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VOORWOORD.

Het was het Bestuur van de Werkgemeenschap van Wetenschappelijke
Organisaties in Nederland bekend, dat er bij verschillende onderzoekers
op het gebied der natuurwetenschappen in ons land belangstelling bestond
voor het werk, dat hier te lande buiten den engen kring van hun eigenlijke
vakgenooten verricht werd, en er dus behoefte bestond aan een sàmefl-
vattend overzicht over het werk, da,t in Nederland gedaan werd op het
gebied der natuurwetenschappen, der medische en technische weten-

'schappen. Het Bestuur heelt daarom besloten te trach.ten in dez,e behoefte
te voorzien door de samenstelling en uitgave van een Rapport over het
natuur\À/etenschappelilk werk in ons land in de laatste vijf ;'aren, en tot
zijn genoegen een aantal personen bereid gevonden, elk op eigen studie-
gebied vraaglijsten te verzenden naar de verschillende Ins,tituten en
Laboratoria, de ingekomen antwoorden tot een rapport over hun tak van
wetenschap te verwerken, en dit van een korte inleiding te voorzien.

Nu deze bundel rapporten hierbij het licht ziet ontveinst het Bestuur
zich niet, dat aan deze uitgave nog verschillende feilen kleven, die typee-
rend zijn voor zoo'n eerste poging. Ond,anks het sireven naar gelilkvormig-
heid zijn de verslagen van de verschillende instellingen veelal nog vrij
ongelilk gebleven, ongelilk van omvang en ongelijk van gedetailleerdheid.
Ook mist het Bestuur noode de verslagen '/an enkele Instituten, dle Of

door de rapporteurs niet bereikt konden worden, öf waarvan de leiders het
belang van deze uitgave niet voldoende konden inzien of om ,andere

redenen hun medewerking onthielden. Ook de inleidingen, waarvan de
rapporteurs natuurlijk zelf. de verantwoording dragen, zijn zeer ongelijk
van inhoud. Het Bestuur hoopt echter dat men deze gebreken van den

eersteling door de vingers zal willen zien, en dat ondanks deze en misschien
andere kleine tekortkomingen het Rapport bruikbaar zal zijn voor het ge-

stelde doel, en belangstellenden tevens een indruk zal geven van de, door
hen misschien niet bevroede, rijkdom en veelzijdigheid van het natuur-
wetenschappeli;k leven in ons vaderland. Wanneer, zooals de bedoeling
is, over vijf. jaar een vervolg op deze ui,tgave zal verschijnen, zal het
gemakkeliiker vallen de tekortkomingen van zi)n voorganger te vermijden.

Het Bestuur wil dit voorwoord niet besluiten, zonder een woord van
clank uit te spreken aan allen, die aan het tot stand komen van dit Rapport



hebben medegewerkt, inzonderheid wel aan de rapporteurs, die zich veel

moeite en tijd getroost hebben voor de rondzending der vraaglijsten en de

verwerking van de bil hen ingekomen'verslagen.

Namens het Bestuur uan de Werkgemeenschap van Weten.
schappelijke Organisaties in N ederland,

F. A. VENING MEINESZ, Voorzittet

I. A. BIERENS DE HAÀN, Secrefarís.
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Ten einde de gelllkvormigheid der rapporten te vergrooten, en het raad-
plegen ervan zoodoend,e te vergemakkelijken, was met de rappor,teurs
overeengekomen, dat aan de Laboratoria gevraagd zou worden hun ver-
slagen onder de vijf volgende punten samen te vattenr

1. Naam en oprichtingsdatum van het Laboratorium; adres en zoo
mogelijk ,tslsfs6nnumrner; naam van den Directeur;

2, Beknopt overzicht over het w,etenschappelijk werk der laatste vijf
jaren;

3. Plannen voor de toekomst, ", oid"..o"kingen die aan den gang zijn;

4, Bilzondere apparatuur, indien aanwezig;

' 5. Verdere bilzonderheden van beteekenis.

Verder was besloten, dat geen namen van werkers genoemd zouden
worden met uitzonderingen van dien van den Directeur en in bijzondere
gevallen ook die van onafhankelijke Onderdirecteuren, dat geen publicat,ies
vermeld zouden worden, en ook geen verslag zou worden uitgebracht over
onderwijswerkzaamheden. Men zal dus in dit Rapport de resultaten der
antwoorden der Institu,ten in deze vijI punten gerangschikt vinden. 1'er
b,ekorting van den tekst zijn deze niet steeds herhaald, maar worden de
punten door cijfers aangegeven. Voor de Wiskunde, waar men geen
laboratoria kent, moesten in Hoofdstuk XVI natuurlijk and,ere regels
gevolgd worden.

Een moeilijkheid gaI vaak nog de rangschikking der ruim 250 Laboratoria
en Instituten ond,er de verschillende Hoofdstukken. Chemie, Pharmacolo-
gie, Microbiologie, Hygiëne, Landbouwwetenschappen, enz, zijn vaak zoo
nauw met elkaar verbonden en loopen zoo in elkaar over, ook al door de
persoonlijke opvattingen die bepaalde leiders over hun ,tak van wetenschap
hebben, dat een volledige en consequent doorgevoerde verdeeling der
L,aboratoria over de 16 onderdeelen van dit Rapport niet was door te
voeren. Verschillende Laboratoria hadden feitelijk op twee o[ meer plaatsen
rrermeld moeten worden, wat wij slechts een enkele maal bil uitzonderin,g
gedaan hebben, om het Rapport niet al te omvangrijk te maken. O[ zoo'n
Laboratorium dan ten slotte onder het eene dan wel het andere hoofdstuk
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opgenomen werd was vaak het gevolg van een toeval. In deze kan het
Register van de vermetrde Instituten en Laboratoria, dat- achts aan dit
werk is toegevoegd, hulp brengen. In dit Register is elk Laboratorium of
Instituut slechts éénmaal opgenomeni men z,oeke dus eventueel onder ver-
schillende kernwoorden.

Tenslotk zij nog opgemerkt, dat enkele der rapporten reeds in l91l
voltooid werden, zoodat een gedeel,te van het voorgenomen werk intusschen
misschien reeds uitgevoerd is, en ook de bezetting der directeurplaatsen
niet meer steeds up-to-dat€ is.

REDACTIE.

f,

!:.



I. NATUURKUNDE
(Rupporteur: Prof. Dr. H. A. Kramer,s.)

I. INLEIDING.

Het hedendaagsche wetenschappelijk natuurkundig onderzoek in Ne-
derland vereenigt in een gelukkige combinatie breedte en gevarieerdheid
eenerzijds, diepte en zelfbeperking anderzijds. Dat dit mogeliyk is hangt
samen met de eigenaardige, historisch toevallige wijze, waarop centra van
onderzoek zich in den loop van de l9e en 20e eeuw hebben ontwikkeld. In
de eerste plaats aan de universiteiten en later, in deze eeuw, ook aan de
hoogescholen en in de laboratoria der industrie. Diezelfde mengeling van
vrijheid en gebondenheid, van toeval en noodzaak, die zoo kenmerkend is
voor het cultureele leven in ons land, komt ook in den bloei der natuur-
kunde tot uiting.

Vrij is de universiteitshoogleeraar in zijn wensch naar en fu zijn keuze
van een gebied van onderzoek, gebonden is hij aan de overheid, die hem
haar vertrouwen schonk, gebonden vaak aan de traditie, die een groote
voorganger geschapen had, gebonden aan wat de structuur van de univer-
siteit, aan wat de studiezin, de studieëischen en het aantal der studenten
hem mogelilk maakt, gebonden ten slotte aan de wetten der natuur en aan
zijn eigen kunnen en willen. Gebonden is, in zijn wetenschappelijk bedrijf,
de natuurkundi'ge aan de hoogescholen, die met verantwoordelijkheidsbesef
aanvoelt, wat de maatschappij van hem verwacht, welke eischen de tech-
niek stelt, en in nog hoogere mate gebonden is de natuurkundige in de
industrie; en toch is het aan de vrijheid, die hem gelaten wordt, te danken,
dat hij aan die verwachtingen,en die eischen kan voldoen, ja, vaak meer
geeft dan verwacht o[ geëischt wordt.

Hoezeer aan ieder centrum van onderzoek een welhcht toevallige ont-
stane, maar daarna weldoordachte specialisatie en zelÍbeperking heeft
plaatsgegrepen zal den lezer op iedere bladzijde in 't oog springen; maar
ook zal hij gewaar worden, dat vrijwel alle groote onderdeelen der natuur-
kunde hier te lande beoefend worden, zoowel zulke waar mannen als VeN
DER WAALS en KanneRt.rNGH ONNES en ZermlN reeds een Nederlandsche
traditie hadden geschapen, als zulke, die met vrucht door ,,jongeren" ge-
entameerd werden. En waar het niet expliciet,bliikt, zal men toch steeds



tusschen de regels kunnen
het groote programma der
en helpt brengen.
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lezen, hoe een groote schare van jongeren hier
natuurkunde in Nederland tot uitvoering hielp

II. INSTITUTEN.

1.

1.

Natuurkundig Laboratorium der Rifks-Universiteit te Groningen.

Het Laboratorium is sinds 1890 gevestigd in een zelfstandig gebouw:

Westersingel 26, Telef. 26631. Uitbreiding en verbouwing kwamen

tot stand in 1928 onder leiding van den tegenwoordigen directeur Prof.

Dr. D. CosreR. Naast het experimenteele werk onder leiding van hem

en van den conservator vindt hier ook experimenteel onderzoek onder

leiding van den hoogleeraar voor theoretische natuurkunde Prof.

Dr. F. ZeRNIxe plaats.

Gemakshalve wordt derhalve het theoretisch werk in Groningen

direct in aansluiting van het experimenteele gerefereerd.

Overzicht der resultaten.

A. Ouerzicht uan de experimenteele onderzoekingen onder leíding oan

Pro[. Dr. D. Coster.

a. Röntgénspectra.
Détailstructuur der Röntgenabsorptiekanten aan den kortgolvi-

gen kant treedt zeer algemeen op (uitzonderingl éénatomige gas-

sen). Haar onderzoek vereischt een bilzondere techniek en ge-

schiedde vriiwel uitsluitend te Groningen. KRoNIG's golfmechanische

theorie werd bevestigd gevonden. Dit onderzoek was ong. 1936

vrijwel afgesloten, maar leverdè toch ook in de volgende jaren nog

nieuws. Stralingslooze overgangen in het Röntgengebied verklaren
een aantal interessante dCtails der Röntgenlijnen met betrekking

tot breedte en intensiteit. Röntgenspectrum in het gebied van

extreem lange golven.
b. Optische Spectra.

De laatste onderzoekingen over molescuulspectra dpteeren van

vóór 1936. Sindsdien werd de lichtabsorptie in dunne maallaagjes

gemeten.

c. Kernphysica
Aanvankelijk werden eenige nieuwe kunstmatige radioactieve

processen nader onderzocht. In den laatsten tijd heeÍt het laborato-
rium zich in 't bijzonder toegelegd op de studie van de invanging

2.
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van neutronen door kernen en is o.a. een nieuwe
onderzoek van lesonantie-niveau's uitgewerkt.

d. Electronenbuiging. Beihvloeding van intensiteit
tuur.

methode voor het

door de tempera-

B. Ooerzicht. uan de onderzoekingen onder leiding van Prof. Dr. F.
Zernike.

Experimenteel.

a. Optische onderzoekingen.
De intensiteit der ultraviolette absorptiebanden van 02 werd in

haar afhankelijkheid van de druk gemeten en met de theorie verge-
leken. Het reflectievermogen van metalen in het infrarood (tot
13,a) werd nauwkeurig gemeten met behulp van opvangplaatjes op
een thermozuil bevestigd.

b. ,Constructie van een ultra-centrifuge (in samenwerking met Dr.
L. W. |aNsseu).

Theoretisch.

c. Mathematische en physische statistiek.
Gladstrijken van krommen; uitwerking van GoRTER's theorie van

het SeNr''nlr,geN-effect; nieuwe methode voor behandeling van de
orde-wanorde problemen in mengkristallen (diflerentie-vergelijking,
die de ,,voortplanting" der orde bil benadering bepaalt).

d. Buigingstheorie.
Door bij een uitgestrekte lichtbron den cohaerentiegraad als zicht-

baarheid van interferentiestrepen te definieeren wordt een coÍlse-
quente behandeling van interferentie- en buigingsverschijnselen
mogelijk, die niet het onderzoek van de voorgeschiedenis van het
interfereerende licht vereischt. Mi,kroskopische afbeeldin,g. Anee's
en Raylercu's behandeling geven zelÍ.de resultaten. Een discussie
der afbeelding, waarbij van meet a[ aan de uitgebreidheid van de
Iichtbron in aanmerking wordt genomen, wordt door invoering van
den cohaerentiegraad mogelijk gemaakt. Buiging aan ronde opening,
volgens nieuwe methode. Beeldfouten bij afbeelding, volgens nieuwe
methode behandeld, gedeeltelilk nog in bewerking.

e. Geometrischeoptica.
Beeldfouten bii hol tralie; haar algeheene classificatie. Beproe-

ving'van optische stelsels en phasencontrastmethode (ook experi-
menteel). Door aan het buigingsschijfje in het brandpunt een phase-
verschil van 90o te geven t.o.v. de omliggende deelen, kunnen de
afwijkingen van een golfoppervlak beter zichtbaar gemaakt worden.

p.
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Dezelfde methode is van dienst bij de zichtbaarmaking van niet-
absorbeeren'de microscopische voorwerpen; uitvoeriger publicatie in

voorbereiding.

Oueuicht. oan de onderzoekingen in 1936-'40 uerricht onder leíding

van Dv. C. J. Gorter.

Paramagnetische eigenschappen in hoogfrequent wisselende mag-

neetvelden. De relaxatietijd, welke 'de snelheid van de instelling der

magnetisatie karakteriseert, werd in haar afhankelijkheid van een

gesuperponeerd constant magneetveld onderzo cht. Zondet zulk een

veld is zij klein (ca. l0-lo sec.) en temperatuuronafhankelijk; met

het veld wordt zij grooter en sterk temperatuurafhankelilk en wordt
een meting der ,,paramagnetische dispersie" mogelijk' Het experi-
menteel onderzoek wordt te Amsterdam voortgezet; ook de theore-

tische interpretatie is nog niet afgesloten (Theorieën van Wnu-eR,
KRoNlc, GoRreR, CRsltuln en Du PRÉ; belang van wisselwerking
tusschen de atomaire magneten onderling eenerzijds, en van wissel-

werking tusschen deze en het kristalrooster anderzijds).
Raman-effect aan Na-damp in magneetveld. Geen positieve resul-
taten.
Theoretisch werk.

Een bevredigende theorie van den invloed van een magneetveld

op warmtegeleiding en wrijving van zuurstofgas (SrNnrlrseN-
effect) werd ontwikkeld. Met B. KnuN werd de theorie der gyro-
magnetische verschijnselen in paramagnetica behandelde.

D. Theoretisch werlc,

d. Wij releveeren nog het theoretisch werk van Dr. R. KnoNIc (vóór

1939) en van Dr. B. KIHN (1939-1940) te Groningen verricht.
Het eerste had vrnl. betrekking op de fijnstructuur in bandspectra,

paramagnetische dispersie en absorptie (in aansluiting aan Groning-
sche en Leidsche proeven) en de nog steeds niet tot zekerheid ge-

komen neutrinotheórie van. het licht. Het tweede bewoog zich vrnl.
op het gebied der kernPhysica'

4. Van de bilzondere apparaturen, op het laboratorium aanwezig en in
gebruik, noemen wij speciaalt eenige SIecgeHN-vacuumröntgenspectro-
grafen, een PASCHTN-opstelling met een 6 meter tralie, een vöcuum-

spectrograaf voor tralie op glas (2 m kromtestraal), een electronen-

buigingsspectograaf. Voor het neutronenwerk beschikt het laborato-

rium over 90 mg Ra * I gr beryllium en voorts over een Pntltps-
neutronengenerator van 400 kV.

C.

a.

b.
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Natuurkundig Laboratorium der Rijks.Universiteit te Leiden.

Het Laboratorium (Nieuwsteeg 18, Telef. 25641) groeide onder Ieiding
van KAmeRLINGH ONNES (1926) tot een instituut, dat vrijwel uritsluitend
verschilnselen bil lage (vloeibare zuurstof, stikstof, neon, waterstof)
eÍt zeeÍ l,age temperaturen (vloeibaar helium) onderzocht. In de laatste
9 jaren slui,ten hierbil aan de extreem lage temperaturen, die door
adiabatische demagnetisatie bereikt worden. Sinds lg28 draagt het
laboratorium .den naam: KRmeRLtNcn ONNrss-LeeoRAToRruM. In den
loop der jaren vond herhaaldelilk uitbreiding plaats, o.a. met mede-
werking van de RocxenellrR-Foundation.

Er zija twee afdeelingen; de eerste staat ond,er het directeurschap
van Pro[. Dr. W. H. Krrsom en omvat o.a. de technische installa,ties;
zij specialiseeil zich, algemeen gesproken, meer op de calorische
metingen; van de tweed.e ,is Prof. Dr. W. f. oe Haes directeur: daar
staan magnetische verschilnselen en problemen van electrische geleiding
meer op den voorgrond.

Annex aan het laboratorium is in de laatste 20 iaar het Instituut voor
theoretische Natuurkunde (met leeszaal Bosscna), onder leiding van
Prof. Dr. H. A. KRemeRs. Adjunct-directeur van het geheele labora-
torium is Dr. C. A. C, CnomMELrN.

Overzicht d,er resultaten.

A. Ouerzicht uan de onderzoekingen in afdeetíng I (Pro[. Dr. W. H.
Keesom).

a. Onderzoekingen betreffende Helium.
Heliumgas: \Marmtegeleiding, bii lagen druk en in verschillende

temper,atuurgebieden (273o K,70-90" K, l2-20o K); studie van
den thermischen accomodatie-coëfficiënt, van de viscositeit, gemeten
met de methode van de oscilleerende schilf; is,othermen bij zeer lage
temperaturen. Vloeibaar Helium: Gemeten werden electrische we€r-
stand, soortelijke warmte, viscositeit en warmtegeleiding. Nauw-
keurige dampspanningsmetingen. Speciaal op de merkwaardige
eigenschappen bij en onder het ),-punt (He II) was de aandacht ge-
richt; zoo is b.v. de ónormaal gr,oote warmtestr,oom in He II niet
rechtevenredig met het temperatuurverval. Rönlgenonderzoek vond
plaats en aansluitend theoretisch onderzoek. Vast Helium: Bepaling
der kristalstructuur.

Vooral wat betreft het vloeibaar helium zijn de onderzoekingen
nog geenszins afgeloopen. )

b. Supergeleiding.
Van m,eerdere metalen werd de soortelijke warmte in wel en niet

2.
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suprageleidenden toestand bepaald. Onderzoek van relaxaliever-
schijnselen bij het sprongpunt in magneetveld, zoowel experimenteel
als theoretisch. Thermoëlectrische krachten van supergeleider tegen-

over het zelf.de metaal in niet supergeleidenden toestand.

Thermometrie.
Veel onderzoek is verricht, ook in overleg met buitenlandsche

Iaboratoria, over de vaststelling der temperatuurschaal. Ten be-

hoeve van gasthermometrie werden kwikmenisci nauwkeurig gemeten,

eveneens dampspanningen van stikstof en krypton. Onderzoek van

weerstandsthermometers van platina, phosphorbrons, kool en inkt.
Het KrRn-effect van vloeibare zuurstof werd gemeten.

Uitgebreid werd, in verband met thermom'olecul,aire drukverschillen.
viscositeitsmetingen enz., het gedr,ag van gassen in den Kttuosex-
toestand onderzocht, zoowel experimenteel als theoretisch. Veel
aandacht werd besteed aan de adsorptie van gassen aan een glas-
wand bij lage temperaturen.
Het theoretisch zoo interessanle gedrag van de soortelijke \Àrarmte

van metalen bij zeer lage temperaturen werd bepaald voor Pt, Cu,
À1, Fe, Ta, legeeringein van Ni-Cu en van Ni-Fe.
Viscositeitsmetingen van gasvormige en vloeibare waterstof.
Ook,in deze laatste jaren werden nog metingen betreffende de toe-

s[andsvergelilking van gassen en vloeistoffen bil lage temperaluur
uitgevoerd.

Ooerzich( uan de ondercoekingen in afdeeling II (Pro[. Dr. W. l.
de Haas).

Paramagnetisme.
Susceptibiliteitsmetingen werden aan éenkristallen van de aethyl-

sulfaien van vele zeldzame aarden uitgevoerd. De 'theoretisch voor-

spelde paralleliteit met magnetorotatie werd bevestigd. Een gedetail-

leer.de th,eorie, aanknoopend aan het kristalveld, is nog niet gegeven.

Kaliumkopersulfaal éenkristal gehoorzaamt tot de laagste tempera-

tuur de CuRIe-wet ,met drie verschillende CuRIe-constan'ten in de

verschillende richtingen. Met een nieuwe soort magn'etometer-

methode werd een aantal anhydrische zouten van de iizergroep
gemeten. In het waterstofgebied treden intenessan'te ferro-magne-
tisch aandoende anomalieën op.

Magnetorotalie. Voortzetting van de oudere onderzoekingen;

systematisch onderzoek van de aethylsulfaten van ze\dzame aarden.

In het heliumgebied vertoonen natuurlijke ijzercarbonaatkristallen
(sidérose) hystereseverschijnselen, van denzelfden aard als de even

B.

a.
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later door Scnurrz gevonden verschijnselen. BecqueREL vatte ze
samen onder den naam ,,metamagnetisme".

Adiabatische ontmagnetisatie. Onderzocht werd de entropie en
soortelijke warmte van zouten van de ijzergroep in het gebied
(tusschen ca.0,0lo K en ca.2o K) waar de soortelilke warmte ten-
gevolge der magnetische wisselwerking nog betrekkelijk klein is,
vergeleken met die welke van de electrische niveausplitsing afkom-
stig is. Een bevredigende interpretatie bleek mogelijk, waardoor nu
ook de temperatuurschaal in d,it gebied met redelijke zekerheid vast
ligt. In verschillende richtingen wordt hier verder gewerkt, o.a. wat
betreft de techniek van het meten bij extreem lage temperaturen.
Reeds werd àen weerstandsmeting van goud in dii gebied verricht.

Paramagnetische relaxatie werd in het heliumgebied onderzocht,
in aansluiting aan GoRTER's werk in Groning,en bil hoogere tempe-
raturen. De thermodynamische theorie en de zoo even besproken
metingen der soortelijke warmtes vinden bevestiging, maar de theo-
r,etische ,interpretatie der relaxatieconstante is nog niet gelukt. De
onderzoekingen berusten op de nauwkeurige metingen van een
wederkeerige inductie. Meerdere variabele wederkeerige inducties
werden geconstrueerd; als nulinstrument dient een versterker met
een speciaal geconstrueerden vibratiegalvanometer.
Electriciteits- €n warmtegeleiding in met'alen.

Electrisch geleidingsvermogen in zijn afhankelijkheid van tem-
peratuur en zuiverheid. De overeenstemming met Blocn's theorie
blilkt achteraf veel bevredigender dan men eertijds wel meende.

Een weers,tandsminimum werd gevonden dn goud. Invloed van de

draaddikte is nog niet met zekerheid vastgesteld.
Hall-effect. Nauwkeurige metingen aan z'eer aTivere bismut-h-

éenkristallen vertoonen vooral bij lage temperatuur afwijkingen van
vroegere metingen. De invloed van verontreiniging,en is enorm. Er
bestaat een nauwe analogie tusschen Hall-effect en diamagnetisme.
Vergevorderd zijn metingen aan antimoon.

Weerstandsver,and,ering in magneetveld. Vele metingen aan

Gallium-éenkristallen. D eze zijn pseudo-tetragonaal: twee onderling
loodrechk assen zijn vrijwel gelij,kwaardig wat het kristallografisch,
zeer verschillend wat het magneto-galvanisch gedrag betreft.

Warmtegeleiding ,in metalen onderzocht: de resultaten bevesti-
gen, evenals de bovengenoemde, de theorie. De methode berust
op een nadere uitwerking van die van faeceR en DInssrLHoRST: de

weerstandsvermeerdering van een stroomdraad is een maat voor de

temperatuurstijging en zoo ook voor het geleidingsvermog,en.
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Warmtegeleiding ,in sterke magneetvelden werd aan wolfraam
gemet,en (nog slechts ten deele gepubliceerd). Doel is o.a. na te
gaan in hoeverre, evenals bij bismuth, splitsing in electrpnengelei-
ding en roostergeleiding mogelilk is.
Supergeleiders.

Gedrag in magneetvelden. Metingen over de wijze waarop de
overgan.g supergeleidend-niet-supergeleid,end plaats vindt. Vele
interessante détails omtrent indr,ingen van het magneetveld en dergl.
in later grootendeels nog niet gepubliceerd werk.

Weerstand in transversale magneetvelden.
Oppervlaktelaag. Tot hetexperimenteel moeilijke probleem hoever

het magneetveld bij verschillende iem,peraturen nog in een super-
geleider doordringt gaf CaslmtR een bijdrage; resultaat was, dat de
variatie met de temperatuur aanmerkelijk kleiner scheen, dan vroeger
was geconclu,deerd uit metingen aan dunne laagjes en kleine deelt;es.

Warmtegeleiding. Nieuwe nauwkeurig,e resultaten met verbeterde
methodiek. Bil de reeds gepubliceerde metingen aan lood is het
verschil tusschen supergeleidenden en normalen toes,tand frappant.
Warmtegeleiding aan isolatoren.

Een duidelijke afhankelijkheid van de afmetingen van het kristal-
staafje werd gevon,den, en tevens een bevredigende theoretische
verklaring hiervan. Nieuvre proeven aan paramagnetische kristallen
in voonbereiding.
Diversen. Wi; noemen: warmtegeleiding van gassen met een
nieuwe,,vlakke plaat methode"; warmtegeleiding aan vast methaan
met als resultaat o.a.een merkwaardige anomalie bii,het omzet,tings-
punt.

Ouerzicht uan de onderzoekingen der laats;te jaren aan het Instituut
uoor theoretische Natuurlcunde,

Magnetisme. Discussie van Leidsche meting,en aan paramagnetische
kristallen door buitenlan'dsche medewerkers. Nizuwe mathematische
methoden voor de discussie van HelseNBERc's model voor ferro-
magnetisme; begin van verdere uitwerking. Kritiekvan debestaande
modellen voor ferromagnetische anisotropie, ,en uitwerking van de

consequenties van een bevred,igend model. Een nieuwe methode
voor de discussie van orde-wanorde pr,oblemen werd ontwikketrd.
Statistische Warm,teleer. Phase overgan,gen, in 't biizonder in vaste
lichamen, werden besproken, waarbij onafhankeliik van MavnR's
bekende onderzoekingen vele aan diens theorie analoge resultaten
gevonden werden.

d.

C.

a.

b.
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Nieuwe algemeenere behandeling der BRowN-sche beweging met
FoxxsR-PI-aNcK-vergelijking in de phaseruimte, en toepassing op
discussie der,,transitionstate"-methode bil chemische reacties.
Natuurlijke draaiing van het polarisatievlak van het licht. Bil de
laatste ook een kritisch overzicht der bestaande theorieën.
Theor,ie der spectra. Gedetailleerde,íheorie van de hyperfijnstritrctuur
(magn,etisch dipool- en electrisch quadrupoolmoment van atoom-
kernen), discussie van de intensiteiten in ihet Csl spectrumi ver-
beíering van FeRmt's theorie der anomalieën. Anomalieën in de
termen van CaI en MRozowsKI's metingen aan de,isotopen verschui-
ving bij borium gediscussieerd.

Quantumtheorie der straling. Discussie van de onvolkomenheden in
DlRac's ,theorie der wisselwerking tusschen straling en deeltjes.
Nader,e uitwerking van détailproblemen en for,mul.eering van een in
eers,te benadering juistere theorie.
Deeltles met spin g,rooter dan $. De vectorieele en scalaire meson-
theorie tot 1939 kritisch besproken: discussie van de uitbreiding van
DtRac's theorie van h,et electron.
Relativistische quantumtheorie. Discussie van DIRRC's gat.en-tftreorie
vanuit het standpunt der'ladingsconjugatie. Hieraan aansluitend het
verband tusschen ladingscon;'ugatie, spin, en statistiek; algemeen-

, relativistisch de energie-impuls van z,eer alg,e*""rr." golfvelden on-
derzoc,ht, en de speciaal relativistische invariantie der vi,geerende
mesontheorieën eenvoudig bewezen.

h. Spinoren en undoren. Onderzoeking van de beschrijving van
2-komponentige spinorvelden met behulp van velden van assen-
kruisen. Undoren (d.1. algemeene relativistische'spinoren met 4,
componenien ) onderizocht.

Plannen voor toekomstig werk.
Uitwerking ,eenar aanvaar,dbare theorie van de wissehverking tus-

schen str,aling en deeltjes; uitwerking van KRffUERS' en WaNNtnR's
methode op problemen van phaseovergangen; gedrag van de snelheids-
verdeeling in §assen in de nabijheid van een vasten wand.

Als voornaamste bijzonderheden vermelden wij de koelins'tallaties voor
vloeibare lucht, waterstof en helium in afd. I en de groote elect,romag-
neet (uitw. poolsohoend.iameter 40 cm) met bijbdroorende omvormer,
rbatterij,en en schakelinrichting.

5. In de Wis- en Natuurkundi,ge Leeskamer ,,Bosscne", gevestigd (Lan-
górug 111, Leiden) in hetzelfde gebouw als het Ins,tituut voor Theo-
retische Natuurkunde, is een uitgebroide boekerij aan(rffezig (ca. 4000

c.

d.

e.

f.

s'

J.

4.
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boeken, ongerekend de Tildschr.iften, waarvan er in vredestijd meer
,dan zestig geregeld worden on,ovangen).

3. Physisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te Utrecht.
l. Het Laboratorium (Billhouwerstraat 6, Telef. 11109), in 1706 opge-

richt als Theatrum Physicum, is gevestigd in h,et onder Buys B.cLLor's
directoraat v?ÍÍezet gebouw, dat een ingrijpende uitbre,i,ding en moder-
niseering onderging, welke in 1926 ger,eod kwarn onder h,et directoraat
van Prof. Dr. L. S. ORNsrem. Onder diens voorganger, Prof. Dr.
W. H. Jultus was de aandacht voor alles gericht op physisch-optisch
werk, en optische onderzoekingen, gekarakteriseerd door gebruik-
making van objectieve fotografische, later ook fotoëlectrische, meet-
methodes (ingebruikstelling van MoLL's micro-fotometer in 1919),
vormden ook sindsdien den voornaamsten tak van onderzoek. Hierbij
voegden zich allengs onderzoekingen over wetenschappelijke warmte-
techniek onder leiding van Prof. Dr. E. F. M. vAN DER HnLo en
Ir. L. L. MulorR en onder.de auspiciën der Warmtestichting, over
kernphysica (sinds ca. 1939) en over biophysica, de laatsten onder
Ieiding van Prof. Dr. ORNsrrtN en Prof. Dr. A. |. Kluvven te Delft, en
nadat een nieuwe uitbreiding, mogelilk gemaakt door een stipendium
der RocTeFELLER-Stichting, in 1938 was tot stand gekomen. Het
Laboratorium stond tot najaar 1940 onder leiding van Prof. Dr. L. S.
ORnsrelN, sindsdien onder die van den plaatsvervangenden directeur
Dr. ]. M. W. Mrlerz.

De astrophysische afideeling met |ultus' groote spectroheliograaf,
onder leiding van Prof. Dr. M. MIuNeeR'r, werd Zomer 1940 naar de
Utrechtsche sterrewacht verplaatst.

In het gebouw resideert ook de afdeeling voor theoretische Natuur-
kunde, thans onder leiding van Prof. Dr. L. RosrNnelo, voordien
(1935-1940) van Prof. Dr. G. UHlr,Nsecx.

2. Overzicht over de onderzoekingen in de jaren 1936-J941.
A, Afdeeling expedmenteele Natuurkunde.

a. Optische onderzookingen.
d,. Ontwikkeling en contröle van meetmethoden en instrumenten.
Fundamenteele ijking van lichtbronnen, speciaal bandlampen, ,te

,gebruiken als secund,aire standaaads. Fundamenteele ijking van
stralings-meetinstrumenten (optisch,e pyrometers, therm,ozuilen,

enrz.). Een nauwkeurigheid van I o/e6 in de gemeten intensiteiten
kon worden bereikt. De ijking der fotograÍische platen geschiedt bii
i,eder betr,effend onderzoek afzond,erlijk (met bandlampen, eÍl eveÍl-
tueel verzwakkers en filters).
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Ond,erzoek van ver g elil kenrde stralin g s-m,eetm eth'oden. Verbeterde
meting van g'evoeligheid en gekorreldheid van platen en filters;
constructie van een lichtsterke optische pynom,eter; ontwikkeling
eener gevoelige fotocel- versterker-combinat.i,e. Spectrale meting der
d,oorlating van lioh,tfilters en verz'wakkers.
p. Toepassing der methoden en instrumàten op wetenschappelijke
problemen.

Overgangswaarschijnlijkheden, meerendeels van atoomlijn,en, ge-
meten in emissie bij boogontlading,en, vormen sinds eenig,e jaren het
grootsíe deel van het optische werkprogramma. In boogontladin,gen
heersoht bij, geschikte omstandigheden thermisch even'qricht; eens-
'deels kunnen temperaturen uit bekend,e verhoudingen van over-
gangswa,axschilnlilkheden ( vooral bil bandspectra ) worden bepaald,
anderdeels kunnen de rela,tieve overgan,gswaarschijnlijkheden van
in den boog aangebrrachte substanties bepaald worden. Onderzochc
wer,den Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Ba, Zn, Cd, Hg, Fe, Ni, CN,
C2; metingen zijn aan den gang aan Ag, Au, Caf, Sr, SÉ, 41,
Ti, AlO. In vlammen, waar nauwkeuriger temperatuurb-epaling
mogelilk is, werd veel aan alkalispectra gemeten, in enkel,e gwallen
ook absoluut.

Aanslagfuncties, zoowel aan ni'et starbiele als aan metastabiele
ni,veau's: voor de eerste door meting {er emissielijnen, fobgrafiscftr,
of fotoëlectrisch: voor de tweede óf door fotoëlectrische absorptie-
m,eting óf door niet-optische detectie.

Overdracht van aanslagenergie bii botsin,gen.
Metingen cvrrer het mechanisme en samenstelling der on,tladingen

in bogen, wat betreft rad.iaal verloop der temperatuur enz., en in
Iage-druk ontladingen. Afwijking,en van th'ermisch (Snnn-) even-
wicht in den boog w,erden nader bepaald; deze nemen toe met
groofer potentiaalverval en kleinere dichtheid.

Van speciale metingen noemen wij: Fijnstructuur van spectnaal-
lijnen en daaraan aanslu,itend mengverhoudinrg van is,otopen; opti-
sche bepalin'g van diffusiesnelhsid in dampen en gassen; opti,sch
onderzoek van colloide systemen; optische constant,en van nnetaal-
Iaagfes; r,eflectievenmogen van metalen; vloeibare kristallen; foto-
grafische processen en eigensohappen van platen.

Ook o'ver'de toepassing van optische methoden op niet ,speciaal

physisohe problemen werd veel g'ewerkt. Zoo op technisch,e prorble-

men (b.v. corros'iesnel,hei.d gem,eten aan dunne lagen), qp de physio-
logie van het oog, op biophysische ,en astrophysische problemen.

Een aantal theoretische onrderzoekin,gen op optisch gebied zageÍt
ook het licht.
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Wij noemen hier nog de uitgebreide onderzoekingen, aan de hand
van ,de Utrechtsch'e verzameling over d'e geschiedeni,s van natuur-
kundige en astronomische optische instrumenten gepubliceerd.
Kernphysica.

Theoretische beschouwingen over verstrooiing van neutronen.
Constructie van een WtrsoN-kamer met meerdere expansies per

seconde. Ondenzoek aan nieuwe verfijnde ,typen van W.K.'s, rnet
het oog o.a. op de fo0ogra,fie der individueele druppels, zijn nog
gaande.

Quantitativit'eit van GetceR-tellers bll tell ng van neutronen.
Bepaling van het intensirtei,tsverloop van het /-,spectrum van RaE

(o.a. fotografisch).
Strooiing van o-deeltj,es in gassen en vaste stoffen.

Statistische fluctu,aties.
Naas.t voortzetting van vroeg,ere th,eo.retische onderzoekinrg,en over

BRowN-sche beweging, kon de fluctuatietheorie vruchtbaar worden
toegepast bij de ontwikkeling van kernphysische en optische meet-
methoden. De combinaties f,otocel-gelijkst,roomverslerker en fotocel-
wisselstroomversterker werden ontwikkeld; d'e nauw,keurigíheid werd
opgwoer'd tot die gesteld d,oor ,den eersten weers,tand. De nauw-
keurigheid van galvanomeiermeíingen kon door automatische mid-
deling over lange tijden (ca. 30 min.) met een factor 60 worden
verhoogd. Een aantal ,onder,z,oekingen, die ,expliciet de rol der fluc-
tuaties betreffen (aan lineaire versterking, bolometer, thermoëlement,
electrometer), zijtr uitgevoerd of in voorbereiding.
Warmtetechniek.

Onderzoek w,ordt verricht,,ov,er warmtegeleiding van 
-20o 

C tot
ca. 10000 C in vaste stoffen (iso,latiemateriaal en metalen), vloei-
stoffen en gassen; temperatuurbepaling (contröle en ijking van
thermometers en pyrometers); straling; soortelij,ke warmte; stroo-
ming in gassen en vloeistoffen (drukver'deeling, stroomingsweer-
stand in kranen en dgl, venrtilatie, enz.); r,endeÍnent en wi;'ze van
warmteaÍgifte (van ihaarden, kachels, en'2.); brandbaarheid (o.a.
van films); keuring van projectieapparaten voor films.
Àstrophysica.

Nog tijdens de verhuizing der astnophysische afdeeling naar de
Utrechtsche Sterrewacht verscheen Prof. MTNNAERT's Atlas der
intensiteiten in het z,onnesp,ectrum; de micro-fotom,etrie hiervoor
word in het Physisch Laborratorium verricht, en wel zoo dat inplaats
van zwartingen dir,ect i,ntensiteiten geregistreerd werden.
Biophysica.

Gewerkt werd over twee hoofdgebieden der radiobiologie, n,l.

c.

d.

e.

Í.
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bioluminiscentie, in het bijzonder dër lichtend,e bacteriën, en photo-
synthese, speciaal bij punperbacteriën en g,roenwieren. De eerste
onderzoekingen betroffen onder m,eer de studie van lichtin,tensiteit
en zuurstofverbruik, en den invloed van enzymvergiften daarop, en
voorts de nadere bepaling van de s,ioffen, die bii de lu,miniscentie
van bacteriën een rol spelen; rbij de tweede werd o.a. het hoogst
bereikbare rendement der lichtenergie bij purperen zwavelbacteriën
ond'erzooht.

S. Medische Physica.
Door Dr. H. C. BuncER en m.edswerkers werd en wordt onder-

zoek verricht over h,et elec,trisch gel,eidingsve,m.ogen van het men-
schelilk Iichaam (geli,kstroornmetinrgen; p,otentiaalverschillen met
triodevotrtmeter bepaal,d). De wet van OHm werd geldig bevonden;
zekere anomalieën (b.v. in verband met de inhomogeniteit van den
onderanm) vereischten nadere interpretatie. voorts metingen aan
een model, teneinde verband ,te vind,en tusschen richting en grootte
van den hartvector en de ,,aÍleidingen" van het EKG; temperatuur-
metingen in mond en tusschen kleeding, met thermoëlement.

B. Afdeeling theoretische Natuurkunde.

Onder G. UHI-r,NeECr's professoraat werd gew,erkt over de quantum-
effecten in de th,eorie 'der niet-ideal,e gassen (toestandsvergeliiking) en
over het probleem van den phaseovergang van gassen naar haar gecon-
d,enseenden vorm,,in ver,band met de theorieën van f. MayeR.e.a. Voorts
over kernphysica (p- en ,/-spectra) en over kosmische straling (voortl
gezet in Ameri,ka). Onder L. RosexrrLD's prof,essoraat (rsinds 1940)
werd de aandacht vooral besteed aan de grond,s,lagen der mesontheo,rie
en hare toepassingen op de photodesintegratie van het deuteron.

Bij,zondere apparatuur, enz.

a. Voor optisch werk noemen wij: micr,ofotometers volgens Mot-l;
apparaat volgens Dr. Wouoe voor het uitmeten van regislrogram-
men; gelijkstr,oom- en wisselstroomversterkers volgens Mtl,Arz;
opstelling voor rhet ijken van standaa,rdlampen, int,erferometers
(Fnenv en PeRor, GenRcrE en LRu, LummeR en GruRCre, ]arvuN,
MIcnusott) en tredenspectrograaf; PnscneN-opstelling met reflec-
tierooster van Wooo (krom,testràal 5,65 m) en eenige kleinerre
roosteropstellingen; kwar,ts- ,en ,g.lasspectrografen en -spectrosco,pen;
,monochromator,en (o.a. dubbelm,on. volgens vAN CIT.IERT); optische
integraior volgens BuRcen en vAN ClrreRr.

4.
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b. Voor kernphysisch werk: kleine neutronengenerator (100k V),
Wll-soN-kamers, GelceR-teltrers, Scales of Í'our, hoogspan'nings-

stabili,satoren; lineaire versterkers; enz.

{. Natuurkundig Laboratorium der Gemeenteliike universiteit te Àm.
sterdam.

t. Het Laboratorium werd omstreeks 1880 opgericht en is gevestigd aan

de Plantage Muidergracht 6, Amsterdam C. (Telef. 51654). Sinds 1932

is Prof. Dr. |. Cr-,lv directeur; de onderzoekingen van hem en ziin
medewerkers concentreeren zich om het probleem derkosmische straling.

Overzicht van de onde.zoekirrgerr.

a. Kosmische straling.
In 't bijzonder hadden de aandacht de afhankelilkheid van de

intensiteit der kosmische stralen van het magneetveld der aarde,

en de absorptie van kosmische stralen in dikke lagen materie (water
en aarde) en'in de atmosfeer in verschillende richtingen' Met dit
doel zijn een aantal expedities uitgevoerd, en wel: in 1933-'34
naar Indië (langs Zuíd-Afika terug) : in 1934 naar den Noorde-

Iijken Atlantischen Oceaan; in 1935 naar Noorwegen, tot aan de

Noordkaap; in 1935 over Panama naar Chili, en terug; ín 1937

naar Noorwegen.
Verder een groot aantal onderzoekingen in de Dominiale Miln

te Kerkrade. Gemeten werd tot een diepte van 1380 m wateraequi-
valent. Belangrijke theoretische bijdragen over 'den invloed van het

aardveld, de baanberekening der stralen, den invloed van magneti-

sche stormen en tot de theorie der showers.

De secundaire straling, die door de mesonenstralen wordt opge-

wekt (electronen en photonen), en het verschijns'el der electronen-

en mesonen-showers. Metingen over showers.

De levensduur van de mesonen.

De invloed van barometerdruk en temperatuur van de atmosfeer

en magnetische stormen op de intensiteit der stralen.

De ionenbalans in de atmosfeer. Metingen over het ionen-gehalte

en over het emanatiegehalte.

b. De ionisatiekamer.
Ionisatie door gammastralen in gassen van hoogen druk; ionisatie

door kosmische stralen en door Röntgenstralen. Aan de verbetering

van tellers en de meetmethoden hiermee werd veel aandacht ge-

schonken.
c. Geleiding in hoog-isoleerende vloeistofÍen.
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d. Nauwkeurige capaciteitsmetingen, in het bijzonder in absolute
waarde.

e. Pyroëlectrische constante van kwarts.

3. Een nieuwe expeditie is onder voorbereiding, teneinde den invloed van
het magneetveld der aarde op een aantal eigenschappen der kosmische
straling nader te onderzoeken. Voorts zijn onderzoekingen met de
WIt sott-kamer'in voorbereiding.

4. Naast tellers, gevoelige electrometers en snelle versterkingsapparaten
noemen wij nauwkeurige electrische capaciteiten in. absolute maat,
nauwkeurig geijkt.

Zeeman Laboratorium der Gemeentelijke Universiteit te Àmsterdam.

Het Zr.r.max-Laboratorium (Plantage Muidergracht 4, Amsterdam C,
Tel.53107) werd als ,,Laboratorium Physica" geopend op 18 |uni 1923.
Prof. Dr. P. Zeemex, de oorspronkeliike directeur, trad in 1935 af.. Het
directoraat werd tildelilk waargenomen door den conservator Dr. T. L.
DE BRUIN. In 1940 werd Prof. Dr. C. |. Gonren tot hoogleeraar-direc-
teur benoemd, terwijl Dr. T. L. oe BRUIN tot lector werd benoemd en
aan het laboratorium de naam ZeeM,c,N-Laboratorium werd verleend.

Overzicht over de onderzoekingen.

A. Ouerzicht oan het. spectroscopisch werk in de laatste 5 jaren, onder
leiding uan Dr. T. L. de Bruin.

a. Structuur van ingewikkelde atoomspectra, o.a. aan de hand van de
methode van het ZeemeN-effect (in lage velden met interferentie-
methode): termanalyse, termstoringen, magnetische momenten. On-
derzocht werden (of worden) de spectra met de atoomnummers 9,
t0, 17, 18, 19, 28,32,33, 34, 35,36, 52, 54, 58, 59,73,75, 90,92,
de meeste in meerdere ionisatiegraden.

;b. Hyperfijnstructuur van spectraallijnen met interferentie toestellen,
ter bepaling van de kernmomenten. Aan den gang is onderzoek bij
de elehrenten 36, 54, 75,90, 92.

c. Onderzoekingen zijn gaande over ,,raies ultimes" van geioniseerde
atomen, over explosiespectra, over fluorescentie en fosforescentie
van organische verbindingen (in samenwerking met het Kanker-
instituut te Amsterdam) en over den invloed van een magneetveld
op RarvraN-lilnen (in samenwerking met het Laboratorium voor
physische Chemie te Amsterdam). Op het programma voor toe-
komstig werk staat het Zeztttil-effect in het infra-rood en het
ZenmlN-effect in bandspectra.

2.
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B. Ouerzicht der onderzoekingen onder leiding uan Prof . Dr. C. l.
Gorter, in de jaren 1940-'41.

Paramagnetische eigenschappen in een magnetisch wisselveld.
Dit werk beoogde een voortzetting en verdieping van wat in Gro-
ningen was aangevangen. In het bilzonder werd bestudeerd de

absorptie bij gesuperponeerde constante velden, die zwak ziin, en

zulke die loodrecht op het wisselveld staan. Proeven om de magne-

tische momenten der atoomkernen aan te toonen vielen tot dusver
negatief uit,
Proeven over thermodiffusie in vloeistoffen werden gedaan, o.a. om

langs dezen weg tot isotopenscheiding te komen.
In voorbereiding zijn proeven met door hooge freguentie gemodu-

leerd licht (Kenn-cel, o[ met ultrageluidsgolven), met het oog op

een eventueelen invloed op susceptibiliteit en diëlectriciteitscon-
stante.
Intensiteitsmetingen aan de theoretisch zoo interessante absorptie-

banden van zeldzame aarden worden uitgevoerd.

Bijzondere apparatuur. Van de spectroscopische apparaten (gedeeltelijk
persoonlijk eigendom van Prof. ZeeltnN) noemen wij reÍlectieroosters,
o.a. een opstelling met RowlnND-rooster van ruim 6 m kromtestraal,
kwarts- en glasspectrografen, verschillende interferometertypen (o.a'
reflexie-echelon). Van verdere instrumenten vermelden wii een aantal

electromagneten, w.o. een Wuss-magneet met kerndiameter van 18.5

cm, twee fotometers, een massaspectrograaf, en een installatie voor het

opwekken van sterke hoogfrequente stroomen, waarvoor een waterge-
koelde triode van 12 KV en 10 KW ter beschikking werd gestel'd.

Van der 'Waals-Laboratorium der Gemeentelijke flniversiteit te
Àmsterdam.

Het V.qx DER WAAls-Laboratorium (Nieuwe Achtergracht 129, Telef.
50856), als zoodanig eerst in het jaar 1934 gefundeerd, is voortgekomen
uit de reeds 1908 opgerichte ,,Afdeeling Thermodynamica" van het
Natuurkundig laboratorium der G.U. Directeur: Prof. Dr. A. M. I. F.
Mrcnrls.

Overzicht der onderzoekingen der laatste jaren.

a. Toestandsvergelijking van gassen,

De onderzoekingen van het oude laboratorium bestreken in
hoofdzaak het gebied der thermodynamica in engeren zin (toe-

4.

6.

l.

2.
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standsvergelijking, .binaire systemen, enz,). Voor het verkrijgen van
dieper inzicht moest allereerst de meetnauwkeurigheid opgevoerd
worden. In de jaren na 1918 werd dit ter hand genomen en met de
nieuwe apparatuur zijn in den loop der jaren een aantal gassen
onderzooht tusschen 0o en l50o c; uit de compressibiliteitsmetingen
konden de thermodynamische functies en zelfs de soortelijke
warmte in hare afhankelijkheid van de dichtheid nauwgezet be-
paald worden. Metingen en berekeningen vonden plaats voor kool-
zuur, stikstof, waterstof, denterium en aethyleen. Voor koolzuur
uitvoerige metingen in het coexistentie-gebied en in de omgeving
van het kritisch punt. Het verschil tusschen H2 en D2, dat in ver-
band met de intermoleculaire krachten van bijzondere theoretische
interesse is, kwam in grootteorde met de theoretische verwachting
overeen. Experimenteel onderzoek ter toetsing der berekende .waàr-

den voor de soortelijke warmten is nog gaande.
b. Andere physische verschijnselen aan gassen. Ter wille van de more-

culaire interpretatie werden voorts ter hand genomen onderzoekin-
gen over: t

de dielectriciteitsconstante: onderzoek aan waterstof en stikstof
toonde aan dat de wet van Cmusrus-Mosorrr ook bij hoogere
dichtheid geldig blilft; daarentegen treden er bi, koolzuur afwij-
kingen op, die voor een gereede theoretische interpretatie vatbaar
zijn.

de brekingsindex: bil hoogere dichtheid komen ,geringe afwijkin-
gen van de wet van LoRrNz-LoReNrz aan den dag, wat erop duidt,
dat met de polariseerbaarheid ook de optische eigenschappen door
het veld der omringende moleculen beïnvloed worden; absorptieme-
tingen in het ultro-violet zijn ,gaande teneinde deze beïnvroeding
nader te onderzoeken.

de viscositeit: bij stikstof varieert deze met de dichtheid in over-
eenstemming met Erusxoc's theoriei het voor de theorie zoo bíl^ng-
rijke onderzoek van de viscositeit der twee waterstoffen is nog
gaande.

c. Eigenschappen der vaste stof in afhankerijkheid van den rooster-
afstand. Bij metalen werd de afname van den electrischen weerstand
met verkleining van den roosterafstand gemeten. De metingen over
magnetische eigenschapper zijn nog niet beeindigd. In het biyzonder
werd de verhooging van het cuRre-punt bij verkleining van den
roosterafstand gemeten

3. Het programma van toekomstig onderzoek is, algemeen gesproken, het
probleem der moleculaire wisselwerking in verschilrende aggregaats-
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toestanden. Zoo is eenerzijds een uitbreiding der thermodynamische

onderzoekingen tot de vaste stoffen en vloeistoffen gaande, terwijl het

anderzijds van veel belang is het temperatuurgebied zoowel omhoog als

omlaag uit te breiden.

7, De Theoretische Natuurkunde te Àmsterdam.

De Theoretische Natuurkunde aan de Gemeentelilke Universiteit te Am-

sterdam beschikt niet over een eigen instituut. Van onderzoek, dat in de

laatste jaren onder leiding van den theoretischen hoogleeraar, Dr. |. D. vnN

DER WAÀLS, werd uitgevoerd noemen wij: Berekeningen van niveau's en

poliseerbaarheid van moleculen; berekeningen over de golfvergelijkingen

van elementaire deeltjes; ,berekeningen over de kosmische straling in ver-

band met het aardmagnetisch veld; aardbevingsgolven; berekeningen over

de breking van eindige golfreeksen; onderzoek over suspensies en ionen in

waterige oplossingen.

8. Natuurkundig Laboratorium der Vrije llniversiteit te Amsterdam.

1. Het Natuurkundig Laboratorium der Vrije Universiteit te Amsterdam

(,de Lairessestraat 174, Amsterdam-Z.,Te\ef.25846) is samen met het

Scheikundig Laboraforium ondergebraoht in een 'gebou,w, dat in 1933

'in gebruik werd genomen, nadat in 1930 'de Wls- en Natuurkundige
Faculteit der V.U. was ,op,gericht.

Directeur is Pro[. Dr. G. ]. SIzoo. Het Laboratorium is 'gespeciali-
seerd op radioactie{ en kernphysisch onderzoek.

2. Overzicht der werkzaamheden der laatste 5 jaren.

a. Radioactiviteit van den bodem, van het water en van'de bodemlucht

in Nederland. De radioactiviteit van den bodem n'eemt toe met het

kleigehalte, en bij poldergronden 
- 

mgf den tijd verloopen

sinds de drooglegging. Het radong'ehalte van het grondwa'ter is het
,geringste in de duinstreek, ,het grootst op de Veluwe.

b. Materialisatie. Positronen, gevormd door i'n- en uitwen'dige con-

versie dei kinetische energ'ie van p-stralen van Ra, UX, en i fl P
werden in dc WII-SoN-kamera onderzocht' De waarschijnlilkheid
dezer paarvorming werd ca. 104 X zoo groot bevonden als theore-

tisch verwacht, in overeenstemming met anderen. Ivleting der ener-

gieverdeeling.
Uraanfamilie. D,racht der alfastralen van U I en U II gemeten met

verbeterde ,,bo1methode" van Getcen en NuralL' De gamma-

straling van tI X wer'd inhomogeen bevon'd,en; ze bescaat M/èà(-

schilnlilk grootendeels uit de remstraling der p-stralen.

Kunstmatige radioactieve stoffen. De halveeringstijd van i fl P werd

c.

d.
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lrorn"rr. verschillende methoden bepaald. In het tweede onderzoek
werd ca. I o/se nauwkeurigheid bereikt. De in- en uitwendige rem-
straling der betastralen van f fl P werd gevonden en kwalitatief
bepaald. Met | fl P werd de fosforstofwisseling bij gezonde en
rachitische dieren onderzocht en hare beïnvloed,ing door vitamine-D.
Het physiologisch gedeelte werd uitgevoerd op het laboratorium
voor Physiologische Chemie, onder leiding van Dr. B. C. P.

feNseN en Dr. M. I. L.Dols.
e. Gevoeligheid van Gucr,R-tellers voor beta- en gamma-stralen.

Absorptie van neutronen in Aluminium. Een resonantieniveau werd
gevonden.

4. Het laboratorium beschikt over een 600 kv PHtr-tps-neutronengeo€rë-
tor, over twee WILSoN-kamers, en diverse opstellingen en apparaten
voor radio-actief en kernphysisch onderzoek.

1.

Laboratorium voor Technische Physica der Technische Hoogeschool
te Delft.

Het Laboratorium (Mijnbouwplein 11, Delft, Telef. 1983) werd ge-
opend op 13 November 1930. Naast de drie experimenteele afdeelingen
onder leiding resp. van Prof. H. B. DoRcelo, Prof. Dr. C. ZwtxxBR
en Pro[. Dr. E. c. wmnsanA bestaat hier sedert 1939 een theoretische
afdeeling onder leiding van Prof. R. KnoNlc en is onder leiding van den
lector Dr. A. C. S. varu Heel werkzaam de sinds 1928 bestaande tech-
nisch-optische afdeeling voor het ontwerpen, vervaardigen, en onder-
zoeken van optische instrumenten.

Overzicht der werkzaamheden.

A. Afdeeling uan Prcf. Dr. H. B. Dorgelo.

a. Electrische ontlaàingen door gassen.

Karakteristieken en stabiliteitsvoorwaarden. AIs )lchtsnoer voor
het dynamisch gedrag van gasontladingen bi1 kleihe variaties van
stroom en spanning mogen opgestelde differentiaalvergelijkingen
gelden; dit gedrag blilkt in de eerste plaats door een differentiaal-
weerstand R, een zelfinductie L en een met de nawerkinger sëm€r-
hangende tijdsconstante z gekarakteriseerd te zijn. Deze beschou-
wingen leidden tot indeeling der gasontladingskaraktristieken in
zulke die positief en negatief zijn, terwijl beide nog van de l" oÍ 2.
soort kunnen zijn alnaarmate L > 0 o[ L ( 0; de bijbehoorende
stabiliteitscondities konden worden opgesteld. Experimenteel konden

2.
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deze voorstellingen bevestigd en zoowel uit impedantiemetingen als

met behulp van destabilisatie L en z bepaald worden'

Het,gasontladingsmechanisme van GetGsR-MUr-l-rR-tellers' Het

afbreken der ontladingen in tellers met watefstofvulling bil druk-

ken, waar voor kleine stroom de karakteristiek positief is, valt

niet onder de hierboven genoemde stabiliteitscondities. Hier werd

een microscopische, statistische theorie opgesteld; uitvoerige metin-

gen werden verricht en theoretisch geihterpreteerd'

HoogÍrequente gasontladingen' Uitvoerig onderzoek werd hier

verrichi bij frequenti". ,u, 50 tot 10 HeR'rz. Bii zeer hoogfrequente

ontladingen in Neon aan de electroden optredende lichtende en

donkerelaagjes (bij lage brandspanning en koude electroden) leid-

den tot verdieping van het inzicht in het ontladingsmechanisme.

Röntgenografie.
Ir, ,u-À*"rking met Dr. G. vAN ITERS.N werd de ontwikkeling

van een röntgenografische afdeeling bevorderd, in het bijzonder ten

dienste van biologisch onderzoek (rubber, eiwitten' enz')' waartoe

een 5 kw ROntgenbuis met draaiende anode ontwikkeld werd. Te-

vens werd een apparaat gebouwd voor structuuronderzoek met

behulp van electronenbuiging. Een integreerende photometer voor

de F-ounren-synthese van electr'onendichtheid in kristallen is in
aanbouw. Onderzocht werden: structuurveranderingen' optredend

bij vermoeidheid van metalen; structuur van organische kristallen en

vàn rubber, en plantenwassen. In het werkplan is opgenomen de

ontwikkeling van apparaten, noodig voor absolute iÍltensiteitsme-

tingen ten behoeve van volledige structuurbepalingen'

ElectronenmicroscoPie.
Een magnetische electronenmicroscoop werd geconstrueerd; een

electrostàtische is in aanbouw.

Smerende eigenschappen van oliën, vetten, zeepen e'd'

Geconstrueerd en geleidelijk verbeterd werden testapparaten voor

onderzoek op het gebied der grenssmering' Volgens een standaard-

methode konden sterk uiteenloopende smeringsgevallen onderzocht

worden; microchemisch onderzoek van de oppervlakten en van het

slijpsel vulden dit onderzoek aan.

furijvingsfluctuaties konden, tengevolge van vrijwel traagheids-

looze (pietzo-electrische) meting op een meer technische schaal

worden onderzocht.

B. Afdeeling van Pro[. Dr. C. Zwikker'

Een directe toepassing der physica op technische problemen stond bij

d.
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de onderzoekingen op den voorgrond. Aan de ontwikkeling der appa-
ratuur wordt voortdurend gewerkt, telkens aangepast aan de rtrortrefl-
teele eischen der techniek (vaak in samenwerking met belanghebbende
indnrs,trie oí cvverh,eidsdienst).
a. Acoustiek.

Apparatuur werd ontwikkeld voor nag,almrrnetin'g, isolatie-meting,
gelui,dmeting, geluidanalyse, logaritrhm,i,sdhe meting; materialen-
keuring vindt plaats en wordt vastgelegd in meetattesten. Met
betrekking tot het meten ,en interpreteeren van acoustische i,mpe-
,d,anties werd belangrijk wetenschappelilk werk vericht. Weten-
schappelijk onderzoek over het mechanisme van geluiddemrping is
aan den ,gang.

b. Ultr,ageluid.
Ontwikkeld werden: mag.netostri,ctieve zender, piëzo-electrische

krachtzend,er, klein'ere generatoreh voorwetenschappelijk werk.
Onderzoek werd verricht oveÍ dispersie en ,absorptie van ultra-
,geluid in gasmeng'sels, bep,aling van inrwendige dempi,ng, contröle
vermoeiïn gwerschijnselen.

c. Infrageluid (d.i. voelbare tril,lingen).
Met trillingsmeters wenden de trillingdempen'de eigenschappen

(elasticiteit en verlieshoek) van rubber, kurk en vezelmater,ialen
gemeten.

d. Verlichtin,g. Apparatuur werd ontwikkeld, aangepast aan de voor-
schriften der C. I. E., speciaal voor technische colorometrie en voor
de opstelling van de eenheidskaars. Onrderuocftrt werden o.a.:
reflectieeigensdhappen van wegdekmaterialen, zichtbaarheid bij ver-
sch,illende verlichtingstoes,tanden, kleurenn,ormalisatie.

e. Hoogfregu,entie trillingen. Àpparaat voor h,et meten van dipool-
rn.om,enben, ap.paratuur voor meting van d,iëlectrische verlieaen.
Onderzoek: dipoolmetingen, opwekken van dm golven, diëlectrische
verliezen in rub,ber.

f. Mech'anische onderzoekin,gen. Oppervlaktespanuringen van vaste-
oppervlakken, wrijvingscoëffici,enten, ruwftreidsmetingen, slijtage-
proeven, elastischl naw,erking.

