een zoodanige ligging

aan te wijzen, dat de poollijn van /' leu opzichte van elke ki'omme

uit den bujidel dezelfde is. Klaarblijkelijk is (.laar\(i<u- nootlig. dal

de coördinaten van I' xdldoen aan de vei'gelijking /^ = O of aan

de vergelijkingen

dw
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Physiologie. I>i' lieer Z\\ \ \hI)KM \I\Ki; liiedl cciic incileili'cIniH

jiaii \;iii den lieer !'". .1. .1. Ümtfadi.ik : ,J h-er dr inyn'/d-i'

i'drinUi' liij (It'ii, iifrcns ncttstii-tis iwrodfnutLi iloor ci-ii iirhinl.

(Medo aangcboili'ii door den Heur l'i.Aci;).

\';ni (Ie eleclrisehe xerseliijiiseleii, welke iiij de iialiiurlijke prikko-

liii"' der ziiiliiiiicn opireileii, z,ijii l(>tiiiis\cr alleen die der i'cliiia uii

\aii den nerxiis optieus oiiderzoelil. ')

Eeii l''raiiseli under/.deki'r scliijiil, naar men iiiij mededeelde, ninl reiii

l!)04 eleetriselio wiroonion niel een s|iiegelfialvaM()nieler waargenomen

Ie liehben, wanneer liij dil meelldestel door elecl roden mei den ner-

vns acnslicns van een konijn verbond en een krachlig gelniil hel oor

\ all hel iiriiefdier hMil'.

Hel is mij iielnkl mei den snaarnalvanomeler \an Kintikjvkn de

aciiesiroomen van de gehoorzennw, opgewekt door eene nalnnrlijke

prikkeling, Ie regisireeren. Hij een cavia werden eleclroden \an

liepaalden xoiin door een Irepanalieojiening, onder aelher-nareose \an

hi'l proefdier in de achtersic sehedelgroeve gehraehl. Deze elerlroden,

een melalen dnnne luns, waarin een geïsoleerde melalen slifl, \\ei(leii

\oorlgeselH)\en langs den zijwand der kleine hersenen, meestal na

dooi'hoi'ing der verbinding \an ilen lloccnlns mei het overige deel \'an

hel eerebellnni. Zo() werd gelraelil mei hel einde der melalen slifl,

welke ongexeer '/^ cm bnilen de ondinllende cleclrode nitslak, di'n

nervns acnslicns Ie bereiken, liet bleek uit vergelijking der ver-

kregen opnamen mei de sectie dergebriukle proefdieren, dal de sterkste

iietiestroomen werden \erkregen, wanneer de elecirode de inlrede-

plaals der gehuorzennw in het verlengde merg of hel aangrenzende

tleel der medidla oblongata (Inbei'cnhini acnslicum) had bereikt. De

eleclroden werden ini mei den snaargalvanomeler en eeiie compen-

satieïnrichting (samengesteld volgens Wkkthklm Sai.omonson -)) ver-

bonden. Nn werd met een pistooltje een percnssion afgeschoten en

de beweging der snaar tegelijk met een signaal, welke het moment

van het schol aangeeft, })hotografiseh geregistreerd. De uitslag welke

de snaar \erloonde, bleek met een siroomslerkte o\ereen Ie komen

van 4.5 X K'"* ti>t i) X !<>"'' anipèu-e.

De latente jjeriode had in de verschillende experimenten eeii grootte

van O.OO:^—0.005 secoiide.

De vorm i\vv verkregen cur\-e wisselde in de \'erschillende experi-

menten min of meer, in eenzeltVle pi-oef bleef echter de \oi-m \i-ijwel

1) Zie u. a. Ki.ntiioven en Joli.v. (Jiual. .lomiiai of Kx]K'iini. 1'hysiol. Bd. I. lilOiS

blz. 373.

-) VVisHTHEiM ï>AL0M0.NsuN. /Ceilsclii-. I'. Hinl. 'feclui. l'.XHt lid. I, blz. 3(111
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koiislaiil. Zoiuler iiilzoiidering had eeiie afwijking- der snaar een

twee- of nieerpliasiseh karakter. Soms gingen de |)liasen gelei<lelijk

in elivunder over (zie fig. II) soms was een min of meer duidelijke

pauze bemerkbaar (zie fig. I). Bovendien vertoonde de snaar een lljne

trilling met een frequentie van 1000—1500 per seconde. Deze tril-

lende beweging bleek bij de controleproeven geen pliysiologiseh ver-

scliijnsel te zijn. Deze controleproeven hadden ten doel na te gaan,

in hoeverre de uitslagen \'an den galvanometer niet door den actie-

stroom van den nervus acusticus werden veroorzaakt. Ten eerste bleek,

dat bij geopende stroomketen de snaar geen uitslag vertoonde als

het schot weerklonk, wel trad de bovengenoemde fijne trilling op met

een latente periode kleiner dan O.OOi sec. Verder bleek het, dat bij

afleiding van verschillende plekken van de groote of kleine hersenen

geen uitslag der snaar optrad. Bewegingen van het dier werden

geheel uitgesloten door cnrariseering, ook de ademhalingsbewegingen

stonden stil. Liet men de electroden in sitn en wachtte, zonder iets

aan de proefopstelling te veranderen, tot het dier gestorven was en

geheel afgekoeld, dan kon men zelfs door den sterksten knal geen

uitslag der snaar meer verkrijgen, terwijl toch de weerstand in den

keten niet was toegenomen.

Nam men een proef, wanneer het dier wel dood maar nog niet

geheel afgekoeld w^as zoo kon men nog een uilslag krijgen, echicir

belangrijk kleiner, dan die van het nog levende dier afkomstig.

Bovendien was de latente periode dan aanmerkelijk verlengd cu

l)eilroeg zij ongeveer 0.015 seconde. Eene vergelijking der curven met

die van de electrische verschijnselen van hel oog schijnt mij niet

uitvoerbaar, daar de snaar van den galvanometer in mijne proeven

een vrij geringe spaimiug had en de curven dus nog veel correctie

zouden vereischen om de werkelijk optredende stroomschommelingen

aan te geven.

Voor de latende periode vontlen Einïiiovkn en Joi.i.v (l.c.) bij het

kikvorschoog als kleinste waarde 0.01 seconde, bovendien \einielden

zij, dat \ooi' de sterkere prikkels de latente periode aanmerkelijk

korter is dan voor zwakkere.

Misschien dat de zeer korte latente periode in mijne proeven ge-

vonden in samenhang is te brengen met den buitengewoon sterken

piikkel, welke het impulsieve knalgeluid voor het proefdier is. Met

den niicrophoon opgenomen bleek de knal een 40 maal grooteren

uitslag der snaar te geven, wanneer deze in de secundaire keten

was ingeschakeld, dan een zeer krachtige fluittoon (a'

—

a*).

Toch kon ik l)ij aanblazen van deze tluit en evenzoo met een

klokgeluid een uitslag der snaar waarnemen, wanneer deze met den

43
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iioi'viis aciisticiis \iiii licl pidcrdiri- \\as \(ili<iiiili'n. I)i' iiitsl.iL; was

/A'cr kk'in I 2 in.in. en hieelc gediireiidc den lliiilldnii kiiiisliiiil lo

l)lij\eii hcylaaii.

lüj de cavia was liel i"ij geheel oninogclijU operalid' dcii iicrx iis

iiciisdciis Ie bereiken, liij liet konijn vond ik vaiiinl hel dak der

acidorsie scliedelgroeN'e en afsnijding van een deel dei' i<leiiic licrsciicii

do gehoorzciHuv bereikbaar. Dooi- cauleriseeien nioeslen di' li('\ igc

bloedingen worden gestelpt. Met een stompe haak werd de inedidla

wat ter zijde getrokken en een platinaelecirode werd op + '/s
'''''•

alstand in de mednila oblongata gestoken. Ook nu kon ik een inislag

piiotographisch regisireeren, echter niet zoo sterk als bij de steekproeven

bij de cavia; ongeveer van gelijke sterkte eciiler als de uitslag, welken

de snaar vertoont, wanneer men bij het konijn de steekelect roden

gebrnikt.

Nog op een derde wijze kan men bij een cavia of' konijn elet-trische

verschijnselen van den acnsticns waarnemen. Van twee onpolariseer-

liare electroden werd ééne op den porns acnsticns interniis geplaatst,

de andere op een iiididcrent punt van den binnen-waiid der arhlerste

scliedelgroeve.

Dit geschiedde, nadat onder tlicpc aether-iiarcose snel de schedel

rnini was geopend en de geheele hersenmassa verwijderd. Bij liet

iiü slerxende dier verkreeg men nog zeer duidelijk elcctrische slrooineii

in de gehoorzeiinw, wanneer de knal liet oor trof. Zooals reeds ver-

meld werd, waren deze uitslagen belangrijk kleiner en hadden eeu

grootere latentie.

Ook bij den kikvorscli heb ik getracht den acliestrooni van den

ncrvus acnslicus af Ie leiden. Men kan bij dit proefdier zeer gemakkelijk

\an uil den iiinnilbodein den nervns acnsticns bereiken zonder de

iioruuilc circuhilie of i\r hersenen te beschadigen. Hel is mij echter

ni;l gciukl een iiilslag \an den snaargaKanomelei' waar Ie nemen.

iMMisdeels zal dit wel aan de onvoldoende gevoeligheid van het door

mij gebe/,igd(> ins|i-iinienl zijn toe Ie schrijven, verder is echter de

gevoeligheid noot geluiden bij den kikvorsch, uiterst gering. Een mei

slryclniine \ergifiigde kikvorsch, welke bij aanblazen reeils in kramp

kwam, reageerde met spierkramp nog wel op eeu schol in de onmiddel-

lijke nabijheid, echter niet wanneer op eenige meters afstand geschoten

werd. Van de velschillende tonen reageerden dergelijke kik\orschen

nog hel besl o]i die van een laag trillingsgetal, minder, vaak in het

geheel nici, op liooge tonen. Dal echter trillingen van 50—10000 per

seconde aan het zenuwstelsel \aii den kikvorsch langs eenigerlei

weg een inikkcl toezenden, blijkt onder anderen ook uit de jiroeven



J. J, BUYTENDIJK. Over de negative variatie bij den nervus acusticus

veroorzaakt door een geluid.

op de iiin der ab^^cissen is I mm = sec, op de ordinaten is 1 mm = 6,1 V If"'-* ampère.
1250

.
/N F

Fig. I.

np dclijn der abscissen is 1 mm = sec, op de ordinaten is 1 mm. = 6,1 V 10^' ampère.
1250

^ . /^ F

Fig. II.

Fig. I en Fig. II : EIcctrisch verschijnsel in den nervus acusticus bij de cavia opgewekt

door een knalgeluid.
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vtvii YiiKKEs') ovei' de versterkende werking van den touii ()[) het ellect

van een nieclianiselien prikkel.

Nog kan ik mededeelen, dat ik, evenals Pu'K.k') in suminige gevallen

waarnam, bij een snoek een electrischen stroom met den snaar-

galvanometer kon aantoonen, wanneer met een glasstaafje deotolith

verschoven werd. De plaatsing der onpolariseerbare eiectroden was

zoodanig, dat een van beiden den nervns acusticus trof aan den wand
der geledigde schedelholle, de andere electrode stond op een indiffe-

rent punt van dien wand. Er werd zorg gedragen, dat een verschui-

ving der eiectroden of van het object niet plaats vond. Een electri-

sche werking bij een geluid van welken aard ook, dat door de lucht

naar den snoekkop werd voortgeleid, kon ik niet waarnenieji.

Utrecht, 25 Nov. J91Ü.

Scheikunde. — De Heer A. P. N. Franchimont biedt eene mede-

deeling aan ook namens den Heer J. Y. Dübsky: „Over de

reactieproducten van kaUuiuisocynnaat en cldoorwaterstofdiami-

noaceton. Amino- en ureopropi/leeniireïne.

Ruim driejaren geleden (23 Februari J 907) vestigde ik de aandacht

op het belang dat de kennis van het acetonureïne zou hebben voor

de beantwoording der vraag naar de werking van salpeterzuur op

heterocyclische verbindingen bestaande uit twee CO-, twee NH- en

twee CH^ groepen. Van de elf theoretisch denkbare isomeren zijn

er slechts twee die ureuniderivaten zijn n.1. het hydro-uracil en het

acetonureïne. Het eerste werd door mij en Fhiedjiann op zijn gedrag

met salpetei'zuur onderzocht, het tweede is nog altijd niet verkregen.

( (nderzoekingen met Dr. Fjuedmann om het te bereiden uit chloor-

waterstofdiaminoaceton leidden wel niet tot het gewenschte resultaat

maar leerden toch dat een stof die Hüghkimer in 1892 in handen

had gekregen bij de werking van chloormierenzure ester en die hij

voor het acetonureïne hield, ofschoon geene analyse er \'an gemaakt

was, niet anders kan geweest zijn dan acetondiurethaan.

AVij hebben nu deze onderzoekingen voortgezet en zijn er o.a. in

geslaagd de reactie met kaliumisocjanaat op te helderen, ofschoon

ook deze niet tot het gewenschte resultaat heeft geleid. Rügheimer

had in 1892 beweerd dat er zich een diureo-ace/on zou vormen dat

') Yerkes Journ. of Gomp. neurol and Psychol XV, p. 279.

2) PiPER. Zentralblatt f. Pfiysiol 1906 Bd. I, biz. 293.
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ecliloi' ziM) ()iil)o.sleiKlifi" was dal liij licl iiii't, Ivoii ar/.oiHlcrcn, cii dal

(lil onder verlies \ an aimiumiak reeds bij de gewone temperaliiiir /.on

overgaan in oone door hem ticctoiii/lfnureet genoemde slof), waarin

liij koolstof en walerslof hepaaldc maar niet de slikslol', alllians

liel geiialte daarvan deelt Inj niet mede. Wellicid zon, als liij dit

gedaan luul, loen reeds gebleken zijn dat zij ecnc gelieel andere

samenstelling bezit nl. niel (\II.(),N, zooals hij opgeeft maar ('JI^O.N^,

zooals wij ge\(inden licbben voor de slof, welke bij de werking van

twee inoleenlen kaliiimisocynaat op één inoleennl chloorwaterstof-

diandnoaceton in waterige oplossing ontstaat. Hij de werking van

één moleeind isocvanaal vormt zieli eene chlooi'lioudcnde stof van

de samenstelling L\Ils()NjCl , die door beiiandeling met een tweede

molecunl isoeyanaat de eerste oplevert. Naar analogie met tal van

andere reeds lang bekende reacties honden wij hel er voor dal

zoodra eene ureogroep zich gevormd heeft, deze niet zijn Nll.^gi'oep

op de CO van de acetonrest werkt zoodat er onder vorming van

water eene cyclische verbinding geboren wordt.

.\an de beide verkregen verbindingen /.nllen dan deze formules moeten

gegeven worden, die, ofschoon ook wel andere nog denkbaar zonden

zijn, voldoende bevestigd worden door de er nit bereide derivaten.

CH~NH

C- -NH

CH—NH

y>CO

C NH

('11,,-Nll (X)--NH,

['reopropyleenureïne.

CH,—NH,—HCl
Chloorwaterstofamino-

propyleennreïne.

De gekozen benauiing is in overeenstemming met ile vrocgei' door

mij en anderen gebruikte.

liet (hliionrittiTstofiiminoinvjtyli'cnureïne dat, zooals reeds gezegd

is, uit één molecuul kalinmisocyanaat en één molecuul chloorwalcr-

stuldianiinoaeeton in \\aleri<;e 0|)lüssing verkregen wordt, kristalliseert

in fraaie naaldjes, die zeer oplosbaar zijn in water. Wij hebben er

tol nog toe het viije aminopropyleenureïne niet m{ afgosclieiden,

maar er wel verbindingen met andei'e znren uit gemaakt en een aaidal

andere derivaten.

') Wiuuuun hij dc' l'urmuli,' gaf

/
CO

\

GHa. i\H. CO

>
GHj. NH. GO

WH.
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Met de berekende hoeveellieid zilvernitraat in waterige oplossing-

in de koude ontstond de salpeterzure verbiiuliiKj, die door ak-oliol

uit de waterige oplossing kan neergeslagen worden, en eveneens

fraaie naaldjes vormt.

De ziive zimvelzure verhindimj werd \erkregen door de fhloor-

waterstofznre met sterk zwavelzunr in de koude te Iteliandelen, de

chloorwaterstof in vaciio Ie verwijderen, en het residu met alcohol

en aetlier in de koude \an overmaat zuur te bevrijden De neutral'

zu_^avelzure verblinUng werd bereid uit isocvaanznurlood en z\vavei-

zunrdiaminoaeeton en werd gezuiverd door de waterige oidossing

met alcohol neer te slaan.

De \ier verbindingen, die alle geanalyseerd zijn, voniicii lijiic

ongekleurde naaldjes die ^ecn eigenlijk smeltpunt helilieii, maar bij

verhitting ontleed worden bij verschillende temperaturen.

Met azijnzuuranhvdride en natriumacetaat vijf minuten gckdokl

gaf de chloorwalerstdfverbinding een triaceli/ltleriraat dat, uil kokend

benzol omgekrislalliseerd, fijne naaldjes vormiic die l)ij 141° smclicu.

Na langer koken werd een tetracetylderir((at verkregen, dal uil

alcohol met een weinig azijnzuur in fraaie vierkante plaatjes kiistul-

liseert, die bij i()3'—164° smelten.

De samenstelling dezer acetylderivaten is afgeleid uit de resultaten

der olemenlairanalyse, daar acelylbepiilingen, zelfs die volgens PiJtKiN,

geen goede resultaten leverden.

Eigenaardig is de tetracetjlverbiudiug, waar vermoedeHjk twee

acetylgroepen in ile NH^ groep zijn getreden en twee in de Nll

groepen \au liet ureïne, en die dan deze formule heeft

CH~N—CO—CH,
\co

C N—CO—CH,

CH,. N (COCH,),

Met chloormierenzuren methylester en nalriumearbonaat iu waterige

oplossing geeft het chloorwaterstofaminopropy- pr, t^jli

leenureïne een carboxijmethulderiraal, (een

urethaan) dat uit alcohol omgekristalliseerd

glanzende blaadjes vormt, die bij 238^ onder

ontleding smelten. Hieruit werd door vijf

minuten koken met azijnzuuranhydride een

CO

(J-

CH,

/
-NH

NH. CO, CH'
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inonoacetylderivaat bereid dal |)i-iiclitiji' in naalden krislallisecrl uil

azijnesfer, bij 215° snieil en even (laarl)oven zieii onlicedl.

Een (l/dCfti/hli-rirdiil werd veri<refi;en door een nnr te koken niet

azijnzunranliydride ; ook dit levert praclitige naalden en smelt bij

125°—126'.

De beide aoelvlfrroepen zuilen dus wel aan de stikslofalonicn van

het nreïne staan en aan dat der nretiiaanfnnctie is geen acet \ 1

gekomen.

Ook liet correspondeerende carboxattliijlderivnnt werd bereiil ; dit

kristalliseert nit kokenden alcohol in kleine slork glanzende kristalletjes

met het snieltpunl 2(KS^. Op dezelfde wijze als nit het carboxymethyl-

derivaat wei'den hiernit eene inonoaci'lijlverhindiwi, die nit azijn-ester

in fraaie zijdeglanzende naalden met het smellpnnt 218°—219° kristalli-

seert, en eene (/incett/lrerhindiii;/ die bij 101°—102° smelt, \ei'kregen.

Het uvi'opropiih'finureiiKi werd niet alleen nit het chlooi'waterstof-

diaminoacelon met twee molecnlen kaliumisoevanaal in waterige

oplossing, maar ook nit hel chloorwaterstofaminnpropN leenureïne

met één moleen nl isoeyanaat verkregen. Uit kokend water gekiistal-

liseerd, (in kond is het weinig oplosbaar), vormt het sneeuwwitte

kleine blaadjes die geen smellpnnt hebben maar zich boven 220"

onder kleuring ontleden. Het is zonder ontleding in kokend azijn-

zuur oplosbaar en in dit oplosmiddel werd het molecunlairgewicht

bepaald.

Het geeft in waterige oplossing met zil veruit i-aat eu mercnri-

chloride geen neerslagen dan na toevoeging van ammoniak, wel met

mereurinitraat, en gedraagt zich dus in dit opzicht ais ureum.

Bij koking met azijnzunranliydride bleef het grootste gedeelte

onaangegrepen ; eerst na tien uren was het \ eranderd, maar gaf nu

de tetracetylverbinding van het aminopropyleenureïne, die aan haar

vorm en smeltpnnl herkend werd, zoodat de ureiimrest is stuk

gegaan.

Ten slotte zij nog vermeld dat ook het diacetyldiaminoaeeton door

lang koken met veel azijnznuranhydride in tetracelyldiamiuoaceton

overgaat. Omgekristalliseerd uit kokend benzol of uit alcohol met

een weinig azijnzuur vormt liet lange sterk glanzende naalden, die

bij 98° samenbakken en bij lO:^ smelten.
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Physiologie. — Do Heer pEKELHAiuNCi biedt eeiie mededeel ing aan

\aii den Heer J. R. Katz : ,,()nder;oekhi(/('n over de ana/ai/ie

tiissdien 0[t:ir<:Uen en luengen".

(Medo aangeboilen door den Heer H. Zwaardkmakkr).

Onder de iioofdsinkken der Aloemcene Plivsiolouisclic Sflieikundc

zijn er weinige, d\e zoozeer tot nadere studie intlokken, als het

iioofdstnk over opzwelbaarlieid. Deels omdat men van dit reeds in

de Oudheid bekende verseiiijnsel nog steeds zoo weinig weet en

begrijpt, tleeis omdat de kennis der wetten van het opzwellen en de

verklaring der opzwelbaarlieid ^an fnudamenteele beleekenis lijken

voor physiologie, pharmacodvnamie en pre|)aratie\e physiologisehe

chemie.

Voor de physiologie, omdat de protoplast en de celkern (welke

te zamen het stoffelijk substraat vormen, waaraan het leven ge-

bonden isj uit een stelsel van opzwelbare lichamen en daartusschcn

gelegen vloeistoffen bestaan. Vele levensverschijnselen gaan gejjaard

met verplaatsing van water uit die vasle lichamen uaar de om-

ringende vloeistoffen (of onjgekeerd), of tnsschen die lichamen

ondei-liug En meermalen heeft men getracht aan die water-

verplaatsingen eene t'iindameuteele beteekenis toe te schrijven door

ze te maken lot do l)asis eener verklaring dier levensprocessen.

Zoo b.v. in de theorie der spiercoulractie van Engelmann '), die

getracht heeft — aan de hand van uitx'ocrige nioi-phologische onder-

zoekingen over do veranderingen in de zich samenti'ekkende spier —
aan te toonen, dal de transformator welke de chemische energie \an

het stofwisselingsproces in de spier in mechanisch arbeidsvermogen

omzet, bestaat uil een stelsel van opzwelbare lichamem en werkt

door verplaatsing van water tnsschen die lichamen onderling. ,,Bij

de contractie zwelt de anisotrope laag op tengevolge van imbibilio

met water, dat zij aan de isotrope lagen, waarmee zij in aanraking

is, ontleent. Elke anisotrope laag is, zoover de spiervezel zich uit-

strekt, aan beide zijden van een laag vooi-zien, waaruit zij het water

kan putten en waaraan zij het, als de contractie alloopl, weer kan

afstaan" "). Door deze h_)|)Olhcse worden vele feiten, die men bij de

spiercontractie opmerkt, kwalitatief verklaard; en Enuki.maxn tonudo

door zijn bekende vioolsnaar-model aan, dat de theorie ook min

of meer rekenschap ge\en kan van den \(>rm tier lijn, welke xouv-

1) Geresumeerd in zyn (lioonian Lectiire, Proc. Roy. Soc. vol 57, p. 411-133.