C. Afdeeling uan Prof. Dr. E. C. Wiersma.

De groote liln van het programma dez.er afdeeling betreft het onder-
zoek naar stationrnaire, ni,et-omkeerbare verschijnselen op 't góied der
warmteleer.
a. Ontwikkelin,g van apparatuur voor h,et onderzoek van warmte-

overdrach,t van verbrandingsgassen aan de omgeving door straling.
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Conrstructie van een spectog,raaf, van gevoelige thermoetrementen,

van ,een automatisch regel,baren oven. Onderzoek van het verdam-

pen van aluminium in hoog vacuum, ook in,mu,ltipele lagen, m'et het

oog op ,de vervaardi,ging van ,tralies voor het inÍ,ra-rood. Vervaar-
digd werden infra-rood-doorlatende vensters die ca. 1000 o C
kunnen vendragen, terwijl de automatische drukregeling, noodig bij
hun gebruik, geneed kwam.
Apparatuur wordt ontwÍkkeld voor 't onderzoek van d,e warmte-
overdracht var, zeet Ver ov€r-verhitten stoom en van stroomende
verbrandingsgassen raan de omgeving.
Thermometrie. Voor het onderzoek naar de temperatuurschaal bij
hoog,e temperaturen zal ook de sub a genoemde oven dienen. Een
heliumthermometer is onder constructie. Een methode voor zeer

preciese metingen van magnetische susceptibiliteiten w,erd uitge-
werkt: de eventueele bruikbaarheid daarvan voor absolute tempe-
ratuurmetin,g is in onderzoek. Onrderzocht wordt de mogelijkheid
van weerstands-thermometers, di,e gemakkelijker te calibr,eeren ziirr
dan de internationale platinathermomet,er.
Een nieuw type oven voor de vervaardigi,n,g van optisch glas van
geheel reproduceerbaren brekingsindex, ook in kleine hoeveelheden,
wordt ontwikkeld.
Warmtegeleidingen en warmteisoleering. Een twe'eplaten-apparaat
met schutting werd omgebouwd voor meting der warmtegeleiding van
vaste m,aterialen (tot 1000 " C). Geconstrueend werden een appa-
raat voor metiag .d,er warrntegeleiding in poed,ers en een a,pparaat

voor de bepaling van het warmteisoleeringsvermogen van kleeding-
s,toÍÍen bij verschillende snelheden der voorbijstroom,ende lucht,
Gecon,strueerd werd een wisselstroom-voltmeter (zond'er gelilk-
richting) ,met hoogen inwendigen weerstand (ca.750 Ohm bij 'meet-

gebied tat 12 Volt).
Absolute calibrati,e van magneetvelden volgen,s een strenge nul-
methode.

Magnetorotatie. Een toestel voor snetrle en nauwkeurige meting van

d,e magnetorotatie w,erd vervaardigd. Metingen w,erden verricht aan

destillatie producten van natuurlijke oliën, eflZ., o,a. met h,et oog op

analyse van mengsels: zij worden gecombineerd mèt nauwkeurige

m.etingen van diamagnetische susceptibiliteit.

D. Theoretische Afdeeling (Prof . Dr. R. Kronig).

Med,e om de theori,eën van electrischen doorslag in isolatoren te
toetsen, werd de doorslagveldsterkte in vloeibaar argon, srikstof en

d.

f.

g.
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zuurstof gemeten. De verkregen resultaten kunnen rnet behulp van
ZeNeR's theorie rbegrqpen worden. Voortzetting van dit werk in ver-
schillende richtingen is in voor,bereiding. Voorts werd en w,ordt thEo-
r,etisch onderzoek verrich,t in venband met de Rön,tgenanalyse van
kristallen.

E. Technisch-optische Afdeeling (Dr. A. C. S. uan Heel).

Ontwerpen in doorrekenen. Uitg,aande van Strltrn's methode zijn
de door,rekeningsmeth,oden aanzienliik vers.neld; de strenge door-
rekening is met een ontworpen rekenscrhijf bekor,t tot 3,5 min. per
straal per oppervlak, als g,erekend wordt unet een nauiwkeur,igheid
noodig voor fotografisc,he objectieven. Verder werd onderzoctht de
mogelijkheid, vijfde orde beeldfouten in het ontwerpen te betrekken;
de resultaten zijn in een voor de praktilk bru,ikbaren vorm gebracÍh,t.
Bepaling van de constanten van optische stelsels.

Voor rhet m,eten van .krom,testralen werd een aantal pnactische en
n,auwkeurige sferometers ontworpen en vervaardigd. Opstellingen
werd,en gemaakt voor het nauwkeurig meten van brandpunt-
afstanden en van de aberraties van lenzenstelsels. Gecons,tru.eerd
werden eea zeeÍ lichtsterke heliumlamp en een waterstofbuis voor
metingen in monochromatisch liCht en voor interferentiemeting,en.

In studie zijn bij de laatste Afdeeling:

Het onfwerpen van lichtsterke lenzen met een relatief groot veld;
precisiemetingen van de uitzettingscoëfficiënten van kleine monsters;
de constructie van een precisie-goniometer en een precisie-refratometer;
,de toepassiníg van teekenmethoden bil het on,twerpen van optische
instrumenten; het vervaardigen van en het reken,en met asíeriscrhe
oppervlakken.

Vermelding verdient, dat op het laboratoiium aanwezig zijn de stan-
daardmefer en het standaardkilogram van Nederland, en een opstelling
voor de standaardkaars.

Door de tots,tandkoming van de zgn. ,,Organisatie C" van het Labora-
torium voor T,echnische Physica ter'bevordering van het contact met d,e

praktilk, ,rvelke org,anisatie tot stand gekomen is na overleg tusschen
de Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek en het Curatorium der Technische Hoogeschool, kunnen de
in het laboratorium ontwikkelde apparaturen beschikbaar worden
gesteld voor ,onderzoekingen voor derden. De treiding dezer or,ganis,atie

3,

4.

5.
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berust bij de docenten in de natutrrkunde in het lóoratorium voor
T,echnische P,hysica.

I0. Laboratorium voor Natuur. en 'Weerkunde der Landbouwhooge.
school te Wageningen.

1. Het Laboratorium (Duivendaal 2, Wageningen, Telef. 2001) kan
geacht worden te bestaan sinds 1918, toen de Rijkstuinbouwschool te

Wageningen tot Rijkslandbouwhoogeschool gepromoveerd werd. Tot
1936 was directeur Prof. Dr. D. v.cN Gul-lr. Vanaf 1936 is Prof. Dr.

|. A. PnlNs directeur; onder hem kwam een.verbouwing en uitbreiding
tot stand in 1938.

2, Overzicht der werkzaamheden.

a. Bouw en kristallisatie van amorÍe sto[[en. Medewerking werd ver-
leend aan röntgenografisch bodemonderzoek.

b. Lichtdiffractie door een groot aantal ,,onregelmatig" verspreide

openingen, naar aanleiding van kransen om de zon en op beslagen

ruiten.
c. Dunne metaallaagjes, onderzocht met absorptie in het ultraviolet en

met electronendiÍfractie
d. Daglichtmetingen te Wageningen over een tijdvak van 12 iaar;

electrische registreering van de windrichting met een traagheidsvrijen
windwijzer, eveneens van temperaturen in den grond en van tem-

peratuur en vochtigheid even boven den grond; onderzoek van de

terugwerking van den bodem op het microklimaat; onderzoek over

de electrophorese van vrije vloeistof oppervlakken.

4. Speciale instrumenten voor meteorologie en stralingsmeting zíin aar;-

wezig.

11. Natuurkundig f.aboratorium van Teyler's Stichting te Haarlem.

1. Het Laboratorium dateert als Natuurkundig Kabinet, met TevreR's
Stichting, van het jaar 1778. Curator: Prof. Dr. A. D. ForxeR. Adres:
Dam'straat 21, Telef.. 16957. De theoretische onderzoekingen groepee-

ren zich om de onderwerpen der jaarlijksche voordrachten van den
' curator, in TevreR's Stichting en aan de Leidsche Universiteit. De

experimenteele onderzoekingen richten zich naar de speciale belang-
stelling van den conservator of diens plaatsvervanger.

2. Overzicht der onderzoekingen.

a. Experimenteel: onderzoek over de spreiding van eiwitten; over
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paramagnetische relaxatie over de fotochemie van fosformodifica-
ties, vacuumspectroscopie, en selectieve kristalreflecties.

b. Theoretisch: onderzoek over de thermodynamische grondvergelij-
kingen van het magnetisme, over de acoustische stralingsspannin-
gen, over de voortplanting van golf,groepen, en in aanslu,iting bij het
laatste over verdubbelde kristallograÍische groepen.

Natuurkundig Laboratorium der N.V. Philips Gloeilampenfabrieken
te Eindhoven.

Met de inrichting van het laboratorium (Kastanjelaan, Eindhoven,
Telef. 6000) werd belin tOt+ aangevangen. De onderzoekin§f€n, oor-
spronkelilk uitsluitend op de productie van licht gericht, kregen weldra
een algemeen karakter, toen besloten werd de zoo nauw aan de gloei-
lamp verwante ontladingsbuizen van allerlei soort, zooals radiobuizen,
röntgenbuizen, gasontladingsbuizen, gelijkrichters, enz., mede op het
programma te zetten. Gedurende de eerste tien jaren werd dan ook
hoofdzakelilk over ontladingsbuizen en de daarin optredende verschiln-
selen zooals gasontladingen gewerkt. Langzamerhand werd de be-
hoefte gevoeld naast buizen ook de bijbehoorende apparaten te ver-
vaardigen, waardoor een groot aantal nieuwe problemen ontstond.

Op het oogenblik bestaat de staf van het laboratorium uit 61 physici
en natuurkundige ingenieurs, 31 chemici en 4l grootendeels electro-
technische ingenieurs. Directeur: Prof. Dr. G. Holsr.

Overzicht der onderzoekingen.

a. Licht. Nadat de studie der gasontladingen tot de ontwikkeling van
natrium- en kwiklampen had geleid, was het evident, dat de vol-
gende stap gezocht moest worden in de richting van de toepassing
van fluoresceerende stoffen, die het in de straling aanwezige U.V.
licht in ziohtbaar licht omzetten, liefst van zoodanige golflengte, dat
een,behoorlijk wit liót wordt verkregen. D,e studie van de fluores-
centie wordt dan ook van groot belang geaót. Ook ander,e m,iddelen
om het lioht der ontladingslampen een goede kleur te geven werden
toegqpast, b.v. ,het towoegen van Cd aan Hg damp. In ver,band

hi,ermede wer.d een reeks van kwesties, die sa,menhangen met het
zien, ,6l,ur m'et de eig,ens,chappen van ons oog, bestudeer,d.

b. Hetradio-onderzoek.
Dlt valt in een aantal afzonderlilke deelen uiteen:
Rad,iobuizen. Door het steeds belangrijker worden van de comÍnu-

nicatie op korte golven, moest bij de dimensioneering van buizen
rekening gehouden worden met den looptijd der electronen en

2.
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and,ere kwesties, die in het omroepgebied een rol spelen. Verder
werd bestudeerd de invloed der fluctuaties van'den electronenstroom,
die een ,geruisch veroorzaken, dat de minimaal waarneembare sig-
naalsterkte ,bepaalt. Secundaire ,emissie wordt in toenemende mate
toegepast, terwijl de electronenemissie der kathode nog steeds be-
studeerd rwordt. De kennis der electronenb,anen tusschen de ver-
schillende electroden is vaak van groot belang.

Radioapparaten. Behalve de studie van s'chakelingen en ftret ge-

bruik van verschdl,lende buistypen in schakelingen, heeft de appara-
tenbouw aanleiding gegeven tot het ontwikkelen van een reeks

onderdeelen zooals spoelen, condensatoren, lekweerstan'den, luid-
sprekermagneten en dergelilke, die interessante' mater,iaalkwesties
met ziCh brachten. Vanciaar de belangstelling voor isolatoren en

halfgeleiders, magnetisch zachte en harde materialen, enz.
Zendel:s en zendbuizen. De problemen zijn hier voor een deel

analoog aan de vooraf genoemde. Daarnaast treden eshter een reeks

moeilijkheden op, di,e een gevolg zijn var lhet veel grooter vermogen,
,dat hier .gebruikt wordt. Bakens, richtingzoekeÍs en dergelilke appa-
raten werden ontwoÍpen.

Voortplanlingskwesties en ander,e theoretische problemen. De
voortplanting der radiogolven werd uitvoerig zoowel theoretiscfr als

experimenteel bestudeend, zoodat een behoorlilk inzicht in verbin-
dingsmogelijkheden is verkregen. Daarnaast is ,een .groot aantal tril-
lingsproblemen opgelost, b.v. het gedrag der r.elaxatietr,illingen.
Verschillende modulatiesystemen werden doorgerekend en vergele-
ken, in het bijzonder de frequentiemodu'latie.

Televisie. Deze bracht de ontwikkeling van nieuwe buizen zooals

de iconoscoop en de BRnuNsche buis mede, die gebauik maken van
electronoptische 'hulpmiddelen, terwijl in de laatste stoffen gebrui,kt
worden, die fluoresceeren,onder invloed van snelle opvallende elec-

tronen. De fluorescentie door electronenstoot en door UV licht vol-
gen verschrillende wetten, ,zoodat hier andere preparaten gemaakt
moesten worden.

Meetinstrumenten. Voor zeer veel metingen in het hoog-frequen-
tie ,gebied zij,n geen meetinstrumenten op de markt verkrijgbaar o[
niet voldoende nauwkeurige. Een belangrijk deel van het onderzoek
wordt ibesteed aan,h,et ontwikkelen van meetinstrumenten en -inrich-
tingen, waarvan enkele ook geleverd worden.
Gelijkrichters. Een van de eerste resultaten van het onderzoek over
gasontladinrgen was de geliikrichter met gloeikathode en edelgas-
vulling. Deze werd voor steeds grootere vermogens en hoogere span-
ningen gemaakt, waanbij naast de emissieprólemen vooral het

c.
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probleem van den terugslag, d.i. een plotselingen stroomdoorgang
in de verkeerde richting van belang bleek. Den laatsten tijd is ook
veel werk verrisht aan seleenrgelilkrichters, waarbi;' door een sper-
laag de eenzij,dige geleiding wordt verkregen. Hierdoor is het
prdbleem der halfgel,eiders sterk op den voor,grond getredren.

Röntg,entechniek. De ontwjkkeling der laahte jaren is hooÍdzakelijk
twee kanten opgegaan. In de eerste plaats werden de ,toestellen

steeds meer geautomatiseerd, zoodat steeds optimaile lesultaten
wor,den verkregen. Daarnaast is m,en naar h,oog,er,e spann ngen tot
één ,millioen volt en meer gegaan. Hiervoor werden buizen ontw'or-
pen, díe in principe uit in serie geschakeld,e bu,izen bestaan, waarvan
,een eerste een dooóoorde anti-kathode heeft, waar,door de elec-
,tronenbundel op de antikathode van de tweede wordt ,geschoten.

Als hoogspanningsbron wor'den condensatoren en speciale gelllk-
rishters in GRrtNncueR-schakeling gebruikt. Zu,lke hoogspannings-
insiallaties heeft men tot 2,5 mill,ioen volt vervaardigd, ,hooídzakeiijk
voor,experim,enten op rhet gebied der kernphysica. Ook w,erden ver-
schillende apparaten voor materiaalonderzoek onfworpen. Een
belangrijk nieuw appaÍaat is de boloscoop, waarm.ede men de plaats
van een vreemd voorv/eÍp, b.v. een kogel, in een lichaam direct kan
bepalen.
Kernphysica. De r,eedrs beschreven apparat,en voor zeer hooge
spann,ingen worden in het laboratorium gebruikt voor h.et onderzoek
van kunstmatig radioactieve stoÍfen. Naast de kernreacties op zich-
zelÍ, bestaat er,inieresse voor m,ogelijke m,edisch.e toepassingen. Het
laboratorium stelt dan ook vaak preparaten als radio-actieve phos-
phor ter beschikking van medici, die h,iermede patiënten willen
behandelen.
A,coustische apparaten. Naast de ontwikkeling van lu,id,sprekers en
microfoons werd de g,eluidsregistratie en -weer,gave uitvoerig be-
studeerd, speciaal het zg. Pnrulps-MTLLER systeem. In den laatsten
tijd werden vele proeven over stereophonie genomen. Ook werden
kwesties, die met hooren samenhan,gen, b,ehandel'd, zooals de
synthese van gelu,id en het hooren van tonen, die physisch niet
aanwezig zijn.
Communicatie-apparaten en -systemen. Naast of in combinatie met.
radioverbindingen worden apparaturen gebruikt, die ons in staat
stellen over een draad of op een draaggolf gelijktijdig een aantal
'gesprekken te voeren. De ontwikkeling van dergelilke systemen en
van .de onderdeelen 'daarvoor als pupinspoelen, filters enz. werd
ernstig ter ,hand gen,omen.

e.

f.

s.

,h. Materiaal-ond,€rzoek. In het laboratorium tbevindt zich een afdeeling
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v,oor materiaal-onderzoek, waar sterkte bepro,evin'g,en, electrische,

m.agnetische en and.ere metin'gen worden verricht terwille van het
keur'en van matenialen. Deze inr,ichtingen worden door het l,aborato-

rdum zelf veelvuldig gerbruikt bij de ontwikkeling van nieuw,e mate-
rialen.

i. Ondenzoek van metalen en tregeeringen. Voor de vele technologische
proc,essen, die .in de fabrieken u,itgevoerd ,worden, is het soms van
belang sp,eoiale metalen of legeerinrgen te gebruiken. Het laborato-
rium beschikt over de noodi,ge ovens, zooals 'w,eerstandsovens en

hoogfreguente ovens om legeedng.en van ,elke soort te kiunnen

maken. Ook voor het sinteren van metaalpoeders is men ingericht.
Het Laboratorium stelt zi,ch ten doel'dooreen uitvoerig onderzoek
op den duur d,e technische eigenschappen der metalen uit hun phy-
sisch,e eigenschappen en hun structumr te kunn'en ,begrijpen en dan
meer systemafisch geschikte comrbinaties te kunnen maken dan nu
het geval is. 

_

k. Isolatoren. Naast de ,metalen wordt over isolatoren gewerkt, mede
oÍn een inzi,cht te krijgen over d,e eischen, die aan chemisctre somen-
stell,in,g en structuur gesteld moeten worden.

l. Halfgeleiders. Met ,hetzelfde doel wordt een uitvoerig onderzoek
over halÍgeleitders verricht, waarvan d,e teohnrische toepassingen b.v.
in den seleen-gelijkrichter van groot belang bleken.

m. Magnetische materialen. In het laboratorium werden nieuwere mag-
neetstralen onrqrikkeld, die de skrkste ,permanente magneten ter
wereld ,op,leverden. Daarnaast magnetisahe zachte mater,ialen, die
'practisCh hysteresevrij zijn, mateilalen met kleine wervelstrooÍrv€r-
\iezen enz. Deze worden in allerl,ei apparaten gebruikt en een studie
v,an deze materialen,\vordt dan ook van groot belang geacht.

5. Naast de opgenoemde punten wordt nog een reeks van kleinere onder-
2sgftln:gen verricht, die gedeeltelijk op chem,isch gebied vallen, doch
vaak een sterken physischen inslag hóben. In groote trekken kan men

zeggen, dat dit laboratorium, dat,oorspronkelijk meer technisch georiën-
teerde onderzoekinrgen aan gloeilanrpen en ontl,adings,buiaen deed en

'daarnaast meer \r/etenschappehlk onderzoek over gasontladin'gen ver-
richtte, nu meer technisch onderzoek onderhanden'heeft op het appaÍa-
ten'gebied, terwijl het wetensdhappelijk onderzoek meer o/p de kennis
van de vaste stof is toegespitst.

13. Laboratorium der N.V. De
Àmsterdam.

1. Het eerste laboratorium werd

Bataafsche Petroleum Maatschappij te

gesticht in t'495. Aanvankelijk gevestigd
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in haar kantoor te 's-Gravenhage werd het reeds spoedig ondergebracht
in een afzonderliy'k gebouw. Dt laÍboratoriu:m werd in 1902 naar Rot-
terdam o'vergebraCht en ten slotte in l9l4 naar Amsterdam vprplaatst.
Sindsdien werd het Laboratorium der N.V. De Bataafsche Éetroleum
Maatschappij te Amster,dam (Bad,huisweg 3, Amsterdam Noord, Telef.
60901, interloc. R. 0213) menigmaal verbouwd en uitgebreid; tenwijl in
l9l4 de personeelb,ezetting ca. 20 man bedroeg, bestond in 1939 ftret

werkzame personeel uit ongeveer 1200 man. rDirecteur: Ir. G. J. L.
CavrËr.

2. De onderzoekingen door het Laboratorium verrioht kunnen op dit mo-
ment in twee groepen verdeeld worden, nl.: 1. die verricht worden in
verband met de directe,belangen van de maatschappi);2. de onderzoe-
kingen, die onder ,zekere voorwaarden verricht urorden ten dienste van
de technische en economi,sche gemeensohap van Nederland, een groep
van onderzoekingen, die eerst na Mei 1940 is geëntameerd.

Op het eerste punt ,is uitvoerig ingegaan in een artikel in het Che-
misch Weekblad van 1939 (p.296). Hierin wor'dt naar voren gebracht,
dat, wat dit punt betreft, 'de taak van het Laboratorium op dat moment
drieledig was geworden. In de eerste jaren brengt het Laboratorium
slechts ad:viezen uit, die betrekking ,hehben op acute ,moeilijkheden in
de bedrijven (service). Na Mei 1940 is door het ontbr,eken van contact
met de overzeesche bedrijven het aantal dezer adviezen vanzelfsprekend
zeer sterk verminderd. De teahni,ek werd door deze ondeuoekingen na-
tuurlijk slechts incidenteel geholpen en al spoedig deed zich de behoefte
gevoelen om door een grondiger en u'itgebreider on'der,zoek rde verwer-
king en de toepassing van aardolieproducten te ,bestudeeren, om Zoo-
doende tot verbetering van bestaande en invoering van nieurwe werk-
wijzen te geraken (,,applied research" of ,,toegepast natuurwetensóap-
pelijk onderzoek"). Onder dit w,erk vallen 5 groote groepen en pro-
blemen.
a. Vraagstukken, verband houdend met de productie (oliegenese, olie-

migratie, olie-opsporing, het brengen van het natuurproduct naar
de aardoppervlakte, enz.).

b. Verwerkingsmethoden der ruwe oliesoorten.
c. Problemen, welke verband ,houden met d,e ,bereiding van de gebrui-

kelilke olieproducten (benrzine, kerosine, smeerolie, enz.) uit de ruwe
olie.

d. Onderzoekingen betreffende de bereiding van zeeÍ speciale oliepro-
ducten of van nieuqve producten.

e. Onderzoekingen inzake ,het verbeteren van olieproducten voor be-
paalde toepassingen en het zoeken naar nieuwe toepassinrgen.
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Vele der in het laboratorium verkregen resultaten werden ook op

semi-technisóe schaal ond'erzocht. Hlerbil w,erd dus nagegaan o[ het
in het laboratorium bereide prod,uct, of de in het laboratorium ingevoer-
de werkwijze, ook voor het fabriceeren respectievelijk toepassen op

fabriekssc,haal in aan'merking kwam.

Onder meer zijn rde volgende semi-technische instal,laties ,in het labora-
torium aanwezig: hydreer- en kraakinstallaties voor de ontwikkeling
van de bereiding van vlieg,benzines; standaardmotoren met verstelbare
compressie voor het onderzoeken van benzines; een installalie om

consistentvetten te bereiden; een mengmac,hine voor het mengen van
asfalt en,minerale bestand'deelen t.b.v. den asÍaltwegenbouw; een com.
plete papiermachine voor de vervaardiging van asfaltpapier; een hoog-
spanningsinstallatie voor de beproeving van transformatorol,iën.

Het 'hier beschreven ,,applied research werk" ,bracht als conseguentie
met zich mee, dat het laboratorium zich meer op zuíver wetenschappe-
lijk terrein (pure research) ging bewegen. Hierrbij werd meerdere malen
de hulp der Llniversiteiten ingeroepen, waarmede dan ook een nauw
contact wordt onderihouden.

De groote uitbreiding van de research, waartoe door de directie be-
sloten was en waarvoor de voolbereidingen reeds getroÍfen waren, werd
,door de gebeurtenissen in Mei 1940 voorloopig onmogelijk gemaakt.
Deze zelÍde gebeurtenissen zijn tevens oorzaak geweest, dat de directie
heeft besloten onder zekere voorwaarden onderzoekingen te laten ver-
richten ten dienste van de technische en economische gemeenschap van
Nederland. Van deze mogelijkheid is door de Nederlan'dsche industrie
in ruime mate gebruik gemaakt. In het algemeen kan worden gezegd,

dat het meerendeel dezer opdrachten bestaaf uit het uitwerken van
ind,ustrieele pr,oblemen van betrekkelijk grooten omvang, waarbij zoowel
jarenlange ervaring als de bijzondere uitrusting van het laboratorium
aan personeel en apparaten van ,doorslaggevend ,belang zijn.

14. Verificatie van 's Rijks Zee.lnstramenten te Leiden.

1. De Verificatie van 's Rilks Zee-instrumenten te Leiden is in het jaar
1883 als zelfstandig instituut gevestigd op d,e Oude Varkenmarkt
18-22. (Telef. 20286). Directeur: Dr. ]. F. Slnrs.

2. Het wetensohappelilk werk bestaat uit:

Ontwerpen, vervaar.digen en keuren van optische stelsels en hiermede

verband houdende onderzoeking'en op het gebied der technische optica;
ontwerpen van een pr'ecisiedrukbalans voor kleine drukken.

5.
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4, In het laboratorium ziin aanwezig:
Apparaten voor keuring van magnetisthe en gyroscopische instru-

menten; apparaten voor kzuring van optische instrumenten en onder-
deelen; riog met collimatoren voor onderzoek van hoekmeetinstru-
menten.

Het laboratorium beschikt over eea goed ingericlhte werkplaats (o.a.
copieer-cirkelverdeelmachine van 100 cm niddelli,n) en een optische
glasslijperij.

5. ook voor derden kunnen onderzoekingen en ijkingen worden verricht,
mits de werkz.aamheden voor eig.en bedrijf dit zonder bezwaar toelaten.
De kosten worden in rekening gebrac.ht.
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IL MECHANICA
(Rupporteur: Prof. Dr. Ir. C. B. Biezeno.)

I. INLEIDING.

Onder Mechanica verstaat men de wetenschap der bewegingen (kine-
matica) en der krachten (dynamica). De dynamica is onderverdeeld in
de statica, welke de geogretrie der krachten en de evenwichtsleer der on-
vervormbaar vaste stoffeni der vervormbaar vaste stoffen en der gassen

en vloeistoffen omvat en in de kinetica, die de uitwerking van krachten
op al deze stoffen bestudeert, rfiranneer er geen evenwicht aanwezig is. Het
Nederlandsche spraakgebruik kent een andere 

- 
in sommige opzichten

niet gelukkige 
- 

onderscheiding, waarbij de mechanica der onv€rvorm-
bare vaste stoffen met theoretische mechanica wordt aangeduid, die der
vervormbare stoÍfen met toegepaste mechanica, en die der vloeistoffen en

gassen met hydro- en aerodynamica.
Het in dezen zin met ,,theoretische mechanica" aangeduide gebied leent

zich uiteiaard weinig tot experimenteel onderzoek, al zíin er wel enkele
gevallen te noemen waar men door het kinematographisch opnemen van
een lichaam dieper inzicht ia zijn beweging tracht te verkrijgen (beweging
van een als ,,vast lichaam" geïdealiseerd vliegtuig). Daarentegen is de

ontwikkeling der toegepaste mechanica en der hydro- en aerodynamica,
die ten nauwste samenhangt met de moderne ontwikkeling der techniek,
nauwelijks zonder experimenteel onderzoek denkbaar.

Gedurende de laatste 25 jaar is dan ook zoowel ten behoeve van zuiver
wetenschappelilk onderzoek als ten behoeve van de toepassingen der
mechanica op den machinebouw, den vliegtuigbouw, den mijnbouw, de

waterloopkunde, den scheepsbouw, enz, een aantal laboratoria ontstaan,
die meestal reeds door hun naam het door hen bestreken arbeidsveld aan-
geven.

1.

. II. INSTITUTEN.

Laboratorium voor Toegepaste Mechanica der Afdeeling Werktuig-
en Scheepsbouwkunde der Technische Hoogeschool.

Aan den leerstoel voor Toegepaste Mechanica der Afd. Werktuig- en

Scheepsbouwkunde is een laboratorium verbonden, dat bekend staat

1.
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onder den naam: Laboratorium voor Toegepaste Mechanica. Het is
ingericht in 1930. Adres: Nieuwe Laan 76, DelÍt; Telef. 1310. Beheer-
der: Prof. Dr. Ir. C. B. BmzrNo.

2. Het werk is zoowel van theoretischen als van experimenteelen aard.
Het theoretisch werk, dat betrekking heeÍt op sterkte- en stabiliteits-
berekeningen van constructies en constructiedeelen is er op gericht,
zoodanige oplossings-methoden (resp. oplossingen) aan de hand te
doen, die met een werkelilk uitvoerbare hoeveelheid rekenwerk tot
veor de techniek rechtstreeks bruikbare resultaten leiden. In verband
daarmee wordt veel aandacht besteed aan iteratieve oplossings-
methoden, waarbil de leer der aan bepaalde differentiaalvergelijkingen
toegevoegde systemen van eigenfuncties een belangrijke rol speelt. De
aard van het verrichte werk wordt het best toegelicht door het boek
,,Technische Dynamik" (C.B.Blrzr,No u. R. GRennnnl, 1939). De in
de laatste vijf jaren verrichte onderzoekingen hebben betrekking op
trillingsvraagstukken en kritische toerentallen van machine-assen,
stabiliteits- en sterkte-vraagstukken met betrekking tot dunwandige
cilinders, doorslagproblemen, twee-dimensionale spanningsvraagstuk-
ken en de daarbij optredende randwaardeproblemen.