-) Aldus vat [-"ekelharing (v^oordrachten over Weefseileer, p. 398) Ekgelmakn's

opvattingen samen.
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steil hoc ile leriglc ceiicr zicli samen Irekkeiule s|)ier viui den (ijd

iifiiangt. Maar (lil is nici genooji'. Hol succes, waarmede Wkrtiikim

Sai.omonson, Iloouwwi e.a. de cxporimeiileel vei'ki'eficn kronimcii door

rclalief zoo eenvoudige lonnules hebben kunnen voorslellen, wijsier

()|> (hil de Iheoric — zal zij voldoende blijken — ook lol dergelijke

toiinnles zal moeien lei<icii. Om haar zoover Ie knnnen uilwerken is

hel echler noodig de kwanlilalieve wellen \an hel opzwellen Ie

kennen; Ie welen waarvan hel aihamil nf in een stelsel van opzwel-

bare lichamen hel water zi<'h al dan niet ver|)laalsen zal, en volgens

welke formules de verschillende eigensclia|>|icu \an een opzwelbaar

lichaam van deu iudiibilie-graad afhangen.

Tfcr <l<' /i/iitriiiiic(ii/i/niniiii'. Dal een in hel bloed opgenomen

geneesmiddel in kleine dosis dikwerf de functie van slechts één

orgaan verandei-l, woi-dl verklaaid door aan Ie nemen, dat een stof

ccteris paribus des Ie ingrijpender veranderingen in de levensprocessen

\ an een orgaan aanbrengt, naarmate zij in grooter concentratie daar-

in aanwezig is, en door het feit dat verschillende organen nit een-

zelfde oi)lossing van een geneesmiddel (b.v. het bloed) zeer verschil-

lende hoeveelheden van hel medicament opnemen. Daardoor wordt

een verband gelegd Insschen eiectieve werking en relatieve sterkte

der ind)il>itie in verschillende celsoorlen '), dat als werkhypothese

vrnchtbaar gebleken is. In de laatste jaren is men nu begonnen,

deze theorie ook kwantitatief uil ie werken. De fraaie onder-

zoekingen van W. Straub over de veralrine-werkiiig op het Aplysia-

hart en de immuiio-chemische beschouwingen van Aukiienmus

kunnen als voorbeelden hiervan genoemd worden. Hij al deze bere-

keningen neemt men aan, dat de z.g. deelingswet \'an Nkrnst (een

gevolg van de wetten der verdunde oplossingen van V.\n 't Hoff)

ook voor de imbibitie van opgeloste stoffen in opzwelbare lichamen

geldig is. Hoe interessant en plansiebel de gemaakte toepassingen ook

zijn, toch is het — dunkt mij — aan ernstigen twijfel onder-

hevig of de wetten der verdunde oplossingen in al deze gevallen

nog wel binnen hare geldiglieidsgrens gebruikt zijn "). Zoo niet, dan

zon daarmede in een aantal gevallen het betoog, hoe konsekwent

ook opgebouwd, nochthans blijken niet op voldoend vasten grond-

slag te rusten. Deze moeilijke vraag kan alleen beantwoord worden

nadat grondige kennis van kwanlilalieve wetten en vei'kJaring

van het opzwellen verkregen is.

1) Zie H. J. Hamburger, De Physischo Scheikunde en hare bcteelvenls voor de

Geneeskundige Welenscliappen, Groningen (1901), p. 7 en p. 20.

-) Op deze belangrijke kwesüe kom ik uitvoerig lerug.
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Wwr (Ie pi'epariülere pltijalologisclu' scJu'lIxiiikJi'. Alle |)()l\sacfliari(leri

en eiwilaclitige lichanien zijn opzwelbaai' in water, en het is vooral

tengevolge dier opzwelbaarlieid, dat de elicmie dezer stoffen een zoo

bijzonder karakter bezit. De beooi'deeling der methoden tot zinvering

dezer stolien, de kenmerken om vast te stellen of zij reeds zniver

zijn, de vraag of het in o|)z\velbare kristallen gebonden water althans

voor een deel met het krislalwater der anorganische zouten op één

lijn mag gesteld woi'den (gelijk Hoi>pf, 8ky],kh M e. a. vom- de

o.\yliaeinoglobi)ie-l;ristallen beweerd hoblien), de \rang of' men het

molecnlairgewicht der opzwelbare stollen uit hare daui[)si)annings-

verlaging bepalen kan, en zoo vele kwesties van dien aard meer,

zijn vraagstukken waarvooi' de phvsiologisehe chemiens om zoo te

zeggen dagelijks slaat, maar die ]iiel die|)gaand behandeld kunnen

worden voordat de kwanlilalicvc wellen van het opzwellen en een

daarvan i-ckfiischap gevende verklaring gevonden zullen zijn.

Om te trachten over tleze kwantitatieve wetten en deze verklaring

iets meer te weten te komen dan hel weinige dat daarvan toen

bekend was, heb ik mij sinds den zomer \an 1904 met lutvoerige

onderzoekingen bezig gehouden. Daarbij kwamen al spoedig eenige

merkwaardige regelmaligheden en analogieën \oor den dag. Het

scheen mij echter wenschelijk, deze niet te pnbliceeren, vi'mu' het

gevondene bij een z<'mj groot aantal \erschillende .stollen telkens

weer was teruggevonden, dat aan eenc toevalligheid niet meer gedacht

kon worden.

De in deze eerste piüdicatie beschreven analogie had ik reeds in

October J906 gevonden en aan mijn leermeesters Prof. Bakhuis

RoozEBOOM en Prof. S.miïs medegedeekl. Hier zal ik de xerrichte

proeven slechts ten deele en in 't kort beschrijven. Voor meer
proeven, voor uiteenzetting van de techniek der proeven en voor

het literatuuroverzicht wordt naar de binneiücort verschijnende uit-

voerige iiublicatie verwezen.

Kork' Jn'üchrijv'mg der oiKiiM'lhanrlu'ulsversdiijniieh'n.

Alvorens onderzoekingen over ü[izwelbaarheid te beschi-ijven,

schijnt het mij gewenscht, zeer in het kort aan te wijzen welk ver-

schijnsel ik bestudeerd heb, van welke er op lijkende maar toch

verschillende vei-schijnselen het onderscheiden moet worden, en bij

welke stoifen het aangetroffen wordt. Dit lijkt mij vooral wenschelijk,

'J Cf. ScHAFiJR's Texlbouk of Physiology, deel I. p. 205 (1893).
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Oindal in «Ie |ili.ysica en de cliriiiic (le/.c fciloii vers|)rei<l on vaak

(indcr andiM'O honaniiniL!,- hcliandcld woiMlcn.

Onder opziocibaur/w/d of aitlnhiüc-ceniioiit'u ') vci'-taan de l)iolo,L!;on

de eigenscliap van sommige vasie licliamen, welke (jinler liet micros-

coop /.elf« bij de sterkste vergrootingen geen ziclitl>ai-c poriën vei'-

tooneii, om vloeistollen liissclion linnnc kleinste deeltjes lo kunnen

opnemen. Onderzoekt men ze na die vloeistolbi)iianie opnieuw, dan

gelnkt liet niet, zelfs l)i,j liet gebruik der sterkst vergrootcnde lenzen,

de deeltjes van liet water en van het vaste lichaam afzonderlijk te zien.

Hij deze vloeislofopuame worden de kleinste deeltjes van het vaste

lichaam door de daartussclieu dringende waterinolekMlcn uit elkander

gedrongen. In navolging van IJkinkk nooinl men deze vermeerdering

van de afstanden der deeltjes de toeiKuin' di'r d'uijrelatie van liet

vaste liehaam. Doordiit die deeltjes op grooteren afstand vaii elkaar

komen te liggen worden volume en lengleafmetingen van hel vaste

lichaam grooter ') ; vandaar de naam ,,opzwellen". Tegel ijkerlijd

blijkt de samenhang der deeltjes van hel vaste lichaam, zijn ,,co!iaesie",

sterk te zijn afgenomen'). Anderzijds mogen wij verwarhlen dal er

een groote alliniteit zal beslaan tusschen het water en het vaste

lichaam, wil deze in staal zijn de zoo krachtige cohaesie der \asto

stof te overwinnen. Dit vermoeden wordt bevestigd : bij de imbibilie

komt eene jian merkelijke hoeveelheid warmte vrij 'j en heeft er eene

belangrijke volnumconiraclie plaats (m. a. w. het volume van hel

opgezwollen lichaam is aanmerkelijk kleiner dan de som der volumes

van de vaste stof en van hel geïmbi beerde water).

Door droging kunnen de opgezwollen lichamen de vloeistof weer

afgeven ;
geschiedt dit Langzaam, daii blijft ook daarbij de homo-

geniteit bewaard. Het verschijnsel is — altiians in hoofdlijnen —
omkeerbaar.

1) Het meerendeel der onderzoekers verstaat onder imbibilie- veimogen hetzelfde

als onder opzwelbaarheid. Reinke (Hanstein's Bolan. Abh. IV, p. 2 en 3) wijiit

hiervan af; zijn begrip imbibitie-vermogen omvat zoowel opzwelbaarheid als poreus-

lieid. Ik zal hem daarin niet volgen De boven gegeven defiritie ontleen ik aan

HuGO DE Vries, Leerboek der Plantenphysiologie, 4c druk, p. 149-150 en aan

H. A. Lorentz, Leerboek der Natuurkunde, ie druk, deel 1, p. 419.

'-) Soms zeer aanmerkelijk : erwten worden dubbel zoo groot, het lersche mos

(Gliondrus crispus) zwelt lot de driedubbele grootte op (HuGO de Vries, loc.

cil. 4e druk p. 150).

8) Zoo vond Reinke (.loc. cil. p. 31), dat als luclildroge Laminaria 300 nCt. water

imbibeerl, de ullrekbaarheid stijgt lol het IJO-voudige, terwijl hel breukgewiclil

daalt lol i/io van zijn waarde.

•') Als amylum Irltici, bij 90" G. gedroogd, met dezelfde gewichtshoeveelheid

water samengeroerd wordt, stijgt de temperatuur meer dan 10^ G. (Nageli, Theorie

der üiihrung, p. 183-134 (1879).
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Sommige opzwelbare HcIuuirmi, h.\. caseine, lioiit c. d., nemen in

aanraking met verzadigden waterdamp slechts een beperlvle hoeveel-

heid water o\), er wordt een z.g. imhibilie-maximnm bereikt (beperkt

0[)zwelbare lichamen) ; andere, b.v. arabische gom en pepton, nemen

onbeperkt water op, waarbij hnnne tlniditeit steeds grooter wordt,

totdat zij tenslotte in een vloeibaar mengsel van water en opzvvelbare

stof zijn overgegaan {onbeperl,/ «pzinelbare stoffen).

Niet verwarren met opzwel baarheid moet men de ])oreiishci(l van

sommige vaste lichamen, zooals gebakken sleen, gips e.d., welke

door oppervlakle-adsorptie en capillariteit vloeistoifen in zichtbare

gepre/ormeerde porii-n. kunnen opnemen. Reeds in 1858 stelt Nageu ^)

deze beide eigenschappen tegenover eikaar. Bij de porenze water-

opname worden de deelljes van het vaste lichaam niet uit elkaar

gedrongen; er is geeu toename der disgregatie, dns geen verandering

van grootte, geen afname dei- coiiaesic. Tvpische opzwelbaarheid

staat derhalve scherp tegenover typi.sflie porensheid.

Het is vooral bij de aan de levende organismen ontleende vaste

voorwerpen dat opzwelbaarheid veelvuldig, ja bijna regelmatig wordt

aangetroffen. Niet alleen dal bijkans alle zoodanige voorwerpen (cel-

wanden, vezelstoffen, meel, hout, balein, leder, hoorn e. d.) opzwel-

baar zijn, ook de daaruit bereide zuivere physiologisch-chemische

verbindingen (zooals cellulose, polysacchariden, keratine, caseine,

nncleine e. d.) blijken deze eigenschap te bezitten.

Toch is imbibitie-vermogen niet nitsbnfend beperkt tot stoffen van

vitalen oorsprong. Ook bij sjnthelisch bereide en anorganische stoffen

wordt het aangetroffen: als voorbeelden noem ik het ferrocyaankoper,

de klei, het tertiair calciumpiHispiiaat, de metaalhydroxyden, hel

kiezelzuur.

De vaste lichamen, welke water imbibeeren kunnen ), zijn r/»?o;;/",

h'islallijn of georganiseerd. Het mcerendeel is amorf, d.vv.z. bezit

geen regelmatige ordening \an deeltjes ').

') Die Stai-kekörner, Züricli, F. Schulthess, 1858, p. 332, 343.

-) Ook kent men iicliainen, die in andere vloeistoffen dan water opzwellen;

caoulcliouc b. v. imbilieert aelher, olie, pyi'idine en zelfs vloeibaar koolzuur ; nili'o-

cellulose zwelt in alcohol-aelliermengsels en in nitroglycerine op Het is niet oinno-

gelijk, dat de wetten der imbibilie bij sommige dier organische vloeisioi'fon

eenvoudiger zijn dan bij water, omdat water voor een deel tot complexe moleculen

(misschien H4O2) geassocieerd is en de associaliegraad van het geïmbibeerde water

bij het opzwellen veranderen moet. Voor een onderzoek ten bate der physiologie

heeft voorloopig alleen de kennis van het opzwellen in water beteekenis. Ik zal

mij derhalve daartoe beperken.

De imbibitie van zoutoplossingen, waarover Hofmeister, Spmo, Pauli, Wo. Ostwald
e. a. interessante onderzoekingen verricht hebben, zal ik bespreken, nadat eerst

de opzwelbaarheid in zuiver water behandeld is.

3) In de praktijk is het soms moeilijk uil te maken of een opzwelbare stof
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Dat er opzwelbuve kristallen bestaan, lijkt mij t''i''ii der merk-

waardigste feiten, die men hij ile sliuiie iU'v inil>il>itie-verscliijnseleii

lieet't leeren kennen. ]);U een tv|)iscii lu'islal mei /.ijn karakteristieke

optisciie verdciiijnselen en ilaaraan i)eaiitu'oordende siilijtiichlingen

zonder \erlies zijner krislalnatnnr, zonder verlies zijner homogeniteit,

in water kan o|i/,\velien, is zeker al lieel opvallend. Maar nog

meer verbazing wekt het te zien, dat dlle kristallen van polvsac-

cliaridcn of eiwitaehlige stolfen, die men kent, in water opzwel-

haar zijn. Te verklaren, hoe het mogelijk is dal een ki-istal met

liehoud zijner krist.ilnaliiur opzwelt, sciiijul niel gemakkelijk. Maar

geen theorie der opzwelitaai'heid kan xcjltloeude genoemd worden,

tenzij het haar gelukt van dit feit ongedwongen rekenschap te geven.

De opzwelbare kristallen schijnen mij de procfsieen der opzwelhaar-

heidstheorieën.

Naast de amorfe en de kristailijne opzwelbare lichamen levert de

organische natuur een heele reeks \ormsels zooals zetmeelkorrels,

bastvezels, liontvezels e. d., die geen ivristalvorm bezitten, maar wel

een ordening \an deeltjes met daaraan Ijeaiitwoordende optische

verschijnselen en splijlriclitingen '). Sommigen hebl)en deze z.g.

(jeoiyaiüsecrdt' lichamen') willen opvatten als kristallen met at_v[tische

begrenzingsvlakken ; anderen als amorfe slolFen, waarin spanningen

heerschen. (ieen dezer beide opxallingen lijkt mij geheel bevredigend.

En voorloopig doen wij, dunkt mij, het best, de georganiseerde

voorwer[)en te beschouwen als een afzonderlijke groep, min of meer

het midden hondend tussclien de amorfe en de kristailijne lichamen ').

amorf of kristallijn is. hnmers du uitwendige vorm van een typiscli kristal met

zijn regelmatige begrenzing door platte vlakken kan ontbreken, zonder dat de i<lof

ophoudt kristallijn te zijn. Anderzijds kan een amorf opzwelbaar lichaam duor

spanningen bij het drogen optische verschijn ielen vertoonen die sterk doen denken

aan die welke een kristailijne slof vertoont (zie ook de proeven van Ambron
,

Berichte der Sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1891, p. 394). De enkele aanwezigheid van

anisolropie is hier dus allerminst voldoende om te bewijzen dat een stof kristallijn

is. Zoolang de kristallographie geen meerder licht in deze duistere kwestie ontstoken

heeft, lijkt het mij het best, een opzwelbaar lichaam voor amorf te houden, tenzij

er een eenigermate voldoende grond bestaat het als kristallijn of georganiseerd te

beschouwen.

^) Afbeeldingen vindt men in elk leerboek der botanie, b v. in Hugo de Vries, loc.

cit, 4e druk p. 17-24.

-) Tot de georganiseerde lichamen moet men ook de anisotrope schijven der

dwarsgestreepte spieren rekenen.

') Of niet juist onder de georganiseerde lichamen de veel gezochte continuïteit

tussclien amorf en kristallijn gevonden wordt, is een vraag die ik slechts stellen,

niet beantwoorden kan. Men vergelijke ook de feiten, die W. Pfeiter, Fllanzen-

physiologic I. p. 69 en 70 opgeeft.
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De 'in>(/ii(//\' lii-isc/o'ii u/izn^i'Ui'u en meHycn.

Dat er eeiio zekere analogie lussclieii opzwelbaarheid cii meiig-

liaai-lieid beslaat, liatl reeds Berthollkt iii 1803 opgemerkt. In zijn

Essai de Stali((ue ('himique verklaart liii licidc |>roc'es>en duor het-

zelfde mechanisme '). .Ook de physiologen die in het derde kwartaal

der negentiende eeuw over o[)zwelbaariieid gewerkt hebben — ik

noem slechts Carl LuDwiti, NA(iKi,i, Reinke — toonen in hunne

geschriften op verschillende pUxalsen, dat zij het bestaan dier analogie

hebben opgemerkt.

Om de analogie helder in te zien, denke men zich naast elkaar

in een waterdamp houdende ruimte een klein bolvormig opzvvelbaar

lichaam (I).v. een stukje .schci[) gedroogde gelatine) en een drupjiel

vaii een vloeistof die zelve niet vlnchtig is en zich gemakkelijk met

water mengt (b.v. zwavelzuur of glycerine). Heide blijken nu liygros-

copisch tp zijn, beide nemen water op zonder verlies van homogeniteit

;

beide iconh'ii ihuirhij ijvooter omé-Ai het volume van het mengsel evenals

dat lier opgezwollen stof bij eerste benadering additief is en de stof

bij de wateropname homogeen blijft. Door dit grooter worden zonder

verlie.s van honiogenileit komen de deelljeb van het opzvvelbai'e

lichaam, evenals die van het zwavelzuur of van de glycerine, verder

van elkaar af te liggen ; bij beide neemt dus de Jtóv/zV^rï^iC dier deeltjes

toe, gelijk Rkinkk het noemt. Vergelijkt men de twee verschijnselen

nader, dan blijkt in beide gevallen die wateropname meteen belang-

rijke warmte-outwikkcling, mei een aanmerkelijke voluumcontractie

gepaard te gaan. Slechts één verschil is er tus.schen de beide ver-

schijnselen : het opzwelbare lichaam bezit den vasten aggregatie-toe-

stand en behoudt dien bij de wateropname, de mengbare stof is

vloeibaar en blijft dit.

Deze kloof wordt echter min of meer overbrugd door wat men
bij de oid»e|)erkt opzwelbare stollen waarneenu. Laat men b.v. droge

arabische gcun in gepoedertlen vorm waierdamp opnemen, dan l)egint

hel ])oedcr bij 307» water samen Ie sinteren, bij 407» vormt het een

droge elastische massa, bij 50"/„ is het een halfvaste massa, bij 80°/„

is het nog \'ast maar week, bii 1 l07o 's ''et dikvloeibaar ,,een op-

lossing van arabische gom in water", om bij verdere \erdunning

allengs minder vi.skeus te worden. Evenzoo gedragen zich ovoalbu-

miiie, pepton, dexiriiie. Wij zien hier, hoe typisch opzwelbare licha-

men door wateroinianie ijcleblclijk in waterige mengsels overgaan ").

V) Men vergelijkt' deel I p. 34 uu p. 38.

-) Men zou misschien de tegenwerping kunnen maken, dat de zij() ontstane

oplossing van arabisctie gom in water geen werkelijke, doch een ,,kolloidale"
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])o Iwcc vcrsoliijiiscleii lijken dus niet slwlils op clkiuir, maar iiiouleii

iii iialiiiii' nauw vciwaut zijn. Ol' luisscliicii zcU's identiek?

De oudere onderzoekers liclilien iiiel tot de idcntileil durven l»e-

sjluiten, al zagen zij de nauwe vorwanlscliap duidelijk in. Rkinkk,

die in JHTi) de analogie besjtreekt ') en liaar scherper heeft opge-

merkt dan wel iemand vóóv hem, deinst er — evenals wel al zijn

lijdgenooten zouden gedaan helthen — klaarblijkelijk nog voor terug,

aan te nemen, dat in den nislrn toestand iin'iujbiKtrlii'id zou kunnen

bestaan.

.Maar de ontwikkeling der pli\ .sisciic ehemie in de laatste vijf-eii-

Iwiulig jaren heeft dit bezwaar weggenomen. Van 't HofI' stelde in

iblK) zijn beroemde theorie der vaste oplossingen op, die leert dat

niengbaarheid in (\q\\ vasten toestand even goed bestaat als in den

vloeibaren; en bijna ontelbaar is het aantal gevallen geworden, waarin

deze mengbaarheid inderdaad werd aangetroffen. Daarmee is het

bezwaar der oudere schrijvers weggenomen en ik vraag mij af, wat

er nog van weerhoudt aan Ie nemen, dat opzwellen = mengen, ni.a.w.

dat, als een rast lichaam in irafcr o/)zirclt, dit berust op de rormiiKj

eener vaste oplossiii;/') van irater in het opzirelhare lichaam').

Van groote beteekenis voor het opzwelbaarheidsvi-aagstuk schijnt

mij verder T.amm.vnn's opvatting '), dal anu)rf vaste lichamen in

vele gevallen niets anders zijn dan xloeislolfen \an zeer groote

viskosileit. Tammann toonde aan, dal alle mogelijke vloeistoffen,

als men ze snel genoeg afkoelt om het uilkristalliseeren te voorkomen,

(/eleidel/jk hoe langer hoe \iskeuzer worden en zonder eenige dis-

conlinuiteit overgaan in amorf vasle lichamen ; liekende voorbeelden

oplossing is. Bij stolïen als arabische gom, dextrine en pt-ptün is liet verscliil lus-

schen werkelijke en Ivolloidale oplossing al lieel gering. Dat de tegenwerping niet

sleekhüudeiid is, blijkl nader uil liel feil, dal ook oplossingen van sloffen zonder

kolloidale eigenschappen gelijk fructose, dal een laag moleculairgcwicht en normale

waarden voor vriespuntverlaging en kookpiinlverhooging l)ei;it, door indrogen (bij

voorkoming van kristallisatic) continu overgaan in een vasl lichaam mei alle eigen-

schappen van een opzwelbare stof. Evenzoo gedraagt zicli liet naliiumzout van hel

glycerinephosphorzuur.

1) Loc. cit. p. 123-128.

-) De beperkt opzwelbare stoffen zouden dan analoog zijn aan de bejierkl meng-

bare, de onbeperkt opzwelbare aan de onbeperkt mengbare. Beperkte en onbeperkte

mcngbaarlieid zijn geen verschillende eigeiiseliappcn; bij stollen met een kritisch

mcngpunt gaan beide bij verandering van temperatuur in elkaar over.