Het experimenteele r,r,erk heeft betrekking gehad op mechanisch,
electrisch en optisch spanningsonderzoek. Ook werden een aantal ver-
moeidheidsproeven genomen.

Het ligt in de bedoeling tot een aanmerkelijke uitbreiding van het
laboratorium te geraken, opdat 1 

o. ook beproevingen kunnen plaats
hebben aan werkelijk uitgevoerde constructie-deelen (scheeps-
schroeven, vliegtuigvleugels en derg.),2". de noodige aandacht kan
worden besteed aan mechanische trillingsverschijnselen, die voor de
techniek van steeds grooter beteekenis worden.

Voorhanden zijn een aantal apparaten tot het mechanisch meten van
rekken en spanningen, banken voor statische en dynamische belasting,
een apparatuur tot het meten van wringspanningen met behulp van
zeepvliezen, een apparatuur tot het microscopisch bepalen van ver-
plaatsingen met behulp waarvan statisch onbepaalde constructies kun-
nen worden onderzocht, een apparatuur dienende tot het electrisch
bepalen van de som der hoofdspanningen bij vlakspanningstoestanden,
een bank ter optische bestudeering van vlakspanningstoestanden, en
een aantal demonstratietoestellen.

3.

4.
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Lóoratorium voor Àero- en Hydrodynamica der Technische Hooge.
school.

Aan den leerstoel voor Aero- en Hydrodynamica der Afd. Werktuig-
en Scheepsbouwkunde is een laboratorium verbonden, dat bekend staat
onder den naam: Laboratorium voor Aero- en Hydrodynamica der
Technische Hoogeschool te Delft. Het is ingericht in 1921 . Adres:
NieuweLaanT6, DelÍt; Telef. 1310. Beheerder: Prof. Dr. |. M. Buncens.

In het laboratorium kon in de laatste 5 jaar, door gemis aan voldoende
geschoolde medewerkers, geen eigen zuiver wetenschappelilk experi-
menteel werk worden verricht. Wel is eenig theoretisch wetenschap-
pelilk werk verschenen, o.m. over mathematische problemen verband
houdende met de theorie der turbulente strooming; over de beweging
van kleine deeltles in een viskeuze vloeistof; en over de spannings-
velden samenhangende met dislocaties in kristallen.

De voornaamste technisch-wetenschappeliike onderzoekingen, in de

bedoelde periode verricht, betreffen:
a. ventilatie' van den Maastunnel te Rotterdam (m,odel-onderzoek

1934-1938; berekening ventilatoren 1938; onderzoek van de ven-
tilatoren en de stroomingen in de kanalen van den werkelilken
tunnel l94l):

b. ventilatie van den tunnel te Velsen (model-onderuoek 1937-1939);
c. stroomingen in onderdeelen van pompen (bochten in de toevoer-

kanalen en derg.) voor de Zuíderzeewerken (gemalen te Urk,
Vollenhove en Zeebwg);

d. onderzoek van de strooming in een model van een bochtstuk van
de cavitatietank van het Nederl. Scheepsbouwkundig Proefstation
te Wageningen;
onderzoekingen over het afzuigen van stof uit onderdeelen van
werkplaatsen (in overleg met een der inspecteurs van den Arbeid);
onderzoekingen over de eigenschappen van windmolens (onder-
zoek van den Prinsenmolen te Hillegersberg; van een proefmolen
op schaal rÀ te Delf.t; en windtunnelmetingen aan modellen van
wieken in het laboratorium).

3, Het laboratorium bezit een apparatuur die het mogelijk maakt onder-
zoekingen uit te voeren over het verloop van de strooming in kleine
ruimten, met name in grenslagen langs wanden. Reeds in de jaren

1923-1934 is vrij veel gedaan aan de studie van turbulente
stroomingen met behulp van gloeidraadsnelheidsmeters, en daarbij b,e-

hoorende versterkers-installaties. Gehoopt wordt dat deze onder-

e.

f.
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zoekingen opnieuw op gang gebracht kunnen worden; zij behooren tot
een uiterst belangrijk onderdeel van de, moderne aerodynamica, en
gezegd mag worden dat aanvankelilk in het laboratorium eenig
pionierswerk op dit gebied is verricht.

Het labciratorium beschikt over 4 kleine windtunnels, waarvan de
grootste een luchtstraal levert met een werkzame doorsnede van
I X 1 mz en een maximale snelheid van omstreeks 3g mlsec; deze
tunnel is voorzien van een goed stel balansen voor lift- en weerstands-
metingen. Voorts zijn aanwezig een groot aantal plror-buizen, eenige
Ptror-bolletjes, een vrij groot aantal micromanometers van verschil-
lend type; een verzameling electrische instrumenten voor het werken
met gloeidraadsnelheidsmeters (weerstandsbanken, regelweerstanden,
galvanometers en millivoltmeters, versterkerlampen, condensatoren en
verdere onderdeelen op radiogebied).

Waterloopkundig Laboratorium.

Het waterloopkundig Laboratorium te Delft (onderdeel van de stich-
ting waterbouwkundig Laboratorium) staat in nauw verband met de
Technische Hoogeschool. Het werd opgericht in 1933 als voortzetting
van het sinds 1927 bestaande waterbouwkundig Laboratorium van de
Technische Hoogeschool. Adres: Raam 61; Telef. 139g. Directeur:
Prof. Ir. f. T. Tullsse.

Het Laboratorium houdt zich bezig met experimente"r ord".ro"k op
gebied van waterloopkunde (hydraulica). Meestal geschiedt dit onder-
zoek naar aanleiding van vragen , die rijzen bij het gebruik of bi, het
ontwerpen van waterbouwkundige werken.

De onderwerpen die in de laatste vijf jaar min of meer systematisch
zijn onderzocht ziin in hoofdzaak de volgende:
a. Stroomen van water,

vermogen van kunstwerken voor den doorvoer van water. con-
tractie van den straal bij het begin van buisleidingen. ontstaan van
een watersprong tegen een beloop of tegen een verticalen wand.

b. Golfverschiinselen.
voortplanten, vervormen en dempen van transratiegolven in

kanalen; slingeren van water in schutkolken; dempen van deining
door dammen; dempen van golven door het inblazen van lucht;
opwaaiing; ontstaan, voortplanten en dempen van windgolven;
golfoploop tegen dijken; beschadiging van de bekleeding van dijken

3,

1.
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door golven; golfdruk; transport van vaste stoffen door branding

langs de kust; strandvormen'
c. Transport van vaste stoffen door stroomend water'

Algemeen onderzoek van transport in waterloopen; ontgronding;

neerzetten van zand en slib ín zee- en rivierhavens'

d. Meesleepen van lucht door stroomend water.

Algemeene onderzoekingen; nadeelige invloed bij gemaleni aan-

slaan van automatische hevels'

e. VloeistoÍfen van verschillende dichtheid.
Mengen tusschen twee over elkander stroomende lagen van ver-

schillende dichtheid; beweging van zout en zoet grondwater; dif-

fusie van zouten in grondwater; werking van olie-afscheiders.

van de onder 2 genoemde onderzoekingen ziir. slechts enkele aÍge-

sloten. Verscheidene ziin thans nog aan den gang; andere zullen wor-

den voortgezet; wanneer daartoe gelegenheid is'

De bedoeling is, het systematische onderzoek zooveel mogelilk te

concentreeren op de vijf volgende punten:

Aanval van door varende schepen veroorzaakte golven op de boor-

den van een kanaal; opwaaiing; ontstaan, vervormen, dempen en bran-

den van windgolven; transport van vaste stoffen door stroom in

waterloopen; transport van vaste stoÍÍen door golven langs de kust'

De apparatuur van het laboratorium bestaat in hoofdzaak uit:

inrichtingen voor het meten van waterhoogten, stroomsnelheden,

waterhoeveelheden (debieten), golfhoogfen en golfdruk; pompen en

leidingen voor het laten circuleeren van water (tot 750 liter per

s".onà"); een windgoot, lang 50,.breed 4 m, waarin over een stil-

staande hoogstens 35 cm diepe watermassa een luchtstroom met een

snelheid van 16 m/sec kan worden opgewekt'

De taak van het laboratorium is in de eerste plaats het beantwoorden

van de uit de waterbouwkundige praktilk voortkomende vragen,

althans voor zoover die door den Rilkswaterstaat en daarmed€ over-

eenkomende instanties zijn gesteld. Het uitvoeren van speurwerk kan

in verband daarmede soms belangrijk worden vertraagd, omdat alle

beschikbare .plaats en (oÍ) arbeidskrachten voor het praktijkwerk

noodig zijn. In verband daarmede is ook het aantal publicaties gering;

het blilft beperkt tot twee prae-adviezen voor het internationaal scheep-

vaartcongres, eenige artikelen in het tijdschrift van dat congres, in

,,de Ingenieur" en in ,,PhYsica".

4.
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Laboratorium voor Grondmechanica.

ln 1934 werden door Prof. Ir. A. S. KnvrRltxc BulsrvrRN, als lid van de
Bouwgrondcommissie en tevens ten behoeve van de door hem aan de
T,eohnische Hoogeschool gegeven colleges in de Grondmechanica, een
aantal proefnemingen op grondmonsters verricht. Om de toepassing
van de daarbij gevonden resultaten in de practijk mogelijk te maken
w,erd in verband met het groote .aantal practische vraagstukken in het-
zelfde jaar als onderdeel van de toen reeds bestaande Stichting Water-
bouwkundig Laboratorium,,het,,Laboratorium voor Grondmechanica"
opgericht. Adres: Oostplantsoen 25; Telef. 1399. Directeur: Ir. T. K.
HurzrNcR.

Het doel van'het Laboratori,um voor Grondmechanica is tweeledig, t.w.:
a. het verrichten van wetenschappelijke onderzoekingen op het góied

van de grondmechanica, zoowel ten behoeve van het onderwijs in de
Grondmechanica aan de Technische Hoogeschool, alsmede voor het
beantwoorden van d.e in de bouwpractijk zidh voordoende bouwtech-
nische vraagstukken.

b. het geven vair voorlic,hting en van adviezen ten behoeve van tech-
nische diensten van overheidsinstellingen (Rijkswaterstaat, Provin-
ciale Waterstaat, Gemeentewerken) en van particulieren (architec-
ten, aannemers). Hieruit volgt, dat de aard van het door het
Laboratorium verrichte werk,eensdeels ztriver wetenschappelijk is,
anderdeels dir,ect op de bouwpractijk is ingericht.

Ten aanzien van den omvan,g van ,het wetenschappelilke werk zij
opgemerkt, dat dit zich beperkt tot het verrichten van onderzoekingen
naar de eigenschappen van de ondersc,heidene gronden, voor zoover zij
van invloed kunnen zijn op de gedragingen van bouw- en grondcon-
structies. Vanzelfsprekend is dit onderzoekingsgebied bij dezen zich in
ontwikkeling bevindenden tak van wetenschap niet nauwkeurig aan te
geven.

Wat ,betreft den omvang van het op de bouwpractijk gerichte werk,
beperkt zich dit voornamelijk tot het oplossen van fundeeringsproble-
men (paalfundeeringen, fundeeringen op staal), het beoordeelen van de
standzekerheid van grondwerken (ophoogingen, ingr.avingen), en het
,berekenen van de bil bouw- en ,grondconstructies te verwacht en zet-
tingen.

Aangezien ,de met dit practische werk samenrhangende eigenschappen
van de ondersc,heidene gronden niet volledig bekend zijn, heeÍt het
res'earch werk voornamelij,k tot taak de kennis dienaangaande te ver-
grooten.

2.
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Volle,digheidshalve wordt opgemerkt dat de benoodi,gde fon'dsen

voornamelijk worden verkregen uit de bedragen, welke door de op-

drachtgevers voor de door het laboratorium verleende adviezer V€Í-

schuldigd zlln.

Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation.

De Stichting Het Nederlandsch Scheepsbouwkundi,g Proefstation, ge-

vestigd te 's-Gravenhage, Koningskade 27, beschikt over een zelfstan'dig

proefstation te Wageningen. Het werd geopen,d in Mei 1932 en heeft
in de bijna l0 jaren van zijn bestaan herhaaldelijk belangrijke uitbrei-
dingen ondergaan. Adres: Haagweg 2, Wageni,ngen; Telef. 2391. Di-
recteur: Ir. L. Tnoosr; adj.-directeur: Dr. Ir. W. P. A. veN Lammr'nr'N.

Het verrichte ondetzoek is overw,egend van experimenteelen aard,

hoewel ook vrij veel fheoretisch en analytiscth werk wordt gedaan.

Het doel van het proefstation is in de eerste plaats, om in opdracht

van reederijen, w,erven en ingenieursbureaux proefnemingen uit te

voeren in de zg. sleeptank met varende modellen van sc,hepen en voort-
stuwers, ten einde van geval tot geval te komen tot een binnen het

kader der gestelde opgave zoo economisch mogelijken uitvoeringsvorrp
dezer transportmiddelen. Deze proefnemingen geschieden tegen beta-
ling en de opzet van de Stlchting is, ,dat het Proefstation zich ter zake

zelf bedruipen kan, 'hetgeen in jaren van nor,rnale industrieele bedril'-
vigheid het geval is.

Voor zoover de tijd zulks toelaat, worden onderzoekingen verricht
op het gebied van den scheeps,weerstand en -voortstuwing, de uitkom-
sten van proefnemingen geanalyseerd en met elkaar in verband ge-

bracht en theoretisch onderzoek op dit gebied verricht. De aard van lret

verrichte werk blijkt uit een aantal pu'blicaties in vaktijdschriften en

jaarboeken en in ,het ibijzonder uit een binnenkort te verschijnen hand-

boek op dit gebied, hetwelk door leden van den staf van het proefstation
is geschreven.

De onderzoekingen van de laatste 5 iaren
der op de volgende gebieden:

a. Analyse,der voortstuwingscomponenten
effect bil scheepsmodelproeven.

b. Karakteristieken van voortstuwers.
c. Interpretatie van volgstroommetingen'
d. Invloed van vorm en afmetingen op den

gen en binnenbeurtschepen.
e. Stuureigenschappen van schepen.

bewegen zich in het bijzon-

in verband met het schaal-

2.

weerstand van kustvaartui-
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Een stroomingslaboratorium voolhet onderzoek van propellers en
draagvleugels in caviteerenden toestand (cavitatietunnel), dàt op zijn
gebied het rgrootste ter wereld is, zal binnenkort in bedrijf worden ge-
nomen. In dit verband zullen voor de toekomst theoretisch- en model-
onderzoek van het cavitatieverschijnsel op den voorgrond staan. Verd.er
wordt er thans experimenteel onderzoek verricht op het gebied van de
karakteristieken van roeren, dat in de toekomst zal wor.den voortgezet.

Het proefstation beschikt, behalve over de reeds genoemde sleeptank en
cavitatie-tunnel, over ,de meest moderne werktuigen tot het vervaardigen
van modellen van schepen en voortstuwers en over een uitgebreide
serie speciale meetapparaten voor het verrichten der bovenbeschreven
proefnemingen.

ParaÍfine en houten scheepsmodellen kunnen vervaardigd worden tot
een lengte van 8,- m en witmetalen en bronzen pr,opellermodellen tot
een diameter van 0,50 m, alles geheel in eigen werkplaatsen, die een
modelmakerij, timmerwerkplaats en instrumentmakerij omvatten.

Nationaal Luchtvaartlaboratorium

Het Nationaal Luchtvaartlaboratorium (N.L.L.) is een vooÍtzetting van
den in l9l8 opgerichten Rilksstudiedienst voor de Luchtvaart. Het ver-
richt onderzoekingen van wetenschappelilken technischen aard ,op lucht-
vaartgebied en aanverwant terrein. Adres: Sloterweg 145, Amsterdam
W.; TeleÍ.80880. Directeur: Ir. C. KoNrNc.

Het laboratorium is verdeeld in: (a) vliegtuigenafdeeling, (b) aeroriy-
namische afdeeling, (c) sterkteafdeeling, en (d) materialen aÍdeeling.
De eerste drie afdeelingen houden zich met mechanische problemen, als
in dit hooÍ,dstuk bedoeld, bezig. Tot de werkzaamheden der afd. a be-
hoort: het onderzoek naaï,de stabiliteit, besturing en and.ere eigensc,hap-
pen van het vliegtuig, het bepalen van, de prestaties van vliegtuigen, het
ontwikkelen van meetmethoden, en meet-apparaten. ÀId. b houdt zicih
bezig met stroomings- en weerstandsquaesties (windtunnel onderzoek),
afd. c met h,et onderzoek van de uitwendige belastingen op vliegtuigen,
met het bepalen der in constructies optredende spanningsverdeeling, het
vaststellen van toelaatbare spanningen, en het opstellen van normen.

De uitkomsten van onderzoekingen worden gepubliceerd in de ,,Ver-
handelingen en verslagen van het Nationaal Luc,htvaartlaboratorium"
waarvan tot dusverre l0 deelen zijn versc,henen. Belanghebbenden wor-
den naar deze verslagen verwezen, .daar de ter beschikking staande

4.

5.

6.
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ruimte niet toelaat ook slechts bij benadering de talrijke onderwerpen

op te sommen, die de laatste 5 jaren door het N.L.L., hetzij in opdracht,

hetzij eigener beweging in studie zijn genomen.

3, Als onderwerpen, die in de naaste toekomst in studie zullen worden
g,enomen, knrnnen worden genoem'd:

a. Het on,derzoek naar de aanvankelijke bewegÍngen van vliegtuigen
bij het openen of sluiten van landingskleppen, bij het geven van plot-

selinge r,oeruitslagerl enz; b. de studie van de wend,baarheid van vlieg-
tuigen; c. ,het onderzoek naar de mogelijkheid ter verbetering van het

'gedrag bij vliegen onder grooten invalshoek; d. voortgezet on'derzoek

naar de grootte,der traagheid in de aanwijzing van vliegtuiginstrumen-
ten; e. onderzoek naar 'de beste aanpassing tusschen motorvliegtuig en

zweefvliegtuig bij het tritvoeren van sleepstartsl f. onderzoek naar de

wijze waarop bij het zweefvliegen in thermische luchtstroomen bochten

moeten worden beschreven; g. metingen van ttrrbulente winclstroomin-
gen; h. onderzoek naar den invloed van stuwing en wrijving op de aan-

wijzing van thermometers; i. onderzoek naar de werking van koelers;
j. ontwikkeling van een apparatuur voor het meten van windsnelheden

kleiner dan I m/sec; k. ontwikkeling van een apparatuur om rol en gier'
momenten íij verschillende bewegingen van het vliegtuig te meten;

1. het meten van krachten welke op een in trilling ge rachten vleugel

werken; m. de ontwikkeling van micromanometers met groot meetge-

bied en een van het meetgebied onafhankelilke meetnauwkeurigheid; n.

de berekening van rolsnelheden en versnellingen welke voor bepaalde

vliegtuigen op ,grond van hun sterkte toelaatbaar ziin; o. onderzoek naar

den invloed der voorwaartsche snelheid van het vliegtuig op de grootte

der belasting; p. sterkte-onderzoek van vliegtuigvleugels waaóij de

torsie-stijÍheid voor een groot deel geleverd wordt door den vleugelneus;

q. de berekening van schaalr'ompen; r. een theoretisch ond'erzoek naar

de ,,meedragende" breedte van op bepaalde wijze belaste platen; s. 'het

opstellen van regels voor meshanische gelijkvormigheid waarbij rnet

name aan knik- en plooiingsverschilnselen wordt gedacht; t. het theore-

tisch onderzoek over de stabiliteit van in langs- en dwarsrichting ver-

stijfde cylinderwanden; u. onderzoek naar de sterkte van wanden met

verlichtingsgaten, die op afschuivin'g belast zijn.

4. Het Laboratorium beschikt over een uitgóreide bijzondere apparatuur,

zooals deze vereischt wordt bij het nemen van vliegproeven, Voor m€-

tingen aan den grond en voor het ijken van toestellen, een aantal wind-
tunnels van verschillende afmetingen en met bereikbare windsnelheden
,die varieeren van 23-.81 m/sec; ,een belastingsbok, een installatie voor
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het belasten van proefstukken of vliegtuigdeelen, waarvan de capaci-
teit bedraagt ongeveer 10 ton dwarskracht, 30 ton-meter buigmoment
en 20 ton-meter wringmoment.

Centraal Proefstation der Staatsmijnen in Limburg.

Het Centraal Proefstation der Staatsmijnen in Limburg is gevestigd te
Heerlen; Telef. 4541. Het werd opgericht in 1930. Directeur: Prof.
Dr. F. K. Tn. v,qx IrrRsoN.

De laatste 5 jaren was practisch alle werk gericht op het oplossen van
bedrijfsmoeilijkheden. De volgende onderwerpen op het gebied der
mechanica vallend, kunnen afzonderliik worden genoemd:

Tempegatuurmetingen in de bevriesbuizen bij het afdiepen van
schachten; drukverschijnselen, die optreden bij het drijven van een

horizontalen mijngang; cavitatie-proeven met plaatselijk vernauwde
buisjes.

Ook in de toekomst zal het werk practisch geheel gericht bli;ven op
het oplossen van bedrijfsvraagstukken, Er zalvoorloopig worden voort-
gegaan met cavitatie-proeven van verschillenden aard, tepwijl het
tevens in de bedoeling ligt vermoeidheidsproeven met gekerfde staven
en onderdeelen op verkleinde schaal te verrichten.

4, Als bilzondere apparatuur worde genoemd:

500 tons pers, waarmede proeÍblokken kunnen worden geperst met
max. afmetingen: hoog 100 cm en breed 55 cm; 60 tons pers, v/ààr-
mede proefblokken kunnen worden geperst met max. afmetingen:
hoog 250 cm en breed 50 cm; KrRN-superstroboscoop voor periodische
en aperiodische verschijnselen; LoseNHRusEN-pulsator tot 60 ton
statische en 40 ton wisselbelasting; dilatometer van Lr.nz; microhard-
heidsmeter volgens HanNrrueNN.

8. Natuurkundig Laboratorium der N.V. Philips Gloeilampenfabrieken.

1. Voor den naam, enz., zie onder Natuurkunde No. 12.

2. Op het gebied der Toegepaste Mechanica is door het laboratorium
een tamelijk uitgebreid onderzoek ondernomen over het gedrag van
metalen. Hierbil wordt ernaar gestreefd, inzicht te verkrijgen in den

samenhang der technische eigenschappen van de metalen en hun

legeeringen met de eigenschappen der atomen, waaruit zi) zijn opge-

2.

3.
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bouwd. Hoewel het onderzoek nog in een primair stadium verkeert,
en in .den eersten tiid nog niet groote resultaten te verwachten ziin,
Iilkt het gewettigd dit werk te vermelden, daar de hoop mag worden
gekoesterd, dat men op den dirur bil het zoeken naar nieuwe legee-
ringen voor bepaalde doeleinden. niet meer geheel in het duister zal
tasten en althans eenigermate systematisch te werk zal kunnen gaan.



IIL SCHEIKUNDE
(Rupporteur: Ir. I. Straub.)

I. INLEIDING.

De huidige stand van het scheikundig onderzoek in Nederland is te ken-
schetsen als een vrije samenwerking van zeeÍ vele instellingen. De Univer-
siteitslaboratoria verrichten het zuivere wetenschappeliike werk naast een

onderwijstaak, vele overheids- en particuliere laboratoria verrichten toe-
gepast wetenschappelilk werk naast keurings- en voorlichtingswerkzaam-
heden. De Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek vormt door haar streven om het natuurwetenschappelijk onder-
zoek steeds meer dienstbaar te maken aan het algemeen belang een band

tusschen beoefenaren van zuivere en van toegepaste scheikunde. Enkele
andere groote instellingen vervullen in de samenwerking een belangrijke
rol door het verrichten van bilzondere wetenschappeliike diensten, die

allen ten goede komen (Octrooiraad, Normalisatiecommissie, Instituut
voor Documentatie en Registratuur), een aantal wetenschappelilke ge-

nootschappen heeft deel in het gezamenlilke werk door het organiseeren
van het onderling contact, het uitgeven van wetenschappelilke tijdschriften
en in het algemeen het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.

Deze onderscheiding leidt er toe, in de lilst van instellingen, die op het
gebied der scheikunde werkzaam zijn, de volgende onderverdeeling te
maken:

Universiteiten en hoogescholen.
Centrale Organisatie T.N.O.
RilkslandbouwproeÍstations.
Andere Riikslaboratoria.
Keuringsdiensten van'S/aren.
Boter- en Kaascontrölestations.
Laboratoria van vereenigingen.
Andere particuliere laboratoria.

De korte vermelding voor alle instellingen van het door elk verrichte
scheikundige werk doet zien, dat op bijna alle gebied van zuivere en toe-

A.
B.

C.
D.
E.
F.
G.
H.
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gepaste chemie in Nederland onderzoekingen worden verricht. Het blllkt
vrijwel mogelilk voor de verschillende onderdeelen van het gebied der
chemie, zooals dle bilvoorbeeld in referatenbladen worden onderscheiden,
laboratoria aan te wijzen, waar onderwerpen binnen die rubrieken experi-
menteel bewerkt worden. Voor de zuivere chemie, het universitaire werk,
hangt te dezen opzichte veel af van de persoonlijke voorkeur vàn den
hoogleeraar. Bil de tegenwoordige bezetting der leerstoelen laten de aan-
wijzingen der lilst voor de verschillende deelen van het vak de volgende
globale resumptie toe: binnen de algemeene en theoretische chemie voor
molecuulbouw Leiden, Utrecht en Amsterdam, voor electrochemie Amster-
dam, voor kolloidchemie Utrecht; op het gebied der anorganische chemie:

voor phasenleer en mineralogische chemie Groningen en Delft, voor
analytische chemie Delft; op het gebied der organische chemie: voor syn-
thetisch werk Groningen en Leiden, voor de studie van het reactieverloop,
voor natuurstoffen en voor biochemie Amsterdam, Utrecht, Delft. Voor de

toegepaste chemie worden de door verschillende instellingen verstrekte
gegevens als volgt in rubrieken geresumeerd:

a. Algemeene technologische werkwijzen; Technische Hoogeschool,

Staatsmijnen, Bataafsche Petroleum Maatschappij.
b. Water en afvalwater: Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening,

Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater.
c. Silicaatchemie en bouwstoffen: Technische Hoogeschool, Centraal In-

stituut voor Materiaalonderzoek, Keramisch Instituut T.N.O.
d. Landbouwchemie: Landbouwhoogeschool, Rilkslandbouwproe[sta-

tions, Centrale Organisatie T.N.O.
e. Metallogra[ie: Technische Hoogeschool, Centraal Instituut voor Mate-

riaalonderzoek.
f. Verfwaren: Technische Hoogeschool, Centraal Instituut voor Mate-

riaalonderzoek, Koloniaal Etablissement, Laboratorium der Neder-
landsche Spoorwegen, Chemisch en Verftechnisch Laboratorium.

g. Rubber: Rubberinstituut T.N.O., Koloniaal Instituut.
h. Aetherische oliën: Koloniaal Instituut.
i. Koolhydraten: Aardappelmeelstudiecommissie, Keuringsdienst van

Waren te Alkmaar.
j. Voedingsmiddelen: Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek, Cen-

traal Instituut voor Landbouwonderzoek, Keuringsdiensten van
Waren, Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding.

k. Zuivelproductei: Landbouwhoogeschool, Proefstation voor de Zsível-
bereiding en de Veevoeding.

l. Brood en meel: Station voor Maalderij en Bakkerij.
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Vettenr Technische Hoogeschool, Keuringsdiensten van Waren, Ne-
derlandsche Research Centrale.
VezelstolÍen: Laboratorium voor Technische Botanie der Technische
Hoogeschool, Koloniaal Instituut, Proefstation voor Strooverwerking,
Vezelinstituut T.N.O., Visscherijproefstàtion.
Brandstoffen en petroleumproducten: Technische Hoogeschool, Labo-
ratorium voor Brandstof- en olieonderzoek, Bataafsche Petroleum
Maatschappij, Rijksinstituut voor Brandstoffeneconomie, Gasstichting.
Explosiva en gifgassen: Staatsbedrijf der Artillerie-inrichtingen, Keu-
ringsdienst van 'W'aren te Rotterdam.
Leder en looistoffenr RijksproeÍstation ten behoeve van de Leder-
industrie, Koloniaal Instituut, Visscherijproefstation.
Inkt en reproductietechnieken: Instituut voor Grafische Techniek.

n.

p'

q.

Í.

Deze opsomming doet zien, dat enkele góieden in het geheel niet zou-
den worden bewerkt, en wel zijn dat juist terreinen van groot industrieel
belan,g: anorganische, organische en electro-chemische indusirie, ververij
en organisihe kleurstoffen, gelatine en fotografie. Aan enkele onderwerpen

binnen dez,e gebieden wordt'door de persoonlilke belangstelling van hoog-
leeraren te Delft en te Amsterdam gewerkt, andere vinden ongef'wijfeld
in wetenschappelilke laboratoria van fabrieken d,e ,noodige aandacht, zoo-
dat zich de behoeÍte aan een speciaal overheidsinstituut nog niet sterk
heeft doen gevoelen. Werk op het gebied der mogelilkheid van bescherming
van personen en goederen tegen brand en tegen de gevaren, dle de behan-
deling van scheikundige stoffen medebrengt, wordt door de in de lijst
verm,elde laboratoria niet uitdrukkelijk genoemd en verdient wellicht meer
aandacht dan daaraan tot nu toe gegeven is, al wordt ook op dit gebied

wel door sommige instituten eenig werk verricht (Scheikundig Laborato-
rium der Arbeiddinspectie, Staatsmijnen, Bataafsche Petroleum Maat-
schappij).

Zoo werd in deze enkele pagina's geschetst, hoe in Nederland instellingen
op het terrein der zuivere en toegepaste scheikunde deels onderling ver-
bonden, deels geheel ,op zichzelÍ. staand, een samen,hangen.d geheel vormen,
dat vrijwel,het geheele góied omvat. Delezer, die zijn plaats in dit geheel

inneemt, moge echter beseÍfen, dat een samenhang der instituten, die
slechts door den dunnen draad eener formeele interrelatie gelegd wordt,
geen vruchtbare samenwerking vermag te geven. Een levend geheel ont.
staat pas, indien tallooze persoonlijke verbindingen in stand gehouden en

steeds nieuwe gelegd worden tusschen de vele werkers der verschillende
instituten, indien men voor,elkaars vraagstukken en oplossingen een natuur-
lilke belangstelling heeft en elkaar daarvan ook doet blijken.
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II. INSTITUTEN.

A. UNIvERSITEITEN EN HooGESCHoLEN.

Laboratorium voor Àlgemeene en Anorganische Chemie der Gemeen-
telijke Llniversiteit te Amsterdam.

Het Laboratorium werd opgericht in 1891, en is gevestigd Nieuwe
Prinsengracht 126, Amsterdam. Telef. 51662 en 50030. Directeur: Prof.
Dr. |. A. A. Kerelean.

De onderzoekingen zijn'geschied onder leiding van ProÍ. Dr. A. Smtrs, den

ambtsvoorganger van Prof . Ke rel n m.Zii zijn in drie groepen te verdeelen:

a. Onderzoekingen op het gebied der phasenleer, in het bijzonder in
verband met de theorie der allotropie van A. Sttlrs.

Het physisch-chemisch gedrag werd onderzocht van stoffen welke
in allotrope modificaties voorkomen. Hiervan zijn te noemen de
onderzoekingen over de omzettingen der normale en gedeutereerde
ammonium-halogeniden bij lagere temperaturen; Deze stoffen wer-
den dilatometrisch onderzocht met groote nauwkeurigheid. Hierbij
werd een thermostaat in het temperatuurgebied 0-150o gebruikt,
welker r,egeling met behulp van weerstandsthermometer, galvano-
meter, en photo-electrische cel een zeer hoogen graad van Íràuw-
keurigheid en reproduceerbaarheid bereikte, ,namelijk beter dan
0.001o. Deze temp,eratuurconstanthei,d bleel ook bil langdurige
proeven beh,ouden.

Verder werd door middel van een calorimeter met constante stra-
ling, welker regulatie op dezelfde principes berustte en welke ook
voor processen van lan,geren duur goede resultaten oplevert, de

oploswarmte van de verschillend,e modificaties van zwaveltrioxyde
bepaald, en evenzoo de condensatiewarmte. Dampdrukmetingen

. werden o.a. verricht aan zwaveltrioxyde, p,hosphorpentoxyde, e.a.

Verder meti,ngen van de dielectriciteitsconstante van vloeistoffen
en oplossingen.

b. Ramau-effect onderzoekingen.
Onderzoekingen over het RattnN-effect van diverse anorganische

en organische verbindingen, inclusief metingen van den polarisatie-
toestand van de Re,ineN-lijnen, ten einde de moleculaire structuur
van de onderzochte venbindingen te kunnen bepalen. Daarnaast
zijn en wordeh met deze methode van onderzoek andere problemen
onderzocht, o.a. kwesties van vrije draaibaarh,eid om enkelvoudige
bindingen (o.m. C-C bindingen en organische verbindingen, ena.)
en de analyse van koolwaterstofmengsels.
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Het laboratorium beschikt voor de
onderzoek over eenige spectrografen
uitmeten van de spectra.

c. Röntgenographische onderzoekingen.
De onderzoekingen hebben zich d,e

het gebied van:

laatstgenoemde methode van
en een comparateur voor het

laatste vijf jaar bewogen op

Kristalonderzoek: Tripelnitrieten, ferricyaniden, paraf finen,
dicarboonzuren met gestrekten keten NaCN, K2HgCla . HrO,
NHaHgCl3, NH4CdCIB, systeem HgCI2-HgBr2, SrBr2, allorropie
van P2o5 en so3. onderzoek electrolytisc,h afgescheiden metalen.
Bestu,deering theorie der röntgen- en electronendiffractie.

Loopen,de,onderzoekin g en:
voortzetting onderzoek dicarboonzuren, p2o5 en so3; kristal-

structuuronderzoek aluminiumhalogeniden, seleen- en telluurtetra-
chloride, PBrs; stelsel NaNO2-NaNO3, verbindingen KFeS2,
NaCrS2 en analoga.

Behalve het voortzetten van de onderzoekingen in de verschillende
boven reeds genoemde richtingen ligt het in de bedoeli,ng het onderzoek
van de ultraroodabsorptie- en reflectiespectra ter hand te nemen, zulks
met het oog op de gegevens, die uit deze spectra zij,n aÍ te leiden omtrent
de moleculaire structuur en de constitutie, in bijzonder ook betreffende
de binding van waterstofatomen. In de toekomst ook onderzoekingen
van absorptiespectra in het zichtbare en het ultraviolette spectrum. ook
het onderzoek van reactiesnelhed,en in het bijzonder van gasreacties
zoowel experimenteel als theoretisch is ter hand gen,omen. Verder zullen
onderzoekingen worden aangevat bij lage temp,eraturen (vloeibare
waterstof gebied) o.a. betreffende soortelijke warmten in verband met
de berekening van evenwichtsconstanten en betreffende overgangen.

Installaties voor de bereiding van vloeibare lucht en vloeibare waterstoÍ,
Röntgeninstallatie (Pnures fijnstructuurapparaat).voor kristalstructuur
onderzoek volgens de verschillende methoden (Drerye, scHeRRe,R,
welsseNseRc, SAUTER, Bnnc'c), een oude installatie met mechanische
gelijkrichting. Microphotometer volgens Molr- B, comparateur voor het
uitmeten van spectra.

Kwarts- en glas-spectrograaf, vloeistofspectrograaf van groote licht-
sterkte met opstellingen voor het ,onderzoek van het Ra.nn,qN-efÍect.

Laboratorium voor organische scheikunde der Gemeentelijke tlniver-
siteit te Àmsterdam.

l. Het Laboratorium is gevestigd Nieuwe Achtergracht 129, Amsterdam,
Telef. 54968, 54691, 53523. Directeur: Prof. Dr. f. p. Wleaur.

4.
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Onderzoekingen over pyridinederivaten hebben in het bijzonder betrof-
fen de bereiding der broompyridinen, de magnesiumverbindingen
dezer stoffen en het invoeren van alkylgroepen op de plaats 4 in het
pyridine molecuul. In onmiddellilk verband met'dit werk staan onder-

zoekingen over alkaloiden, syntheses van pelleterine, nicotine en iso-

meren, nornicotine. Deze basen worden ook pharmacologisch onder-

zocht in samenwerking met het pharmacologisch-therapeutisch labora-

torium,
In aansluiting zoowel aan vÍoegere onderzoekingen over heterogene

katalyse als aan het werk over pyridine is gewerkt over de bromeering

en de chloreering van halogeen-benzenen in de gasphase bil tempera-

turen tusschen 25Oo en 600o en over het bromeeren van phenol en van

naphtaleen, waardoor de theoretische inzichten in deze reacties wer-
den verdiept.

De physische eigenschappen van zuivere koolwaterstoffen zijn on-

derzocht in samenwerking met en met steun van het laboratorium der

Bataafsche Petroleum Maatschappij. Methoderr zijn uitgewerkt voor
de bereiding in groote hoeveelheid van een aantal zuivere alkanen,

cyclo-alkanen en alkenen. Synthetisch bereid zijn alifatische, gemengd

alifatische en aromatische koolwaterstoffen met 30-40 C atomen.

Andere onderzoekingen hebben betroffen de stikstofhoudende ver-
bindingen, die voorkomen in kraakdestillaten van californische aard-

olie, de ozonisatie van orthoxyleen en van 1, 2,4 trimethylbenzeen, in

verband met de structuur van den aromatischen ring, het leucanol en

de stikstofhoudende verbindin,gen uit de zaden van Leucaena glauca

Benthan.

Wat de toekomst betreft worden onderzoekingen over koolwaterstof-
fen in verschillende richtingen voortgezet en ook de onderzoekingen

over de substitutiereacties in de gasphase, waarmede onmiddellijk ver-
band houden verschillende onderzoekingen over heterogene katalyse,

sinds lang een arbeidsgebied van dit laboratorium. Ook onderzoekin-
gen over heterocyclische verbindingen, in het bijzonder in de pyridine-
groep en de chinolinegroep en daarmede samenhangende natuur-

producten of producten van pharmaceutisch belang, behooren tot het

werkprogramma van de komende jaren.

Het laboratorium beschikt over een volledige installatie voor het uit-
voeren van micro-analysen volgens de methode van PRrGI-, nll. de

bepaling van koolstof, waterstof, stikstofhalogenen, zwavel, OCHS
groepen, NCHB groepen, micro-hydreering. Apparatuur voor kataly-

tische hydreering. Het laboratorium bezit hooge druk autoclaven met

3.
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toebehooren, die ingericht zijn voor een maximum temperatuur van
4500 bij een maximum druk van 200 atmosferen. Bovendien bezit het
laboratorium verschillende apparaten voor katalytische hydreering bij
geq/one oÍ weinig verhoogden druk. Apparatuur voor het nauwkeurig
bepalen van brekings-indices en soortelijk gewichtsbepaling o.a. een
refractometer volgens PulrRrcu met de daarbil behoorende apparatuur.

Bilzondere apparatuur voor destillatie van vloeistoffen, bestaande
uit VIGREUx kolommen tot een lengte van 2! M met regelbare reflux,
een en ander volgens een constructie van de B.P.M.; een spectograaf
volgens Hu-cER met toebehooren, o.a. waterstoílampen als lichtbron
voor het bepalen van absorptiespectra in ultra-violet; een installatie
voor ozoniseering; een polarimeter met een inrichting voor de bepaling
van draaiend vermogen bij verschillende golÍlengten.

De amanuensis P. .|. Hunens heeÍt zich geheel op de uitvoering der
micro-methoden gespecialiseerd. Fr worden hier dagelilks micro-
analysen verricht, ten eerste ten behoeve van de doctorandi en mede-
werkers van het laboratorium, als ook voor zoover de tijd dat toelaat,
voor andere laboratoria, die wetenschappelijke onderzoekingen ver-
richten. Het laboratorium is n.l. het eenige hier te lande, dat volledig is
ingericht voor de micro-elementair-analyse volgens PRncl en waar
iemand aanwezig is, die in de uitvoering van deze analysen groote
ervaring hee[t.

Laboratorium voor Ànalytische scheikunde der Gemeentelijke Lrniver-
siteit te Amsterdam.

Het Laboratorium was vroeger Laboratorium voor Toegepaste schei-
kunde en werd na 1930 een afzonderliik instituut. Het is gevestigd
N. Achtergracht 725, Amsterdam, Telef. 51442. Directeurr Prof. Dr.
A. H. W. Arr.ru.

Onderzoekingen op het gebied van guantitatieve en gualitatieve spec-
traalanalyse.

Deze onderzoekingen worden voortgezet.

Installatie voor spectografisch onderzoek, fotometer,

Laboratorium voor Propaedeutische Anorganische
meentelijke Llniversiteit te Àmsterdam.

Het Laboratorium is gevestigd Nieuwe Achtergracht
Telef. 51442. Directeur: Dr. E. H. BucHrueR.

polarograa[.

Chemie der Ge-

123, Amsterdam,

3.
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Algemeene richting van onderzoek: kolloidchemie.
'Biizondere onderwerpen: lyotropie; osmotische bepaling der deeltjes-

grootte.

Voor de toekomst: voortgaan in deze ,richtingen.

4. AIs bijzonder toestel is aanwezig een ultracentrifuge (Mnc BntN).

Laboratorium voor Biochemie, Toxicologie en Levensmiddelenleer der

Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam

Het Laboratorium werd opgericht in 1930, en is voortgekomen uit een

afdeeling van ,het Laboratorium voof Toegepaste Scheikunde. Het is
gevestigd Roetersstraat l, Amsterdam. Telef.. 51394. Directeur: Dr.

]. Temrvrtncx Gnoll.

Onderzoekingen over hydrolytische fermenten.

Quantitatieve bepalingen van bloedbestaodd'eelen..

Quantitatieve bepalingen van aminozuren.

3. Deze onderzoekingen zullen worden voortgezet.

t.

Laboratorium v(x)r Physiolo gische Chemie der Gemeentelij ke Llniver.
siteit te Àmsterdam.

Het Laboratorium werd opgericht in 1929, en is gevestigd fonas Daniël

M,eyerplein 3, Amsterdam. Telef. 45528. Directeur: Prof. Dr. B. C. P.

InnseN.

Het wetenschappelijk werk
der vitamines, benevens een

siologisch-chemisch belang.
medeg,edeeld:

heeft betroffen de chemie en de werking
aantal afzonderlijke onderwerpen van phy-
In het kort wordt hiervan het volgende

a. Een methode werd uitgewerkt voor de quantitatieve bepaling van

het aneurine (: vitamine Br). Met behulp van d'eze methode werd

het aneurinegehalte van vele Nederlandsche voedingsmiddelen be-

paald en werd het verbruik in Nederland en de stofwisseling van

dit vitamine onderzocht. Daarbij is o.a. aan het licht gekomen, dat

zwangere vr,ouwen hier te lande vaak een tekort aaa vitamine 81

hebben. In verband met het feit, dat vitamine B1 een bestanddeel is

van een f,erment, de z.g, carboxylase, werden vele onderzoekingen

verricht over deze fermentwerking.
b. Een aantal onderzoekingen werden verricht over vitamine D; over

den invloed van cerealiën op de vitamine D-werking: over het ver-

schil tusschen vitamine D2 en vitamine D uit levertraan in proeven

2.

6.
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bij ratten en kuikens; over de vitamine D-behoeÍte van volwassen
dieren; ,over de gevolgen van vitamine D-deficiöntie (daarbij werd
gevonden, dat bil vitamine D-tekort ni,et alleen rachitis ontstaat,
maar op den duur ,ook bloedingen in het rug,gemerg, die tot ver-
lammingen voeren); over den invloed van den tijd van het jaar op
de behoefte aan vítamine D, en ten slotte over den invloed van het
radium-emanatiegehalte van d.e lucht op het voorkomen van rachitis.
Enkele onderzoekingen over het optredeÍr van blaas- en niersteenen
in verband ,met vitamine A en met andere factoren.
Onderzoekingen met behulp van radioactieve phosphorus over de
phosphorstofwisseling bil normale en bij rachitisc,he dieren; gevon-
den werd o.a. een invloed van vitamine D op de snelheid van den
overgang van anorganische phosphorus in lipoïd-phosphor. Deze
onderzoekingen werden verricht in samenwerking met Prof. Dr. À.
SIzoo, directeur van het Natuurkundig Laboratorium der Vrije
Universiteit.

e. Een aantal afzonderliyke onderzoekingen over uiteenloopende onder-
werpen van physiologisch-chemisch belang, o.a. over resorptie van
koolhydraten, elz,, over de giftigh,eid van aardappelmeel in groote
hoeveelheid, over het vitamine-B complex, over de behoeft,e van het

. organisme aan jodium, over cataract, over den invloed van het zuur-
base-evenwicht van de voeding op de eiwitbehoefte en de behoefte
aan vitamine A, enz.

3. Het w,erk op het omschreven gebied wordt voortgezet en uitgebreid.

4. Bijzondere apparatuur:
een groote Hrlcen kwarts-spectrograaf met toebehooren (o.a. met

electro-photometer); eenige electrische colorimeters en fluorometers;
een groote super-centrifuge met bijbehoorend,e steenen vaten van 500 L.
inhoud; een rattenstal met -+ 1500 ratten voor voedingsproeven; een
V2À-staal indampapparaat voor 100 L,; een groote vacuum-droogstoof.

5. Het Laboratorium werkt nauw samen met het ,,Nederlandsch Instituut
voor volksvoeding" (zie in deze lijst onder ,,Laboratoria van vereeni-
gingen enz.", no. 2).

7. Laboratorium voor Electrochemie der Gemeentelijke Llniversiteit te
Àmsterdam.

1. Het Laboratorium is opgericht in l9l9 en is gevestigd Hoogte Kadi;k
190, Amsterdam, Telef. 524.57. Directeur: Prof. Dr. A. H. W. Arer.r.

2, Wetenschappelilk werk: metingen van het geleidend vermogen van
oplossingen van electrolyten, metingen van dipoolmomenten, onder-

d.
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zoekingen over glaselectroden, polarograÍische metingen, corrosie-

onderzoek, onderzoekingen over electrolyse enz.

De onderzoekingen op de onder 2. omschreven gebieden worden voort-
gezet.

Met het laboratorium is verbonden het Warmtelaboratorium van de

Gem. Electriciteitswerken te Amsterdam, opgericht 1919, alwaar diverse

onderzoekingen geschieden ten behoeve van de industrie te Amsterdam
en als bijzondere apparatuur electrische smeltovens aanwezig ziin.

Laboratorium voor Ànorganische en Physische Chemie der Rijks'
Llniversiteit te Groningen.

Het Laboratorium is opgericht in 1908 en gevestigd Bloemsingel 10 te

Groningen. Telef. 26331. Directeur: Prof. Dr. F. M. |eecen.

In het wetenschappelijke onderzoek zíin dríe hoofdrichtingen te onder-
kennen.
a, Het nauwkeurige physico-chemische onderzoek van de eigenschap-

pen der stoffen bij hooge temperaturen (tot circa 16500 C toe).
Hieronder vallen onderzoekingen van het calorimetrisch, electrisch

en thermo-electrisch gedrag van metalen , zeldzame aarden en legee-

ringen.
b. De studie van de ruimtelijke constitutie en de optische activiteit van

complexe metaalverbindingen. Hieronder valt werk over verbin-

dingen van kobalt, chroom, rhodium en platina met dipyridyl,
alifatische en alicyclische diaminen en aminozuren, en onderzoekin-

gen over deze stikstbfverbindingen zelve,

c. Het onderzoek van den bouw en de kristalstructuur van metalen,

alliages, silicaten en koolstofverbindingen, o.a. met behulp van de

methoden der Röntgenspectroscopie. Hieronder valt werk over

antimonaten, perrhenaten, perjodaten en autenieten'

3. Het werk op de omschreven gebieden wordt voortgezet.

4. Het laboratorium beschikt over het zeer speciale instrumentarium, dat
voor onderzoekingen op deze gebieden noodzakelijk is.

g. Organisch Chemisch Laboratorium der Riiks-Universiteit te

Groningen.

1. Het Laboratorium werd opgericht 15 December 1917. Het is gevestigd

Bloemsingel 10, Groningen. Telef. 26355. Directeur: Prof' Dr. H. |.
BRcxeR.

8.
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2. Structuurbepaling van natuurstoffen, cyclosynthesen met butadieenen,
,,gevuldè" moleculen en hun physische eigenschappen,. quantitatieve
studie van gelijktijdige reacties, sulfanilamiden en hun pharmacologisch
onderzoek, condensaties van diketor,en, enz.

3. Voortzetting van de in 2. genoemde onderzoekingen.

10. Laboratorium voor Ànorganische chemie der Rijks-universiteit te
Leiden.

1. Het Laboratorium is gevestigd Hugo de Grootstraat 27, Leiden. Telef.
26262. Directeur: Prof. Dr. A. E. vnN ARxer-.

11. Laboratorium voor organische Chemie der Rijks.universiteit te
Leiden.

1. Het Laboratoriurn is opgericht October 1901, en is gevestigd Hrgo
Grootstraat 25, Leiden. Telef. 26457. Directeur: Prof. Dr.-1.
Br-RNr<srrra.

2, Het wetenschappelijk weik laat zich onder eenige verschillende hoofden
samenvatten:

a. In de aromatische halogeen-verbindingen kunnen de halog een-ato-
men door den invloed van verschillende groepen bewegelijk worden,
waardoor de desbetrefÍende stoffen in staat zijn zich met andere
verbindingen te condenseeren. De bewegelijkheid van het halogeen-
atoom in halogeen-nitrobenzol leidde aldus tot explosiefstoffen, die
in nauw verband staan met tetryl. Door condensatie van de halo-
geen-nitrobenzolen met hydrazine en gealkyleerde hydrazinen ont-
staan verbindingen, die geschikt zijn om aldehyden en ketónen te
identificeeren. condenseert men hydrazine en zijn derivaten met
esters, in het bijzonder met derivaten van oxaminezure aethylester,
zoo verkrijgt men ook reagentia op de carbonylgroep. Daar verschil-
lende van de verkregen nitro- en hydrazinederivaten een kenmer-
kenden, dikwijls bitteren, maar soms ook zoeten smaak hadden,
werden onderzoekingen ingesteld naar het verband tusschen consti-
tutie en smaak. Naast de reagentia op de carbonylgroep werden
ook stoffen, isocyanaten en nitraminen bereid, die geschikt zijn om
alcoholen en aminen aan te toonen.

b. De lector Dr. I. vAN ALeHEN bestudeerde in het bijzonder de ali-
phatische polyaminen en daarna het verband tusschen constitutie en
kleur bij indigo en zijn derivaten. Onder zijn leiding werd het

de
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onderzoek van aliphatische diaminen uitgebreid, verder werden

onder.zocht de verdringing van groote groepen uit de benzolkern,

de reactie van ScnRoerER en de reactie van WuRrz-FIruc.
c. Geschiedkundige onderzoekingen zijn verricht over'de ontwikkeling

van de chemische techniek, in het bilzonder de Verfchemie, over het

werk van A. P. N. FReNcntmonr en over gebieden uit de orga-

nische chemie.

3. Het werk op de omschreven gebieden wordt voortgezet.

12. Yan 't Hoff.Laboratorium der Rijks-Universiteit te Utrecht'

1. Het Laboratorium is opg,ericht in 1904, en is gevestigd Sterrenbosch 19,

Utrecht. Telef. 10995. Directeur: Prof. Dr. H. R. Knuvr.

De ovenverdieping bevat ,het laboratorium van Prof' Dr' H' R'

Knuyr (sinds lgl6l , de benedenverdieping het laboratorium van Prof.

Dr. f. M. BI;voer (sinds 1939, voorganger Prof. Dr. E. ConeN, sinds

1904).

2. Beneden: (opgave slechts na 1939) Röntgenanalyse van kristallen'

Bovenr Kolloidchemie, speciaal stabiliteitsleer der' hydrophobe kol-

troiden; de bouw der electrische dubbellaag; electrokinetische verschijn-

selen. Voorts rheologische onderzoekingen: thixotropie en dilatancy.

3. Beneden: Directe FOURInR-analyse van willekeurige ingewikkelde

verbindingen met behulp van isom,orp,he vervanging en quantitatieve

intensiteitsmeting. Coöperatieve overgangen. Mechanisme van de ge-

leidbaarheid in vaste stoÍÍen en oplossing.

Boven: Voortzetting van het voorafgaande onder 2. Eindelijkr gel-

bouw. In voorbereiding bovendien: onderzoekingen over den achter-

grond der flotatie.

4, Benedenr volledige Röntgenapparatuur voor poeder, draaikristal, Laur,

SeUreR en WeISSTNBERG opnamen. Integreerende microfotometer vol-

gens principe van RoBIi.tsoN.

Boven: tlltramicroscopie, polarographie, photometrie, electrodialyse.

13. Laboratorium voor organische chemie der Riiks,universiteit te

Utrecht.

l. Het Lóoratorium is gevestigd Croesestraat 79, Utrecht. T'elef. I1106.

Directeur: Prof. Dr. F. Köcl.
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2. Hetwetenschappelijk werk heeft in hoofdzaak betroffen:
a. De werking van groeistoffen, hare physische en chemische eigen-

schappen, bepahngsmóthoden, organisch-synthetische methoden;
b. Onderzoekingen,over kanker.

3. Voortzetting van het werk op de omschreven gebieden.

1rÍ. Laboratorium voor Physische Chemie der Technische Hoogeschool
te Delft.

l. Het Laboratorium is gevestigd Westvest 9, DelÍt. Telef. 941. Directeun
Prof. Dr. W. G. BuRceRs.

2. Onderzoekingen op het gebied der fotographie, electrochemie en phasen-
leer onder leiding van Prof. Dr. W. Rrmoens, daarna ond,er leiding
van diens ambtsopvolger Pro[. BuRceRs in de onder 3. genoemde
richtingen.

3. Structuurond,erzoek van vaste stoffen, metalen (plasticiteit, rekristalli-
satieverschijnselen, electronenemissie-verschijnselen ) .

4. Apparatuur voor onderzoek met Röntgen- en electronenstralen. Photo-
graphische toestellen.

15. Laboratorium voor Anorganische Scheikunde der Technische Hooge-
school te Delft.

1. Het Laboratorium i. g"rr"rtigd Westvest 9, Delft. Telef. 1136. Direc-
teur: Prof. Dr. F. E. C. ScnennrR.

2. Onderzoekingen op an,organisch-chemisch gebied.

3. Voortzetting van het onder 2. genoemde werk.

16. Laboratorium voor Organische Chemie der Technische Hoogeschool
te Delft.

l. Het Laboratorium is gevestigd Westvest 9, Delft. Telef. 740. Directeur:
Prof. Dr. Ir. P. E. VeR«RoE.

2. Onderzoekingen op organisch-chemisch g-ebied, welke betroffen:
Synthese van glyceriden, phosphatidezuren, phosphatiden e.d.; onder-

zoekingen over nieuwe zoetstoffen en nieuwe locaalanaesthetica; syn-
these van indolen en omleggingen in de indool-chemie; nieuwe synthese
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van furanen; onderzoekingen aangaande de structuur van het naphtha-
leen; onderzoekingen over de vetstoÍwisseling.

4. Het laboratorium beschikt over een installatie voor precisie-metingen
van verbrandingswarmten.

17. Laboratorium voor Chemische Technologie der Technische Hooge-
school te Delft.

I. Het Laboratorium is gevestigd Westvest 9, Delft. Telef. 687. Directeur:
Prof. Dr. A. M. A. A. SrrcrR.

2. Onderzoek op het gebied der algemeene chemisch technologische be-
werkingen, zooals destilleeren, verdampen en kristalliseeren, isomeri-
satie en polymerisatie, hydrogèneeren, alkyleeren en nitreeren, de toe-
passingen dezer bewerkingen bii industrieele processen en de speciale
technologie van de aardolie, de suikers, reukstoffen, kleurstoffen, de

ververij en drukkerij.

3. Voortzetting van de onderzoekingen op de sub 2. genoemde gebieden.

4. Machinelaboratorium, waar onderzoekingen op semi-technische schaal
kunnen worden verricht op het gebied van destillatie en verdamping,
gisting, suikerwinning en -raffinage, en dergelijke.

18. Laboratorium voor de Technologie van Oliën en Vetten der Techni-
sche Hoogeschool te Delft.

l. Het Laboratorium is opgericht in 1918, en gevestigd Westvest 7, DelÍt.
Telef. 887. Directeur: Prof. Dr. A. M. A. A. SrecrR.

2, a. Physisch en chemisch onderzoek van oliën, vetten, ver.ven, lakken
en vernissen, van de grondstoffen, die daarbij in aanmerking komen,

als ook van nieuwe eindproducten, die aan de markt ziln.
b. Het zoeken naar en het onderzoeken van stofÍen en procédé's, die

mogelilk in 'de toekomst van belang kunnen zijn voor de techniek
of de industrie.

c. Het aanpassen van bestaande procédé's aan de behoefte van het
oogenblik.

3, Getracht wordt, op het voetspoor van de tot nu toe bekende methoden
en opgedane ervaringen wegen te zoeken naar nieuwe procédé's en

producten op het gebied van de oliën-, vetten-, enz. industrie.



19. f-aboraforium voor
Delft.

1. Het Laboratorium is

Telef. 434. Dftecteur
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Microchemie der Technische Hoogeschool te

gevestigd De Vries van Heystplein 2, DelÍt.
Ir. H. GRavrsrrrN

2. Microscopisch-chemische' en quantitatief microchemische onderzoekin-
gen.

20, Laboratorium voor Ànalytische Scheikunde der Technische Hooge.
school te Delft.

1. Het Laboratorium is opgericht in 1923, en ís gevestigd De Vries van
Heystplein 2, DelÍ.t. Telef. 477. Directeur: Prof. Dr. P. KensrnN.

2. In de afdeeling van Prof. KensrEN geschieden onderzoekingen ter ver-
betering van de anorganische analytische met,hodiek. Bijzondere aan-
dacht heeft het aantoonen en bepalen van sporen-elementen, dit in
overeenstemming met ,de gebleken belangrijkheid, zoowel voor het
Ievend organisme als voor de industrie. Tevens wordt het werk van
Prof. KansrBN's ambtsvoorganger, Prof. Dr. Ir. H. rrR MEULeN, voor
een deel voortg,ezet.

In de afdeeling van Prof. Dr. Ir. C. f. vaN Nreurve,NeuRc ziin de
- laatste jaren in hoofdzaak bestudeerd microdruppelreacties, onder meer

ten behoeve van de samenstelling van de ,,Tables o[ Reagents for
Inorganic Analysis"; verder werk over semi-micro-gravimetrie.

3. Het instrumentarium wordt geleidelijk uitgebreid.

21. Laboratorium voor Technische Botanie der Technische Hoogeschool
te Delft.

1. Het Laboratorium is opgericht in 1917, en gevestigd Poortlandlaaí 67.
DelÍt. Telef .341. Dtuecteur: Pro[. Dr. Ir. Q. varu lrensox ]n.

Gepubliceerde on.derzoekingen hebben in hoofdzaak betroffen het ont-
staan, den groei, den bouw en de eigenschappen van de verschillende
plantaardige celwanden en celwandstoffen.

Onderwerpen, waaraan thans g,ewerkt wordt, zijn; vewaardiging van
cellulose, papier en kunstzijde uit Ned. Indische houtsoorten, prakti-
sche en theoretische studiën over drogen door middel van een verstui-
vingsapparaat van oplossingen en van suspensies, onderzoekingen over
dichroïsme van anisotrope filmen, de physische en chemische eigen-

2.

3.
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schappen van verschillende foliën, onderzoekingen over plantaardige
diastasen, studiën over de structuur var, zetneel, versuikering van

stroo, bereiding van celstoÍ uit nieuwe grondstoffen, onderzoekingen
over de natuurlijke humusvorming in het plantenrijk, studiën over het

ontstaan van celwanden.

Een semitechnisch apparaat voor het verspinnen van viscose, eeD VeÍ-

stuivingsapparaat volgens KRRusr, een met stoom gedreven super-

centrifuge, een'semi-technisch apparaat voor looiextract-bereiding, een

complete installatie voor de vervaardiging van celstof en papier, een

houtmicrotoom, vele verkleinings-, destillatie- en filtreerapparaten.

In het laboratorium is een zeer uitgebreide verzameling van economische

plantenproducten aanlvezig en ook vele producten van dierlilk€D oor-
sprong, terwijl in den Cultuurtuin en de daarbil behoorende planten-
kassen de voornaamste cultuurgewassen uit de wereld voorkomen.

22. Laboratorium voor'Organische Chemie der Landbouwhoogeschool te

Wagettittgen.

Het Laboratorium is g,evestigd Heerenstraat 16, Wageningen. Telef.
2937.Tiidell;k beheerder: Pro[. Dr. H. f. C. Teuonloo.