^) Dergelijke hypothesen zijn reeds herhaaldelijk door physicochemici uilgesproken.

Maar zij hebben deze onderstelling niel nader uitgewerkt, om te zien of zij bruik-

l)aar was als werkhypolliese bij hel onderzoek naar de kwaiililalievc wellen der

opzwelbaarlieid.

*) Zie o.a. Zeitschr. f. physikal. Cliem. 25, p. 469-479.
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zijn lu;! glas, de rielsuiker, de glycerine. Deze — ook door ÜAKHUis

RoozKBOoM eii o. IjKhmann warm verdedigde — opvatting werpt een

nierkwaartiig liclit op het feit, dat de onbeperkt opzwelbare licliaiiieii

(welke alle amorf zijn) bij watero|)name continu in waterige oplos-

singen overgaan. Zij voert om tot de iijpothese, dat amorfe opzinel-

Ixire lirlinitii'ii stolH'ii zijn nui zóó (/roule ris/,<is/f,<'i/, dat zij /tfactisch

den vaste/l ai](ireiiatle-toi>st(iiul bezitten, maar die loc/i hare ineni/haa/'-

lieid met irafer hehouden hebben ').

Indien tleze iiypottiese jnist is, dan zal liet opz\\ellen \an een

stuk gekxtine en de waterabsorptie van vloeistoffen als zwavelzuur

en glycerine' niet .sleolits kwalitatief overeenstemmen, maar de kwan-

titatiere nietten der beide verschijnselen zullen dezelfde moeten zijn.

Dan zon men de vraag naar kwantitatieve wetten en wezen der

opzwelbaarlieid met de eenvoudige formnle kunnen beantwoorden :

opznieUen is niem/en, de metten der opzwelbaarlieid zijn, dezelfde ah

die de)- inenffbaarheid bij overeenkomstige stoffen.

I'lrjierina'nlfel onderzoek naar de analogie in de kioantitatieve

wetten der beide verschijnselen.

.Men moge nu aan Taaimann's op\atting ovqv het wezen \an den

amorf vasten toestand niccr of minder waarde willen toekennen,

hier xoert zij in elk geval tot een stelling die experimenteel gecon-

troleerd kan worden. Daartoe heb ik een vergelijkend onderzoek

ingesteld naar de kwantitatieve wetten der imbibitie bij een aantal

amorfe opzwelbare lichamen en naar die der mengbaarheid bij een

a;inlal o\creenkomslige mengbare stotieji ; als zoodanig heb ik drie

vloeistolfcn gekozen, die evoials opzwelbare lichamen pi'actisch niet

vluchlig zijn en evenals deze groole hoeveelheden water kunnen

0|)nemen, n.1. het zwa\elziinr, de glycei'ine en hel orUiophosphdrznnr.

l>ij oen aantal amorfe opzwelbare lichamen heb ik experimenteel

bepaald, volgens welke kwantitatieve betrekkingen de imbibitie-

warmte, de walerdampspanning en de voluumcontractie van den

imbibilie-graad afhangen; de verkregen resultaten werden grafisch

voorgesteld. In enkele gevallen kon ik gebruik maken van door

andere onderzoekers veri'ichtc metingen.

') Mericwaardig is liel, l.d du bekende pliysioloog Cahl Ludwu: reeds m 1849

vouispeld heeft, dat de pliysiologeii de opzwelbaadieid niet bevredigend zoud:n

liunncn verklaren, vèór de pllysisclie eliemie veel meei zon weten dan toen liet

geval was. ,Die kleinsten Teilchen (des quellbaien Köi'pers) liaben eine ausge-

sprochene Verwand- scijaü :u dem Wasser — ob chemische oder adhasive

wird iins dia Chemie lemen, iveitn sie sich aus ihrem theoretischen Elend

erhoben hut. (Zeitschr. f. ration. Medizin vok Henle 8, p. 22).



f n5ft
)

Vervolgens lioh ik liet/.elt'de l)i,j de diie lucnghare vloeistolTcn ver-

riolil. Groolciideels kon ik daarbij gebniik maken van metingen,

reeds door vroegere onderzoekers met andere l)edoelingen verriclit.

Maai- de \vatcrdami)spanning van glycerine- on van pliosplioi-znnr-

inengsels moest ik zelf bepalen ; en de mengwarnile van glycerine

met water werd in een reeks proeven gemeten, welke ik in samen-

werking met den lieer .1. J. P. Vat-kton heb verricht.

Hij de kenzc der ondeiv-ochte opzwelbarc stollen heb ik er zorg-

\ iddig op gelet, onnoodige complicaties te vermijden. Zoo schijnen

mij stoffen als zetmeel, waarin waterrijke niet walerarme lagen

afwisselen, voor het onderzoek niet geschikt ; vvaiit elk dezer lagen

heeft een verschillend imbibilie-vcrmogcn en hef waargenomen ver-

schijnsel is samengesteld uil de som van talrijke elementaire ver-

schijnselen, die ver.scliillende wetten volgen. A fortiori komen inge-

wikkeld gebouwde lichamen, zooals erwten of I.aniinaria, waarin

allerlei verscliillende elementen als celwanden, celkernen, zolmeel-

korrels naast elkander liggen, niet voor onderzoek in aanmerking.

Evenzoo heb ik xermedeii stollen te gebi-uikcn, gelijk kiezelziinr

of melaalhvdroxydcn in \erscli geprecipilcerden vorm, waarin zich

waarschijnlijk langzame chemische veranderingen afspelen. Zoo gaat

b.v. het blanwe ciiprihydro.xvtle op den duur in aanraking mei water

over in het zwarle cinirio.vyde — langzaam bij kamertemperatnur,

snel bij kookhitte; het bruine ferriliydro.xyde wordt rood, het tinzmir

gaat over in melatinzuur, het kiezelzniir eischl hoe langer hoe meer

kali om weer in oplossing te gaan. Gehikkig schijnen bij eiwit-

achtige stollen en bij polysaccharidcn — waaruit ile biologisch meest

belangrijke opzwelbare stollen bestaan — dergelijke complicaties niet

voor te komen ; spontane pe[)tonisatie e.d., waaraan men zou kunnen

denken, verloopen bij kamertemperatuur en neutrale reactie niet met

merkbare snelheid. Daar waar ik mijn onderzoekingen lot melaal-

liydroxyden e.d. heb uitgebreid, heb ik mij voorloopig beperkt tot

stoffen, die door kunstmatig oud-wordeii — langdurige \erhilting

onder water — zoo goed mogelijk van deze complicatie waren be-

vrijd. Voor alle zekerheid hel) ik ook de andere stoffen slechts in

monsters onderzocht die minstens een jaar te voren bereid waren ').

a. Imhlhitic-ioarinta en iiienijinnnnfi'.

Bepaald werd de hoeveelheid waniile in gramca'.oi'ieën { II ), onl-

1) Alle stoffen werden in ge|)oedei-clen vonn ondei-zoclil; controle-proeven liuddeii

geleerd dat de wateradsorplle tegen het oppervlak der korreLs van liet poeder zoo

klein was, dat daardoor geen stoornis.>en van beleekenis ontstonden.

h
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wikkekl ;il.s 1 gr. droge stof ') / gr. waler opiieeirit ; deze warmte-

lioeveellieid noem ik de iiiibibitie-waruite bij den inibibitie-graad /.

De stof werd in ecu met een caoutclioiic stop gesk)ten glazen

bnis in het met water gevulde caloriinetervat geplaatst, tot er warmte-

even wicht was ; dan werd zij door oxergooien of stuk stooten van

den bodem met het water in aanraking gebracht en de temperatuur-

stijging afgelezen.

De gedaante der kromme, die aangeeft hoe W van i afhangt,

heb ik bij zes stotfen bepaald, waarvan ik hier slechts die van

cellulose (aschvrije ülters van Schleichf.r en Schüll N°. 589) en caseïne

(pur. HoECHSTER Farbwerke)') mededeel. Onder de door andere onder-

zoekers gepubliceerde curven lijken mij alleen die van Rodewald en

Kattein bij lunstmaiig bereide zetmeelkorrels ') en van Volbehr bij

(jeprepareerde houtvezels *) (als voor een ruwvezelbepaling) ter ver-

gelijking met vloeistoffen geschikt. De andere door Rodewald en

Katteis onderzochte stoffen waren zetmeelsoorten die door hareji

laagsgewijzen bouw meer ingewikkelde voorwerpen vormen ; overigens

werden daar krommen gevonden, die iu vorm geheel met die voor

kunstmatige zetmeelkorrels overeenkomen ^).

Op de bijgevoegde plaat zijn de krommen dezer vier stollen, zorg-

vuldig op schaal geteekend, afgebeeld. Zij maken alle vier den indruk

1) Het blijft altijd min of meer wiUciceurig, wat men ,,droge slof' wil noemen.

Ik koos als zoodanig de bij 110* in vacuo boven zwavelzuur gedroogde. Op deze

wijze zijn de verschillende lichamen, althans zooveel mogelijk, in vergelijkbaren

toestand gebracht.

De stof met het laagste watergehalte, waaraan ik metingen verricht heb, was de

boven zwavelzuur bij kamertemperatuur gedroogde; de waarden voor de ,,droge"

slof werden door exli'apolatie verkregen Bij enkele weinige lichamen, die niet zonder

ontleding tot ) 10'' verhit kunnen worden, heb ik het watergehalte door drogen in

vacuo boven zwavslzuur bij kamertemperatuur bepaald ; dit is dan afzonderlijk

vermeld. Rodewald en zijn leerlingen Kattein en Volbehe volgden bij alle

stoffen deze methode van waterbepaling. De resultaten der beide methoden ver-

schillen meest '/a— f pCt.

-) Aan de directie der Hoechster Farbwerke, vorin. Meistee, Lucius und

RrijNING, die het voor deze [iroeven benoodigde caseïne welwillend te mijner be-

schikking stelde, betuig ik daarvoor mijn oprechten dank.

"'j Zeitschr f. physikal. Ghem. 33, p. 5S1. Het vernuftig gebruik maken van den
ijscalorimeler van Buncen maakte, dat bij deze proeven — evenals bij die van
Volbehr — een groote nauwkeurigheid bereikt werd.

*) Untersuchungen über die Quellung der Holzfaser, InauguralDissertation, Kiel

(1896) p. 32. Volbehr had ook reeds opgemerkt dat de door liem bepaalde lijn

het karakter van een hyperbool had.

'i Het amykun solubile (Merck) lijkt mij om later uiteen te zetten redenen niet

voor de vergelijking met vloeistoffen geschikt; het heeft overigens een lijn van
denzelfden vorm.

44
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OCH liv|KTbi>ol te zijn; InJ de eellnlose en de caseiiic i.s dil liij/.ouder

Dpvalleiul. '1

Hij de Iteidc andere enrven en l)ij de oelluiose heli ik nagegaan ui' zi.i

inderdaad voorgestel! knnnen worden door de 1'orniiilc der liyperbool

Ai
11' —

B-\i

De onderstaande tabellen loDuen aan,

bevredigend is'-).

dal (Ie overeensleniniin'

IMBIBITIE-WARMTE VAN CELLULOSE.

A = 11.(5 B = 0.030 ^- 2=0.5'.)

/
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droog

INBIBITIE-WARMTE VAN HOUTVEZELS.
(ruwveselbepaUng)

.

in vacuo boven zwavelzuur gedroogd bij kamertemp.

A = '23.02 B = 0.08'..5 S A' = 0. 1
)

/
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TronwciKs, TiiOMsKN ') heeft reeds in 1H8,'5 zijne (iiMlcr/.iK'kiiii^eii over

zwiwelziiur dooi' ile/.e em|)iriselie iuniiiilc hcvicdijieiid Uiiiiiieii nit-

drukken ") ; en de llieoi'ie der mengsels van Van ukk Waai.s voert

tot dezelfde wet ").

Zooals men ziet, is de anal(){j,ie tnssclien de kwanlilaticve wetten

van ()|)zwclliaarlipi(l en mennbaarlicid l»ij iiiiliil)ilie-\\ai'nit(^ en nieng-

warmte inderdaad opvallend.

f). Waterdampspannlni).

Bij een veertigtal amorfe opzwelbare iiclianien hel» ik de kromme

bepaald xolgen? wc^lkc de waterdanipspanning \aii het opgezwollen

lichaam van den imbibitie-graad afhangt. Die s[)anniMg heb ik iiit-

gedrnkt als fractie {h) van de maximnmspanning van water bij

dezelfde teinperatiiiir *). Znlk een lijn, die karakteristiek is voor de

wijze waarop het imbibitie-water in een stof gebonden is, noem ik

de hi/groiiietrische lijn van het opzwelbare lichaam. De bepalingen

geschiedden volgens een metliode, die in hoofdzaak met de door

Van Bemmelen gevolgde overeenstemt ').

Van acht dezer sloffen heb ik de verkregen lijnen — wederom

zorgvnldig op schaal geteekend — op de plaat laten afbeelden ").

Het zijn cnseine, cellulose, gelatine (fijnste gelatine nit den handel,

langdurig met gedistilleerd water uitgewasschen), pepton (amphopep-

ton volgens Kühne, bereid door Dr. G. Grübler), arabüvhe gom

') Thermochemische Unlersucliungon, deel III, p. 8.

-) Ooic E. BosE, Piiysikal. Zeitsclir. 6, p. 548-5.53 roemt cIc mooie resultaten,

waarmee Thomsen ziju melingen over mengwarmte door de hyperbolisthc formule

kon voorstellen.

•') Continuitat des gasförmigen und flüssigen Zustandcs, If, p. 45; feitelijk is

de alleidiiig alleen voor niet-associeerende stoEfen gesclüed.

') Dit quotiënt verandert slechts zeer weinig bij stijging of daling der tempera-

tuur; vandaar liet voordeel de dampspanning zóó uit te drukken. De temperatiuu'

der proef wisselde tusschen de uitersten 13° Ci en 21° Cl.

=) Het verschil met Van Bemmelek's methode bestond voornamelijk hierin, dat

niet éénzelfde portie stof aciilereenvolgens de verschillende evenvvichten doorliep,

maar dat verschillende porties eener zelfde stof na dezelfde voorbehandeling

(maximale droging of drenking) tegelijkertijd elk boven een andere zwavelzuur-

o|)lossing in evenwicht kwamen. Daardoor wordt de duur der toch reeds zoo tijd-

roovende proeven aanmerkelijk bekort.

''•) Ken dubbele pijl bij de kromme duidt aan, dat het evenwiclil van twee

zijden werd benaderd, een enkele pijl J of J dat het slechts van één zijde werd

bereikt en van welke. Controle-proeven bij talrijke stoffen hebben geleerd, dat de

vorm der verkregen lijnen dezelfde is, of men de eene of de andere methode

Vülj^t, en dat de bereikte eveuwichteu kwantitatief slechts weinig verscliilleu.
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(fijnste uit den handel, gepoederd), serumalhumine (Albumin aus Blut

puriss. iMerck, gedialyseerd, gefiltreerd, dan iugedanipi bij kanierteni-

peratuur), tertiair calciumphosp/inat (calcium pliospiiorictim tribasicnm

siccum Merck) en oud geioorden kiezclzuur (aciduni silicuni Merck,

een half jaar lang l>ij SO"* C. onder water verhit). De eerste drie en

de laatste twee zijn beperkt opzwelbaar, de vierde, vijfde en zesde

onbeperkt opzwelbaar ; eenige dezer stulien beliooreii tot de eiwit-

achtige lichamen, andere tot de poljsacchariden, nog andere tot de

anorganische verbindingen. Hoewel dus stoffen van zeer verschillen-

den aard gebruikt zijn, blijken alle lijnen denzelfden vorm te bezit-

ten '). Steeds begint de kromme bij kleine imbibitie-graden de bolle

zijde naar onderen te keeren, krijgt bij grootere / een bnigpunt en

keert daarna de holle zijde naar onderen, zoodat een min of meer

S-vormige lijn ontstaat. Een zóó groote overeenstemming bij chemisch

zoo verschillende verbindingen is eenigermate verrassend ^).

Schijnbaar hiervan afwijkend zijn sommige der resultaten van

VAN Bemmei.en. Bij het onderzoek van versch door zoutzuur uit water-

glas geprecipiteerd kiezelzuur, en van ijzerhydroxyde dat door alkali

uit ferricliloride was neergeslagen en nog niet oud geworden, kreeg

hij ingewikkelder lijnen (n.1. met drie buigpunten). Beschouwt men
echter nader de krommen, die hij voor oud geworden kiezelzuur")

en ijzerhydroxyde*) ge\onden heeft, dan blijken zij denzelfden vorm

te bezitten als de door mij gevondene.

Bij de mengsels leiden experiment en theorie tot de conclusie, dat

de lijn die aangeeft hoe de walerdampspanning van / afiiangt, twee

typen kan hebben, die gradueel in elkaar overgaan. Bij sommige

stoffen (b.v. zwavelzuur en phosphorzuur — zie de plaat), loopt de lijn

S-vormig, evenals bij de opzwelbare lichamen. Bij andere, b.v. bij

propionzuur en azijnzuur, is van het begin af aan de liolle zij naar

1) Behoudens cfit verschil natuurlijk, dat de kromme voor h = 1 bij beperkt

opzwelbare lichamen eindigt in hel imbibilie-maximum, terwijl zij bij onbeperkt

opzwelbare asymptotisch verloopt. Maar overigens verloonen de lijnen dezer twee

groepen geen verschillen.

2) Krommen van denzelfden vorm kregen Thouton bij flanel en watten, Orme
Masson en Richards bij watten, Lowekstein bij ferrocyaankoper, feirocyaanzink

en bij kiezelzuren die door inwerkhig van verdund zuur op silicaten bij kamertem-

peratuur ontstaan waren. Ik zelf heb nog meer dan dertig andere opzwelbare

stoffen onderzocht, daaronder hel meerendeel der bekende physiologisch-chemisclie

stotTen en enkele andere lichamen, gelijk looislolfen en zeepen; steeds vertoonden

de krommen het S-vormige karakter.

•'j Zeilschr. f. Anorgan. Ghem. 13, p. 354 (tig. 17).

') Zeilschr. f. Anorgan. Cliem. 20, p. 2U7. (bedoeld wordt de lijn van het gel

dal 7 jaren onder water gestaan heeft).
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onderen gekeerd en het bni<ipMnt verdwenen. Hel p:lyeerine seliijnt

juist 01) de grens te liggen : de argeliocide kromme \ertoont liet

bnigpnnl nog even.

De o|)z\veli)are lieliamen liel)l)en derhalve lijnen, welke met die

der mengbare stollen van de eerste groep overeenkomen. Daarop

gelijken zij dan ook sprekend.

Deze analogie gaat nog verder: mengbare stoffen van de eerste

groep hebben een sterk positieve mengwarmte en \nliinmcontractie
;

bij die der tweede groep zijn deze eigensi'ha[)pen meest slechts zwak

[lositief of zelfs negatief. Bij alle tol nu loe ondeizochtc opzwelbare

lieliamen zijn zij sterk positief. De theorie der mengsels doet ver-

moeden '). dal het aanvaidcelijk met de bolle zijde naar onder gekeerd

zijn (en het daaruit volgende buig|)unt) bij een mengbare stof der

eerste groep des ie sterker uitgesproken zal zijn, naarmate de z.g.

,,differenlieele imbibitie-warmte voor /= ()" grooter, is d. w. z. de

hoeveelheid warmi<> ontwikkeld als een groote hoeveellieid droge

stof één gr. water opneemt '^j. Bij zwavelzuur is dit karakter der

danii)spanningslijn sterkei- uitgesproken dan bij i)hosphorzunr, en bij

deze stof aanmerkelijk sterker dan bij glycerine
;
gelijk men nit de

klommen ziet, ligt het gedrag der opzwelbare lichamen min of meer

tusschen dat van zwavelzuur en van phosphorzuur in. Men mag dns

met waarschijnlijkheid verwachten, dat de genoemde warmte-hoe-

veelheid bij zwavelzuur grooter is dan bij phosporzuur, en veel

grooter dan bij glycei-ine, dal zij bij opzwelbare liciinmen waarden

heeft, tusschen die der eerstgenoemde sloffen inliggend. Dat dit inder-

daad het geval is, leert onderstaande tabel voor de waarde dezer

grootheid, gelijk ik die bij de verschillende stoffen uit de calorische

proeven berekend lieb :

1) Dit volgl zoowel uit de benaderingsfcrmules voor geconcentreerde mengsels,

die Nern^st als de formules der ,,ideale geconcentreerde oplossingen'' beschreven

lieeft, als uit de door Van Laak uit de theorie der mengsels van Vax der Waals
afgeleide uitdrukking voor de dampspanning van mengsels. Speciaal bij de opzwel-

bare lichamen schijnen mij de formules van Nerxst van groote beteekenis te zullen

worden. Zij voorspellen b.v. dal, als de imbibitie-warmte voorgesteld wordt door een

hyperbool, de hygromelrische lijn den bekenden S-vorm moet hebben; en ver-

schillende bijzonderheden dezer lijn die inderdaad worden waargenomen, ik kom
daarop binnenkort in een stuk over de Thermodynamica en het Opzwellen uitvoerig

terug.

) De differentieele mengwarmte berekent men uit de gewone mengwarmte volgens

de tormule u' = —--
dl

-) Zeilschr. f. physikal. Chom. 24, \\ ;>01-202.
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caseine 200 cal. zwavelzuur . . . 550 cal.

cellulose 390 ,, ortliopliospiiorznur . JOO „

kunstmatige zetmeelkorrels . 320 ,, glycerine .... 20 „

houtvezels (mwvezelbepaling) 260 ,,

nucleine (uit gist) .... 200 „

Ook bij de waterdampspanning vindt men deiiiahe een tot in

bijzoiiderlieden doorgaande gelijkenis tussclien de kwantitatieve wetten

van opzw elbaarlieid en mengbaarlieid.

c. Voluumcontractie.

Bij drie amorfe opzwelhare sloffen heb ik de voluumcontractie e

bepaald (iu cM"), die ontstaat, wanneer één gr. droge stof /gr. water

opneemt. De techniek stemde geheel overeen met de zeer practische dooi'

KoDEWAi.ü bij amylum tritici beschrevene"). Als picuometer-vloeistof

werd petroleumaether met een kookpunt van 80°—100° C. gebruikt, die

blijkens controle-proeven door de gebruikte stoffen niet geïmbibeerd

wordt. Van de bepaalde lijnen w(U'dt hier alleen de voor caseine ver-

kregene afgebeeld; bij de andere stoffen kreeg ik lijnen van dezelfde

gedaante. Voorts heb ik op de plaat de resultaten van Koukwai.d

bij amylum tritici laten reproduceeren, al zijn deze proeven niet

geheel volwaardig voor de vergelijking met vloeistoffen door de

aanwezigheid van lagen in de zetmeelkorrels (bij amylum tritici is

deze laagsgewijze bouw echter slechts zwak aanwezig). In beiile ge-

vallen vertoont de kromme duidelijk den vorm ceuer hyperbool.

Bij de drie mengbare stoffen werden voluumcontraclie-lijnen van

denzelfden vorm gevonden'); ook deze krommen maken den indruk

hyperbolen te zijn -). Ook bij de voluumcontractie vinden wij der-

halve weer dezelfde analogie in de kwantitatieve wetten der beide

verschijnselen.

d. Verband tusschen imhihiüe-inarmte en voluwncontvdctle.

Deelt men de voluumcontractie c eener opzwelhare stof door de

irabibitie-warmte W bij denzelfden imbibitie-graad, dan krijgt men

1) Berekend uit proeven van Domke voor zwavelzuur (Landolt, Bürxstein,

Meuerhoffer's Tabellen, 3e druk, p. 328), van Scuiff voor phosphorzuur (Lieb.

Ann. 37, p. ]92), van Lenz voor glycerine {Lukge'ö Techn. Unters. Melli. III,

p. 160).