De beheerd er zal in voorkomende gevallen gaarne van advies dienen.

2í. Laboratorium voor Physische en Kolloid-Chemie der Landbouwhooge,
school te Wageningen.

1. Het Iaboratorium is gevestigd Heerenstraat20 te'Wageningen. Telef.
2403. Directeur: Prof. Dr. H. ]. C. TrNnel-oo.

De beheerder zal in voorkomende gevallen gaarne van advies dienen.

24. Technologisch Laboratorium der Landbouwhoogeschool te Wage-
ningen.

Het Laboratorium is gevestigd Heerenstraat 21, Wageningen. Telef.
2638. Directeurr Dr. Ir. R. VenscHUUR. Het Laboratorium werd aldaar
gevestigd in 1922, en was tevoren ondergebracht in het Landbouw-
kundig Laboratorium.

Nadat twee toestellen geconstrueerd waren, waarbij een voor houtver-
koling bij temperaturen van omstreeks l0O0o C, werden verschillende

houtsoorten onderzocht. Verder werden onderzoekingen verricht met

betrekkrng tot het impregneeren, zoowel van levend als van dood hout.

1a.

5.

1.

2.
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3. Proeven zijn in gang in verband met enzymen- en vitaminegehalte van
vruchten- en groentenconserven. Onderzoekingen worden uitgevoerd
over conserveeringsmiddelen en hun opsporing, zoomede de corrosie
van blik.

De meeste dezer onderzoekingen zijn niet afgesloten en worden
voortgezet.

4. Een polarimeter met voorgebouwden spectroscoop, houtverkolings-
oventjes, gelometer van Bt-ootvt.

B. CeNTRALE ORcaNrsATrE vooR ToecEpAST
NlruuRwETENScHAppELrJK O N D ER z oE K.

De Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk On-
derzoek heeft tot taak de uitvoering van de Wet op het Toegepast Natuur-
wetenschappelijk Onderzoek van 1930. De werkzaamheid der Centrale
Organisatie en der verschillende onder haar ressorteerende instellingen
ligt op zeer verschillend gebied van toegepaste wetenschap. Verscheidene
dezer instellingen waren vroeger op zichzelf staande instituten, die thans
bii T.N.O. in beheer gekomen zijn. Daardoor staat nu al dit werk onder
eenzelf de wetenschappelilke generale leiding. De samenwerking en werk-
verdeeling tusschen de laboratoria, de verplaatsing of uitbreiding van werk,
het contact met regeeringsinstanties, met de universiteiten, met industrieele
en particuliere lichamen en het totale financieele beheer, dat is tezamen het
geheele beleid der overheidsbemoeiing op deze gebieden, wordt naar de-
zelf.de beginselen gevoerd. Van alle organen zijn er slechts een deel, waàr-
over in dit hoofdstuk bijzonderheden behoeven te worden gegeven. Som-
mige andere worden in de desbetreffende hoofdstukken ,genoemd.

De Organisatie is ingesteld in 1930, en gevestigd Willem Witsenplein 6
te 's-Gravenhage, Telef . 776492, Ook het Gemeenschappelijk Bureau van
de Organisatie is daar gevestigd. Tot nog toe zijn de volgende hoofdafdee-
lingen gevormd: de Technische Afdeeling, de Nilverheidsorganisatie en de
Voedingsorganisatie, van welke de laatste twee veel werk van scheikun-
digen aard laten verrichten.

A. Nijuerheidsorganisatie T.N.O.

De Nederlandsche Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk
Onderzoek ten behoeve van Nijverheid, Handel en Verkeer (Nijverheids-
organisatie T.N.O.) is ingesteld in 1934. Tot nog toe werken onder haar
de volgende instellingen, wier werk geheel of gedeeltelijk op het gebied der
Scheikunde ligt.
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1. Stichting Centraal Instituut voor Materiaalonderzoek (C.I.M.O.).

t. De Stichting werd opgericht 13 September 1929 als Stichting voor
Materiaalonderzoek. Zii is gevestigd Lange Kleiweg bij Delft (gemeen-

te Rijswijk), Telef. Delft 2273. De afdeeling Metalen blijft gevestigd

Nieuwelaan 76, Delft, (Telef. Delf.t 2490) en de afdeeling Hout
Poortlandlaan6T, Delft (Telef. Delft 341). Directeur: Dr. C. A. Loenv
oe BRuvN.

Onderzoekingen op het gebied van cörrosie, bescherming tegen corro-
sie, onderzoek van verven en deklagen, buisbescherming en kabelbe-

scherming tegen corrosieve invloeden, oliën toegepast in de verfindu-
strie, corrosie van staal in zeewater,gewapend metselwerk,hydraulische
bindmlddelen en beton, onderzoek van baksteen en straatklinker, kalk-
zandsteenklinker, vuurvaste materialen, verwering van metselwerk,

rijwielbuizen, aantasting en scheurvorming bij stoomketels, microsco-

pisch, metallografisch en analytisch metaalonderzoek, onderzoek van

zinkdeklagen, onderzoek van gieiiizer, van kettingen, onderzoek van

hout, bescherming tegen schimmelaandoening, conserveering, cr€oso-

teeren van hout, instrumentenkeuring, touw.

Loopende 
'onderzoekingen liggen op het gebied van de metalen, verf,

corrosie, hout en bouwsto[fen.

Instrumentarium:

Groot cameramicroscoop RelcuERr MeA; universeel metaalmicroscoop
RrrcHeRr MeF; apparaat voor gelijktijdige bepaling van zuurstof, wa-
terstoÍ en stikstof in staal (Srnöur-elN); RocxwelL-apparaat; BntNell-
pers.

2. Instituut voor Grafische Techniek. Proefstation voor de Grafische
Industrie.

1. Het Proefstation werd opgericht funi 1939 en is gevestigd Dintelstraat
15, Amsterdam, Telef. 95531. Directeur: ]. LeeltHuts'

2, Het wetenschappelijk werk richt zich op problemen der grafische in.
,dustrie. Aangevat werden: onderzoek en verbetering van rubberrollen
en specierollen; onderzoek van eischen te stellen aan drukinkt; onder-
zoek van chemisch-physische vraagstukken op het gebied der chemigra-
fische reproductie-methoden.

Door de oorlogsomstandigheden werd na Mei 1940 hooÍdzakelijk
gewerkt op het gebied van vervangingsstoÍfen voor de grafische in-
dustrie.

3.

4.
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voortzetten van de onder 2. genoemde onderzoeking"n. G"l"rd"liik"
uitbreiding van het werk op het aangewezen gebied.

Instrumentarium:
Proefsnelpers Planeta Front; apparaat ter bepaling van droogtijd

drukinkt op papier. Een lokaal wordt op constante relatieve vochtigheid
gehouden; deze is variabel van 40 tot 100 /o rel. Hardheidsmeter voor
plastische materialen van HoExsrRA; ScHoppER-apparaat voor de be-
paling van de breeklengte van papier, tevens voor de kleefkracht van
lilmlagen.

Vezelinstituut T.N.O.

Het vezelinstituut werd opgericht in November l9l9 als Riyksvoorlich-
tingsdienst ten behoeve van den vezelhandel en de vezelnijverheid
(Rilksvezeldienst). Het instiruut heeft tot )uli 1941 geressorteerd onder
het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, en is toen in
beheer overgedragen aan de Nederlandsche Organisatie voor Toege-
past Natuurwetenschappelilk Onderzoek ten behoeve van Nijverheid,
Handel en Verkeer. Het is gevestigd Miinbouwstraat l6a, Delft, Telef.
9"3íDkecteur (wnd.): Ir. R. Smrr.

Het wetenschappelijk werk wordt gekenschetst door de opsomming van
voltooide onderzoekingen op verschillend gebied:
a. Textiel. Verband tusschen de sterkte van garens en de sterkte van

daaruit vervaardigde weefsels; chemische aantasting van naaigarens
bij het wasschen; invloed van licht, zuurstof en wàrmte op de houd-
baarheid van verschillende garens (speciaal lava-jutegarens); in-
vloed van de binding op de duurzaamheid van weeÍsels bij het was-
schen; invloed van het matteeringsmiddel op de aantasting van
kunstzijde.
Papier. Invloed van dierlijke oppervlaktelijming op de eigenschap-
pen van, papier; duurzaamheid van papieren van verschillende
samenstelling.
Vlas. Machinaal drogen van vlas; het vlasroten.
Wasch, Aantasting van linnen en katoen door oplossingen van
natriumhypochloriet van verschillende concentratie en van verschil-
lende temperatuur.
Diversen. Bereiding van vervangingsvezels uit inheemsche grond-
stoIfen.

In verband met dit werk werd gezocht naar verbetering van de me-
thoden van onderzoek, in het bilzonder die voor de kwaliteitsbepaiing
der producten.

c.

d.

e,
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Over de toekomstige ontwikkellng van het werk onder het beheer der

T.N.O. kunnen nog geen liilzonderheden worden medegedeeld.

Uitgebreide apparatuur voor papier- en textielonderzoek, benevens een

semi-technische installatie voor het biologisch roten, chemisch ontslui-

ten, braken en zwingelen van vlas en andere bastvezels.

Proefstation voor de Waschindustrie.

Het Proefstation werd opgericht in 1937, en is gevestigd: Mijnbouw-
straat 16a, Delfd, TeleÍ.934. Directeur (wnd.): Ir. R. Srutr.

Onderzoekingen, die een beeld geven van het gebied, v/aarop gewerkt

wordt zijr. de volgende:'
De reiniging, de tint, de sliltage en het aschgehalte van waschgoed.

De mogelilkheid om zonder zeep te wasschen; de slijtage van katoenen

weeÍsels met verschillende bindingen in de wasch; de aantasting van

gematteerde kunstzijde door het wasschen en door het licht; pH metin-
gen van oplossingen van waschmiddelen in verschillende concentraties

en bij verschillende temperatureni onderzoekingen op aanvraag van de

leden en van anderen, welke in hoofdzaak bestaan in onderzoek van

beschadigd waschgoed, onderzoek van water, wasch- en bleekmiddelen,

het uitvoeren van slijtageproeven.

In de toekomst mag een voortzetting van het researchwerk als boven

aangegeven worden verwacht. In verband met de bijzondere tijdsom-

standigheden worden op het oogenblik voornamelijk onderzoekingen

uitgevoerd naar de toepassing van de thans beschikbare waschmidde-

len. Verder vindt het verrichten van onderzoek op aanvraag en het

geven van adviezen normaal voortgang.

Het Proefstation is in het bezit van een proefwasscherij, bestaande uit
een waschmachine, een centriÍuge, een mangel en een kalk-soda-

wateronthardingstoestel. Verder bezit het eenige laboratoriumwasch-

machines, een BecxmaN pH meter en,een Blancometer voor het bepalen

van de witheid van weefsels.

Het Proefstation geniet een subsidie van de Nijverheidsorganisatie

T.N.O. De resultaten van de onderzoekingen zijn neergelegd in een

aantal Mededeelingen, welke aan de leden en donateurs van het

Proefstation werden toegezonden. De leden en donateurs van het

Proefstation zijn tot geheimhouding van den inhoud der Mededeelin-

3.

4.
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gen verplicht. Publicatie der Mededeelingen in welken vorm ook, hetzii
in zijn geheel, hetzij in uittreksel, is verboden. Lid van het proefstation
zijn alle leden van den Bond van lVaschindustrieelen en van den R.K.
Nat. Bond van Waschindustrieelen.

Rubberinstituut T.N.O.

Het Rubberinstituut T.N.o. werd opgericht in l9l0 als Rijksvoorlich-
tingsdienst ten behoeve van den Rubberhandel en de Rubbernijverheid
(afgekort Rijksrubberdienst). Het werd in l94l voortgezet als Rubber-
instituut onder de Nijverheidsorganisatie T.N.o. Het is gevestigd
Poortlandlaan 67, Delft, TeleÍ.533. Directeun Prof. Dr. Ir-. A. veN
Rossem.

De taak van het Instituut is voorlichting te geven aan de rubberindu-
strie, den rubberhandel en aan gebruikers van rubberartikelen. Voor
het vervullen van deze taak moet het Instituut voortdurend research-
werk verrichten, ten einde een dieper inzicht te krijgen in tal van pro-
blemen, verband houdende met de rubbertechnologie, het gebruik van
rubberartikelen, hunne keuring en hunne vervanging door kunststoffen.
Het algemeen wetenschappelijk werk heeft betroffen: analytisch-chemi-
sche onderzoekingen betreffende ruwe en gevulcaniseerde rubber: de
bepaling van koper, van mangaan, van gaszwart, van oxydatieproduc-
ten; de vulcanisatie van rubber: theorie van het vulcanisatieproces, de
versnelling door arseenverbindingen, de vulcanisatie van gutta-percha;
mechanische en physische eigenschappen van ruwe en gevulcaniseerde
rubberr plasticiteit, scheurvastheid, elastische nawerking, zwelling, aan-
tasting door ozon; onderzoekingen betreffende toepassing van rubber-
artikelen: houdbaarheid, duurzaamheid en bewaringsvoorschriften,
ballonstof, gasmaskers, gaskleeding; onderzoekingen in verband met de
vervanging van rubber door andere stoffen: regeneraat, synthetische
rubber, thiokol en stamikol

De onder 2. genoemde onderzoekingen worden voortgezet, in het bij-
zonder die over oxydatieproducten, versnellers en anti-oxydantia en over
vervangingsmiddelen. Het plasticiteitsonderzoek vergt de nauwkeurige
meting van t-D-relaties, waarvoor een rotatie-plastometer is aange-
schaft.

Mengwalsen, kalander, spuitmachine, vulcanisatieketels, oliebad-instal-
latie voor vulcanisatie; voorts apparaten voor het verrichten van di-
verse mechanische en physische onderzoekingen, waartoe behooren:
scsopprR-dynamometers, GeeR-ovens en BteRrR-Davrs-bombe voor

2.

3.

4.
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versnelde duurzaamheidsproeven, apparaat voor de aantasting van rub-

ber door ozon, apparaat voor de bepaling der gasdoorlaatbaarheid,

apparaat voor drukproeven, talrijke plastometers (gewone plastometer,

balans-plastometer van HOExStRA, stoom-plastometer van HOexSrRn ) .

Keramisch Instituut T.N.O.

Het Keramisch Instituut T.N.O. heette vóór l94l: ,,Rijksproefstation en

Voorlichtingsdienst ten bate van de Klei- en Aardewerkindustrie" (af-

gekort Rijkskleiproefstation). Dit was in 1921 opgericht als Rijksschool

voor de Klei- en Aardewerkindustrie en daaraan verbonden Proefsta-

tion en Voorlichtingsdienst. Op I |anuari 1932 is de Riikskleischool

opgeheven en bestaat sindsdien de instelling uitsluitend als Proefstation

en Voorlichtingsdienst. Het Instituut is gevestigd Lange Tiendeweg 79,

Gouda, TeleÍ. 3156. Directeur: Dr' F. W. HlsscnnnnÖllrR.

De volgende onderwerpen ziir, bewerkt:

Onderzoek van methoden voor het uitdrukken van de plasticiteit van

klei in een quantitatieve maat; de uitwisseling van kationen bij Neder-

landsche kleisoorten; onderzoek naar de bruikbaarheid van de Areo-

metei-methode voor de bepaling van korrelgrootten in grond; corrosie

van het wapeningsij zer in gewapend metselwerk; onderzoek over de

physische en chemische verschijnselen, die optreden bil het blauwstoken

van dakpannen; verweering van metselwerk door zoutenl onderzoekin-

gen over de rattlerproef voor straatklinkers; bestrijding van gelen en

groenen uitslag, veroorzaakt door.vanadiumverbindingen in gele Lim-

burgsche steenen; onderzoek naar de oorzaken van roode efl rose V€f-

kleuringen op gele Limburgsche steenen; onderzoek naar de waterdoor-

lating van baksteenmuren; systematisch ondetzoek naar physische,

chemische en mineralogische structuur van de meest voorkomende

typen Nederlandsche baksteenkleisoorten; uitwerking van een methode

voor de bepaling van kwarts en veldspaath in sterk verontreinigde

(baksteen ) kleisoorten.

3. In bewerking ziiw
Corrosie van gewapend metselwerk; waterdoorlating van baksteen-

muren; onderzoek van Nederlandsche kleisoorten; onderzoek betref-

fende toepassing van cerium-oxyde in glazuren; koolzuurvrije o[ -BfIDe

glazuren voor lage temPeraturen.

4. Sllb- en sedimentatieapparaten voor klei-onderzoek; met kolen ge-

stookte proefovens; groote electrische oven tot 12000 met geheel auto-
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matische programregelaar; electrische ovens voor Segerkegelbepaling
en bepaling van verweeking onder druk van vuurvast materiaal; pyro-
meters van verschillende typen; kollergang, slagmolens, walsen e.d.
maalwerktuigen; diverse kleibewerkings- en mengmachines (o.u.

EtRtcn-menger), kleirasp, bedrijfs- en laboratorium-strengpers.

B. Voedingsorganisatie f.N.O.

De Nederlandsche Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk
Onderzoek ten behoeve van de voeding (Voedingsorganisatie T.N.O.) is

ingesteld in 1940. Tot nu toe werken de volgende instellingen onder de
Voedingsorganisatie.

1. Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek (C.I.V.O.).

1. Het Instituut werd opgericht in 1940 en is gevestigd Catharijnesingel
59, Utrecht, Telef. 21703. Directeur: Dr. M. veN EereleN.

Onderzoek naar de waarde van verschillende natuurproducten en [a-
brikaten voor de voeding van den mensch (vitamines, verteerbaarheid,
biologische waarde van eiwit, schadelijkheid). Invloed van en verbete-
ring van fabricage-methoden.

In het bijzonder werden reeds over de volgende onderwerpen onder-
zoekingen verricht: de biologische waarde van aardappeleiwit; de
fabricage van carotinerijke gelei; de antiscorbutische werking van keto-
gulonzure methylester bij mensch en dier; het phasinegehalte van
erwten en boonen (chemisch en biologisch); de invloed van kunstmatige
droging op het enzymgehalte (amylase en proteinase) en vitaminege-
halte (vitamine 81 en E) van graan; het carotinegehalte van kunst-
matig gedroogd gras; samenstelling en verteerbaarheid van brood;
werking van tocopherol bij manneli;'ke ratten; de chemische bepaling
van carotine in plantaardig materiaal.

De volgende onderwerpen zijn in bewerking: de vertering van ver-
schillende soorten zetmeel door zuigelingen; de resorptie van carotine
door den mensch; onderzoekingen over de synthese van ascorbinezuur;
phosphaatbepaling in voedingsmiddelen; contröle van de fabricage van
aardappelbakpoeder.

Coördinatie Commissie T.N.O. Tuinbouw.

Deze Commissie is ingesteld in 1941.

Onderzoekingen worden verricht door Ir. I. H. M. vAN STuIvENBERG

5
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over het bewaren van aardappelen en fruit, in samenwerking met de
Stlchting Instituut voor Onderzoek op het gebied van Verwerking van
fruit en groenten.

C. R11 xsLANDBouwpRoEFSTATToNS EN vERwANTE
INsTELLTNGEN.

De Rilkslandbouwproefstations verrichten wetenschappelijke onderzoe-
kingen en keuringen ten ,behoeve van den landbouw en de landbouwvoor-
lichting. Het werk is deels meer biologisch, deels meer chemisch van aard.
De werkzaamheden zijn naar haar karakter over de verschillende proef.
.stations verdeeld, die elk voor hun specialiteit voor het geheele land
werken.

l. Rijl<slandbouwproefstation met Bodemkundig Instituut en Bedrijfs-
laboratorium voor Grondonderzoek.

t. Het Rijkslandbouwproefstation werd opgericht in 1913, door reorgani-
satie van bestaande inrichtingen, die van 1889 dateerden.

Het Bodemkundig Instituut werd in 1926 van het Rijkslandbouw-
proefstation afgesplitst, doch is sinds 1939 weer met het Proefstation
onder één leiding vereenigd.

Het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek is opgericht in 1927.
Het is gevestigd Prof. H. C. van Hallstraat 3, Groningen. Telef. 21535.
Directeur der drie instellingen: Prof. Dr. O. oe VRres.

De arbeid ten behoeve van den landbouw is over de instelling eD zoo-
danig verdeeld, dat onderzoekingen van algemeen nut of voor de ver-
werving van wetenschappelijk inzicht in Rijkslandbouwproefstation en
Bodemkundig Instituut geschieden. Onderzoek van door bedrijven en
consulenten ingezonden grondmonsters geschiedt door het Bedrijfslabo-
ratorium, zoo ook veel massa-onderzoek ten behoeve van de algemeene
onderzoekingen der beide andere instellingen.

De algemeene onderzoekingen betroffen:
Grondonderzoek in het laboratorium: gedrag der anorganische en

organische bestanddeelen, physische eigenschappen. Een vergelijkende
studie van de werkwijzen der verschillende laboratoria werd voltooid
ter uniformiseering der methodiek. Structuur en waterhuishouding van
den grond: verband met de analyse van den grond, proefnemingen in
het ldboratorium en op proefvelden. Bemesting en plantenvoeding: de
stikstoÍ-, phosphaat- en kalihuishouding, de beteekenis van kalk, mag^
nesia, ijzer en koper in den grond voor het gewas, alles met gebruik

2.
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van proefvelden. Terreinon.derzoek en bodemkundig onderzoek te velde:
kaarteering, profielonderzoek, drainage en bevloeiing, gras- en onkruid-
soorten.

Verschillende onderzoekingen geschieden in overleg met de Corrosie-
commissie van het Centraal Instituut voor Materiaalonderzoek, met het
Landbouwkundig Bureau der Staatsmijnen, met de Technische Tarwe
Commissie van de Àkkerbouwcentrale, met de Aardappelmeel Studie
Commissie der aardappelmeelfabrieken, met het Nederlandsch Proef-
station voor Strooverwerking te Groningen, met de Normalisatie-com-
missie, met de Geologische Stichting, met het Riiksinstituut voor Drink-
watervoorziening en met de Nederlandsche Heide Maatschappij.

Rijkslandbouwproefstation Hoorn voor de Znivelberciding en de Vee-
voeding.

Het Proefstation werd opgericht in 1910, en is gevestigd te Hoorn,
Keern. Telef.54. Directeur (wnd.): Ir. H. G. A. LercNES BAr(HovEN.
Het Rijkslandbouwproefstation Hoorn is aangewezen voor het ver-
richten van onderzoekingen op het gebied van zuivelbereiding €r vee-
voeding.

Het proefstation heeft afzonderlijke afdeelingen voor scheikunde,
bacteriologie en physiologie. Voor bijzonderheden over de bacteriolo-
gische en de physiologische afdeeling wordt verwezen naar hoofdstuk
Microbiologie no. D. 5 en hooÍdstuk pag.

De scheikundige aÍdeeling van het Rilkslandbouwproefstation Hoorn
is gevestigd aan de Keern. Directeur (wnd.): Ir. |. vAN BEvNUÀ{.

Onderzoekingen over boterconsistentie; verandering in melksuikerge-
halte van wrongel door watertoevoeging bil de kaasbereiding; invloed
van de verdeeling van kalftiid op de samenstelling van melkvet; onder-
zoekingen over schuimvorming in room, melk en centrifugemelk; phos-
pholipoiden in melk en melkproducten; onderzoekingen over het karn-
proces.

Onderzoekingen over boterconsistentie en over karn- en kneedproces;
boterpebreken; eiwitomzettingen in kaas; mechanische eigenschappen
van kaas.

Het laboratorium heeft de beschikking over een proefboerderij met
kaaslokaal en boterfabriekje.

I ,,
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Riy'kslandbouwproefstation Maastricht.

Het ProeÍstation werd opgericht in 1898 en is (evestigd Kruisheeren-
gang 7, Maas,tricht. Telef. 3423. Dtuecteur: Ir. K. I. B. ne KmsR-
MAEKER.

Het chemisch contröle-onderzoek van meststoffen voor geheel Neder-
land is opgedragen aan het Station te Maastricht. In 1939 werd hieraan
toegevoegd het chemisch en microscopisch onderzoek van veevoeder-
middelen. Tot deze laatste moet dan alleen gerekend worden alle
veevoeder, niet alkomstig van eigen bedrij[, en in het landbouwbedrijI
geteelde producten, van welke de analyses gebruikt worden als basis

van handelstransacties.
Naast het contröle-onderzoek van monsters werden zoo noodig

onderzoekingen verricht ter beoordeeling van de methodiek.

De plannen voor de toekomst houden in naast het onderzoek van mon-
sters de critische beoordeeling van methoden van onderzoek en zoo

mogelijk verbetering er van; invoering van nieuwe werkwijzen.

4. Trilzeefmachine voor fijnmeelbepalingen; NessLreu-microscopen.

D. Ar.lonRe Rr;xsLABoRAToRIA.

1. Rijksbureau voor Onderzoek van Handelswaren.

Het Bureau is gevestigd Bezuidenhout 17l, 's-Gravenhage. Telef.
77 1943. Directeur: Dr. G. L. VornltaN, Mesdagstr aat 7,' s-Gravenhage.

Het Bureau heeft tot taak, voor industrieele en handelsondernemingen
tegen betaling onderzoekingen te doen en monsters van grondstoffen
en producten te onderzoeken. Daarnaast wordt algemeen oriënteerend
onderzoek verricht ter voorlichting der Regeering en ter beoordeeling
van de normen van kwaliteit, die aan verschillende handelswaren kun-
nen worden gesteld.

2.

J.

l.

)

2.
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Rijksproefstation
Schoenindustrie.

Het Proefstation
Waalwijk. Telef.

en Voorlichtingsdienst ten bate der Leder- en

werd opgericht 3 October l9ll,.en is gevestigd te
34. Directeur: Ir. H. vAN DER WReRoeN.

Het arbeidsveld wordt gekenschetst door de vermelding van de voor-
naamste onderwerpen, waaraan gewerkt is.
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De kwaliteitsbeoordeeling van zoolleder, vergelijking van de
werkelilke sliltage met de practische sliitproef en met afzonderlijk be-
paalde mechanische, physische en chemische eigenschappen, en het
verband hiervan met de productiewij ze. De kwaliteitsbeoordeeling van
looistofextracten, verband tusschen analyse en practische bruikbaarheid,
verbetering van analysemethoden. onderzoek van synthetische looi-
stoffen. onderzoek van de waterdoorlating van verschillende soorten
Ieder en van de doorlaatbaarheid van leder voor gassen. Onderzoek
van de bindingsgrootte van verschillende plantaardige looistoffen door
huidpoeder bij verschillende temperaturen.

In verband met verwachte schaarschte aan looistofÍen werden proe-
ven .genomen met sulfietloogpreparaten, wilgenbestextracten en leeraf-
valextracten en over de bereiding van chroomlooivocht uit chroomleer-
afval. De practische bruikbaarheid werd onderzocht van synthetische
vervangingslooistoffen van Nederlandsch fabrikaat.

3. De onderzoekingen, onder 2. genoemd, worden voortgezet en daarnaast
worden alle onderzoekingen gedaan, die in deze wisselende tijden noodig
blilken.

4. Machine ter bepaling van den slijtweerstand van zoolleder; toestel ter
bepaling van het wateropnemend vermogen van leder; toestel ter be-
paling van de waterdoorlaatbaarheid van zoolleder volgens srarHrR en
HeRneL,o; toestel ter bepaling van de waterdoorlaatbaarheid van zool-
leder langs electrischen weg; toestel ter bepaling van de doorlaatbaar-
heid van leder voor gassen; automatisch werkend apparaat voor de
bepaling van de uitwaschbare stoffen in zoolleder, waarin tegelijkertijd
12 bepalingen kunnen plaats hebben; een proefwalkvaatje voor het
uitvoeren van kleine looiproeven; een indamptoestel voor laboratorium-
gebruik voor het bereiden van looistofextracten; een apparaat ter directe
aÍlezing van de op 9 punten gemeten gemiddelde dikte van lederschijven;
een automatisch lederschaaf.apparaat voor het maken van lederschaafsel,
op een dikte van È *-; Lovleoxo's tintometer, ter bepaling van de
kleur van looistofoplossingen; een apparaat ter bepaling van de trek-
vastheid en de rek van riemenleder; een apparaat voor de volumetrische
bepaling van de wateropname van leder, volgens Kuerlxa en Nemec,
een apparaat ter bepaling van het aethylacetaatgetal van looistoffen.

3. Rijksinstituut voor Brandstoffeneconomie.

1. Het Instituut is gevestigd I. P. Coenstraat 13, 's-Gravenhage. Telef.
720536. Directeur: Ir. F. C. ). M. WrÈrz CzN.
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2. Het instituut verricht op het speciale gebied bijzondere onderzoekingen

voor opdrachtgevers en algemeene onderzoekingen ter eigen oriënteering

in actueele vraagstukken.

4. Scheikundige Àfdeeling der Arbeidsinspectie.

l. De Afdeeling is ingesteld in l9l3 en gevestigd Nieuwe Uitleg 12,

's-Gravenhage. Telef. 115980. Leider: Ir. F. GnoENEVELD.

2. De afdeeling verricht onderzoek naar de giftigheid van in de industrie

gebruikte hulpstoffen, onderzoek naar en beoordeeling van gevaren van

bepaalde industrieele werkwijzen, meting en beoordeeling van ventilatie,
quantitatieve bepaling van in de lucht verspreide vergiften.

Algemeene werkzaamheden hebben betroffen het uitwerken van

analysemethoden, dat veelal noodzakelilk is (ib.v. voor de bepaling van

geringe hoeveelheden koolmonoxyde in lucht), een onderzoek naar de

oorzaken van broei en zelfontbranding van verschillende materialen,

dat reeds eenige jaren in gang is en zal worden voortgezet, een onder-
zoek naar de oplosbaarheid in verdund zuur van gesmolten loodglazuren,

dat in het laatste iaar ter hand is genomen, een onderzoek van de be-

schermingsmiddelen tegen de schadelijke werking op den mensch van

industriestof .

3. Deze onderzoekingen worden voortgezet.

4. Een toestel voor broeiproeven op semi-technische schaal, een toestel

voor het onderzoek van stoffilterbussen, apparatuur voor de bepaling

van het stofgehalte der lucht en een toestel voor het meten van geluids-

hinder.

Rijks-Zuivelstation.

Het Z$velstation werd opgericht in 1913 en is gevestigd Vreewijk-
straat l2b, Leiden. Telef. 26454. Directeur: Dr. C. I. KRulsueeR.

Het Rijkszuivelstation heeft in de eerste plaats tot taak om, in som€n-

werking met de Rijkszuivelinspectie, contröle te oelenen op de uitvoering
van de Boterwet, de Wet op de Rilksbotermerken en de Wet op de

Rijkskaasmerken.
Daarnaast heeft het Station tot algemeene opdracht het verrichten

van wetenschappelilke onderzoekingen en proefnemingen aangaande

zuivel en zuivelproducten, waarbij het zich echter in hoofdzaak beperkt

tot het analytisch onderzoek (zoowel in chemische, als in bacteriologi-

5.
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sche en physische richting) en de daaruit te trekken conclusies, in tegen-
stelling met het Rilkslandbouwproefstation te Hoorn, dat in het bijzon-
der ook vraagstukken op het gebied van de Zuivelbereiding bestudeert.

Ten slotte heeft het Rijkszuivelstation de laatste jaren zeer veel
analytisch onderzoek verricht ten dienste van de Nederlands che Zuivel-
centrale; dit onderzoek omvat naast zuivelproducten ook margarine en
andere spijsvetten.

De vraagstukken, welke in de laatste 5 jaar werden bestudeerd, zijn
de volgende:
a. Onderzoek naar de foutenbronnen bij de bepaling van het Rr,rcHnRr-

Wollnv'getal, daar deze bepaling mede de basis vormt van de
Nederlandsche botercontröle.
Physisch-chemisch-bacteriologisch onderzoek in verband met de
kwaliteit van de boter. Objectieve wetenschappelijke onderzoekings-
methoden werden uitgewerkt of getoetst om toe te passen naast
het organoleptisch onderzoek door keurmeesters uit de practijk.
1. Bacteriologische onderzoekingsmethoden. Om na te gaan, welke

methoden van onderzoek het meest voor practische toepassing
in aanmerking kwamen, werd een groot aantal monsters, waarvan
de keuringsuitslag bekend was, aan een vrij uitvoerig onderzoek
onderworpen. De resultaten hiervan werden statistisch verwerkt.

2. Chemische onderzoekingsmethoden. Tot de belangrijkste chemi-
sche Íactoren in verband met de kwaliteit van boter behooren het
ijzergehalte en het kopergehalte. Voor de bepaling van sporen
ijzer en koper in boter werden gewijzigde methoden uitgewerkt.

3. Physische onderzoekingsmethoden. Daar het consistentievraag-
stuk van veel belang is voor de Nederlandsche boter, werd in de
eerste plaats een methode van stevigheidsbepaling uitgewerkt,
welke thans op de officieele keuringen wordt toegepast. Met
behulp van deze methoden werd statistisch materiaal verzameld,
speciaal ook in verband met de refractie van het botervet, met
het doel hieruit gegevens te putten, welke vcior de practijk van
beteekenis zijn.

Ook werd in samenwerking met het Koloniaal Instituut een
onderzoek ingesteld naar de consistentie van Nederlandsche
boter bij tropische temperaturen.

Kwaliteitsonderzoek van margarine. In verband met het hygiënisch
toezicht van de NederlandscheZuivel Centrale op margarinefabrie-
ken en ompakbedrijven werd voor margarine. een soortgelijk onder-
zoek verricht als onder 2 a voor boter gehoemd.
Studie van het vetbedrerf in verband met het onderzoek van koel-
huisboter, margarine en spijsvetten. Bederf en omzettingen onder

d.
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koelhuiscondities zijn in hoofdzaak van chemischen aard. Naar
practisch bruikbare objectieve methoden van onderzoek wordt thans
gezocht.

e. Andere onderzoekingen betreffen toepassing van de phosphatase-
proeÍ bij het onderzoek van zuivelproducten en analytisch onderzoek
van vetmengsels.

3. Het onderzoek met betrekking tot bovengenoemde vraagstukken wordt
in de toekomst voortgezet.

4. Als bijzondere apparatuur zijn slechts te vermelden eenige benoodigd-
heden voor het consistentie-onderzoek van boter.

Laboratioria der Staatsmiinen in Limburg.

De Laboratoria zijn gevestigd te Heerlen en te Geleen. Technisch
Directeur: Prof. Dr. F. K. Tn. vaN IreRsoN.

Llitvoerige onderzoekingen op het gebied der stikstof- en fosfaatmest-
stofÍen, op het gebied der steenkool en der bijproducten der cokes-
bereiding, naast analytisch speurwerk in verband met de veelsoortige
in deze bedrijven toegepaste analyse-methoden vinden hier plaats.

Een afdeeling voor materiaalonderzoek wordt in het nieuwe Centraal
Laboratorium te Geleen ondergebracht.

2.
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Rij kswe genlaboratorium.

Het Laboratorium is gevestigd Badhuiskade 21,
555032. Directeurr Dr. Ir. F. |. NellrNSTEyN.

Het laboratorium doet onderzoek van voor den
grondstoÍÍen en bestudeert in het algemeen de

materialen.

's-Gravenhage. TeleI.

wegenbouw gebruikte
eigenschappen dezer

Laboratorium van's Rijks Munt.

Het Laboratorium is gevestigd te Utrecht, Leidsche Weg 80. Telef.
10935. Directeur is 's Rijks Muntmeester Dr. W. |. vnN HerenrN.

2. Het laboratorium onderzoekt in hoofdzaak de in het ;bedrijf tot ver-
werking komende legeeringen. Wetenschappelijk onderzoek is geschied
over de potentiometrische zilverbepaling in verband met haar toepas-
singsmogelijkheid in het bedrijf, terwijl zuiver wetenschappelilk een

oriënteerend onderzoek verricht is over het wezeri der cupellatie van
edele metalen.
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Het onderzoek over het wezen der cupellatie wordt voortgezet.

Inrichting voor onderzoek van goud volgens de cupellatiemethode en
van zilver volgens Sres.

Laboratorium van het Departement van Financiën..

Het Laboratorium is gevestigd in het Oost-lndische Huis, Oude Hoog-
straat 24, Amsterdam. Telef. 35050, toestel 326. Directeur: Dr. I. Tn.
BoRNwereR.

2. Het laboratorium onderzoekt in
alcoholhoudende handelswaren.
geregeld verricht.

10. Scheikundig Laboratorium der

hoofdzaak monsters van suiker- en
Wetenschappelilk werk wordt niet

Àrtillerie-Inrichtingen.

1. Het Laboratorium is gevestigd |ulianalaan 91, Delft. Telef. 2323.
Directeur: Ir. A. J. DER WEDUwEN.

Het laboratorium is sinds 1939 gevestigd te Delft, voordien sinds
omstreek 1896 bii de fabrieken aan de Hembrug te Zaandam.

In de afgeloopen 5 jaar zijn onderzoekingen verricht op het terrein
der ontploÍbare stoffen en der chemische oorlogvoering.

In verband met de gewijzigde omstandigheden na 14 Mei l94O zijn de
oorspronkelijke werkzaamheden practisch vervallen, terwijl de plannen
voor de toekomst nog geen definitieÍ beeld te zien geven. O.m. worden
momenteel eenige practica voor de Technische Hoogeschool verzorgd.

Apparaten op het gebied van het springstofonderzoek en apparaten
voor het onderzoek van gasfilterbussen voor gasmaskers en grootere
schuilplaatsgasfilterbussen voor schuilplaatsgasfiltertoestellen. Boven-
dien zijn ijkapparaten aanwezig voor het meten van luchthoeveelheden.

Laboratorium van het Koloniaal Etablissement.

Het Laboratorium werd opgericht I ]anuari 1874, en is gevestigd Wes-
terdoksdilk 2, Àmsterdam. Telef. 44776, 41648, 41743. Directeur: Ir.
H. A. f. HrelNx.

Een goed ingericht chemisch laboratorium is eerst aanwezig sinds het
tegenwoordige gebouw werd betrokken in begin 1913.

4.

11.

1.

2. Het Laboratorium verricht in hoofdzaak de keuring van door het Kolo-
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niaal Etablissement te koopen goederen, o.a. verfstoÍÍen, levensmidde'
len, weefsels. Het bestudeert in samenwerking met andere instanties
de mogelilkheden van verbetering der methoden van onderzoek en de

aan de goederen te stellen eischen, vervult daarnaast andere opdrach-
ten, waarvoor het door zijn inrichting en zijn deskundigen staf de ge-

schiktheid heeft. In het bijzonder ziin onderzoekingen verricht over
droge verfstoffen, over terpentijn, over minerale oliën, over katoenen
garens ten behoeve van de opstelling van norma, in overleg met de

Normalisatiecommissie, onderzoekingen over regeneratie van badvloei-
stoffen uit grafische bedrijven en over het gehalte aan verschillende

voedende bestanddeelen van levensmiddelen, in overleg met de des-

betreffende Instituten der Centrale Organisatie voor Toegepast Natuur-
wetenschappelilk Onderzoek. Onderzoekingen op textielgebied hebben

in hooÍdzaak betroÍfen wol, mohair en paardenhaar en den bouw van

het dierlijk haar in het algemeen, mechanisch onderzoek van garens en

daarvan vervaardigd weefsel en van de gemiddelde vezellengte der

' gebruikte grondstof.

12. Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening.

1. Het Instituut is gevestigd Mauritskade 7, 's-Gravenhage. Telef. 117449.

Directeur: Ir. W. F. I. M. KRul-.
De chemisch-bacteriologische afdeeling is gevestigd in het gebouw

van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Utrecht, Sterren-
bosch l. Telef. 11831. Zii is ingesteld in 1916. Hoofd der afdeeling:
Dr. L. H. Louwe KoovnaaNs.

Het laboratorium onderzoekt monsters water van alle Nederlandsche
drinkwatervoorzieningen en verricht algemeen wetenschappelijk werk,
dat met de drinkwatervoorziening verband houdt. Gepubliceerde onder-
zoekingen hebben betroÍfen de ontzuring en de ontharding van water,
het voorkomen van íjzerbacteriën in het leidingnet, het gebruik van

koperen en vertind koperen buizen, de absorptie van jodium uit het

water door koperen bdzen, de aanwezigheid van fluoor in het water
van Nederland.

Onderwerpen, waaraan thans gewerkt wordt, zíjn: het onderzoek naar
de wijzen van zuivering van drinkwater; het corrosie-onderzoek; het

onderzoek naar vervangingsmaterialen voor het waterleidingbedrijf.

Apparaten voor het volledig chemisch, physisch en bacteriologisch
onderzoek van water en het onderzoek van bitumencomposities en van
geasphalteerde buizen.

2.

3,

4.
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13. Rijksinstituut roor Zvivering van Àfvalwater.

1. Het Instituut werd opgericht in 1920 en is gevestigd |an Pietersz.
Coenstraat 1, 's-Gravenhage. Telef .772010. Directeur: Ir. H. ]. N. H.
KessnNeR.

2. Het natuurwetenschappelilk en technisch onderzoekingswerk van het
Instituut betreft meer in het bijzonder de grondslagen en de technische
ontwikkeling der biologische afvalwaterzuivering, met name der aeroob-
biologische zuivering in oxydatiebedden en door middel van geaereerd
slib en der anaeroob-biologische slilkbehandeling. Tevens wordt ge-
werkt aan de ontwikkeling der methoden van onderzoek, b.v. het op
technische schaal meten van de oplossingssnelheid van luchtzuurstof in
water.

1t1. Riiksinstituut voor de Volksgezondheid.

1. In 1911 werd opgericht het ,,Centraal Laboratorium voor de Volksge-
zondheid". ln 1923 ontstond het ,,Rijksserologisch Instituut". In 1934
werden beide diensten vereenigd tot een, die den naam ontving ,,Rijks
Instituut voor de Volksgezondheid". Dit is gevestigd Sterrenbosch l,
Utrecht. Telef. 11831. Directeur: Dr. W. Arc. TInrtnrRMAN.

De Chemisch-pharmaceutische afdeeling staat onder leiding van Dr.
f. F. Ruru.

Deze afdeeling heeft tot taak, routine-onderzoekingen te verrichten in
drinkwateren, geneesmiddelen, clinisch màteriaal, levens- en genotmid-
delen, etc. Voorzoover tijd overblijft worden analytisch-chemische
vraagstukken, die met het routinewerk verband houden, in studie ge-
nomen. In de laatste 5 jaren lagen deze onderzoekingen op het terrein
van de drinkwateranalyse, van de meting van sporen-elementen (yodium,
fluoor, kwik, zware metalen), van het onderzoek van geneesmiddelen
en op kliniscÈt-chemisch en toxicologisch gebied.

Dè loopende onderzoekingen liggen op de terreinen, die onder 2. zijn
opgesomd. Welke onderzoekingen in verdere toekomst aangesneden
zullen ,worden, hangt af van de hygiënische vraagstukken, die de prak-
tijk zal opleveren.

Voor het werk der andere afdeelingen van het Instituut wordt ver,il/ezen
naar het hoofdstuk Microbiologie, no. A. 12,

15. Keuringsdienst der Nederlandsche Spoorwegen.

1. Deze Dienst werd opgericht in 1910, en is gevestigd te Utrecht. Direc-
teur: Ir. H. L. MarrHysEN.

2.

3.

1.
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Naast het keuringswerk worden sinds vele jaren geregeld onderzoekin-
gen van algemeene strekking verricht, de laatste jaren over aantasting

van ijzer onder verschlllende omstandigheden, over de veroudering van

dieselmotorolie, over de duurzaamheid van verflagen, over eigenschap-
pen van bereide verven, over beton en over het lasschen van iizer.
Voorts is geregeld gewerkt aan de systematische kritiek en verbetering
van scheikundige,methoden van onderzoek (onderzoek van smeerolie,

van metaallegeeringen ) .

Uitbreiding van de onderzoekingen over dieselmotoroliën; onderzoek

naar de oorzaken van het verouderen van iizer en staal en naar den

invloed van opgeloste gassen op de mechanische eigenschappen; onder-
zoek naar de beste dikte van verflagen.

Vermoeidheidsmachine voor buigwisselspanningen volgens ScHrllcx;
pulsatormachine, waardoor tot een max. belasting van 30 ton dyna-
mische proeven (trek- en buigproeven) met al of niet gelaschte stalen
constructiestukken, proefstaven, enz. gedaan kunnen wordeni veroude-
ringstoestel voor smeeroliën volgens Ir. Moll-tNcen; kamapparatuur
voor consistentvetten en rol- en kogellagervetten; snelverweeringsappa-
raat voor verflagen, opgebracht op gezandstraald ijzer, blik o[ hout;

300 tons druk-, buig- en knikpers voor betononderzoek.

Veel werk geschiedt voor verschillende normalisatiecommissies, en ook
in verband met de jaarlijksche laschreunies der N.V. S-nnlt Transfor-
matorenÍabriek te Nijmegen. Plannen bestaan voor het betrekken van
nieuwe en ruimere localiteiten en aanmerkelijke uitbreiding der werk-
zaamheden.

E. KTUnTNGSDIENSTEN vAN WRReN.

De taak der 16 Keuringsdiensten van Waren, gevestigd te Alkmaar,
Amsterdam, Assen, Dordrecht, Enschedé, Goes,'s-Gravenhage, Gronin-
gen, Haarlem,'s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rot-
terdam, Utrecht en Zutphen, is de uitvoering voor het geheele land van de

Warenwet en de daarbij behoorende Koninklijke Besluiten en Stedeliike
Verordeningen, dat is het toezicht op levensmiddelenbedrijven en levens-
middelen en op andere waren en artikelen, die onder de voorschriÍten ziin
gebracht. Voor dit toezicht beschikken zij over practisch gevormd personeel

voor de directe beoordeeling der waren en over wetenschappelijk gevormd
personeel voor scheikundig, microscopisch en bacteriologisch laboratorium-
onderzoek.

Naast het onderzoek van monsters uit den handel zijn voortdurend

2

4.
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onderzoekingen noodig ter verbetering der methoden van onderzoek en
van'beoordeeling der waren. De Keuringsdiensten voeren deze eigener be-
weging uit, dan wel op verzoek van het college van Directeuren van
Keuringsdiensten. volgens ontvangen mededeeling is aan vele diensten
voor dit werk de laatste jaren geen gelegenheid geweest. van den aard
van dit deel van het werk geven de mededeelingen sub 2. van enkele
Keuringsdiensten een indruk.

Behalve deze primaire taak verrichten de Keuringsdiensten geregelcl
onderzoekingen voor vele andere diensten (politie, prijsbeheersching, Riyks-
bureau voedselvoorziening, Geneeskundige Dienst, e.a.) eventueel tegen
betaling.

1. Keuringsdienst van Waren voor het Keuringsgebied Alk-aar.
1. Deze Dienst werd opgericht in 1922 en is gevestigd paternoster-

straat 10, Alkmaar. Telef. 3882. Directeur: Dr. D. Mor_, Kennemer-
straatweg 140, Alkmaar.

2, onderzoekingen zijn gedaan over de bepaling van botervet naast andere
vetten (het ,,semi-micro-boterzuurgetal") en over de bepaling v.Íl ver-
schillende suikers naast elkaar. Toepassing dezer techniek voor de vast-
stelling van het gehalte van een voedingsmiddel aan massé, zetmeel-
stroop, moutextract, naast elkaar (,,biochemische suikerbepalingen").

2. Keuringsdienst van waren voor het Keuringsgebied Amsterdam.
1. Deze Dienst werd opgericht in 1893 als Gemeenteliike Keuringsdienst

van Voedingsmiddelen, in l92l geworden tot Keuringsdienst van
waren voor het Keuringsgebied Amsterdam. Hij is gevestigd Keizers-
gracht 732-734, Amsterdam. Telef. 32385, 32525, 32526. Directeur:
Ir. f. Srnaue.

2, Publicaties zijn verschenen over gepasteuriseerde melk, over de smelt-
lijnen van vetten, over verschheid van eieren, over de oxydatie van
suikers met koperoplossingen, over de identificatie van conserveermid-
delen, voorts over voedingswaarde van levensmiddelen en van rantsoe-
nen, over koelhuisbewaring (harmonie der levensprocessen bij fruit).

3. Publicaties worden voorbereid over de meting van ,,witheid" van meel-
soorten, over stationnaire toestanden aan membranen (harmonie-model-
len). In samenwerking met het centraal Instituut voor voedingsonder-
zoek en met het Koloniaal Etablissement wordt gewerkt over het ge-
halte aan verschillende voedende bestanddeelen in levensmiddelen. Aan
verschillende sub 2. genoemde onderwerpen wordt naar vermogen
verder gewerkt.
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4. Colemeu-electrometer voor pH en rH- bepalingen; FUlnnlCn-photo-

meter met ,,amplifier" voor witheidsmeting; thermo-element van A. V.
Hrll (myothermic apparatus); toestel voor vriespuntsbepaling volgens

Paul Halcx; toestel voor de weerstandsbepaling van oplossingen

(philoscoop); ultraviolet lamp van H.cNeu.

3. Keuringsdienst van Waren voor het gebied Dordrecht'

1. Deze Dienst werd opgerich't in l92l en is een voortzetting van den op

I |anuari 1908 in werking getreden ,,Gemeentelijke Keuringsdienst van

eet- en drinkwaren en van keukengereedschap". Hil is gevestigd Nieuw-

straat 38, Dordrecht. TeleÍ. 523l.Directeur: Dr. G' f' vnN Meuns'

Het wetenschappelijk werk heeft zich bepaald tot het toetsen van

nieuwe in de vaklitteratuur aanbevolen werkwijzen voor het onderzoek

van levensmiddelen.

Keuringsdienst van Waren in het Keuringsgebied Enschedé'

Deze Dienst werd opgericht l92l en is gevestigd H. B. Blydenstein-

laan2, Enschedé. Telef.4601. Directeurr ]. ]. HeNsmn'

2. Gepubliceerd werd een onderzoek over kapok en ander vulmateriaal'

5. Provinciale Keuriagsdienst van waren in de Provincie Groningen.

l. Deze Dienst werd opgericht in l9:t'7 en is gevestigd Emmasingel 6'

Groningen. TeleÍ. 22120. Directeur: Dr. H. W' oe Boen'

Gepubliceerde onderzoekingen hebben betroÍfen: de schadelilkheid van

miierale olie als plaatolie in de bakkerij, en het aantoonen van eendenei

naast kippenei-bestanddeelen in voedingsmiddelen langs serologischen

weg.

Onderzoekingen over verschillende soorten honig, in het bijzonder be-

treffende de winning van bladhonig in ons land en de samenstelling van

bladhonig ziin vóór den oorlog begonnen en zullen naar vermogen

worden voortgezet.

Keuringsdienst van'Waren voor het district Nijmegen'

Deze Dienst werd opgericht in 1921 en is gevestigd Van Nispenstr. 5,

Nilmegen. Telef. 25104. Directeur: Ir. H' D. SrBeNseRceN'

2, Gepubliceerde onderzoekingen hebben betroffen het afscheiden van

meikvet uit melkbrood, de samenstelling van lindebloesem (theesurro-

1,
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gaat). Publicaties zijn in voorbereiding over tomatenpuree en over
vlierbessen. van verschillende bessen en vruchten is het gehalte aan
vitamine c chemisch bepaard. Eenige in'de litteratuur aanbevolen werk-
wijzen zijn op haar bruikbaarheid onderzocht.

3. Gewerkt wordt aan onderzoekingen over duindoornbessen en over
thym.

7. Keuringsdienst van Waren voor het gebied Rotterdam.
1' Deze Dienst werd opgericht in 1g93 als Keuringsdienst van voedings-

middelen, in l92r geworden tot Keuringsdienst Ju, wu."r, voor het ge-
bied Rotterdam. Hi, is gevestigd 2e rlzerctraat 2, Rotterdam. Teref.
31543. Directeur: Dr. |. D. f,trvseN.

2. Gepubliceerde onderzoekingen hebben betroffen het onderzoek van
gifgassen en gasmaskers, het aantoonen van alcaloiden en vergiften,
onderwerpen van melk-bacteriologie. Verder verschenen verschillende
wetenschappelijke artikelen van chemisch-historischen inhoud.

3' De onderzoekingen worden voortgezet. Bijzondere aandacht wordt ge-
geven aan chernisch-physische en chemische methoden voor de beparing
van vitamines. In de bacteriologische afdeeling is in studie het gebruik
van kiezel- in plaats van agar-platen.

4. Spectroscoop Hrlcnn met hulpinstrumenten; Stufenfotom eter Zercs;metallix Röntgenapparaat; fotometer met thermozuil; kwartslamp
HeNlu met kwartsprisma's en -renzen, en gewoon wisselstroommoder;
apparaat voor micro-projectie Zerss; apparatuur voor micro_fotografie
Zuss: thermostaat voor tnicros.oop, Liro.urair-micros.oop, rp".,ro.-
coop voor microscopisch onderzoek; apparaat voor microscopisch onder_
zoek volgens Nrsel-reu; microtoom; teekenapp arcat Zzlss; apparaat
voor één-cel-cultuur van ScHoutEN; refractometer HegLr;,,Rectophot,,
voor het maken van fotografische afdrukken; toestel voor i"pulirrg ge-
leidingsvermogen (Philoscoop); apparaat voor electrom. pH-È"pu_
ling (cito-jonometer Laurs,NsculÀcen); micro-smertpuntapparaat
(ScHrNacH); apparatuur voor onderzoek gasfilterbussen.

F. BoreR- EN Kaas_coNTRöLESTATToNs
oNDEn RllKSToEZtcHT,

De 10 laboratoria der boter- en kaascontrölestations te Alkmaar, Assen,
Deventer, Eindhoven,'s-Gravenhage, Groningen, Leeuwarden, Leiden,
Maastricht en utrecht, voeren de analyses van monsters uit, die noodig
zijn bij het door de stations uitgeoefende toezicht op de bereiding van bo,ter



80

en kaas. In het algemeen worden er

heden verricht. Alleen het grootste
geen andere scheikundige wetkzaam'
dezer laboratoria wordt hier vermeld.

Kaascontrólestation Zuid.Hiolland voor Volvette Kaas, op gericht I 906'

Kaascontrölestation Zfid.Holland-Brabant, op g ericht 1 9 I 9'

Botercontrölestation Zaid'}lolland, opgericht l90l'
Contr6lestation voor Melkproducten, opgericht 1930'

Het laboratorium van deze 4 stations is gevestigd Laan van Meerder-

voort 56, 's-Gravenhage. Telef. 392373, Directeur: Dr. c. van de Bunt.

Verricht worden o.iërrtuererrde onderzoekingen over de nauwkeurigheid

en practische bruikbaarheid van onderzoekingsmethoden voor zuivelpro-

ducten.

G. LIeoRAToRIA vAN VnReENIGINGEN ENz'

Deze laboratoria voor speciale gebieden van wetenschap en techniek

worden in stand gehouden door samenwerkende belangstellenden in o[

belanghebberrd"., bil den vooruitgang der kennis op het bijzondere gebied.

Nuast onderzoekingen ten algemeenen nutte worden veelal bijzondere

onderzoekingen ten behoeve der begunstigers oÍ voor handel en bedrijf

verricht.

1. Scheikundig Laboratorium van het Koloniaal Instituut'

l. Het Laboratorium werd opgericht in 1910 en is sinds 1926 gevestigd

Mauritskad e 64. Telef.. 52600- Directeur: Prof' Dr' L' P' os Bussv'

2. Het scheikundig onderzoek van plantaardige, dierhjke en minerale pro-

ducten van overzeesch Nederland (Nederlandsch-Indië, suriname,

curaEao) is in het bilzonder van toegepast natuurwetenschappelijken

aard,

3, Voortzetting en uitbreiding van het sub 2 vermelde'

4, Semi-technisch destillatie-apparaat voor de bereiding van aetherische

oliënl hydraulische pers; slagkruismolen.

2. Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding'

l. Het Laboratorium van het Instituut voor Volksvoeding is gevestigd

|onas Daniël Meyerplein 3, Amsterdam, in het Physiologisch-chemisch

Laboratorium der Universiteit. Directeur: Pro[. Dr. B. C. P. JaNseN'

Telef. 4.5528.

Stichting en laboratorium danken hun ontstaan aan een initiatief van

Prof. Dr. E. C. vaN LreRsum in 1919'
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2. In het bijzonder van wetenschappelijk belang zijn de onderzoekingen
over den invloed van den uitmalingsgraad van granen op het vitamine-
gehalte van het meel. Het bleek, dat bij uitmalen tot 85 /o ongeveer
evenveel vitaminen in het meel aanwezig zijn als bi; volledige uitmaling.
Verder over de voedingswaarde van lijmvleesch, over de veranderingen
in vitamine- en fermentgehalte van groenten en vruchten, die bii

-20o 
C bewaard zijn en over de samenstelling van het bloed van een

groot aantal Nederlanders, om een maatstaf te verkrijgen van den
voedingstoestand van de bevolking.

3.

t.

2.

Het Nederlandsche Visscherij-Proefstation
Materialen- Onderzoek.

Het Proefstation werd opgericht in l9l2 en is
Utrecht. Telef. 13281. Directeur: Dr. f. Or-re

en Laboratorium voor

gevestigd Maliebaan 103,

Jn.

Wetenschappelilk onderzoek,heeft in hoofdzaak betroÍÍen:
De verbetering van garen en neitenverduurzaming (impregneeren

met looistof en koperzouten o[ chromaten, drenken met rubberlatex,
met speciaal geprepareerde lijnolie) en onderwerpen, die hiermede ver-
band houden: droging van liinolie op de katoenvezel, waardebepaling
van looistoffen voor de taanderij; onderzoekingen over visscheriigarens
en scheepsbouw (waarde van Indische vezeisoorten, doelmatige touw-
constructie, keuringseischen); onderzoekingen naar aanleiding van ge-
vraagde adviezen of aan ingezonden monsters.

Het onder 2. aangewezen werk wordt voortgezet. Voorts geschiedt
thans werk over eigenschappen en bruikbaarheid voor nettenverduur-
zaming van inlandsche looistoÍfen (o.a. wilgenschorsextract ) en bereiding
van leder uit visschenhuid (o.a. palinghuid) en zal nos de bruikbaar-
heid van synthetische vezels voor visscherijgaren en van kunstharsen of
andere organische condensatie-producten voor het verduurzamen van
netten worden,beproefd. Op het programma staat voorts een onderzoek
naar spanningen, die in netten optreden en weerstand, welke onder-
vonden wordt bij de voortbeweging in water.

Garen dynamometer ScHopprR 0-1500 gr., 0-10 en 0-50 kg, id.
LeroRr en Duvau 0-500 kg; verticale touw- en doekdynamometer
van TnRNoGRocKI 0-5000 kg; horizontale touwdynaïnometer FRaNs
SmulorRs 0-35000 kgl micro-calorimeter en microbombe vlg. RorH;
ultra-microscoop (ZstcmoNnv); ultra-violet microscoop (kwarts op-
tiek);.ozonizator (VosMAER); inrichting voor het tanen van garens,
netten, doek- en touwwerk (met gas gestookte koperen kookketel, 850 l.
inhoud, en cementen vloeistoÍbassins).

?
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Station voor Maalderij en Bakkerij.

Het Station is opgericht in 1909 en gevestigd Binnenhaven 2-3,
Wageningen. Telef. 2474. Dtuecteur: Dr. |. veN DER LEE.

Naast onderzoekingen naar aanleiding van gevraagde adviezen of aan

ingezonden monsters wordt algemeen wetenschappelilk werk verricht,
in het bijzonder over den bakaard van meelsoorten en het beste bak-
proces voor de grovere meelmelanges van den laatsten tijd, en over het

nuttig gebruik van de wetenschappelijke gegevens over meelsoorten,

deegbereiding en deeggisting, die met de modernste speciale laborato-
riumtoestellen worden verkregen.

Complete serie Brabendertoestellen voor het meel-laboratorium, o.a.

Íermentograaf en farinograaf, complete proefbakkerij en proefmalerij
(vlak- en hoogmalerij).

De vereeniging is een particuliere instelling, Zii werkt echter in ge-

regelde samenwerking met de Voedingsorganisatie T.N.O.

Bond van CcËperatieve ZnivelÍabrieken in Friesland.

Het Laboratorium van den Bond van Coöperatieve Zuivelf.abrieken is

opgericht in 1909 en gevestigd te Leeuwarden, Kruisstraat 43. TeleÍ.
6697. Scheikundige: Dr. L. C. |aNse.

Wetenschappelilk werk op zuivelgebied en voor den landbouw in het

algemeen.

Gasstichting.

De Gasstichting is opgericht in 1929 en gevestigd Parkweg 17,'s-Gta-
venhage. Telef. 554890. Directeur: Ir. |. G. DE VoocD.

De Gasstich.ting beschikt over een scheikundig laboratorium, een

laboratorium voor de keuring van gastoestellen voor huishoudelijk ge-

bruik en een z.g,Industrie-laboratorium, dat dient ter bestudeering van

vraagstukken betreffende de toepassing van gas in de industrie.