-) Thomsen wees er reeds in 1883 op, dal de voluumcontracties van azijnzuur

een hyperbool volgen.



getallen die bij verscliilloii(le ()|>z,vvelbare licliameii van dezelfde

t^roode-orde zijn. Daar deze vcrlionding soms vrij slerk niet den

iiiibibitic-graad verandert, berekende ik om \ergelijkl)ai'C waarden

I' ...
te liebben - liet i|Molienl vdur kleine /'s (/ =r 0).

Hij de drie mengbare vloeistollen lieefl dit i|nolieii( onk ^vaarden

die onderling jiood oxereenslemnion.

Wal nu als bijzonder merkwaai'dig ojivalt, is dat deze gi'oolle-orde

bij mengbare stoHen dezelfde is als bij opzwelbare. Onderstaande

tabel geeft de waarde \ aii 1 :

caseine 0.0015 zwavelzuur .
0.00'20

anivlum Irilici .... O.OOH) i>lios|)horzuur O.OOJO

hontvezels (ruwvezelbep.) 0.0021 glycei'ine . . 0.0024

Bij opzwelhare zoowel als bij mengbare slollen lij^t het (|Uolient

dus steeds tussclien 10en25x1() '^ hoe verschillend de chemi.sche

geaardheid van het lichaaui ook is'. Als beide verschijnselen in wezen

identiek zijn, behoeft men zich hierover niet Ie verwonderen. Maar

hoe zou men deze overeenstemndng in grootte-orde bij zc'k'i verschillende

stollen moeten verklaren, als beide verschijnselen principieëel ver-

schillend waren 'r

Rcsumeerende blijkt het, dal in de vier gevallen, waarin de kwan-

titatieve wetten der opzwelbaarheid van amorfe vaste stoffen met die

der mengbaarheid van vloeistoffen vergeleken werden, een in het oog

vallende analogie bestaat. Üi; juistheid van dit. feit is onit/luinkdljk

van de juistheid der theorie, die tot het onderzoek geleid heeft.

Maar terwijl het een sterke bevestiging vormt der theorie, die

leert, dat opzwellen principieel hetzelfde is als zich mengen, zal het

moeilijk zijn, eene andere theorie aan te geven, die het bestaan

dezer analogie even ongedwongen zal kunnen verklaren.

Tn een volgende verhandeling hoop ik een aantal proeven te

publiceeren, die aantoonen dat de theorie ook van de opzwelbaarheid

van kristallen bevredigend rekenschap kan geven.
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Ontleedkunde. — De Heer Üolk doet eeiie medcdeclng : „(hei' dé

ontirikkdin<i der Bj/pophi/.sc nm de Prumifi'n '111 7 bijzonder

bij Tarsiii-'^ en den Mensrli'.

Bij het bestudeeren eener sei-ie door een Emi)ryo van Tarsins

specirum belioorende tot het materiaal van liet embryologisch Insti-

tnut der Utreclitsche Lini\ersiteit (Gekatalogiseerd als Tarsins No. 606)

werd mijn aandacht getrokken door den bijzonderen \(irni \aii hel

phai'vngeale deel der IIypo|iliyse, Er komt bij dezen Primaat, zooals

nit de dwarsconpen duidelijk bleek, een vorm tot ontwikkeling,

samengestelder dan ons die bij andere zoogdieren bekend is. In de

meeste gevallen snoert zich tocdi, zooals nit de beschrijving van vei--

sehillende schrijvers volgt, het Hypophysenblaasje van het dakepitheel

van de mondbocht af", legt zich tegen de voorvlakte van den int'un-

dibulairsteel aan, en wordt nu wanneer zich het nerveuse deel van

de Hypophyse aan het eind van dezen steel als een kegelvormig

lichaampje begint te ontwikkelen, door dit laatste ingestulpt. Het

pharyngeale — of juister uilgedrnkt orale deel van de Hypophyse,

wordt daardoor lot een ilubbelwandig blaasje, in welks ingestulpte

holte het cerebrale deel van dil licliaauipje opgenomen is.

Er was aanleiding ook voor Tarsius deze hoogst eenvoudige

ontwikkelingswijze aan te nemen, daar Ziehen, die een bijzonder

onderzoek omtrent de ontwikkeling der hersenen van dezen Primaat

verricht heeft, aan materiaal eveneens afkomstig nit het Utrechtsche

Instiinnt, van een eenigszins afwijkenden ontwikkelingsvorm niet

spreekt, doch wel nadrukkelijk op o\ereenstemniing wijst met den

gewonen ontwikkelingsgang. Zoo zegt hij b.\-. op blz. 35J van den

tweeden band 3e deel \an Hertwig's Handbuch der Vergl. u. Expe-

rimentellen Entwicklungsgesclnchte der VVirlieltiere : ,,Die charakte-

ristische Umklammei'ung des Hirnteils der Hypophyse dnrch den

Rachenteil giebt die nachstehende Fignr wieder". Ook in zijn, in de

verslagen dezer Akademie verschenen mededeeling ') laat hij zich in

gelijken zin nit.

Mijn waarneming bij Tarsius was mij een aanleiding om ook bij

het andere in mijn bezit zijnde embryologische materiaal van Primaten,

den eersten aanleg en de voi'niing van het Hypophysenblaasje te bestu-

deeren. En dit leidde er toe, dat althans een der bijzonderheden die

ik bij Tarsins aantrof, duidelijk werd. Het bleek mij namelijk dat de

wijze waarop bij de Primaten het Hypophysen blaasje wordt aangelegd

en zich vormt bijkans volkomen overeenstemt met die bij de Reptilien.

1) Versl. der Zitting van 26 Nov. 1004.
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Een iiaiuvkiMirif2,e besclirijviiig lücrviui dtuiken wij aan Gaui'P. liij

deze vcriebralciigroep ontslaat liet blaasje niet door een enUelvoiKbgc

docli door een (b-ievondi}>c insluiping, een rnediane en twee zijde-

lin"si'lie. Terwijl zicli meer in lirl bijzonder de niediane insluiping

tegen liet nervense deel i\v\- llvpopliyse aanlegt, ontwikkelen zich

uit de beide zijdelingsclie de door (iAirr als lobnli latei'ales onder-

scheiden doelen.') Hetzelfde geldl >k voor de Priniatcn. Ookliiii-

ontwikkelt zich eorsl wal (iMi'i' iiocnil de ..Vorranin" en daarachter

volgen de drie naa-l elkander gelegen iii-^liiliniigen. In I"'ignur la—

/

,/

Fig. 1.

zijn ten bewijze hiervan enkele doorsneilen door den Hvpoplivscn-

aanleg van een jong embryo van Macacus eynomolgus (Embr. Mus.

Utrecht. Selenka's IVlateriaal. Embryo „Grethe") geschetst. De snee-

richting verliep een weinig scluiin. Iii a is de „Vorranm" getroit'eii,

in b is de insluiping, ook van een der lobnli laterales te zien, in e

verschijnt ook de anderzijdsehe, in d heeft zich het middendeel tegen

den infnndibulairsteel gelegd en begint de afsnoering, die in e en /"

volledig is. Ik zal op deze feiten hier niet nader ingaan, ik vermeldde

deze slechts om den Hypophysenvorm bij Tarsins te doen begrijpen.

Slechts dit zij nog aan het bovenstaande toegevoegd, dat bij de

1) Staderini beschreef later deze zijkwaljjes ook bij de larve van Triton cristalus.



( (i(i9
)

Primaten de differentieering tot glaiidulair deel tot stand Uomtin

de lobidi laterales en in het uit den „Vorrauni" ontstane deel, terwijl

de mediane insluiping slechts een liekleedenden wand vormt om hel

nerveuse deel.

Keeren wij nu tot Tarsiiis terug. Van de lJv|iophvse van het

genoemde Embryo N". 6(1(3 — dat in zijn ontwikkeling overeenstemt

met N". 34 van Keibkl's Normentaf'el heb ik een honderdvoudig

vergroot model vervaardigd. Dil model is van ter zijde gezien afge-

d
l<'i2-. '1.

,'/
//

beeld in Figuur 2. De vertikaal door deze figuur verloopende lijnen

geven de sneerichting aan en de dooi- deze lijnen aangeduide sneden,

zijn in de figuren 3a

—

i geschetst.

Het eerst valt aan deze tiguur op, dat het pharvngeale deel der

Hypophyse uit twee gedeelten bestaat, een grooter deel, het eigenlijke

blaasje, waarin van achter \üt het nerveuse deel, (met dikker lijn

aangeduid) ingestulpt is, en een smaller deel dat tnsschen de basaal-

vlakte van de hersenen en het grooter deel teruggeslagen schijnt, in

de richting van den infundibulairsteel. Aangezien zich dit deel gatTel-

vormig splitst, zal ik het als Lobulus bifurcatus onderscheiden.
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Zooaly uil do lif;iiur 2 lilijkl, luuij;'! dil Uwulijc aan don voorpool

der Hypophyse iiuM liel ovorif;e deel samen. In dit voorste deel is de

\()rniini>' van ('elstrenfj;en, als iideidin^- lol de verdere liisliolof^iisclie

diHbrenlioorino,' van liel blaasje lie^onnen. \'andaai- dal de o|)pervlal<te

hier onregelnialifie nilhocliliniien xerloonl. Deze zeilen zicii nof*' jnisi

op bet befïingedeelle \an den loludns birmcalns voort. De doorsnede

volgens de lijn n in Fiiiiiur '1 is geselielsl in Fig. ',\ii. Zooals men

bemerUl is aan de eene zijde (in d(> l"'ii;nui' links) de al's|)litsing

van den Lobniiis liirnrcalns \an de overige massa reeds tot sland

gekomen.

Verder naar acliler neemi nu dil kwabje, op doorsnede den vorni

aan van een naar onder t)pen kapje, waarvan de beide zijden onder

een stompen lioek aan elkaar sloolen. ])e wanden worden vlak

(Fignnr 3/*), en terwijl nn de verbinding tnsselien de beide lielften in

de niediaanlijn brceder wordt, ontstaat nil den voorrand een naar

voren gekeerde uidooper. Men vergelijke daartoe de doorsnede

Fignnr '.M> met liet door lijn b in Fignnr "2 aangediüde nivean.

Men ziet dat deze lijn achtereenvolgens dezen uitlooper, den steel

\an ilen lobnlns biriircalns, on het voorste deel van het eigenlijke

Hypophysenblaasje doorlooj)!. Kcliter in geen dezer doorsneden is nog

een Inmen te zien.

Hierna ontwikkelt zieli nit de kojikav e boveiivlakte van het eigenlijke

blaasje in hel midden een kamvormige vei'lK-f'ling, die van onder

nit in de konkaviteit van den Lobnlns bifnrcatns dringt. (Fig. iJr).

In aansluiting hieraan splitst het laalstgenoemde kwabje zich nu in

een linker en reeliter helft, en zoodra deze splitsing tot stand gekomen

is (Fig. 'Ml) treedt in beide helften een lumeii op. Deze beide helften

zoude men als de horens of cornna van den lobnlns bifnrcatns kunnen

onderscheiden. Op doorsnede zijn zij haakvormig, de buitenvlakte is,

vooral in "t voorste deel, zeer konkaaf. De beide hoivns worden naar

achter spitser, behouden echter hun lumen tot bijkans aan hun eind.

Deze einden liggen beiderzijds van den infundibulairsteel (Fig. .'j^/).

In het achterste deel van het Hvpophvsenblaasje ligt het nerveuse

deel ingestulpt. Dit pars nervosa wordt niet volledig door het pha-

ryngeale omsloten, de naar achter gekeerde vlakte blijft vrij.

Beschouwt men nu den vorm van dit blaasje nog een weinig

nader, diin kan men hieraan duidelijk een middelsink en twee zijstukken

onderscheiden. Vooral in de voorste helft, waar het middenstuk zich

kamvormig begint te verhelïen, zijn deze zijstukken zeer duidelijk.

Men kan hen zooals ook uit F'igunr 2 blijkt, tot aan het achterste

deel van het blaasje vervolgen. Dat men in deze zijstnkken de lobuli

laterales te zien heeft, die door Gaupp bij de Replilien zijn beschreven,
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Fig. 3.
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liJUl mij, naar lietgecii mij omtrciil den ccisipii aanlog- van hol IIvpo-

physen blaadje bij andere primaten bekend is, niet tvvijfelaeiiti^. \k

lierliaal dat liet deze zijUwalijes zijn, waarin zieli bij de Primaten

in liet begin de verdere bislulogiselie dillorontieerinji van liet llvpo-

physenblaasje liet eerst voortzet. Zij vorincn (his een essentieel be-

standdeel van de IIypoi»liyse.

Ken op\attin_u; nil te spreken o\er tic beleekenis \an den lobnins

bitinralns, zal ik niet wagen. In de verdere ontwikkeling s[)elen

althans de beide cornua geen groote rol. Dit lilijkt nit den toestand

die bij een ouder Kmbrvo werd aangetrofTen (Emliryol. Laborat. Utrecht

Tarsins N". 555). Drie doorsneden door de llypo|)liysis van d il object

zijn in Fig. 4 afgebeeld. Doorsnede a in deze tlgnur komt ongeveer

overeen met figuur 'Sh. Men -herkent het tot celsirengen gedifleren-

tieerde voorste deel van het eigenlijke blaasje, docii nok liet daar-

FiK 1.

boven liggende, op doorsnede nokvormige deel \au den Lobnlus

bifurcatns, vertoont een gelijken ontwikkelingsgang. Daarboven ligt
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de doorsnede \aii hel begin der coriuui, elk voorzien van een linnen.

Dat de laatste echter ook nog wel progressieve ontwikkelingsver-

srliijiiselen vertoonen, blijkt uit Figiuir46, waar beiderzijds van den

infandibulairsteel oelgroepen liggen, waaronder er zijn met een Inmen,

die uit de cornua ontstaan zijn. En dat dergelijke epitheeleilandjes

zich tot aan den achterrand van den iidnndibulairsteel uitstrekken

blijkt uit Fig. 4c', waarin een doorsnede is geschetst, die achter den

genoemden steel ligt, en waar toch, althans aan een zijde, nog resten

van den Lobulus bifurcatus aangetrolFen worden.

Vooral uit de ligging van deze laatste resten, blijkt een topogra-

phische bijzonderheid van den lobulus bifurcatus bij Tarsius, die

misschien voor de beteekenis hiervan niet zonder gewicht is. Het

is toch duidelijk dat deze onderdeelen van de pharyngeale Hypo-

physe niet zijn gelegen in de sella turcica. Zij liggen in de sub-

arachnoïdeaal-ruimte direkt tegen de basaalvlakte van de hersenen

aan, boven het, door de Dura mater gevormde diaphragma sellae

turcicae.

Ten slotte vestig ik er nog de aandacht op, dat ook uit Fig. 46

blijkt, dat het voornamelijk de zijdeelen van het Hypophysenblaasje

zijn, die de hootVlmassa van het pars glandularis der volwassen Hy-

pophyse vormen. Het middendeel blijft — bij de apen althans —
meer indifiei'ent.

Bij mijn zoeken bij andere Primaten naar ontwikkelingverschijn-

selen van het Hypophysenblaasje, die met de vorming van den Lobulus

bifurcatus bij Tarsius overeenstemmen zouden, heb ik alleen bij den

inensch iets gevonden wat hierop schijnt te wijzen. Ik verwijs daartoe

naar Fig. 5, waarin een frontale snede is geschetst door de voorste

helft van het pharyngeale deel der hypoidiyse bij een menschelijk

embryo van 34 m.M. Kruin-staartlengte (Anat. Lab. Amst. Embryo
luunanum Serie Y). Vooreerst blijkt uit deze Figuur duidelijk de

drievoudige aanleg der Hypopliyse ook bij den mensch , de uit

de laterale insluipingen zich vormende lobuli laterales zijn onmid-

dellijk te herkennen. Boven het mediane gedeelte ligt de doorsnede

van een uitlooper, die iets meer naar voren, uit den bovenrand van

het mediane gedeelte ontstaat. Deze uillooper is dus naar achter

gericht. Beide helften, die op het punt staan zich van elkander af

te snoeren hebben een eigen lumen. Ik vermeen in dezen uitlooper;
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ln't liomoioiiiiii te iiuifj:('ii y.icii van den loliiiliis liiriirciitiis hij Tarsius,

die dan echter bij den nienscli ianj; ni(>t znlk een omvang vcrUrijgl

als hij laalstgenotMnden |iriniaat.

Dit kan ook itlijken uit Kigiiiir (>, waarin drie tVonlaie doorsneden

zijn afgebeeld door een iets onder endiryo van riuni 40 ni.M. (Anat.

Lah. Ainsl.: l^nhrvo iuiinanuni Sei'ie Z.) Ook deze doorsneden

Fig. 6

gaan door de voorste helft van liet |)liaryngeale deel, conpe a ligt

het meest naar voren. De lobuli laterales vertoonen reeds een aanzien-

lijke woekering van celstrengen, waaruit weder blijkt, dat deze uit

de zijdelingsche instulpingen ontstaande deelen, voor de ontwikkeling

van het glandnlaire gedeelte dei- Hypophyse van het grootste belang

zijn. Dat ik bij herhaling hierop de aandacht vestig, kan voldoende

gemotiveerd worden, door de ni. i. niet te onderschatten beteekenis van

dit feit. Zijn het toch voornamelijk de laterale instulpingen die het

glandnlaire gedeelte der Hypo[)liyse vormen, dan kan men dit lichaampje

niet meer als een onparig beschouwen, doch als een in aanleg parig

orgaan, met welke zienswijze men bij beschouwingen omtrent de

herkomst rekening zal moeten honden. Eu als van zelf dringt zich

dan de gedachte aan eene vergelijking met de glandnlaire branchiaal-

derivaten op, waarmede deze klier in hare fuuctioneele beteekenis

zooveel overeenstemming vertoont, zooals de physiologie en de kliniek

ons leert.



Ook bij dit euibi-jo snoert zieli uu, zooals uit Figuui' (j <i—c

blijkt, van liet mediane gedeelte, dat evenals bij Tarsius een kaïii-

vormige lijst voi-mt, een celmassa af, die in ligging geheel, en in

voorkomen bijkans geheel o\ereeustenit met die bij het jongere

embryo.

Het verdient zeker aanbeveling oui bij jongere embryonen van

Tarsius dan die mij voor 't oogenblik (en dienste stonden, de vroegere

ontwikkelingsstadien van het Hypophysenblaasje te bestndeeren, vooi'al

met het oog op de wijze van ontstaan van den lobidns bifurcatns.

Natuurkunde. — De Heer Lorentz biedt eene mededeeling aan van

den Heer J.J. van Laak: „Iets over den vasten toestand." VI.

(Mede aangeboden door den Heer F. A. H. Schreinemakers).

Lil positief.

24. Tdt nogtoe best-lionwden wij het geval hb negatiej. De co-

existentie-kromme \ loeibaar-vast loopt alsdan van hooge drnkwaarden

bij 7"= O, met een ma.vimnm in de nabijheid van 7'^ O, of tot

aan een horizontaal buigpunt E,D, iQwens hitisch punt vloeibaar-vast,

waar de beide phasen identiek worden, en waar het minimum E
der isotherme met het maximum D samenvalt (zie o.a. Fig. 20 van

V) — óf tot in de nabijheid van een horizontaal buigpunt D,C,
waar het maximum D met het nnnimum C samenvalt.

In het door ons gekozen voorbeeld heeft het eerste plaats zoolang

— Al') < ü,454 is; het tweede, wanneer — AA > 0,4.54 wordt. Bij

— Lil = 0,4.54, in het overgangsgeval, vallen E, D en C alle drie

tegelijk samen.

Opdat de coëxistentiekromme vloeibaar-vast die van damp-vloeibaar

snijdt, zoodat een tripelpunt S ontstaat, is het noodig dat het ge-

noemde kritische punt E,D of buig[)unt D,C bij een negatieven

druk valt, daar de druk in het tripelpunt een meest zeer geringe

positieve waarde heeft. In ons voorbeeld komt dit b.v. voor bij

— Lb = 0,5 (Fig. J4). Alsdan ligt S bij ongeveer '/, ?;..

Is nu Lb positief, dan verandert dit beeld geheel. De coëxistentie-

kromme vloeibaar-vast komt alsdan uit de diepte (zie Fig. 23—25),

vanaf lage drukken, snijdt in gunstige gevallen {Lb groot) de lijn

damp-vloeibaar in een tripelpunt ,S', en eindigt weer in een kritisch

punt E,]) vast-vloeibaar. Nooit echter eindigt de kromme in een

buigpunt D,C, zooals bij Lb negatief, wanneer ~ Lb^ 0,454 is.

45
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIX. A". 1910/11.
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Alaar /.ij oiils|ii-iii,iil iii ilr (li('|ilc uil ccii /.odilaiii^ |nnil jol' liever in

(Ie iialMJlieiil daarvan, daai' eerst l)ij iels hoofere tein|KTal uni' de

eerste ooüxisteiitie vast-vloeibaar aaiivanj>f (zie Fig. 20 van V)]-

l?ij LI) ih'i/ntii'/ is hel verloop dus ranaf de as 7'=: O lol aan een

kriliscii |Mint E,l) öf lot bij een l)uij^|)UMl l),(' lai naar fj,elang van

de waarde van — A/>), loopende alzoo nin horen, ii/uir hfiiedcn niet

(voorbij iiel drukniaxiniuin diehl bij 7'=()) steeds /((^y^/Z/riv' waarden

van —
; bij Lil /^(wV/V/' daaren legen vanaf een buiiipuiil l),(' lot

dt '

aan een kritisch punl I'j,1), loopende alzoo ran hcncdcu na/ir hoven

'lp

met steeds positieve waarden van . Bij een bepaalde waarde van

Lh zullen de beide eiiid|)unten dezei' aldus aan beide zijden begrensde

kromme samenvallen (en derhalve wederom de drie punten /'J,/) en

C), en reduceert zich de geheele eoëxistentiekromme lol ecu eid<el

pnnt (Fig. 26).

Wij zidlcn liet bovenstaande in de volgende paragrafen bewijzen.

25. In de eerste plaats zij er op gewezen dal de dissociatie-

\ei-gelijking

7„
(/;+«/„ï)A6

-^ =
; (rt)

thans aanleiding geeft tot een geheel ander verloop van ^•)=/(f)bij

T konstant. Is Lh negatief, zoo is het verloop als in Fig. 21, met

een minimum in .1/: terwijl bij Lh positief liet verloop door Fig. 22

wordl aangeduid. Dit is onmiddellijk duidelijk, wanneer in boven-

staande \ergelijking /i -\- "/„-^ wordt vervangen door , waar-
V— b

door zij ovei'gaat in

8- "/BTye RTe v-b

-x=-j— -.-=^ ^^>

Bij Lh negatief zal zoowel bij v =z h als bij v = oo de waarde

van |i lot de eenheid naderen; terwijl bij Lh positief bij v = h de

waarde xau ;i tot O nadert, van wege den exponenticelen factor, die

alsdan e-'^ wordt. De \ erandei'ing van ,? van I (vloeibare toestand)

tot dicht bij ü (vaste toestand) heeft bij Lh negatief (Fig. 21) in het

dalende stuk AB plaats; daarentegen zal bij Lh positief (Fig. 22) de

verandering \an ,i van O (vaste toestand) tot dicht bij 1 (vloeibare
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toestaiul) Lil liel .slij^i'iii/i' sluk A/l gosrliiedcii. Zooals wij in voor-

baande Verliandelingen zagen, vindt l)ij L/> negatieF de toename |-J

vanaf het niiiiiniiiin .IA tot nogmaals 1 bij groote waarden van r in

de dampphase plaats.

Nu zal bij Lb positief de verandering lii.sseiien A en /> (l'^ig. 22)

alleen dan bij geringe voliiinina geschieden, wanneer q^ niet al te

groot is. Want anders zal klaarblijkelijk tengevolge van de geringe

waarde van den e.vponentieelen factor e ^^^' — waarvan de e.xpo-

iient thans niet meer het tegengestelde teeken heeft van ilat van

—^^ , maar hetzelfde teeken — het nagenoeg asympto-
R L

tische verloo[i van OA aanhouden tot bij groote waarden van o,

en de verandering van ii tusschen A en B in de dampphasi' plaats

hebben. Maar daardoor is aan de isotherm blijkbaar de gelegenheid

ontnomen om zich (tengevolge der snelle afname van "/„^ van de
a ^ \

waarde — tot de waarde tusschen de volumina v^h, (vast)

?V (2MV
'^

en v^'2h„ (vloeibaar") twee keer om te buigen, waardoor de co-

existentie vast-vloeibaar geboren wordt. M.a.w. er zal dan bij geen

enkele waarde van Lh een coëxistentiekromrae vast-vloeibaar aan-

wezig zijn.

Wij zien dit onmiddellijk, wanneer wij b.v. Yu= '^200 aannemen,

zooals in ons vroeger voorbeeld bij Lh negatief.

Stellen wij nl. thans (verg. I, ji. Hotï)

en I

RT
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/,!,/'" /,icli Inl \
.'.)>'.\ xcrlicfl, waai-liij (:>' iii de iialiijlicid \aii I koial

ilicl {Miiil /.' in «k'/.eH'dc Kitiimi-). Alaar (eiif^ovolKC van de foiiniili'

v = /> + (r— />\ (1. w. /,. i! = (b, + lihb) -\ Lf>, ol'(vcrs. IWinuilr

(5) op p. 837 l.c.)

= ' + O' + 't)
""' ' ('')

7/il alsdan '' van de orde 10'', roi^|). JO"' zijn.

Zelfs bij 7'=: 100, waardoor

logio .J—
._
= — 4,250— 0,434o tp — /()ƒ/'" '/

\vt)rdl, liiJ,! liol stuk .l/> hlijUliaar tussclien <ƒ =: 10 -- en 10—'''

d. w. z. V tussclien 50 en 10" (in liet eerste geval is nl. /? ^ O, in

liet tweede i?^l), alzoo hij nog voel te groote volumina.

Eerst bij 7';= 200 zou de verandering van |i van O lol 1 lusselien

behoorlijker waarden \au r komen te liggen — maar dan zijn we

reeds boven tle krilisciic temperatuur damp-vloeibaar, die bij ^/v^ 0,5

bij 13:5° ligl.

Wij zijn dus genoodzaakt de waarde van ([„ zoodanig te verlagen,

dat de waarde \'an ). belangrijk kleiner wordt. Nemen wij b.\. f/„

honiierdmaal kleiner dan in ons vroegere Voorbeeld, d.w.z. ry„ = 32,

dan hebben wij de volgende waarden [Lb = 0,5)

:

c=.-2, r/„=:32 (beide Gr. Kal.) b, = \, 2/;, = 1,5, a = 2700.

De waarde \an 2b^_=b^-{-Ab (vloeibaar) is thans niet 1—0,5=0,5,

ijumi. i_|_o,5 = l,5, il. w. z. grooter dan die van b^ (vasi). Wal de

krilisciic temperatuur (dam|>-vlocibaar) belrett, deze vindt men uil

ainncnicudc dal bij T,- alle dnbbelmolecnlen gedissocieerd zijn,

8 2700 1600
derhalve A='2A., geworden is. Dit geefl (ii=l) 47' =^ X -tyt — "S~'

400
alzoo '1\ = -— = 1337, .

In ons vroeger voorbeeld, waar Lb=z— 7a wa*', en dus 26,=; 7a)

was 7:=400^
la 1 2700 400

De kritische (b'uk is thans /^. = ——— =— X-^i—^-^ ='147„,

in plaats \ aii 400 l)ij Lb = — 0,5.

26. Wij gaan er nu toe o\ er de in Fig. 23 aangegeven coëxistentie-

kromme vast-vloeibaar voor
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Lb = 0,5 {h, — 1. 2ft, = 1,5)

nader te berekenen.

De 0]ieeiivolgeiide isotliermen, belioorende bij de verscliillende

punten der kromme PQSRCr in Fig. 23, vindt men in de Figuren

27—32 afgebeeld. In Fig. 27 het stadium beneden liet jmnl F, waar

alleen (op de lijn OS van Fig. 23) coëxistentie damp-vast mogelijk

is. In Fig. 28 verschijnt {F in Fig. 23) het buigpunt D,C, en iels

daarna (Fig. 29) de eerste coëxistentie vloeibaar-vast (het punt Q in

Fig. 23). Daar deze evenwel bij negatieve drukken plaats heeft, zoo

is de genoemde coëxistentie niet realizeerbaar, en heeft men \ooi'alsnog

alleen de coëxistentie damp-vast als in Fig. 27 en 28.

Eerst bij nog hoogere temperatuur (b.v. het puni R in h'ig. 23)

is de coëxistentie vloei baar-vast realizeerbaar gewoitlen (en dit reeds

van af het tripelpunt ,S'), hetgeen in Fig. 30 is voorgesteld. Men
heeft nu eerst damp-vloeibaar en bij hoogere drukken vloeibaar-vast.

In Fig. 31 verschijnt het kfltisch punt vloeibaar-\ast (CV in Fig. 23),

waarna (Fig. 32) geen coëxistentie vloeibaar-vast meer mogelijk is.

Alsdan blijft slechts damp-vloeibaar over — tot ook deze ten slotte

verdwijnt bij de gewone kritische temperatuur (damp-vloeibaar).

Ook in de Figuren 24, 25 en 2(5 worden deze stadia in geheel

dezelfde volgorde doorloopeii; alleen is dan alles meer saamgedrongen,

d. w. z. de afstand tusschen de punten F en Cr wrdt hoe langer

hoe geringer, terwijl eindelijk (Fig. 2(i) de coëxistenliekromme geheel

uit het veld zal verdwijnen.

Berekenen wij thans 7"= 50 bij Lh = 0,5 (Fig. 28). De waarde

25
van ). (verg. de formule [e]) is =32. \erdei- is 6=2----, zoodat (il)

overgaat in

W ~—
i
= 2,109-0,4343y — log'\f.

De waarden van v worden dan berekend uit (e), d. w. z. uit

i' = 1 + 0,5 (i +
V 'P

terwijl die van p gevonden worden uit (\ergel. (4) op. p. 837 l.c.)

RT a

d. w. z. hier uit

2700
p = 200,f - -—

.

Dit geeft het volgende overzicht.
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2' = 50

v>



log''
^'

het volo-ende overzicht.
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2,311— 0,4344y — %>"(/ p — 260<p
2700

(p
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De coë.xistentieilriik vlooibnar-vast is ongeveer p = O, zoodat wc

liet tnpclpmit S (Fig. 23) ln-rcikt licbben, en van nii af de genoemde

drnk realizabel wordt.

Tor bepaling van liet punt Cr (Fig. 23) zij liians 7^=75 berekend

75
(Fig. 30). Met (9 = — wonit

S' 2700
V° -~ = 2,419— 0,4343</? — %'V ; /> = 300f/ ^.

Dit geeft:
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De samen valling heeft dus [irecies bij 80 plaats.

Overzien wij nog eens de voorgaande tabellen, zoo blijkt (zie Kig.

23) dat de geheele coëxistentiekromme vast-vloeibaur zicli nitstrekt

van r=62 . i>
= ^ 2Ü(J (het pnnt Q) lot T= 80

, i> = 259 (het

punt Cr). Hier\an is eeiiter slechts het gedeelte boven .S' (7'^ 70,

p = 0) realizabel.

Daar het tripelpunt N' bij KV ligt, en de kritische tempei-almir

dam p-vloeibaar = 133° is, zoo is hier

7; 70— — = 0,53,
Je loo

hetgeen uitstekend overeenstemt met de waarde welke hier\oor in

vele gevallen wordt gevonden.

Wij herinneren er aan dat voor deze verhouding (mits 1\ niet te

dicht bij eenig kritisch punt gelegen is) de algemeene betrekking

geldt [zie V, p. 412, formule v27rt)] :

Tc 8 V ^ ; • V4/'/ 2ii'

Dit wordt met L/) = 0,5, /t, = ï, A, = 1,5

17 / 2
"

V2 •
^"'

(v.

7' 27
o I

o

Hiervoor \ indt men de waarde 0,5, wanneer — = 5,5 is, d.w.z.

/3' n= 0,04, hetgeen een zeer plausibele waarde is.

Wanneer de waarde van Ll> geringer woidt, wordt ook de waarde

van 7'„ : Tc iets geringer, maar blijft toch in de nabijheid van 0,5.

Maar zooals wij onmiddellijk zullen zien, is de coë.xistentielijn vloeibaar-

vast reeds bij Lh = 0,4 in zijn geheel beneden p ^0 gekomen, en

dus niet realizabel meer — d. w. z bij de door ons aangenomen

waarden van b^ , AA, etc.

Dit zal blijken uit de hier volgende tabellen, die voor AA =:0,4 gelden.

27. Voor het geval (zie Fig. 24)

Lb = 0,4 (Aj = 1, 2A.^ = 1,4)

zullen wij de isothermen van 50^ tiO' en 70^ berekenen. De waarde

van ;. is thans = 25,6. De kritische data zijn 7\ = 143°, pc = 51

(verg. § 25; 2a, is thans nl. =1,4).
25

Bij 7^=50 is 6' = -^-, en gaat de formule {d) over in

%'" ~—7 = 2,012 — 0,4343
<fi
— log" tp,

1 (j-
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terwijl

is. Daardoor verkrijgen wij

:

v=l 40,4hH
9>

; p = 250
(fi

2700

7' = 50

<p
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Voor de berekening van het punt Cr zullen wij nog 7^= 70

35
,

berekenen. Hiervoor is 6 ^ — , en hebben wij

:

8
'

iï- 2700
log^o ^—_ — 2,271 - 0,4343 (p - lor^ <p p = 350 (f ;— ,

i

waaruit de volgende tabel ontstaat.
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berekend. De gelieele kromme ligt Uisselicii 4(P en 50°, en wij be-

palen dns voor die beide tem|)eratnren de waarden van />. De waarde

van A is nn =1{),2; verder is 7'^. =:154, />, zzr 5!).

Hij 7'= 40 is fi — 'U, en wordl

^W — = 1,706 — 0,4343 <p - Ion'" w
/

l + 0.:U.i +
l+|ï 27001

Hieruit vinden wij

r— 40

<r %" "/,.»

I

r>
i

4 '

3

2

1

— 1.078

-1.105

—0.003

—0.074

+0.5:-.6

1.272

0.1 i;i
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T = 44

i20:H,8 (/- -
2700

7'= 45

12700

<p
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slechls o\rr ocii iiilci\;il \;iii 2'^ uit, lil. \aii 44 ',7 l(il 4(5 ,7 ; wwloroiii

bij negatieve (Iniiikeii. derhalve niel reaiizabel.

29. Ile( is 1111 gemak ivel ijk al' Ie lei leii, dal de eoëxisleiiliekroiiiiiie hij

Lb — 0,ii7() (7', = 157, />, = (11)

geheel uil hel \ehl \erd\\ ijnl. i>aii \ allen hij

y — 4;j. /- -: - 57U

de iiileiudeii /' eii Cr samen, en in de isolli(>rni \aii 4."! de imiilcii

A', I) en (' lot ééiie rakinu' van liuo^;eie orde.

Immers bij A/> = 0,4 liedraagl hel temperatiiiirversciiii tussehen

de nileindeii /' en Cv 14°, terwijl dit hij Lb=:0,'^ nog slechts 2°,7

bedraagt. Door interpoU\tie xiiult men hieruit dat liet verschil 2°,7

bij Ai = 0,3 — 0,24(0,4— 0,3), d.w.z. bij 0,276, tot O is gereduceerd.

Dan is Ti,/z= Ti.:i),(=-i^'^—0,24 y 5= 42,8, terwijl />/;_r^/yA',ü,r ^
=r — 534 — 0,24 X 152= — 570.

Vatten wij tenslotte al hel bij Lh positief gevondene nog eens in

één enkele tabel samen, dan hebhen wij het volgende overzicht.

£/> = 0.5
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Microbiologie. — De Heer Beukhinck biedt eciie iiiededceliiig tuui

\;iii den Heer Dr. N. L. SöHNGEN: „Vetaplitsing door bakterien."

(Mede aangeboden door den Heer Hoogevverff.)

Onze kennis \an iiel vraagstuk <\qv \ etsplilsing door bakterien,

welk proces zoowel om de praktische waarde \'oor verscheidene

industrieën, als om meer direct wetenschappelijke redenen, allerminst

\an behuiy ontbloot is, mag lol lieden, in vergelijking met hetgeen

wij weten van de afbreking der koolhydraten en eiwitten, nog als

zeer onvolkomen worden beschouwd.

Aan versciiillende oorzaken moeten we deze betrekkelijk geringe

kennis toeschrijven.

Zoo mist men voor de aansporing tot studie der vetsplitsing door

micro-organismen de drijfveer van het belang van toepassing van

(iit proces voor de techniek, aangezien de technische vetsplitsing

zonder gi-oote bezwaren langs chenjischen of enzjmatischen weg
geschiedt. Bovendien ontstaan bij de vetsplitsing niet zulke frappante

omzettingsproduklen als bij de afbreking der koolhydraten en eiwitten

door bakterien, zoodat het proces bij oppervlakkige beschouwing

gemakkelijk aan den onderzoeker kan ontgaan.

Wij kunnen hieraan nog toevoegen, dat de aantasting van het vet

in 't algemeen langzaam \erloopt, zoodat gedurende langen tijd moet

worden gekultiveerd, alvorens eene, voor het verrichten van analyses

genoegzame hoeveelheid materiaal is gevormd ; daarbij zijn de analyses

der gevormde produkten geenszins eenvoudig.

Het proces der vetsplitsing door microben heeft echter groote be-

teekenis \oor de industrie dei' \eltcn en deze is gelegen in tle hoogst

schadelijke gexolgen, welke steeds l)ij de totstandkoming daar\aii

worden ondervonden.

Het moet ons dan ook niet verwonderen, dat het grootste aantal

onderzoekingen op dit gebied speciaal in het belang van de zuivel-

industrie is verricht ; zoodat het ranzig wozden van boter en de

vetsplitsing in kaas het best bestudeerd zijn.

I. Geschiedkündk! overzicht.

Van de onderzoekingen omtrent de splitsing van vet zullen wij

slechts die van den laatsten tijd beknopt samenvatten.

Door Reinmann') werd in J900 vastgesteld, dat het ranzig worden

van vetten niet moet worden toegeschreven aan den invloed der lucht

zooals de toenmalige meening was. Over microbenwerking sprak

hij niet. Het lalkig wordeji van vetten had volgens Reinmann plaast
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(Idor do workiiif;- van liol liclil (laaiu|i liij aanwczit^liciil van liiclil.

Jensen') (ieell IvKinmann's opvattingen en sclnijCl lid ranzig worden

goiieol aan ndcrolienwcrking toe. \'aii de nil i'auzigc l)oler geïsoleerde

organismen bleken (Hiliiun htctis, ('/'Klosporiiiiii hiiJj/ri, /'rn/ci//iiiin

i/lancuii) en StrepiotrLv nlba vellen kraclitig te kininen splitsen,

terwijl /)'. linorescens liqucfacii'ns, /'>. iii'odiiilosiinr. II. rncaentericus

viilijiitus lol de zwakkere s|)lilfers helioorcn. Ook in kaas wordt volgens

.Iknsen vooral aan den buitenkant een deel van liet vet gesplitst.

De onderzoekingen van IjWa') met rcinknltnren van velspiitsende

organismen, welke geëid werden op gesteriliseerde uitgeperste kaas-

stof van \olle melk, toonden aan, dat ]i. /luorescens liqucfaciens,

Oidium lartii, Penicil/iam i/loi/cinii en een .T/?/,ct»r-soort, boter splitsen.

Over de afname van het vctgclialte van veekoeken door niicroben-

werkinu' piiltlieeerden Kónig, .Spieckkrm.\nn (mi Ükemkr^). Volgens

hunne onderzoekingen kan het vetgehalte van lO"/»— 12"/o binnen

één jaar tijds tol eenige procenten worden gereduceerd.

Hüss') isoleerde nit melk een lidltiviimi, //'/wli/ticwii, dat in melk

en boter een ranzige bittere smaak verwekt. De uitvoerige beschrij-

ving der bacteriesoort kunnen wij als volgt samenvatten.

Baklerium lipo/i/tic?ni] is een cocccnvormig, 0.3—0.5 ;i bi'ccd en

0.7
—

J.4;t lang, beweeglijk staafje, versmelt gelatine huigzaaui zonder

huidvorming, stremt melk bij 20'' C. in drie dagen en lost daarna

de caseïne op; de kultunr is dan vuilgeel, bezit een rottiugslncht en

reageert alkalisch. Indol wordt in geringe hoeveelheid gevormd,

methyleenblauw gereduceerd evenals nitraat tot nitriet, lipase wordt

afgescheiden. Zuurvorming heeft plaats uit glycerine, manniet, dex-

trose, saccharose, ratKinose en xylose, niet uit laetose.

Uit een monster snel oproomende melk werd door Wolif ") eene

bakterie geïsoleerd, welke dit \cr,scliijnsel veroorzaakte. De \orm
van deze microbe komt ovei-ecn met die van />. lactis acidi: grootte

der cellen 0.6—0.8 jt x i — i.5 ;'. De eigenbeweging is gering. Op
gelatine groeit deze bakterie lot kleine koloniën uil, welke den vorm
hebben van een bloemhoofd je van JJid/is Perennis. Gelatine en

caseïne worden 'niet versmolten. In melk groeit deze microbe goed

en vormt daarop een liuidje; de reactie der vloeistof is alkalisch,

de reuk daarvan zeepig.

1) Gcntialblatt f. Bakt. 2 Abt. 1202. Bd. (j S. 166.

~) Laiulvv. Jalu-b. d. Scbweiz 1901. Bd. 15 S. o2'J.

3) Archiv. f. Hyg. Bd. 41 1902.

*) Zeitschr. f. Unlers. der Nahrungs- und Genussmittfl 1001 Hcfl 16 S. 720.

5) Gentralblatt f. Bakt. 2 Abt. 1908 Bd. 10 S. 474.

«) Milchwirtsch. Zentralbl. 1909 p. 500.
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Behalve op het gebied dei' zuivelindustrie zijn ook onderzoekingen

over de \etspiitsing in den bodem verricht. Over dit onderwerp

publiceerde Rcijner') in 1900 eene verhandeling, waarinde splitsing

en liet verbruik \aii vet door niicrobengroei in den bodem werden

vastgesteld. Zoo \ond deze onderzoeker in een jaar tijds ± öO"/»

van het aan den grond toegevoegde vet gesplitst, terwijl ± IS'/j

verbruikt werden. Ook in kultuurvloeistofFen, vooral in die, welke

een gemakkelijk assimileerbare stikslofbron bevatten zooals pepton of

eiwit, heeft na enting met tuingrond eene krachtige splitsing van het

toegevoegde vet plaats. Toevoeging van koolznre kalk aan dezen

kultuurbodem bleek zeer bevorderlijk voor het proces.

Met de reinkultuur van eene vetsplitsende bakterie werd bij zijne

proeven in vleescliextract, koolzure kalk en 4.424 gram vet na 35

dagen kultnur bij kamertemperatuur meer dan de helft gesplitst en

±0.7 gram verbruikt; na een jaar knltiinr echter was nagenoeg al

het toegevoegde vet gesplitst, terwijl meer dan de helft was verbruikt.

De nit de \ etten gevormde vetzuren en glycerine oxydeeren zonder

tusschenprodukten tot koolzuur en water.

Bechhold ') toonde aan, dat vetten en zeepen in de modder der

inrichtingen van de stadsreiniging te Stettin door bakteriënwerking

verdwijnen.

In eene verhandeling over vetsplitsende bakteriën deelt Eykman ')

naast andere feiten, een eenvoudige en elegante methode mee tot het

aantoonen \'an door micro-organismen afgescheiden lipase. Deze

methode berust op de splitsende werking van diffundeerende lipase,

welke irevormd is door een bakteriënentstreep op agar of gelatine,

op een onder deze agar of gelatine aangebrachte dunne vetlaag.

Het onder de bakteriënmassa ontleedde vet vertoont zich als een

ondoorschijnende witte, duidelijk \an het onontleedde vet te onder-

scheiden streep.

De volgende bakteriën splitsen volgens Eykman vet : i>.^;^oc^a?iÉ;?<»i,

Stapkr/Iococcus pyogenes nureus, B. prodigeosum, B. indicum, B. ruher,

B. jluorcscens liqut'/aciën.s.

Door Rahn ^) is de vetsplitsing door microben bestudeerd met behulp

van een kultuurbodem, welke op de volgende wijze was samengesteld.

In een schuin geplaatste Erlenmeyerkolf wordt een weinig vet opge-

smolten. Na bekoeliiig zet men de Erlenmeyerkolf recht en voorziet

deze van een dunne laag eener anorganische kulluurvloeistof.

1) Arcli. f. Hyg. 1900 Bd. 38 S. G7.

2) Zeitsdir. f. Angew. Chem. 1898 S. 849 cit. *).

') Achtste Xederl. Natuur- en geneeskuiKlig congres 1901 blz. 171.

n Geniralblatt f. Bakt. 2 Abt. 1906 Bd. 15 S. 422.

46
Vcrslageu der Aldeeling Natuuik. Dl. XIX. A». 1910/11.
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Nu ciiliii;!' nu'l (niii;;r(iii(l (tntslaiil ccii lliiikc fj,r((ei van hcliiiiiiiK'ls

en bakterii'ii, welke na overenliiii^- in een op (lez-eHilc w ij/,c liehaii-

(leklc kolf wedei' spdeili-;- nanvaiigl.

(icïsoleord wer(kMi \ ier \ol.s|)lilson(le scliinniiels en Iwee \els|»lilseri(k>

hakteriën op kiilliinrplalcn, heslaaiuie uil een aroijranisclie knllnnr-

vk)eiï-lor, welke niei ayai' is gestold en waarin Irihulvrine in lijn

verdeelden loesland \doikonit. Op deze |(laten onislaal om de kolonii'ii

van vcisplilsende niier-oben een kelder veld leni^evol^e van de split-

sende werkinji' dtT ddrnudeerende lipasc op de Iril.ntvrine en liet

oplossen der nevoi-mde prodnkten in den kulliinihodem.

Ovei' vctsplitsende hakleriën in de tropen, is door 1')k Kurvi'K ') in

Biütcnzorg een onderzoek veri'iehl. Voor de isolatie der inieroben

werd eersl opgelioopt in Krlennieverkolven voorzien van een dnnne

laag eener anorganische kultnui'viocistof en fijn \erdeeld vet. De

infeelie gcseldedde met grond, water of exerenienlen, Icrwijl hij .'i?^

werd geknltiveerd. Ovcrcnting in eenzelfde kidlnurvloi'islof geeft

uitsluitend groei van vetsplitsende organismen.

Geïsoleerd wei'den 9 vetsplitsende soorten als //jio/nic/fr-i/ivi'p samen-

gevat ; hiervan behooren 4 tot de flnoreseenten, twee komen in vele

opzichten met de groep der Bact. pneumoniae overeen, terwijl lipo-

bacter N°. 4 een gele niet vervloeiende micrococcns is.

Kwantitatieve bepalingen met reinknllnren toonden aan, dat door

eenige soorten in 12 dagen alle vet is ges|)lits( en de helft geoxideerd.

In eene publicatie over thennophile-bakteriën deelt de Kiu'yfi' '') later

mede, dat ook onder deze sporevormende soorten eenige worden aan-

getrotfen welke lipase afscheiden.

11. Het vaststellen van het vetsplitsend-vermogeiN van micko-

organismen. over lipase.

Op twee wijzen kunnen we het vetsplitsend vei-niogen van micro-

organismen vaststellen en wel 1^ met behulp van titratie van de

vetzuren, wolke door een organisme uit het vet worden afgesplitst en
'2" door middel van het op doelmatige wijze zichtbaar maken der

gevormde vetzuren en zeepen.

Met vrucht kunnen we de eerste methode aanwenden bij onder-

zoek van preparaten, waarin lipase geconcentreerd voorkomt. Steeds

zullen we haar moeten bezigen l)ij kwantitatieve bepalingen over

vetsplitsing. De tweede wijze, waartoe de methode, gevolgd door

Rahn en de Kruyff, en die van Eykman behooren, \erdient voor

kwalitatieve bepalingen de voorkeur wegens hare groote gevoeligheid.

1) Bul), du Départ. de i'Agflc. aux Indes Ncerland. I'JÜT cit. Cwitialljlalt. f.

Bakt. 2e Aijl. Bd. XX S. 010.

2) Buil. du Dépai-t. de 1'Agric. aux Indes Neerland. 1909. N. XXX Microbiologie IV.
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Hiernevens zijn eenige afbeeldingen wan knltunrplaat-reactics volgens

Eykman \veergege\en. De witte velden van kiiltiun-plaat A zijn ge-

voi'nKl, links door een o|» l)lz. 69(5 beschreven />. //poli/ticwn u en

rechts door B. Stntzeri, beide gekidtiveerd op vleeschagar. De platen

B en C, waarop B. Upolyhcum ïi en />'. denitro fJiiorescens nl. zijn

voorzien \an vleeschagar, waaraan resp. 4 °/„ glucose en 4 "/o glycerine

zijn toegevoegd. De eigenaardige velden van D zijn verkregen, door

de knltuurplaat na verwijdering \'an de agarlaag nog eenige weken
te laten liggen.

Uit deze afbeeldingen zien we, dat glucose en glycerine weinig

invloed op de mate der aantasting door lipase hebben; dit is echter

wel het geval, zoodra uit die \'erbindingen zuren worden gevormd

zooals hieronder zal blijken.

Beschouwen we de aangetaste gedeelten der kultuurplaten nauw-

keurig, dan zien we, dat om elk wit middengedeelte van een veld

bestaande uit vetzuur, zeep en verbindingen van lipase met

vetzuur een minder witte strook ligt; gevormd uit vetzuren.

Om dit minder witte gedeelte trelfen we weder een strook aan,

welke zich kenmerkt door nog meerdere helderheid, zelfs is deze

meer doorschijnend dan het onaangetaste aangrenzende vet. Dit

heldere gedeelte ontstaat tengevolge van het verdwijnen der vet-

kristallen, een verschijnsel waarmede de lipasewerking aanvangt.

Op nevengaande tig. kunnen we deze strooken zeer goed waar-

nemen ; op de kultuui'platen zelve zijn zij nog duidelijker te onder-

scheiden. Dezelfde verschijnselen nemen \ve waar bij stukjes vet,

welke in eene lipaseoplossing gebracht zijn. Fig. 1, 2 en 3 zijn

teekeningen (vergr. 24 X) ^^^ gedeelten van zuiltjes droog vet, welke

gedurende 30 dagen bij 20^ O, hebben doorgebracht in reageerbuizen

met vleeschwater geënt met vetsplitsende microben, Aan den buiten-

kant der zuiltjes (in de fig. boven) vindt men een bakteriënhuid,

daaronder een wit zeepachtig gedeelte (in de fig. dubbel geharceerd),

vervolgens een laag bestaande uit vetzuren (enkel geharceerd) en

eindelijk het onontleede vet.

De snelheid, waarmede lipase in droog vet ditfiuideert, is zooals

deze proef laat zien, zeer gering. In één maand tijds toch is de

afstand, waarover de lipase in het vet is doorgedrongen, nog geen

halve millimeter. In waterhoudeud vet is de diffussiesnelheid veel

grooter; echter maken de groote liezwaren, welke verbonden zijn

aan een gelijkmatige verdeeling van water en vet, vergelijkende

[u-oexen o\er de diiTusiesnelheid van lipase in vet met verschillend

watergehalte bijna onmogelijk.

Zooals boven vermeid is, heeft de zuurgraad van den kultuur-

46*
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luideni iin locil o]) de malo tlov luiiiljisliii"^- van vel (lof)r vels|)lit.scii(lc

miorolii'ii. Hij iiclniiik \aii ccii /.ure Uiiiliiiiiauai' liij <!(• lipasereactic

vi)l}i;cii.s EvKMAN /.icM WO oikIoi' 011 om (Ie liaUlcrii'ii-oiilstrpopcii in

(Ie vctlaafï een breed veld ()|>tredcn, eolitor iiciiion wo hot wille

iiiiddeiif^odeelle niet waar, zooals het geval wel is, indien de plaat

alkaliseh is.

Uit een reeks proernoiiiinjien, welke in eeno af/.onderlijko iiiede-

deeling znllen worden beliaiidcld, volgde, dat door sommige niioro-

organismen twee lipascn worden gevormd, welke zich behalve door

luin verscdiilleiide diirnsiesnelheid, tevens kenmerken dour hun ver-

schillend gedrag tegenover zuren.

Zoo scheiden b.v. B. Slutzevl en IL /l/ioli/iicuni, a t,wee li|)asen al',

a-ln)iist' en (i-Ji,j)asi'\ de eerste diH'undeert sneller dan de tweede en

splitst vet zoowel in een zuur als in een alkalisch medium.

/i-lipase wordl in een zmir medium wel gevormd, maar tast daarin

vet niet aan; zij kan eciiler weder actief optreden na neutralisatie

van den knltiiurbodem.

Vetsplitsende schimmels en gisten kunnen in een zwakzuie kultuur-

vloeistof, welke naast vetten of vetznren slechts anorganische zouten

bevat, met tningrond als infectie-materiaal, worden opgehoopt; ze

\ormen behalve mdo-Upase dikwijls tevens «- en li-lipase.

Bij de dooi- mij verrichte proefnemingen werd het vetsplitsend

vermogen \aii bakteriën gewoonlijk aangetoond met behulp van de

„vetbuisjcs vii'fhode", welke op de volgende wijze geschiedt.

We bekleedeii de binnenzijde van een steriel droog reageerbuisje

met een dun laagje steriel vet; vervolgens brengen we een kiilluur-

vloeistof, waarin de op lipase te onderzoeken bakterie goed groeit, in de

reageerbuis en enten deze daarmede. Wordt nu in de kuituur lipase

gevormd, dan zien we na twee a drie dagen het gedeelte van het

vet, dat met de kultnurvloeistof in aanraking is, wit worden, terwijl

dit verschijnsel het eerst en krachtigst optreedt op de plaats, waar-

de bakleriëngroei het sterkst is. Zoo verzeepen aëroben het vet aller-

eerst bij den vloeistofspiegel, anaëroben aanvankelijk onder in de buis.

Op nevengaaiide fotografieën zien we een reeks vetbuisjes, waarin

verschillende vetsplitsende microben het vet hebben aangetast. In 1

is geen vetsplitsende bakterie geënt; hierin is dus het vet onver-

anderd gebleven; 2 en 3 bevatten kuituren met chloorammonium

als stikstofbron resp. van B. Stutten en B. denitrofiuorescens nl. ; 4

en 5 be\atten kuituren van dezelfde microben maar met kaliuin-

niliaat als stikstofbron; (i bevat een ruwkultuur van eene door

infectie met grond verkregen eiwitrotting; 7 een ruwdiultuur eener

gepasteuriseerde eiwitrotting; H, 9, 10, il en 12 bevatten kuituren
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van verschillende uit srond en uit melk geïsoleerde vetsplitsende

microben.

III. Vktsplitsende microben in dkn akkerbodkm.

De niicrotlora van den akkerbodeni is rijk aan organismen, welke
lipolitisclie enzymen afscheiden; daarvan schenkt eene nitzaaiïng van

grond op een vetplaat volgens Eykman of verdnnningen in velbiiisjes

ons de overluiging. In één gram teelaarde tellen we niet zelden

eenige tienduizenden vetsplitsende fermenten.

A. Ophoopingen in kultuurmedia met chloordmmonium

nli stikstofbron.

Voor het op den voorgrond brengen van bakteriën, \velke naast

vet als koolstofbron, slechts anorganische zouten en chloorammoninm
als stikstoflunn noodig hebben, werd de volgende kullnurvloeislof

gebruikt.ö

100 leidingwater

0,5 vet ') (fijnverdeeld)

0,5 calciumcarbonaat

0,05 Kaliumsulfaat

0,1 Magnesiumammonium-phosphaat.

In dit zwak alkalische medium groeien de vetsplitsende bakteriën

zeer goed; het krijt en magnesiumammoniumphosphaat dienen om
het gevormde vetzuur en de zuren, welke uit glycerine ontstaan, te

neutraliseeren.

Aërobe kulliinr bij 18'—25° C. Indien we een kultuurbodem van

bovengenoemde samenstelling in een laag van ± een centimeier

dikte in een Erlenmeijer-kolf infecteeren met tuingrond, i-ioolmodder,

grachtwater of mest, en kultiveeren bij 18'—25^, dan heeft daarin

eene snelle vermeerdering van een aantal, met het infectiemateriaal

meegexoerde vetsplitsende bakteriën plaats. Xa ééu of twee over-

entingen in eenzelfde medium zijn deze microben daarin in overgroote

>) Het vet dal voor deze proeven gebruikt is, is de z.g. suifpressó, een produkt,

dat terugblijft na uilpersing der oleo-margarine uit talk. Het sniel punt is + 55^ C,

bet verzeepingsgetal 193—195. Tengevo'ge van het hooge smeltpuni Iaat dit vel

zich gemakkelijk zeer fijn in de kultuurvloeislof verdeeJen, door Ijet daarmede in

gesmolten toestand te schudden en snel af te koelen. Ook voor de kulluur bij hooge

temperaturen (+ 52), voor anaërobe kuituur en bij proefnemingen over deni-

trificalie met vetten, geeft het voordeelen boven gemakkelijk smeltbare vetten.
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mcpnlerlicid aninvc/.ip;. De vcruiuloriiigeii, welke in don kiillimrluxlcin

\\H)rdoM waargenomen zijn de volgende: Na één of hvee dagen

wordt de vloeistof troebel door baUteriëngroei en verkrijgt gewoonlijk

een geelgroenige kleur; do drijvende stukjes vet zinken liij de ver-

zeepnig en veranderon daarna in slijniigc vlokken.

De meeste in de kultuurvloeistof aanwezige bakteviënsoorlcn be-

hooren tol de vetspiitsende soorten; daaronder knmeii siuellende eii

niet-smeltendc mierocooeen en lluorescenten xoor en soorten, welke

overeenkomen met B. punclntum.

Zoowel onder de j/uorr.icrnft')! als onder de niet />'. pnnctahun

overeenkomende soorten treffen we stannner. aan, welke vel zeer

kraelilig splitsen, tei'wij! dit door andere zwak of in "t gelieel niet

gesciiiedl.

Nemen we als kooislDthrun in plaats \ an vel, vetzuur, dan komt

eenzelfde Hora op den voorgrond, lei'wijl niel glvcerine zeer fraaie

oplioopingen van jiuorei^centen worden verkregen.

Airobe hiltmir hij 30°

—

'M" ('. hij deze temperaturen biedt de

kuituur een geheel anderen aaniilik dan bij zulke, die vallen Insscheu

18°—25°. Zoo treffen we, vooral indien geinfecleerd is met riool-

of graclitwaler, dikwijls op de vloeistof een spirillenhnid aan; deze

gtiat echter na één of twee overenliugen te gronde. Hlijkbaar hezillen

de spirillen geen lipolytisohe enzymen en groeien zij ten kosie van

de produkten, door andere microben gevormd. Somtijds ontstaat in de

met ruw materiaal geïnfecteerde kultuurvloeistof een niel onlielang-

i'ijke groei \;\\\ liooibakteriën en liolerzuurfermenten ; ook deze heeft

na overenting niet weder plaats.

In hoofdzaak bestaat de flora na de eerste of tweede overenting uit

een groep aërobe bakteriën, waarvan hier vier soorten />'. Uitohjtlcnin

a, /?, y en 6, geïsoleerd zijn. Deze baktei'iën hebben den vorm \an

korte dubbelstaafjes, 0.15 ;«—1 'i breed en 0.25— 2.5;! lang, weinig

beweeglijk en omgeven door een slijrnorahulsel. De kolonies \er-

toonen overeenkomst met die van B. ai'rogenes: dikwijls is het

middengedeelte iets verhoogd. Op vleeschgelaline groeien zij na 5 dageu

kuituur bij 20^ C. tot witte of grauwwitte, somtijds slijmige koloniën,

welke na 5 dagen een diameter van 1,5—2 mm. verkrijgen. Op
vleeschagar zijn deze meer doorschijnend en platter.

Het groeioptimun) is ± 35° C. Verhitting gedurende 10 miiniten

op 60" wordt niet verdragen. De groei op vleeschgelaline of vleesch-

agar is beter dan op kultuurbodems met zouteji van organische zuren

(appelzuur en melkzuur) als koolstof- en chlooraramonium als slik-

stofbron. Op aardappelschijven groeien deze microben tot witte ot

grauwwitte natte koloniën. Bouillon wordt na entiiig zeer troebel,
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op den bodem van de reageerbuis vormt zich een bezinksel, aan het.

oppervlak geen huid.

In melk is de groei zeer goed, deze wordt visqueus, terwijl alkali

\v(U'dt gevormd. II. //j,'o/>/ticuui 7 en (f maken chymosine, de beide

andere niet of zeer weinig. Trypsine wordt niet gevormd evenmin

diastase of ureasa. Indican of aesculine worden niet gesplitst. Op

weigelatine is de groei goed, alkali wordt gevormd, waarbij een

iriseerend liuidje oiilstaat. Indol wordt niet gevormd, nitraat niet

tot nitriet gereduceerd, glucose wordt niet \ergist. Het optimum der

lipasewerking ligt bij ± 65^. In kultuurvloeistoffen, welke chloor-

ammoiiium als stikstofbron bevatten, wordt met de volgende kool-

stofbronnen goede groei verkregen : alcohol, glycerine, glucose,

saccharose, calciummalaat, -lactaat, -stearinaat, aethylacetaat, aethyl-

butyraat, tributyrine, trioleïne.

Door B. Upohjttcum « en (i werden in een kuliunrmedium \an de

volgende samenstelling: 100 duinwater, 1 vet, 0,05 NH,C1,0,05 K.HPO,,

1 CaCOj , na tien dagen kuKuur bij 25° resp. 130 mG. en 105 mG.

vet gesplitst en 20 en 21 mG. vet verbruikt. In vleeschwater 27o

pei)ton, 1% CaCO^ en l"/» \et werden in 10 dagen resp. Ii30 niG.

en 480 mG. vet gesplilst, terwijl resp. 40 mG. en 80 mG werden

verbruikt.

Aërofie kidtmir hij 45"^—55°. Bij deze temperaturen wordt zelfs bij

toevoeging van groote hoeveelheden infecliemateriaal (5 Gr.) aan de

kultuurvloeistof zelden vetsplitsing waargenomen. De kulluren, in

welke vetsplilsing optreedt, bevatten een aan B. mcsentericus zeer

naverwante soort nagenoeg in reinkultuur, welke bakteriesoort geen

overenting in denzelfden kultuurbodem verdraagt; na uitzaaiing op

vleeschagar 2% glucose ontstaan witte of grauwwilte koloniën van

2—G ft lange en 1 [i in-eede staafjes. De sporen vei'dragen kookhitte;

gelatine wordl vei'smoltcn, diaslase en lipase afgescheiden. In een

kultuurmediiim met minerale zouten, waaraan glucose, saccharose,

glycerine, calciumlactaat of amylum is toegevoegd, heeft goede groei

na enting plaats. Toevoeging van pepton als stikstofbron geeft veel

krachtiger groei dan chloorammonium. Stearinezure zouten worden

niet geassimileerd. De kulluur op aardappelschijven herinnert aan

die van B. mesenkrieus op dezen bodem, echter is de kleur der

kolonie meer wit.

Deze microbe behoort tot de groep der hooibakteriën, zij onder-

scheidt zich door de vorming van lipase. De hier van aardappels

geïsoleerde B. inescntericiis, B. mbtilis en B. mefjatermm scheiden

geen lipase af.

Anaërobe litUiuir. Onder anaërobe kultuurvoorwaarden heeft geen
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groei (ol vctsplilsciKlo inicrobcii phials iii ccii kiilhiiii-irKnliiiiii dat

uilsluiteiul vet als koolslofbron cii cliloorammoiiimii als stikslofbron

bevat.

/>'. Di'intrij'icdtii' Dief rellen.

Hij (Ie oniici/.dckiimoii over <le (iciiitrilicalic incl ncIIcii, waren

(iexc \ci-biii(liiit;eii de eeiiine iii diMi kniliiiirl)od('iii aanwezige i<ool-

stol'bron.

De samenstelling van de kiiliMurvloeislol' was de volgende: 100

leidingwatei-, 1 kaiiiimnilraat, 0,05 bikaiinin|)]ios])liaat.

Op de volgende wij/.c was de knltuur ingericht: ongeveer een

gram vel werd gesmollen in een zorgvnldig gedroogd nauwmonds

stopfleselije van ± 250 e. e. iidiond ; door wenden wordt het vet

gelijkmatig over hel binnenoppervlak verdeeld. Na bekoelen vnllen

we deze tlescli niet bovenvermelde knltuurvloeislof, welke daarna met

tningrond of eenig ander inteelienialei laal wordt geïnleeleerd.

rit een reeks proefnemingen bij lemperainren Inssehen 'iO'' en

45° C. bleek, dal bij 27°- H0° de kraeliligsle denilriliealie plaats had
;

bij deze tempeialuur zijn de volgende onderzoekingen verricht.

Geschiedt het infecleercn met ± 3 gram tningrond, riool- of

gi'achtmodder en kniliveeren we bij ± 28", dan zien we na éi'n of

twee dagen hel bovenste velrandje nabij de slop wit worden. \"an

hier af schiijdl de verkleuring lol onder iji de tiesch voort. Spoedig

stijgen van den binnenwand van hel vetlangje gasbelleljes op, daarna

ontstaan deze ook Inssehen \q\ nn glas, waardoor het vet van den

glaswand wordt gedrnkt. Na 5 of G dagen zien we gewoonlijk de

stukken van de vellaag gedeeltelijk drijven, gedeeltelijk op den bodem
liggen. Het eerst betrekkelijk doorschijnende vet wordt wil, daarna

vuilgeel en volkomen ondoorzichtig. De knltuurvloeislof, welke ge-

deeltelijk uit de tiesch is geperst, is troebel en vuilgeel. Overenlingen

van zulk een kuituur in een nieuwe kultunrflesch, welke op dezelfde

wijze is ingericht, geven weder goeden groei, waarbij de beschreven

veranderingen van vet en kulnuirvloeistof zich herhalen.

. De bakteviën, welke de denilrificatie met \et veroorzaken, kunnen
we nader leeren kennen door uitzaaiing van de kuil uur op vleeseh-

gelatine of op duingelatine, waaraan 0,5% tribulvrine, 0,05"/,, K .IIPO,

en 0,1 7„ KNO, of NH, Cl zijn toegevoegd.

Op beide platen ontwikkelen zich dezelfde bakteriënsoorten, echter

is de groei op vleeschgelatine veel beter dan op den anderen

kultuurbodem.

De meest krachtige met vet denitriticecrende bakleriën bleken Ie
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zijn B. Stutzei'i (L en N), B. pi/oci/aneuin, B. punclatuDt, en een

lipase en diastase vormende represoiilani van de door van Itkuson ')

beschreven Ji. dmiitrojluorescens non Uquefaciëns.

Kultiveeren we bij ± 20°, dan komen meer smelleiide denitri-

ficeerende soorten op den voorgi-ond, terwijl bij ± 34° dezelfde flora

als bij 28° optreedt, ei-liter is het jiroces nunder krachtig; do door

Beijeiunck ") beschreven Bac. spliaerosporus en Bnc. n<7n),r(M denilri-

fioeeren niet met vet noch met glycerine of vetzuur.

De variëteiten van B. Stutzi'ri en B. denltro f. nl. kenmerken

zich zoowel door den verscliillcuden bouw der koloniën, als door

verschillend krachtig denitrificeereud xerniogen en vetsplitsing.

De bovengenoemde microberi denitrificeeren met glucose, vetzuur,

calciumlaciaat, humuszure nati-on, asparagine en pepton. De ver-

scliillende stammen van B. (SV^/ccr/ deiiitriliceeren tevens met maltose,

glycerine, glycol en mauniet, aetliylacctaat, maltose, en butylalcohol

;

geen zuur wordt gevormd uit saccliarose, laktose en raftinose.

]). diniltro f. ld. maakt uit glucose zeer weinig zuur, \erder eciiler

uit geen der genoemde verbindingen; ook denitriticcert zij niet met

manniet, glycerine, maltose en glycol.

De vetsplitsing der beide bakleiiëu (iiider aërobe omstandigheden,

werd be[)aald door deze te kultiveeren in een Erlenmeyerkolf van .'JtJOcc,

voorzien van de volgende kuUiiurvloeislof: 200 cc. leidingwater, 1 gr.

fijn verdeeld vet, 0,1 gr. chloorammouiuni, 0,1 gr. l)ikaliumpliospliaat

en 0,5 gr. krijt.

Na eniiug met 5 cc. van een 48 uur oude bouillon-pepton-kidtuur

dezer bakteriën, waren na 30 dagen kuliuur bij 2S° C.

dooi- B. Stutzci'i. 63(J m(i. gesplitst

en B5 niG. verbruikt,

door B. dmitro f. ld. 920 miL gesplitst

en 80 niG. verbruikt.

We zien uit lieze proeven, dat door B. Stutzerl en B. dendro f. nJ.

resp. 70"/,, en 100 % ^''^" ''^' ^'^t ^-'j'i gesplitst en dat hoogstens

Vio daarvan is geassimileerd tot opbouw der bakteriën lichamen.

Splitsing en verbruik van vet bij de denitrificatie werd als volgt

vastgesteld.

In een Erlenmeyerkolf \an ± 300 cc inhoud werd een bepaalde

1) Ophoopingsproeven met denilrificeerende bakteiiën. Koninkl. Acad. v. Welensch.

1902.

-) Bildung und Verbrauch von Slickoxydul duicli Bakteriën. Gentralbl. f. Bakt.

Abt. 2. Bd. 25 S. 30.



( 700
)

lioevecllieul vet afgcwogeii cii ile kolf uCgesloten door een gmnmistop,

voorzien van een onif]i;elH)fien ^lii/cii huis voor ^as afvoer. Dil ajiparaat

word gesteriliseerd en daarna door xcrwariiicii en draai(Mi iicl vet

over liet hinnonopperviaU verdeeld. >Ja beUoelen wcrtlen 1^00 ec. van

de volgende kiiiliuirvlocislof toegevoegd ; 100 leidingwater, i kaliiun-

nitraat, 0,05 l)ikaliuni|ilios|)liaal ; er werd geënt met een der denitrid-

ceerende hakteriën. De knllnnr gesciiicdde hij 2H^, de ontwikkelende

gassen werden boven paraftine-olie of kaliloog opgevangen.

Voordal de gasontwikkeling een aanvang neemt, wordt de /.inir-

stof boven de kuilunr verbrnikt. terwijl het vet eerst eene hjdro-

lytisclie splitsing ondergaat.

Met 0.43(Sr) gram \ el werd door II. di'iiitro /'. ///. \an 2H .Inni

lilOit tot 8 .Inli, 57 cc. slikslof en 1..") ec. koolzunr gevormd. De

snelheid van het proces was toen zoo gering gew(n-den, dat besloten

werd om (K' kullnurv loeisluf vdoizichlig zonder verlies van vet Ie

vernieuwen. De aigegolen knltunrv looistof i'cageerde zwak alkalisch,

iievalto nitraat, nitriet en glycerine, terwijl per 25 cc. vloeistof 5.1 cc.

koolzuur aanwezig waren. Na de verversching nam de gistiiigssnel-

heid weder loe en daai'ua langzaam af. Totaal werden tot 18 Augnstns

met de 0.4385 gram vet, welke nagenoeg geheel waren verdwenen,

230 cc. stikstof en 142.6 cc. koolzuur gevormd. Verwaarloozen we

de zeer geringe hoeveelheid nog aanwezige zeepachtige bestanddeelen,

dan zon ongeveer '/b
^^" *^'*3 koolstof van het vet bij de denitrificatie

lol koolzuur en ± '/n i" bakleriënmateriaal en oplosbare orga-

nische veibindingen zijn overgegaan. In de kultuurvloeistof konden

geen tussclienproduklen worden aangetoond, blijkbaar leidt ook bij

dit proces de oxydatie van het vetzuur slechts lot koolzunr eji watei'.

In lig. 4 is het verloop der snelheid \an het proces grafisch voor-

gesteld. De ontwikkelde gas-volumina per (3 nur knltuur zijn op de

abscis uitgezet ; een centimeter daarvan vertegenwoordigt een cc.

gas. Op de ordinaal is de tijd uitgezet en wel is een dag door een

cm. voorgesteld. Zeer goed kunnen we de snelheidsvermeerdering

der gasvorming na de verversching der kultuurvloeistof op 8 Juli

waarnemen ; toch is de stijgingshoek der lijn veel geringer dan die

bij den aanvang van het proces.

De oorzaak van de afname der processnelheid moeten we dan

ook niet, zooals doorgaans in bakteriëidiulturcn het geval is, wijten

aan de vorming van oplosbare afscheidingsprodukten der kuituur,

maar aan de aanwezigheid van een dikke laag bakteriënslijm, \velke

zich op het vet heeft afgezet. Deze bemoeilijkt de aanvoer der stoffen

en tempert de snelheid van het [)roces.

Op overeenkomstige wijze werd eene denitriticatie door B. Stiüzeri
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ingezet met 0,547 gram vet; de ontwikkelde gassen zijn hoven

kaliloog opgevangen; de knltuurvloeistor werd niet vernieuwd. \'an

5) tot 28 October 1901) weiden 102 i-c. stikstof opgevangen; de

gisting leverile den 28'f'-'" October per 24 uur niiuder dan een lialvo

cc. gas, daarom wertl de proef atgel)rok('n, lioewel nug een deel

van hel vet aanwezig was.

In lig. 5 is o[) dezelfde wijze als Inj de vorige proefneming het

verloop van de snelheid der gasonlwikkeliug voorgestehl.

Denitrifiealies met vetzuur \erloopeii op overeenkomstige wijze als

die mei vellen ; daarentegen gcsciiieih de denilririealie met glycerine

door Ji. Stiilzi'ri .snel en volledig; zij is Itinnen eidiele dagen geheel

afgelooptn. Van de koolstof der glycerine wordl dan ongeveer 7»

tot koolzuur en '
, tot ojitionw \ au orgaiiiscli materiaal gebruikt.

1\'. \'l.TST>I,nSK.\DK ÜAKTK.KliN IN Ml'.I.K.

Melk beiiorirt lot de meest gunslige kulluurmedia voor \etsplit-

sende microben ; naast een fijn verdeeld en gemakkelijk vevzeepbaar

vet zijn daarin tevens voor deze bakteriën zeer gewenschte stikstof-

en koolstofbronnen aanwezig.

Het aantal veis|)litsende organismen is in spontaan geïnfecteerde

melk zeer wisselend; eenige uren na het melken kunnen we daarin

van 180—20000 per c.c. aanloonen, waaronder de in de vorige

bladzijden genoemde soorten kunnen voorkomen.

Twee factoren beïnvloeden voornamelijk den groei der vetsplitsende

bakteriën in melk n.1. de temperatuur en de zuurstofloetreding.

Willen we vetsplitsende microben iii de melktlora op den voor-

grond brengen, zoo is de meest zekere weg de aërobe knltuui- bij

'10'—15°; dan groeien voornamelijk jliiorescenteii, I>. piniclatum,

micrococcen en zoogenaamde nroi/tatische bacteriën^). (_)ok bij de

aëroiie knUnur bij 27°—30' kan een belangrijke groei van vet-

splitsende bacteriën optreden, deze hangt echter af van de aanvan-

kelijke samenstelling van het bakteriënmengsel. Hij anaërobe kultunr

echter overwoekeren de melkzuurfermenten in korlen tijd alle overige

soorten.

Met betrekking tot deze melkzuurfermenten kunnen we in 't alge-

meen den regel vaststellen, dat de voorwaarden voor den gi'oei der

1) Beijerinck. Fermenlation lactiquc dan.s !g l.iit. Arcliives Néerl. des Sciences

exacles et naturelles Serie II, 1. XIII.

V.\N DER Lek Arcmabiklende Bakt. in Milch. Centralbl. f. Bakt. B. 17.
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vctsplitsende organismen in inoiiv geiicel (egenovergesicki /.ijn aan

(lic, noodig voor een goeden groei der inelkziinrferinenlen.

In fig. 6 zien we liet verloop van de onIwikUeling der aiintallcn

velsplitsende fernienlen en dat der nielkziiurl'eruienten in melk, welke

onder onistandigliedeii van temperalnnr en znnrstofdrnk werd bewaard,

zooals dit in <le praktijk gewoonlijk gesclnedl. [i)\) de abscis zijn

100 millioen bakt. door één cm. voorgesteld, op de ordinaat 24 uur

door 1 cm.). Daarvoor werd een literkoll' voorzien van HOO cc
goede zindelijk gewonnen molk in een kelder l)ij ± 10 itewaarii

;

telkens na 24 unr werd liet aanial nn'lk/.mirt'ermeiden en dat der

vctsplitsende nncroben bepaald.

Uit de bakteriëngetallen waarmede de gralLsche lijnen zijn gecon-

strneerd, blijkt dat de vei'liouding van melkziiur-ferineiden tot vel-

splitsende bakteriën in de melk bij de ontvangst was Y, ; dienzelfden

dag- na 8 unr °/,„ en de 7 volgende dagen resp. '/p Vu 'Vr '7i' 'Vu

'°7i' '°7i- Oedurende de eerste ', ijf dagen nam liet aantal vctsplit-

sende microben toe, maar minder snel dan datcler melkznurf'ermenten;

daarna lieef't bij een znurgraad \an ± Hö een betrekkelijk snelle

afsterving plaats. De geleidelijk toenemende ziinrgraad blijkt den groei

der znurgcvoelige lipasc-vormende bakteriën weinig te scliaden,

hoewel deze bij onmiddellijke enting in znre melk, welke 50 cc.

7,0 N. per JOO cc titreert, niet meer groeien; zij blijken zich dns

aan den zuurgraad aan te passen. Tot de velsplitsende soorten in

deze melk behoorden : jiuorescenli'ii, vii'vvcocci'ii en de groep <lei'

B. Upolyücwn, op blz. ()t)G beschreven.

De rottingsbakteviën, welke met de faeces der koeien en uit de

stalhicht in de melk geraken, bezitten meerendeels lipoljtische enzymen

zooals dit het geval is met de aërobe soorten : B. vulgare, B. jinuH-

l/iositni, B. jiuorescens liquefacicns, B. j)>/oc>/nnniin en de anaërobe

Bacilhls putrijicus, welke laatste soort dikwijls in gepasteuriseerde

melk wordt aangetroffen.

De veranderingen, welke de vctsplitsende microben in melk doen

ontstaan, zijn behalve die, welke veroorzaakt worden door de lipo-

Ijlische, vooi'al die, welke moeten worden toegeschreven aan de

peptoniseerende werkingen der microben. Aan melk verleenen zij

dan ook een kazigen of zeepigen reuk en dikwijls een bitteren smaak
;

ze bewerken een snelle oprooming en maken het daarin zwevende

vet, later de daaruit bereide boter ranzig.

We moeten deze bakteriën dan ook beschouwen als behoorende

tot de meest gevreesde vijanden van de zuivel- en vetindustrie.
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SAJlKNVATTINd ÜEl! KESlLTATKN.

1. Door middel van de iiiethode der velbnisjes kan op eenvoudige

wijze liet velsplit^end vermogen van aëiobe zoowel als van anaërobe

micro-organismen, en liet vermogen om met vet te denitriliceereii

worden \aslgesleld.

2. Vetten kuniu'ii door een groot aantal bakteriën, welke algemeen

verspreid in de natuur voorkomen, anaerob worden afgebroken,

aërob worden geoxydeerd of, bij aanwezigheid van nitraat ofnitriet,

deze deiiitriliceei'cn.

3. Al deze processen worden ingeleid door de afscheiding van

,,lipase" door microben; de onder den invloed van dit enzvm afge-

scheiden glycerine en vetzuren worden dan \erder door deze orga-

nismen omgezet.

4. Verscheidene vetsplitsende organismen vormen twee lipasen,

de Cl- en ,?-lipase; de eerste diffundeert sneller dan de tweede en

splitst vet zoowel in een zuur als in een alkalisch medium; /3-lipase

wordt in een zuur nieiliiim wel gevormd, maar tast daarin vet niet

aan ; zij kan echter \veder actief optreden na neutralisatie van den

kultiiiirbodcni.

5. Lipase diffundeert door watervrij vet; maar de dilfusiesnelheid

is uiterst gering.

6. De aërobe vetsplitsende bakteriën vertoonen een goeden groei

in kuiliiiirniedia, welke uitsluitend vet als koolstofbroii en chloor-

anniionium als stikslofl)ron bezitten.

7. We kunnen aan de reeds bekende vetsplitsende bakteriën-

soorten nog toe\oegen : Bnclllm jmtrijicus (Bienstock), een represen-

tant vaii de inesentericu.-'i (jiveji, B. Stiifzcri, en JJ. denitro jhion'sceiis

non li(iuef(icieiis.

8. Melk is een gunstig medium voor vetsplitsende microben.

9. In spontaan geïnfecteerde melk, bewaard onder omstandigheden

zooals gewoonlijk in de pi'aklijk aanwezig zijn, hebben groei en

afsterving der vetsplitsende bakteriën en inelkzuurfermcnten ongeveer

gelijktijdig plaats; zij zijn in hoofdzaak afhankelijk van de znur-

vorming.

I(_). De schadelijke iiuloed der \etsplitsende microben o[) ile

kwaliteit der zuivelprodukten, is behalve aan hare lipolytische eigen-

schappen, voornamelijk te wijten aan de vorming van bitter smakende

en slecht riekende produkten uit eiwitten en caseïne door deze microben.

Deze mededeeling zal in liet Bakteriologisch Gentralblatt uitvoeriger worden

behandeld.
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Physiologie. De llocr Zwaaudkmakku l>ied( ceiie iiie(le(lccliiifi;<aaii

xaii (Icii Ilcor E. 11. van Hasski.t, Olïic. v. gez. O. I. L.,

itssisteiil aan liot Pliariiiacologiscli Inslihmt Ie Utrcclil -. ,,()r('r

(Ie /ihi/sio/o(/i'iche loerkhiij v.m liet dcrr'ul.''

(Mede aangeboden door den Heer C. A. Fekeluahini;).

Toebo, t)(ii< wel toeha of loevva geheeten, is een verzaiiicliiaaiii vuoi'

vergifleii nii hel |iiaiitenrijk ') ; liet wordt ook akar djenoe genoemd ').

De toeha, welke wij liier op liel oog liei)l)en, is afkomstig van Derri>s

ellipliea Hentli., een tropiselie kliinplant uit de familie dei- Papilio-

naeeae, welkci* wortels zeer giftig zijn. (iKKsiioi'F heeft een beselii'ij-

ving van deze plant gegeven met een af beelding'). Zij groeit in Bi-itscli-

Inilii', Indd-Cliina en den Indisciien Arcliipel, waar zij ook gecnlli-

veerd wordl (o.a. Wesl-.lava). De wortels worden voornamelijk

gebruikt voor de \isclivangsl, waarbij mannen, vi'onwcii en kinderen,

met groote i)niidels der bijeengebonden wortels in boolen de rivier

afzakken : op een gescliiki |)nnt aangekomen, worden de wortels lijn

gemaakt en in liet water geworpen, waarna spoedig de vissclien

bedwelmd aan de 0|)pervlakle komen, om dan met de hand, een net

of ook met harpoenen bemachtigd ie worden^). Als pijlgift ") gebruiken

de wilde stammen van Malakka de toeba, die met planiendeelen \an

antiaris- en slrvclinos.soorlen wordt afgekookt; aan dit dceocl wordt

dikwijls nog arsenik toegevoegd. Eerst daarna worden de pijlen erin

gedoopt, gedroogd, vervolgens met een blaaspijp verscholen. Deze

pijlgiften zijn bekend bij de Dajakkers onder den naam Ipoe of Siren ").

Een waterig aftreksel der wortels wordt gebruikt ter verdelging van

insekten.

Greshoff vertelt ons van deze merkwaardige plant het volgende ')

:

„De wortel dezer plant smaakt aanvankelijk zwak aromatisch en

samentrekkend ; later merkwaardig \erdoo\end, aan cocaïne herin-

nerend ; doch zoodanig, dat het smaakgevoel niet geheel verdwenen

is, maar men in het verheinelte een eigenaardige verkoeling bemerkt

en men door de verminderde gevoeligheid der slijmvliezen als 't ware

„een dikke tong" heeft en dit ook bij het spreken bemerkt. Dit

1) Dr. C. L. v. D. Burg. De voeding in Ned. Ind. Amst. 1904. blz. 78.

^) Indische Vergiftrapporten, den Haag 1902. blz. 25. — De Clercq. Nieuw

plantk. woordenb. voor Ned. Ind. Amst. 1909 blz. 219.

') Greshoff. Schetsen van nuttige Ind. planten. 3e Afl. No. 25.

*) Dr. A. W. NiEUWEXHüiS. Quer dunh Borneo. I. Leiden 1907.

'") Lewin. Die Pfeilgifte, Berlin 1894. S. 98.

«) Geneesk. tijdschr. t. Ned. Ind. Vil. 1895 blz. 332.

') Greshoff. Mededeel, 's Land.s Plantentuin VII. Batavia 1890 blz. 12
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gevoel houdt iii-eii, zelfs dagen lang aan. Het speeksel wordt in (\Gn

beginne vermeerderd afgescheiden. Sommige personen klagen over

hoofdpijn na het kauwen van den wortel".

Hij heeft de werking op visschen nagegaan door goudvissohen te

brengen in een decoct der wortels 1:2500; na 3 min. lagen zij

verdoofd op den bodem met zwakke ademhaling, en stierven, iioewel

in versch water overgebraclit. In een deeoel 1 : 25000 trad binnen

5 min. volledige narcose op. De bast van den wortel bleek nog

giftiger te zijn ; in een decoct 1 : 300(XW werden kleine .sawah-visschen

binnen '/, uur bedwelmd, terwijl ze binnen 24 uur stierven. Het

gelukte Greshoff ') om uit de wortels van Derris elliplica het werk-

zame bestanddeel, het derrid, af te zonderen; liij vond, dat goud-

visschen in een oplossing i : 5.000.000 binnen een half uur stierven,

na een periode van bedwelming. Hij zegt ; ^) ,,Het komt mij waar-

schijnlijker voor, dat derrid een specifieke werking op het centrale

zenuwstelsel van visschen uitoefent, dan dat het als ademgift werkt,

door de O-opname of de COj-uitscheiding in de kieuwen lestaken,"

en acht het wegens de groote onoplosbaarheid bezwaarlijk, de wer-

king bij andere proefdieren dan visschen na te gaan.

Van SiLLEVOLDT heeft het derrid gekozen als onderwerp voor zijne

dissertatie, welke hij in het |)liarniaceuliscli laboratorium te Leiden

heeft uitgewerkt. ') Ter bereiding van het derrid bezigde hij de

methode van Greshoff met eenige wijzigingen bij de zuivering. Daar

ik nu voor mijne |)roeven het door v.\n Sillevoi.dt bereide prepa-

raat gebruikt heb, dat mij door Prof. Wi.isman welwillenti werd

afgestaan, zal zijne wijze \an werken vernield worden ; De lijnge-

maakte wortels werden met water uitgetrokken, uitgeperst en ge-

droogd ; dan werd met alcohol i'tï^ uitgetrokken. Dit extract werd

met een weinig water ingedampt lot op een klein volume en afge-

koeld, waarna op den bodem van het \at een harsachtige zelfstan-

digheid ontstond, die met water werd uitgewasschen en gedroogd

;

dit was het ruwe derrid. Dit werd nu gezuiverd, door met petroleum-

aether vetstofïen te verwijderen en het onoplosbare derrid met VsVü

KGH te schudden ; vervolgens werd het in aether opgelost en dan

weer met petroleumaetlier neergeslagen. De eerste neerslagen waren

sterk gekleurd en kristallijn, later ontstond een witte, amorphe massa.

Na affiltreeren werd deze massa in aether opgelost en hieraan onder

verwarming petroleumaetlier toegevoegd, waarna bij afkoeling een

geelachtig-vvitie stof gevormd werd, het ,,zuivere derrid."

') Greshoff, Med. XXV. Dun Haag, 1808, blz. 49.

-) Greshoff, l.c blz. 17.

^) Va.n Silleïoldt, Ueber das Derrid iiiid das Pachyihizid. Diss. Marburg 1899.
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Dil (li'iiid is ()ii()|)losbiiur iii water, zeer sleclil oplosbaar in polro-

l(Miiiiaollicr ; zeer goed iii clilorororm ; goed in aollier, alcoiiol, ijs-

a/.ijn, henzol, aecton, zwavelUoolsiof' on azijnacllier. Zeer weinig lo.sl

op in 10% KOH, waarnit hel vveei' kan worden neergeslagen met

znren. De alcoiiiilisclu' oplossing gcell niet waler een emulsie, waarin

mieroscopiseli Uleinc aniorplic korrelljcs en massa's Ie zien zijn. De

Ibrnude is ('.„lIjoOi^; gliieoside-eigenscliappen zijn niet aanwezig.

Van Sii.lkvoldt heeft ook proeven gedaan mot vissclien en vond

liet volgende: Stekelbaarsjes stierven in een xcM'dniniinu 1 ;(!. OOI). ()()(>

biinion 30 min., na een periode van groote onrust, gevolgd door

bedwelming. Kikkers, onderhuids ingespoten met 3 m.g. derrid waren

na 24 uur geheel verlamd, zonder dat krani|»cn waren opgetreden.

Ik zal ini mijn eigen proeven vermelden.

Wo'kiiuj van derrid op vlsscheii.

Stekelbaarsjes (Gasterosteus pungitiu'-) werden gebracht inde volgende

vloeistoflen. In 1 L. waler, waai'aan 10 co. stam vloeistof (derrid

10 m.g. ; alcohol abs. o cc, water 95 cc.) was toegevoegd, hetgeen

dus overeenkomt met een verduninng 1 : 1,000.000. Zoodra het dier

in het water kwam, ging het naar den bodem van het bekerglas,

bleef daar eenige oogenblikken ,,staan", werd spoedig onrustig en

zwom snel heen en weer, naar boven en beneden; zijn kieuwplalen

gingen wijd uitstaan en bewogen zich snel, voel sneller en intcnsie\'er

dan bij den controleviseh, in een gelijke hoeveelheid water nicl

alcohol geplaatst. Het dier vertoonde sterke dvspnoe, sprong na li'

boven het water uit, viel telkens o|) zijde en verloor spoedig zijn

evenwicht geheel; om- en omtuimelend zonk het op den bodem,

waar hel even bleef liggen, om daarna pijlsnel imar de ojipervlakte

te schieten, om echter spoedig weder omlaag te vallen. Na 15 min.

lag het op zijde op den bodem van het vat, in heftige dyspnoe ; nog

een enkele maal zwom het pijlsnel naar de opi)ervlakte, doch spoedig

lag het weer, en nu voor goed op den bodem, met slappe vinnen,

geheel bewusteloos. Na 20 min. werd de ademhaling onregelmatig,

minder en minder frequent, om na 28 min. geheel o\i te houden.

Dezelfde proef werd verricht met verilnmiingen 1 : 2.500.000
;

1:5.000.000 tot en met 1:10.000.000, welke laatste nog doodelijk

Avas binnen 27 u. Bij de sterke verdunningen traden de symptomen

eerst zeer laat op; dan echter volgde plotseling bedwelming en kort

daarop de dood.

De contróle\isch vertoonde inets bijzonders. Verder bleek, dat

zoodra de eerste symptomen van onrust duidelijk aanwezig waren.
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een overbrengen in verscli water het dier niet meer kon redden.

Uit deze proeven blijkt, dat een werking op het centraal zenuw-

stelsel zeer waarschijnlijk is, en wel speciaal op het adenicenti'um.

Daar de stam vloeistof zeer sterk schuimde, zou het derrid tot de

saponinen kunnen behooren en als zoodanig haemoljse veroorzaken.

Werking op bloed.

Bij een oplossing van konijnen-bloed werd derrid gevoegd en de

spectra waargenomen. Hierbij bleek, dat het normale oxyhaemoglo-

binespectrum onveranderd was ; iiij toevoeging van am^'lnitriet ver-

scheen het metliaemoglobinespectrnm met haemoglobinespectrum en

na reduceeren met Stok b/s vloeistof de haemoglobinestreep. Een geheel

gevuld en goed gekurkt tlesciije met bloed-oplossing werd natoevoe-

ging \an derrid ter zijde gesteld, nadat de aanwezigheid \an de

oxyhaemoglobine-strepen geconstateerd was. Na ruim 36 u. had zich

haemoglobine gevormd, blijkende uit het spectrum, terwijl naschudden

de beide oxvhaemoglobine-strepen weder optraden. Dit bewijst dus,

dat derrid het vermogen der bloedkleurstof, om gemakkelijk zutuslof

af te scheiden en op te nemen niet verandert.

Een reeks proeven oxer haemolyse werden \erricht.

1. Het bloed van iiet liij de 1^"^ proef gestorven stekelbaarsje werd

opgevangen in phjsiologische zoutoplossing ; hierbij vertoonde zich

geen haemolyse.

2. Bloed van een jjaling werd gedelibrineerd, uitgewasscheu en

hieraan de stamvloeislof toegevoegd (per cc. 0,1 m.g. deriid en

0,03 C.C. alc. abs.) : de controlevloeistof was een overeeidiomstige

alcoholoplossing. Door toevoegen van NaCl') werden beide isotonisch

met het bloed gemaakt. In een rij reageerbuisjes werd in ieder

gebracht 1 cc. bloed benevens stijgende hoeveelheden derrid en

alcohol, zóó, dat steeds in ieder buisje evenveel alcohol en cc. vloei-

stof was en dus alleen het derridgehalte wisselde. De hoeveelheid

derrid was zoo gekozen, dat met absolute zekerheid werking op het

geheele dier was te verwachten ; ter vergelijking was altijd een buisje

met bloed en zoutoplossing aanwezig.

Na 12 uur was iiöcii haemolyse, noch agghitinatie te zien. Nu
werd bij een der buisjes zooveel saponine gedaan, als in gewicht

overeenkwam met het geringste derridgehalte van alle buisjes; na

3 min. trad duidelijke haemolyse op.

1) Het NaGl werd onmiddellijk vóór het gebruik aan de vloeistof toegevoegd,

omdat bij aanwezigheid van NaGl hel derrid na korten tijd neerslaat.

47
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl, XIX. A". 1910/11.
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3. Hlocil van ccii kal word als boven lu'hantk'ld en Itij 157° in de

broedstoof geplaatsl. Ook liier l>lcek, zelfs na li* ii. niels van liae-

molvyc of agghitinatic. Hij een volgende reeks onlstond na 4 u.

liaeniolysc iii 2 van de 12 buisjes, doch in deze buisjes was de

kleinste hoeveelheid derrid, zoodal de oorzaak moest gezocht worden

in alcoholwcrking.

4. 1'roef met cavia-bloed als voren; na 18 u. niets te zien; na

20 n. liaeniolvso in alle buisjes, ook het controlebnisje.

."), Ruuderl)locd, evenzoo behandeld, gaf na 20 u. een volkomen

negatief resnllaat.

(i. ]\lct mcnschenblcicd was ook na 19 ii. ^een hacmolyse of agglu-

ti natie waarneembaar.

lliernil blijkt dns, dat derrid np luM bloed \an genoemde diersoorten

niet haemolyseerend of agglntinoerond werkt; ilat, waar wel liaeuio-

lyse was opgetreden, dit was toe lo schrijven aan alcoliolwerking of

den hingen dnni' der pioef.

Werkinfi op de ademhaling.

Deze werking werd bestudeerd aan den overlevenden palingkop,

die volgens de methode van KorJ.iviiKO ') werd geprepareerd en op

een plankje gespijkerd. In de levervene werd een canule gebonden,

welke uit 2 iMariolte'sche fiesschen Ringer-Locke'sche oplossing, met of

zonder derrid, kou toelaten. De „derrid-oplossing" was een verdunning

1:1.000.000: aan de ,,)iornu\le oplossing" werd een overeenkomstige

hoeveelheid alcohol en NaCl toegevoegd, als de eerste met het dcri'id

had meegekregen. De bewegingen van het hart en de ademhaling

werden op het kymogra|jhion geregistreerd. Na derridtoevoer traden

aanvalswijze krampen van de musculatuur van den geheeleii kop op,

en, onafhankelijk hiervan, versterkte kieuwbewegingen, die bij langere

inwerking, evenals de krampen, geheel ophielden. We hebben hier

dus met een vergif te doen, dat eerst prikkelend, daarna verlammend

werkt op het centraal zenuwstelsel en bijzonder duidelijk o]i het

ademcentrum.

Werden Idkkers met derrid ingespoten in een lymphzak (0,5—6 mg.),

dan hield ook na andere, straks nog te noemen symptomen, de

ademhaling op. Alcoholwerking werd buitengesloten.

Bij witte muizen, welke subcutaan (0,1—3 mg.) derrid kregen,

vertoonde zich hetzelfde.

Bij konijnen werd derrid gespoten in een oorvene (1,6 mg. per KG.),

) KouLiABKO. Arch. internat, de Physiol. Vol. IV 1906—1907 p. 437.
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waai-iui de dieren spoedig door ademstilstand te gi-oiide gingen

;

werd evenwel onmiddellijk na den ademstilstand traclieotomie en

knnstmatige respiratie verricht, dan bleven de dieren in 't leven,

doordat na bepaalden tijd weder spontane ademhaling intrad; de

trachea werd weder gehecht en de wond gesloten. Deze werking-

werd nader onderzocht op de volgende wijze : Konijnen werden met

uretliaan genarcotiseerd ; dan werd tracheotomie verricht, waarbij de

canule door een zijbnis met een MAKEv'sche tambonr verbonden

werd; in de jugularis werd een canule geschoven voor injecties en

een canule in de carotis gebonden om den bloedsdruk te bepalen

met een Hg-manometer. De stamvloeistof bevatte 2 mg. per cc. Na
een voldoende normaalperiode werd in de jugularis 2 mg. derrid

gespoten ; spoedig traden diepe respiraties op, welke bij voldoende

dosis ^= 4 mg. in verlamming eindigden. Bij kleinere doses vertoonde

zich alleen versterkte respiratie, die geruimen tijd duurde.

Om de veranderingen der ademhaling nauwkeuriger te kunnen

nagaan, werd de gevoelige methode van Dreser ') toegepast, waarbij

het dier door een ademmasker met minimalen weerstand respireert

en de uitademingslucht in een eudiometer werd opgevangen en

gemeten. Berekend werden de frequentie per minuut, het volume

per minuut en per ademhaling.

Na een voldoende normaalperiode (vooraf was een holle naald in

een oorvene gestoken) werd derrid ingespoten. Het bleek nu, dat de

frequentie eerst toe-, dan sterk afnam ; het volume per minuut eerst

toe-, dan weinig afnam en dat het volume per respiratie sterk toenam.

Bij verdere doseering werd de ademhaling onregelmatig en avvak,

waarna spoedig stikking volgde. Het derrid prikkelt dus in 't begin

de ademhaling sterk ; verdieping der respiratie treedt het meest op

den voorgrond, zoodat de verlangzaming overgecompenseerd wordt

en de hoeveelheid lucht, ingeademd per minuut, stijgt. Deze werking

is reeds bekend voor morphine en verschillende zijner derivaten en

is een centrale. Aan de aanvankelijke prikkeling sluit zich verlam-

ming van het centrum aan bij grootere doses, die bij warmbloedigen

den dood ten gevolge heffft; wordt kunstmatige ademhaling toegepast,

dan blijkt, dat deze werking een voorbijgaande is en het centrum

zich na eenigen tijd weder herstellen kan.

Werking op de circulatie.

Bij de boven beschreven proef met den palingkop was aan 't hart

het volgende waar te nemen :

1) Dreser. Pharmacol. Untersuch. üb. das Lobelin der Lobelia inflata. Suhmiede-

berg"s arch. 1890, n». 26, S. 237.
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Als na i\o iKirmnaliK^riodi' dcrrid \v(>r(l l(i('i^eV()on;(l en de adciii-

lialiiif»; was verlamd, Iradcii <ini('L;:cliiialinli('(!('ii in dr haiiswcrkiii;^' op,

/.i(di diUw ijls uitiMide in lanj^e panzcn ; veiAol^cns iidlsxcrlaii^zaniiii^-

eii Mitzelliiig, (lil laatste vooral van de v(;orkaiMor. Wen! van Ie

voren de schedel geopend en hersenen l)enevens rnjj:gemerfi,' vei'nield'

dan traden dezelfde verschijnselen locli o|», zoodal de oorzaak iiij

hel circidaliea|iparaal zeil" was Ie zoeken. De proeven werden dus

aan hel fieïsoleerdo hart voorlgezet. Het hart word gevoed niel O.iV/o

NaCl (Koimahko), daarna met derrid-zontoplossing (1 : 1 .OOO.OOO

—

1 : 30.000). Kei'st werd de kamer, liij lat(>re procxcn ook de voor-

kamer geregistreerd. Er trad ini wedci' polsverlangzaniing op, at'lian-

kelijk van werking o]) de motorische apparaten van hel hart zelf,

want toevoeging van atropine, of aan de vloeistof, of aan IkI liarl

door opdrnppelen, hief de polsverlangzaming niel op en liel ze ook

niel uitblijven. Bij de dubbele suspensie bleek, dal zich soms rhvth-

mushalveering voordeed. Volledige verlamming heb ik, ook bij

grootere doses, niet waargenomen.

r.ij kikkers werd ook de invloed op liet liarl nagegaan. P>ij boven-

vermelde injecties was het laatste ver.scliijnsel hartverlamming. Aan

hel geïsoleei'de hart, ('>f in siln door een in den sinus gebonden canule

doorsiroomd, of uitgesneden en aan de Straub'schc') canule bevestigd,

waaraan hel met Ringer'sche vloeistof (2 cc.) uren onverandeiil kaïi

blijven kloppen, werd verder geëxperimenteerd. Werd na de normaal-

|)eriode derrid toegevoegd, dan volgden weder constant polsvei-lang-

zaniiug en onregelmatigheden; ten slotte stilstand in diastole. Werd

ter conliole alleen 0.(5 "/o NfiCl of Ruiger's vloeistof, plus overeen-

komstige hoeveelheden alcohol toegevoegd, dan volgden wel pols-

verlangzaming en verzwakking der liartswerk ing, doch nooit onregel-

matigheden, als deze niet reeds van het begin af aanwezig wareji.

Werd dan derrid toegevoegd, dan kwamen de oiuegelmatigheden Ie

xooischiju. Met het hart in situ werden ook proeven verricht ; hierbij

werd een canule gebonden in de vena cava inferior en daardoor de

vloeistof loegelaten ; het dier werd vooraf gedecerebreerd en gecura-

rizeerd ; kamer en voorkamer geregistreerd. Ook hiei' werd polsver-

langzaming waargenomen, verder uitblijven van kamersystolen,

verlamming van de voorkamer en allerlei oni-egelmatigheden. Ver-

woesting van hersenen en i'uggenierg, benevens atropine, hadden op

deze verschijnselen geen invloed. Ook werden bij een volgende

proevenreeks kamer en voorkamer met het inductieixpparaat ver-

1) W. Straub. Die Wirk. des Antiarins am aiisgeschnitteneii, suspendierten

Froschherzen. Schmied arch. 1901. nr. 45, s. 346.
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bonden en faradisch en niet openingsindiictieslagen geprikkeld. Hierbij

bleek, dat de i-efractaire periode van de kamer verlengd werd ; de

geleidingstijd van \oorkanier naar kamer vertoonde geen dnidelijke

verandering.

De invloed van derrid op het kikkerhart is dns een negatief

chrono-, bathmo-, en tonotrope. De polsonregelmatigheid, speciaal liet

nitvallen van kamersvstolen en rhythmuslialveering, blijkt, althans

gedeeltelijk, afhankelijk te zijn van de verlenging der refractaire

periode, zooals dit ook door Straub reeds vroeger voor de werking-

van antiarine op het hart is aangetoond. Bij witte muizen, subcutaan

met derrid ingespoten, trad, ook als laatste symptoom, hartverlamming

op en onregelmatigheden; nu eens klopten kamer en voorkamer in

normale volgorde, dan weer gelijk, somtijds in omgekeerde volgorde

;

hier vinden we dus naast de bij de kikkers waargenomen verschijnselen

kamerautomatie, benevens ontstaan van den prikkel in de atrioven-

triculaire zone. Ten slotte stond het hart stil in diastole.

Vervolgens werden proeven op konijnen verricht; bij de bovenver-

melde ademproexen w^erd ook de bloedsdriik geregistreerd. Na derrid-

toediening \'olgde onmiddellijk bloedsdrukverlaging, welke zich weer

herstelde, dikwijls tot de normale hoogte; bij volgende injecties

daalde de bloedsdruk steeds meer, tot ten slotte hartverlamming volgde.

De voor hartverlamming noodige dosis ligt veel hooger dan die

voor ademverlamming, en bedraagt wel het vier\oudige. Polsverlang-

zaming is ook hier steeds aanwezig.

Doorsnijding der vagi had op de genoemde verschijnselen geen

invloed, terwijl hun prikkelbaarheid onveranderd bleek.

De proeven werden \oortgezet bij het vrijgelegde hart. Het konijn

werd daartoe in iirethaan-aethernarcose gebracht, thoracutomie verricht

en de beide thoraxhelften terzijde geslagen ; kamer en voorkamer

werden geregistreerd.

Nadat door het derrid ademstilstand was ingetreden, traden bij

verdere doseering onregclmatigiieden in de hartswerking op; soms

contraheerden kamer en voorkamer ieder voor zich ; dilatatio cordis

was steeds aanwezig; het einde altijd verlamming.

Om uit te maken, wat de oorzaak was van de bloedsdrukver-

laging, werden de volgende proeven gedaan : Bij een konijn onder

urethaan-aethernarcose, dat daarna gecurarizeerd werd, werd de

bloedsdruk geregistreerd benevens het oncometrisch \olunie van de

nier of den darm en dat van een achterpoot. Het bleek nu, dat na

injectie van het gif in de jugularis tegelijk met den bloedsdruk de

volumina van nier, darm en poot daalden ; steeg de bloedsdruk

weder, dan volgden ook de genoemde volumina. Het orgaan\olnme
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volfrde dus gelieel passief de veranderingen \an den liloedsdrnk,

zoodat de bioedsdrukverlaging niet liet gevolg was van actieve

vaatverwijding, dooli van de verzwakte hartswerking.

L'it al deze proeven blijkt dns, dat liet derrid o[) de circulatie

werkt, docli niet zoo intensief als op de respiratie. De veranderingen

in den bloedsomloop zijn afhankelijk alleen, of althans hoofdzakelijk

van werking op het hart, waarvan de pulsaties verzwakt en onregel-

matig worden ; eerst zeer groote doses zijn in staal, het hart delini-

tief te verlammen.

WerkiiKj op den darm.

Stukken darm \an katten werden in Ringer's vloeistof, onder

doorleiding van (K gesuspendeerd en hun contractie graphisch geregis-

treerd. In deze vloeistof werd dan de slaino|ti()ssing gespoten. Het

resultaat was, dat altijd verlamming optrad, doch dat de Idervoor

noodige doses nogal uiteenliepen. De grootste dosis, welke noodig

was bedroeg 2 m. g. op 250 c. c. vloeistof. Prikkelingsverschijnselen

in "t begin werden niet duidelijk waargenomen.

Werking op de slijmvliezen en per o.v.

Bij een konijn werd een weinig derrid in substantie en later in

oplossing in den conjniictivaalzak gebracht; hierbij traden geen ver-

schijnselen op. Zelf bracht ik een met 0,2 "/o derridoplossing gedrenkt

watje tusschen de lippen en een tusschen wang en tandvleeseh.

Na ± Va "i"" 11^™ il^ 6*^" eigenaardig tintelend gevoel waar aan

de lippen en een scherp gevoel in de keel, alsof er voortdurend een

aandrang tot slikken bestond. Dit gevoel duurde een paar uren. Een

aromatischen smaak, zooals Greshoff beschreef, nam ik niet waar,

hetgeen wel daardoor verklaard kan worden, dat hij den wortel bezigde.

Greshoff Acrmeldt, ') dat hem een geval van zelfmoord is gerap-

porteerd door middel van toeba, waarbij braken en duizeligheid op-

traden. Daarom werden de volgende proeven genomen : Een kat

kreeg per os een groote hoeveelheid derrid door middel \an de

maagsonde. Binnen 20 min. traden braken en diarrhoe op, gevolgd door

stoornissen van het evenwicht, met sterke dyspnoe. In 't begin waren

alle reflexen voorhanden.

Er bestond prikkeling der pilomotoren : de haren van rug en staart

stonden recht overeind, evenals bij slikking ; de slijnndiezen waren

1) Greshoff. Med XXIX Batavia. 1900 blz. 175.
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echter helrood, zoodat stikking niet aanwezig was. De pupillen waren

maximaal verwijd. Na korten tijd verdroeg het dier alle liggingen;

het vertoonde sterke speekselsecretie en zweetafscheiding aan de voet-

zolen. Vervolgens lag het dier geheel bewegingloos, als bewusteloos

op tafel ; de ademhaling was versneld en verdiept, de polsfreqiientie

tot op de helft gedaald. Langzamerhand verdwenen alle symptomen,

tot ten slotte alleen het ongecoördineerde loopen over was, dat einde-

Ujk ook geheel verdween. Na 3 mir zag het dier er weder geheel

normaal uit.

Bij een volgende proef werd een ligatuur gelegd om het pjlorus-

gedeelte van de maag ; toen het dier van de narcose geheel was
bekomen, kreeg het per os een overeenkomstige hoeveelheid derrid

als bij de vorige proef ; na 3 u. waren geen symptomen waar te

nemen. Nu werd in narcose de afsluiting opgeheven, zoodat het nog

aanwezige derrid in den darm kon komen. Nadat het dier ook van

deze narcose was hersteld, zagen we de derridsjmptomen verschijnen :

likken om den bek, diarriioe, braken, sterke speekselafscheiding

;

het bleef verder den geheelen dag stil zitten, met hangenden kop.

Later herstelde het geheel.

Bij een derde proef werd weder dezelfde afsluiting gemaakt, en

bovendien beneden deze ligatuur een enterostomie verricht in het

begin van 't duodenum ; een gummi-buisje kwam buiten den buikwand
uit. Toen het dier hersteld was van de narcose, wei'd in het buisje

een overeenkomstige hoeveelheid derrid als bij de vorige proe\en,

ingespoten (waarbij dus niets in de maag kon komen). Nu (raden

10 min. na de inspuiting de derridsyraptomen op : likken om den

bek : heftige braakbewegingen, waarbij een slijmige massa werd ver-

wijderd ; diarrhoe ; even wichtsstoornissen ; rugligging; djspnoe; ver-

zwakte reflexen, oogenschijnlijke bewusteloosheid. Na eenige uren

werd het dier weder beter, tot eindelijk alle symptomen verdv.'cnen

waren. De darm werd weer in zijn ouden toestand gebracht.

Hier zien we dus weder hetzelfde als bij andere proeven: werking-

op het centraal zenuwstelsel, de ademhaling, de circulatie ; sterk

treden hier op den voorgrond : coiirdinatie-stoornissen, braken,

diarrhoe en verschijnselen van den kant van den sympathicus; pii|(il-

verwijding, versterkte speeksel- en zweetafscheiding, benevens prikke-

ling der pilomotoren.

Lokale werking van liet derrid.

Bij subeutane injecties van kikkers, witte muizen, konijnen en

caviae zagen we nooit eenige reactie optreden op de plaats van
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injectie. Sleclits liij de kikkers was aan <le sjiieren een verandering

te bespeuren, welke zidi voordeed als een wille kleur van de betrok-

ken spier, die er als gekookt uitzag en niet meer electriscli prikkel-

baar was. De lokale werking is dus zeer gering te noemen.

Wcrkhuj op 'ndactc dieren

Kikkers werden ingespoten met 0,5 tot 6 m.g. derrid in een lympli-

zak : conlrölodioren kregen overeenkomstige hoeveelheden alcohol.

Temporariae en e.scnlentae vertoonden geen verschil. Na een injectie

van ."5 ni.g. vertoonde het eerst niets bijzonders, alle reflexen waren

aanwezig, terwijl bij prikkeling van het riiggemerg de piiolen werden

uit"estoken hij een zekeren minimalen rol-afstand van het inductie-

apparaat; hart- en adembewegingen waren duidelijk waarneembaar.

Na 3 uur verdroeg het dier rngligging; de draaireflex (kopwending

bij draaien in een horizontaal vlak) was verdwenen ; de sensibiliteit

der poolen n<ig aanwezig; de rol-at'sland bij prikkeling van het rug-

gemerg was nog dezelfde; hartbeweging duidelijk zichtbaar, adem-

bewegingen werden niet meer waargenomen. Na (i uur was de sen-

sibiliteit opgeheven ; na 1) u. geen iiartbewegingen meer te zien. Bij

de sectie werd het hart in halve s\ stuie gevonden, hetgeen niet altijd

het geval was. Werd een s])ier-zenuwpreparaat gemaakt, dan bleek,

dat zenuw en sjiieren nog prikkelbaar waren; slechts op de plaats

van injectie was de spier niet prikkelbaar en zag er als gekookt uit.

Dit was niet aan alcoholwerkiiig toe te schrijven blijkens controle-

proeven. Bij andere proeven werd nog gebrekkig springen en andere

ooördinatiestoornissen waargenomen

.

Uit deze en andere proeven blijkt dus dat eerst hersennarcose

optreedt, en verlamming van het ademcentrum ; ten slotte hartver-

lamming. In alle gevallen bleek de electrische prikkelbaarheid van

ruggemerg, motorische zenuwen en spieren (behalve op de plaats

van injectie"! tot het laatste on\eranderd.

Witte muizen, subcntaan ingespoten met 0,01—3 mg. vertoonden

eerst bij 0,1 mg. werking, waarvan ze weer herstelden. Alcohol-

werking werd uitgesloten.

Een muis, met 0,5 m.g. ingespoten, reageerde na Vj., uur nog op

aanraken van de cornea en knijpen in den staart ; respiratie zicht-

baar en hartslag te voelen ; na 37, "wi" was de ademfrequentie

aanzienlijk gedaald, de polsfrequentie onveranderd ; na 5 uur \er-

droeg ze alle liggingen, reageej'de nog op knijpen in den staart en

in den poot ; na 8 uur gat het dier geen levensteekenen meer
;

bij de sectie traden nog spierbewegingen op en klopte het hart nog,

dat de vroeger vermelde bijzonderheden vertoonde. \n andere gevallen
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zagen we een soort katalepsie : met (wee pooteii op den rand van

de tafel gezel, bleef het dier zitlen, terwijl de andere poolen over

den rand hingen en de staart kaarsrecht werd gehouden.

Ook hier zien we dus weer narcose \an de lioogere oentra, ver-

lainmiug van het adenioentrum en ten slotte van het hart; verder

coördinatie-sloori lissen.

Konijnen, intraveneus ingespoten, vertoonden bij voldoende dosis

onmiddellijk evenwichts-stoornissen ; de dieren roldc-n over den grond,

kregen heftige krampen, schreeuwden soms en stikten door adem-

verlaniming.

Kunstmatige respiratie bracht de dieren weer tot hel leven terug,

zooals reeds is vermeld. Een ca\ia \'ertoonde eveneens werking op

het centrum, gevolgd door den dood. Ook per os laten zich dieren

door derrid vergiftigen, zooals blijkt nit de kattenproeven.

Na al deze proeven kom ik tot het volgende besluit

:

Het derrid is een gif, dat geen sterke locale werking vertoont; op

het slijmvlies van mond en lippen een eigenaardige gevoelsgewaar-

wording teweeg brengt; ()|) de conjunctiva geen \eranderingen veroor-

zaakt : |)er os, subculaan of intraveneus gegeven doet het heftige

vergif] igingaverschijnselen onlslaan, beginnende niet braken en diarrhoe,

gevolgd door een werking op het centrale zenuwstelsel met stoornissen

in de coördinatie der bewegingen, vermindering der sensibiliteit,

verdieping der ademhaling en daarna ademstilstand. Het gif heeft ook

invloed op het sympatische zenuwstelsel, blijkende int pupilverwijding,

\ermeerderde speeksel- en zweetafscheidiug en |)rikkeling der pilo-

nioloi'en.

In grootera doses werkt het ook op liet luvrt, waaibij zich om-egel-

nialigheden en polsverlangzaming voordoen, benevens bloedsdrnkver-

laging, gevolgd door hartverlamming.

Wat zijn |)huits in het pharmacologiscli systeem betreft, is het

(ieriid uiel lot een der bekende groepen te brengen. Tot de saponinen

behoort het niet, daar sterke locale werking en haemolyseerend

vermogen ontbreken ; tol de narcotica mag het ook niet gerekend

worilen, want de vermindering der sensibiliteit treedt tegenover de

andere verschijnselen verre op den achtergrond; bij de digitalislicha-

men mogen we het evenmin rangschikken, aangezien de werking op

het circulatieap})araat dit niet toelaat.

Er moet dus voor dit gif, dal met eenige andere stolfen blijkens

voorloopige proeven de zelfde werking vertoont, een nieuwe groep

gevormd worden, de ,,groep der derridstoffen".

Therapeutisch schijnt mij vooreerst weinig van het derrid te wachten

te zijn.
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lUel liet oog' o[) den Oudcjaiirsdag, die dil jaai' op ileii laat.sleii

Zaterdag van December vall, vvordl, oj» voorstel van den Voor-

zitter, liesioten de Deeeniber-vergadcring vasl te stellen o|i Zaterdag

24 December e. k.

De vergadering wordt gesloten.
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