Naast onderzoekingen naar aanleiding van gevraagde adviezen en aan

ingezonden monsters geschiedt onderzoekingswerk van meer algemee-

nen aard. Zulk werk pleegt te worden gepubliceerd. Voor zoover
scheikundige onderwerpen betreft, heeft het in hoofdzaak betroffen
eigenschappen en onderzoek van vuurvaste steen en mortel, en analyse-

methoden voor lichtgas (bepaling van zuurstof, koolmonoxyde, water,

naphtaline en andere uit het gas condenseerende sto[[en, soortelijk ge-

4.

5.
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wicht). Andere onderzoekingen betroffen gasmeters, gaskomÍoren, gas-
alarmtoestellen en in samenwerking met het Rijksinstituut voor Brand-
stofÍeneconomie het gedrag van schoorsteenkappen bij wind en regen.

De onderzoekingen op het sub 2. aangeduide gebied worden voortgezet.
onderzoekingen worden verricht over de houtskoolbereiding (voor
generatoren) en over het gasverlies door retort- en ovenwanden.

Toestellen voor technisch gasonderzoek, vooral van kleine monsters.
Twee toestellen van DRarcsn voor de bepaling van sporen koolmono-
xyde.

Nederlandsch Proefstation voor Strooverwerking.

Het Proefstation is opgericht in 1939 en gevestigd Vischmarkt 15a,
Groningen. Telef. 21010. Directeur: Ir. E. L. RrrmaN.

Doel van het Proefstation is het bevorderen van de verwerking van
stroo tot fabrikaten en halffabrikaten. Het daarvoor noodige werk is
slechts ten deele van scheikundigen aard. Het heeft bestaan in het uit-
kiezen en ontwerpen van een samenstel van scheikundige methoden
van onderzoek, dat in staat is een beeld te geven van de verschillen,
die tusschen soorten en kwaliteiten van stroo voor industrieel gebruik
bestaan. Daarna is dit volledige onderzoek verricht voor een groot aan-
tal monsters Nederlandsch stroo. Na het uitbreken van den oorlog zijn
onderzoekingen verricht over de bereiding van eiwit en van veevoeder
uit stroo.

Het onder 2, aangeduide werk wordt voortgezet en is reeds uitgebreid
met proefnemingen over de vervaardiging van papier en carton en de
kwaliteitsbeoordeeling dezer fabrikaten.

In het scheikundig laboratorium pH meter voor glas-electroden met
grooten weerstand.

In het vezeltechnisch laboratorium de verschillende speciale toestel-
Ien van weNNenRG, een planeermolen en een groote vezelfractioneer-
inrichting van Lrle en TnuRNe voor het scheiden van vezelsuspensies
in water in fracties, waarbij de lengte als hoofdzakelijk scheidingscri-
terium tot uiting komt.

In het papiertechnisch laboratorium verschillende scHoppr,R-toestel-
len en een gecombineerd toestel van eigen constructie voor het ver-
richten van doorscheurvastheidsmetingen en z.g.n. ,,puncture test".

Voorts diverse toestellen voor semi-technische proefnemingen.

7,
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Àardappelmeel Studiecommissie.

De Commissie is ingesteld in 1941 door de Nederlandsche Aardappel-
meelfabrieken als voortzetting op breeder basis van de Studiecommissie
in zake Steunverleening voor Fabrieksaardappelen. Zij is gevestigd Van
Hallstraat 3, Groningen, in het gebouw van het Rijkslandbouwproef-
station. Scheikundige: Dr. A. H. A. oe WIllrcru.

Proefnemingen over het verband tusschen zetmeelgehalte en onder-
watergewicht bij aardappelen, over het juiste nemen van monsters voor
onderzoek en over de zetmeelbepaling volgens Ewens; onderzoek naar
de kwaliteit van het zetmeel onder invloed van landbouwkundige Íac-
toren, die de zetmeelproductie beïnvloeden.

5. Het onderzoek is naar de landbouwkundige zijde georiënteerd.

H. ANoTRE PARTICULIERE LABORATORIA.

In de meeste groote steden hebben zich scheikundigen gevestigd, die een

laboratorium tot hun beschikking hebben, en voor handel en bedrijf mon-

sters onderzoeken of opdrachten voor meer uitgebreide onderzoekingen
uitvoeren, die het karakter hebben van toegepast wetenschappelijk onder-
zoek. Enkele dezer laboratoria, van welke bekend is, dat er geregeld alge-

meen wetenschappelijk werk wordt verricht, zijn hier genoemd, met ver-
melding van den aard hunner wetenschappdijke werkzaamheden.

l. Wetenschappelijk Chemisch Laboratorium Dr. I. |. Rinkes.

1. Het Laboratorium werd opgericht in 1924, en is gevestigd Amstelveen-

sche weg 1090, Amsterdam. Directeur: Dr. I. |. RtNxrs'

Naast research-werk voor de in,dustrie en de bereiding van organisch-
chemische preparaten voor universiteitslaboratoria wordt organisch-
synthetisch werk verricht, waarvan de uitkomsten worden gepubliceerd.
Dit werk heeÍt in het bijzonder betroffen de synthese van pyrrolderi-
vaten, invoering van groepen en substituties in den pyrrolring, in den

furaanring en in de benzolkern. Enkele onderzoekingen ,geschieden

ook over de vorming en de opening van den cyclopentenonring.

De onderzoekingen op het onder 2. aangewezen gebied worden voort-
gezet. Zij leiden tot conclusies over de vastheid, waarmede verschil-
lende atomen en atoomgroepen aan de pyrrolkern gebonden worden.

2.

2.

3.
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Nederlandsch Laboratorium voor de Levensmiddelenindustrie.

Het Laboratorium werd opgericht in 1939, en is gevestigd Edesche
weg 62, Bennekom. Telef. 247. Directeur: Dr. Ir. p. ScHoo,nl.

uitwerken van fabricagemethoden voor voedingspreparaten voor
mensch en dier, speciaal vitamines en gevitaminiseerde voedingsmidde-
len. Chemisch en biologisch onderzoek van voedingsmiddelen.

3. Uitbreidlng van het werk op het onder 2. omschreven gebied.

Nederlandsche Research Centrale N.V.
De Centrale werd opgericht in 1933, en is gevestigd Laan Copes van
Cattenburch 71, 's-Gravenhage. Telef. 110590. Directeur: Dr. Ir. S. H.
BrRtRann.

Naast wetenschappelijke en technische onderzoekingen voor particuliere
lastgevers wordt geregeld ook werk van meer algemeene strekking ver-
richt, waarvan de uitkomsten worden gepubliceerd. Dit werk heeft in
het bijzonder de chemie der vetten betroffen en wel in hoofdzaak de
eigenschappen van oliezuur en elaïdinezuur (waschwerking) en het
mechanisme der cis-trans-isomerisatie. Voorts is gepubliceerd over
nieuwe methoden van onderzoek van vetten (bepalen van glycerine,
van carotine, aantoonen van geharde traan).

Laboratorium voor Restauratie en Onderzoek van Schilderijen.

Het Laboratorium is gevestigd Laan van Meerdervoort 406, 's-Graven-
hage. Telef.330441. DirecÍeur: Dr. Ir. A. M. or Wno.

2. Naast de restauratie en conservatie van schilderijen, waaronder te
begrijpen het verdoeken van weefsels volgens het wasprocédé en het
aanbrengen van parketteering bij schilderingen op hout, wordt ook ge-
regeld wetenschappelijk onderzoek verricht in verband met de bepaling
van de algemeene gesteldheid, de conditie en eventueel de echtheid van
schilderijen.

4. Toestellen voor RöntgenÍotografie en onderzoek in ultra-violet licht.

Chemisch en Verf-technisch Laboratorium en Àdviesbureau.

Het Laboratorium werd opgericht in 1938, en is gevestigd Zijlweg 34.0
te Haarlem. Telef. 19107. Directeurenr Dr. |. Rrnsn en W. DoRsr.

1.

l.

5.

l.
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Naast onderzoekingen ten behoeve van lastgevers; in hoofdzaak betref-

fende verfstoffen, harsen, oliën en andere grondstoffen en halfproduc-

ten voor de ver[- en lakfabricage, wordt geregeld wetenschappelijk

werk van meer algemeene strekking verricht, waarvan de uitkomsten

worden gepubliceerd. Dit werk heeft betroffen duurzaamheidsproeven,

wateropnamebepalingen, glansmetingen bii verven, lakken, oliën en

harsen.

Het werk onder 2. genoemd wordt voortgezet en thans uitgebreid met

onderzoekingen over de verbetering van de tot dusverre gebruikelijke

verven.

Behalve over de gebruikelijke labciratoriumtoestellen beschikt het labo-

ratorium over de verschillende moderne toestellen en proefmachines

voor practisch verfonderzoek.

Laboratorium voor Brandstof- en Olie'onderzoek.

Het Laboratorium is gevestigd 3e Kat. Hoofd 7, Rotterdam. Telef.

73743. Directeur: Iag. D. f. W. Knrur-rN.

Naast onderzoekingen voor opdrachtgevers geschiedt algemeen werk

van technisch-analytischen aard op het gebied der brandstofchemie.

3.

4.

6.

1.
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IV. PHARMACIE
(Rupporteur: Pro[. Dr. L. van Itallie.)

I. INLEIDING.

In het algemeen kan worden gezegd, dat de hier onder genoemde labora-
toria zich bezig houden met onderzoekingen op het gebied der genees-

middelen.
Eenige leiders dier laboratoia zijn of waren leden van de Commissie

voor de Nederlandsche Pharmacopee, van die voor den Codex medicamen-
tarius of van het Bestuur van het Riiks-Instituut voor pharmaco-therapeu-
tisch onderzoek. Een deel hunner wetenschappelijke werkzaamheid ligt dus
op het gebied dezer organen.

Van de Nederlandsche Pharmacopee verscheen de 5de Uitgave in 1926.
Zii werd aangevuld door de Supplementen van 1934 en 1939, terwijl in
1940 en 1941 Aanvullingen en Wilzigingen werden vastgesteld, die door
schaarschte aan geneesmiddelen ten gevolge van den oorlogstoestand nood.
zakelilk waren geworden.

De Codex medicamentarius is een uitgave van de Nederlandsche Maat.
schappij ter bevordering der Pharmacie. Daarin zijn opgenomen vele ge-
neesmiddelen, die niet zijn opgenomen in de van regeeringswege uitgegeven
Pharmacopee. Het boek dateert van 1935, terwijl thans .een nieuwe uitgave
in voorbereiding is.

Omtrent den werkkring der Pharmaceutische Laboratoria kan nog wor-
den vermeld, dat het boven reeds genoemde arbeidsgebied met zich brengt
onderzoekingen op chemisch en op botanisch gebied en dat daaronder ook
vallen phytochemische onderzoekingen.

In een der laboratoria geniet de toxicologie een bevoorrechte plaats, in

een ander is aan de bacteriologie meer aandacht gewijd.

II. INSTITUTEN.

1. Pharmaceutisch Laboratorium der Rijks.Universiteit te Leiden.

l. Het Laboratorium is sedert 1898 gevesti,gd in het tegenwoordige
gebouw, Hugo de Grootstraat 32. Directeur: Prof. Dr. I. ]. LIrysr
Zww«ep,. Telef. 20252.
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Het wetenschappelilk onderzoek bewoog zich in de laatste 30 jaren
voornamelijk op het gebied der toxicologie en dat der phyto-chemie.
Hierbil werden verschillende planten of producten van planten uit
Nederlandsch-Indië onderzocht (o.a. Dipterocarpus trineruis, Cinchona
robusta, Tiliacora acuminata, Rauwolfia serpentina, Pithecolobium
Saman, Chydonanthus excelsa, Curagao a/oë). Voorts zijn te vermelden
onderzoekingen over opium-alkaloïden, over de bepaling van morphine
en over van barbituurzuur afgeleide slaapmiddelen.

De pharmacögnostische afdeeling van het laboratorium hield zich o.a.
bezig met een onderzoek van Indische obats, met de anatomie van
Orthosiphon stamineus en met cocabladen.

Ook in de toekomst zal in gelilke richting worden voortgewerkt, terwijl
ook verschillende onderzoekingen betreffende de analyse van genees-
middelen en betreffende verschilnselen, die zich in bepaalde genees-
middel-com,binaties voordoen, zullen worden voortgezet.

Van bijzondere apparatuur zijnalleen te vermelden extractie-toestellen,
die phyto-chemisch onderzoek op eenigszins grootere hoeveelheden van
plantenstof fen mogelijk maken.

2. PharmaceuÉisch Laboratorium der Rijks-tlniversiteit te Utrecht.

1. Het Laboratorium is sedert 1915 gevestigd in het gebouw Catharijne-
singel 60. Directeur: Pro[. Dr. N. ScHoonl. Telef. 10498.

3.

4.

A. Chemische afdeeling.

2. In de laatste 5 jaren is voornamelijk gewerkt op
bied, met name in de volgende richtingen:
a. Dampspanningen van zouthydraten, enz.
b. Quantitatieve bepalingen door kristallisaten
c. Sublimatie en sublimatietemperaturen.

analytisch-chemisch ge-

(Na, Ca, K).

3. In onderzoek zijn thans:

a. De stoomdestillatie als hulpmiddel voor preparatief (organisch)
werk en voor scheidingen van organische stoffen.

'b. De uitwerking van een scheidingsgang voor de analyse der metalen
zonder zwavelwatersto[.

c. De verzameling der meest aanbevelenswaardig microchemische reac-
ties op metalen.
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Bijzondere apparatuur is aanwezig voor sublimatie, ook quantitatief en
voor open smelpuntsbepaling.

B. Pharmacognostische afdeeling.

De pharmacognostische afdeeling van het laboratorium heeft zich bil
voortduring bezig gehouden met vraagstukken, betrekking hebbende op
de teelt en de productie van geneeskrachtige kruiden en de daarvan
verkregen drogerijen.

Leiding en onderzoek van het Proefveld voor geneeskrachtige er àro-
matische gewassen van de Nederlandsche vereeniging voor Genees-
kruidtuinen waren in handen der afdeeling. In 1937 verscheen het
laatste verslag, waarin voornamelijk de uitkomsten van kweekproeven
van Mentha piperita zijn vermeld.

verschillende onderzoekingen werden verricht met betrekking tot de
normalisatie van geneeskrachtige en aromatische drogerijen. Naast het
vaststellen van uniforme en rationeele eischen voor de deugdeliykheid
dezer drogerijen, hadden deze onderzoekingen ten doel het voor,bereiden
van een Codex international des drogues.

van exotische gewassen werd een studie gemaakt van Boweia uolu-
bilis, een zuid-Afikaansch bolgewas, dat een werkzaam hartmiddel
bleek te bevatten. Een uitvoerige studie, aangaande het geslacht
Digitalis, werd tot een voorloopige afsluiting gebracht. voorts werden
onderzoekingen verricht over den invloed der bemesting bij Datura
stramonium, Valeriana officinalis, Foeniculum uulgare en Mentha
piperita.

Pharmaceutisch Laboratorium der Rijks-universiteit te Groningen.

Het Laboratorium is gebouwd in 1814 en uitgebreid in 18g0. Het rs
gelegen in de Groote Rozenstraat 17. Directeur: Prof. Dr. D. v,qN Os.
Telef. 26635.

2. Het wetenschappelijk onderzoek heeft zich in de laatste jaren in hoofd-
zaak bewogen op chemisch-analytisch gebied; verder op dat van genees-
middelen en op chemisch-technisch terrein.

In de toekomst zal het wetenschappelijke werk zich in dezelfde richting
blilven bewegen.

Behalve een uitgebreide verzameling toestellen, benoodigd voor che-
mische en microscopische analyse, micro-fotografie en toxicölogie is een
uitgebreide apparatuur voor chemisch-technisch werk op semi-technische
schaal aanwezig.

3.

l.

3.

4.
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Behalve aan onderzoekingen op het gebied der geneesmiddelenbereiding
en van dat der waardebepaling der geneesmiddelen ziin vraagstukken
van de pharmaceutische industrie in bewerking.

Laboratorium voor Àrtsenijbereidkunde der Gemeentelijke flniversi-
teit te Àmsterdam.

Het Laboratorium, Kloveniersburgwal 84, werd in 1878 voor het eerst

in gebruik genomen onder den naam Llniversiteitsapotheek. Het werd
sinds dien meermalen uitgebreid en tot volledig laboratorium uitge-
bouwd. Directeur: Prof. Dr. P. vaN DER WIELEN. Telef. 464.33.

Het wetenschappelijke werk bewoog zich voornamelijk op het gebied

van de bereiding en het onderzoek van geneesmiddelen.

Het onderzoek en de bereiding van galenische en chemische genees-

middelen in den ruimsten zin van het woord zal in dezelfde richting
worden voortgezet.

Een uitgebreide verzameling toestellen, benoodigd voor de vermelde
onderzoekingen, is aanwezig. In het bizonder kunnen worden vermeld,
die voor de bereiding van galenica.

5. Rijlks-Instituut voor Pharmaco-therapeutisch Onderzoek te Leiden.

Het Instituut werd ingesteld bij Koninklijk besluit van 28 |uni 1920'

Daarbil werd o.a. bepaald: Het Instituut stelt zelfstandig o[ op ver-
zoek van onzen Minister van Arbeid (thans Sociale zaken) die onder-

zoekingen op het gebied van geneesmiddelen in, welke het Bestuur o[
onze Minister noodig achten. Het stelt zich op de hoogte van de

samenstelling van geneesmiddelen, welke niet in de Pharmacopee voor-
komen, alsmede zooveel mogelilk van nieuwe uitvindingen op het gebied

der artsenijbereidkunst in binnen- en buitenland.
De zetel van het Instituut is te Leiden (Hugo de Grootstraat 321

gevestigd. Voorzitter van het Bestuur is Prof. D.. I. I. LrlNsr Zwwt<ea.
Telef. 20252, Het Instituutbezit geen eigen gebouw. De werkzaamheden
worden in verschillende instituten en laboratoria verricht. In de laatste
5 jaren voornamelijk in het Pharmaceutisch laboratoríum der Universi-
teit te Leiden en in het Rijks-Instituut ioor de Volksgezondheid te
Utrecht.

De uitkomsten der onderzoekin gen zijn neergelegd in 33 Mededeelingen,
,die in de laatste jaren eens per iaar, voordien 2 maal's jaars werden

uitgegeven. Daar naast verschenen 16 mon,ografieën, de laatste in 1939,

4..

1.

2.

5.
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Laboratorium van de Nederlandsche Maatschappii ter, Bevordering
der Pharmacie te Amsterdam.

Het Laboratoriuna werd opgericht in 1931. Het is gevestigd te Amster-
dam, Vondelstraat 9. Directeur: Dr. H. f. vaN GIrnnn. Telef. 84241.

Het laboratorium verrichtte in de laatste 5 jaren in hoofdzaak werk op

het gebied van het onderzoek van geneesmiddelen.
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V. ZOÓLOGIE
(Rapporteur: Dr. B. I. Krij gsman.)

I. INLEIDING.

De Zoölogíe is een der vele natuurwetenschappen, die gedurende de
laatste decennia een zeeÍ rijke en veelzijdige ontwikkeling vertoonen. Het
gevolg hiervan is een steeds toenemende splitsing der Zoölogie in onder-
deelen, welke vrijwel alle in Nederland worden beoefend. Systematiek,
anatomie, ethologie, dierpsychologie, dierphysiologie, hydrobiologie, his-
tologie, enz. enz. vinden in ons land beoefenaars.

Onderzoekingen op zoölogisch gebied - zooals bijv. anatomie, physio-
logie, embryologie, zoötechniek 

- 
dle plaats hebben in medische en vete-

rinaire laboratoria, vindt men in dit rapport niet opgenomen. Daarvoor
zij verwezen naar de rapporten over de medische en de veterinaire weten-
schappen.

II. INSTITUTEN.

l. Comité ter Bestudeering en Bestrijding van Insectenplagen in Bosschen,

l. Het Comité werd opgericht in 1937; Directeur: Dr. A. D. Vo0re.
Adresr Biologisch Laboratorium,,Hoenderloo", Hoenderloo, Gelder-
land. Telef. Harskamp 290.

2, Onderzoekingen zijn verricht over,de in het bosch voorkomende w€eÍ-
standen tegen het optreden van insectenplagen en naar de levensge-
meenschappen van het bosch. Speciale aandacht werd gewijd aan den
invloed van den plantengroei op het voorkomen van mieren. Verder
werd onderzocht de oecologie van den dennenscheerder in verband
met het optreden der voorjaarsvluchten en de mogelijkheid van het
optreden van een tweede generatie. Ook is een onderzoek uitgevoerd
over de dennebladwesp, waardoor een inzicht werd verkregen in den
invloed van de bodembegroeiing op het optreden van dit insect. Een
studie werd gemaakt over de levenswijze van den bastaardsatijnvlinder,
speciaal van het gedrag der rupsen tijdens de overwintering. Verder
werd een onderzoek verricht over den eikebladmineerder en zijn para-
sieten. Ook de oecologie der snuitkevers van den groven den, van de

dennenlotrups, de larixmot, den eikenbladroller en de bladwesp,en van
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spar en larix werd bestudeerd. Voorts werd onderzocht het effect van
verschillende insecticiden, o.a. derris, pyrethrum en uit inheemsche
planten gewonnen insecticiden.

,
verdere onderzoekingen zijn gaande over de levensgemeenschap van
den boschbodem, o.a. in verband met de mieren en de muizen van onze
bosschen. Het doel hiervan is na te gaan, in hoeverre de fauna als
weerstand tegen de in den bodem overwinterende insecten beschouwd
moet worden en wat .deze met het strooisel doet. De bestudeering der
oecologie van een groot aantal boschbeschadigers wordt voortgezet.
Bestudeering van het wild en zijn vijanden ,is ook in het plan van de
onderzoekingen opgenomen.

Bodemzeven, seriethermostaat volgens ZwölnrR, verplaatsbaar weer-
station, rijdend laboratorium.

5. Het laboratorium van het Comité wordt slechts als veldlaboratorium
gebruikt en er hebben alleen onderzoekingen plaats, waarvoor,direct
contact met de natuur noodig is.

2. Laboratorium voor Dierpsychologie.
l. Het Laboratorium werd opgericht in lg25.Directeurr Dr. |. A. BreneNs

oe HaeN. Adres: Plantage Middenlaan 53, Amsterdam (C.).

2. uitgevoerd werden observaties en experimenten voornamelilk over de
waarneming en intelligentie der hoogere dieren (apen, h,alfapen, wasch-
en neusberen, muizen, kangeroe, vogels). Daarnaast werden onder-
zoekingen uitgevoerd over bewegingsstereotypieën van dieren in ge-
vangenschap. verder werden theoretisch-critische onderzoekingen uit-
gevoerd op het gebied der dierpsychologie.

3, Aan den gang zijn vooral historische en theoretische onderzoekingen
op het gebied der dierpsychologie.

5' In samenhang met het werk in het laboratorium werden in den tuin
van ,,Natura Artis Magistra" door en onder leiding van den heer
A. F. I. PoRrrrr-p, onderzoekingen uitgevoerd, die vooral betrekking
hadden op het instinctleven der dieren (vogels en anthropoi:de apen).

3. , Laboratorium voor Entomologie der Landbourryhoogeschoor te'Wageningen.

1. Het Laboratorium, onderdeel van het Instituut voor phytopathologie,
werd opgericht in 1926. Directeur: Prof. Dr. W. K. |. Roerxr. Adres:
Rijksstraatw eg 37, Wageningen. T eleÍ. 2438.

4.
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2. Onderzoekingen werden verricht over: Fruitspint en de Midden-
Europeesche Tetranychidenfauna (spintsoorten); bladluizen, gedeel-

telijk in verband met virusziekten; thysanoptef a ( thripsen ) , faunistisch,

systematisch, oecologisch en oeconomisch; oecologie en morphologie

van Psylla buxi; gedrag van de honingbij; Nederlandsche Pompiliden-

fauna; systematiek en faunistiek van Nederl. Indische insecten, speciaal

Lepidoptera.

3. Voortzetting van het systematisch-faunistisch onderzoek der Neder-

landsche Pompilidenfauna en der Ned' Indische Lepidoptera.

4. Serie-thermostaat (temperatuurorgel).

Het laboratorium verstrekt inlichtingen van algemeen entomologischen

aard en over voorraadinsecten en onderhoudt contact met de Neder-

landsche instellingen voor toegepaste entomologie.

Laboratorium voor Àlgemeene Zoölogie van het Zoölogisch Instituut

der Rijks-Universiteit te Utrecht.

Het Laboratorium werd opgericht in 1816' Directeur: ProÍ. Dr' Cun. P.

RRveN. Adres: fanskerkhoÍ 3, Utrecht' Telef. 11104.

Op het gebied der causale morphologie werden onderzoekingen uit-

gevoerd over regeneratieproblemen bij Plathelminthen, o.a. over de

regeneratie van de pharynx bii Polgcelis,

Op endocrinologisch gebied werd histologisch gewerkt, n.l. over den

legbuisgroei bll het bittervoornwij[je en over den invloed van gonado-

trope stoffen op de ontwikkeling van 'de testis bij de aal 1) .

Parasitologische onderzoekingen van systematischen, algemeen bio-

logischen en anatomischen aard, n.1, over parasitaire kreeften en over

pupipare luisvliegen. verder werden parasitaire en vrijlevende

Nematoden onderzocht.
Systematisch en zoögeographisch onderzoek over de fauna (Mam-

malia, Sauria, schorpioenen en Gastropoden) van Curagao, Aruba,

Bonaire en de eilanden van Venezuela.

Ethologisch onderzoek over het gedrag van den kievit gedurende den

broedtild.

1) Zie ook onder Laboratorium voor

Instituut der Rijks-Universiteit Utpecht en

logie der Rijks-Universiteit Utrecht'

Experimenteele Histologie van het Zoölogisch

onder Laboratorium voor Vergelijkende Physio-
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3. Op causaal-morphologisch gebied is onderzoek gaande over de ont-
wikkeling en ontwikkelingsmechanica van het ei van Limnaea stagnalís.
Daarnaast worden onderzoekingen uitgevoerd over de herkomst der
gonocyten, der cellen van scnwANN en over de ontwikkeling van het
corpus pineale bil Amphibien.

op endocrinologisch gebied wordt gewerkt over bouw en functie
van het corpus luteum bil lagere vertebraten; hormoonproductie van
het corpus luteum gedurende de zwangerschap; invloed van gonado-
trope hormonen op de voortplantingsorganen van den mannelijken
bittervoorn; invloed van het licht op de gonade en de endocrine klieren
van vogels 1).

voortzetting der parasitologische onderzoekingen over vrijlevende
en parasitaire Nematoden en luisvliegen.

voortzetting van de zoögeografische onderzoekingen over west-
Indie (o.a. Pseudoscorpionidae).

Functioneel-anatomisch onderzoek over het bewegingsapparaat van
Galeopithecus.

Oecologisch en biosociologisch onderzoek over insecten 2), o.a. over
de oecologie van den graanklander, over de oecologie van de fauna van
den boschbodem, over de verspreiding van mieren en over de oecologie
van de larixmot; verder een onderzoek over de verspreiding van land-
slakken.

4. Apparaten voor microchirurgie.

Litboratorium voor Experimenteele Histologie van het Zoölogisch
Instituut der Rijks-Universiteit te Utrecht.

Het Laboratorium werd opgericht in 1926. Directeur: prof. Dr. G. C.
HrRscH. Adres: Janskerkhof 3, Utrecht. Telef. 20228.

Onderzocht werden de volgende problemen:
Het restitutieprobleem, voornamelijk van klieren. (De vraag, op

welke wijze specifieke producten in klieren worden opgebouwd, werd
histophysiologisch onderzocht aan pancreas en speekselklieren van
zoogdieren en aan darmcellen van Àscaris); de opbouw van specifieke
producten in eieren v,an Limax, van het hoen en van Ascaris; de be-
teekenis van vitamine c bij den opbouw van specifieke producten in

1) Zie ook onder Laboratorium voor Experimenteele Histologie van het Zoölogisch
Instituut der Rijks-Universiteit Utrecht en onder Laboratorium voor Vergelijkende Physio-
logie der Riiks-Universiteit Utrecht.

2) Zie ook onder comité ter Bestudeering en Bestrijding van Insectenplagen in
Bosschen.

5.

I.

2.
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klieren; de rol van celmembraan, plasma, mitochondrieën en Got,ct-
lichamen bil den wederopbouw van celproducten; de microscopische

veranderingen van cellen, weefsels en organen bil de omvorming van

het organisme in vliegpoppen; het rhythme van het glycogeengehalte

in de lever van de witte muis; het werkrhythme van de follikelcellen
van den bittervoorn; regulatie van dit rhythme door de hypophyse en

inwerking van het'hormoon der follikelcellen op het uitgroeien van

de legbuis 1) ; de oestrische cyclus bii Lebistes reticulatus; het hormonaal

verband tusschen gonaden en secundaire geslachtskenmerken van

kemphaan en kalkoen z ) ; de histologie der gonaden van overzomerende

vogels; bouw en Íunctie van de spermatotheca van Loligo: invloed van
het licht op sexueelen cyclus en gonaden van den groenvink; beïnvloe-

ding van de ontwikkeling der gonaden van kippenembryonen door

geslachtshormonen; beïnvloeding van de testes van den paling door

gonadotrope hormonen s); de hormonale werking van het orgaan van

Brooen bij de pad.

3. Uitvoering van dergelijke onderzoekingen als de bovengenoemde,

welke tot doel hebben analyse der aaneenschakeling van physiologisch-
histologische processen en opsporen van de factoren, welke deze aan-

eenschakeling tot stand brengen.

4. Röntgenapparaat voor de bestraling van weefsels; apparaat om met

behulp van seleencellen bepaalde stofÍen in de weefsels statistisch te

meten.

6. Laboratorium voor Physiologie der Dieren der Landbouwhoogeschool
te Wageningen.

1. Het Laboratorium werd opgericht in l92l . Ditecteur: ProÍ. Dr. E.

BRouwen. Adres: Duivendaal 1, Wageningen. TeleÍ.2923.

2. Onderzoekingen aan ratten over het belang van vitaminen (in het

bilzonder vitamine E) en mineralen voor de voeding'

3. Verder onderzoek over de beteekenis van vitaminen en mineralen en

over de melkproductie, ook aan groote huisdieren'

1) Zie ook onder Laboratorium voor Vergelijkende Physiologie der Rijks-Universiteit

Utrecht en onder Laboratorium voor Algemeene Z&logie van het Zoólogisch Instituut

der Rilks-Universiteit Utrecht.
2) Zíe ook onder Laboratorium voor Àlgemeene Zoölogie van het Zoölogisch Instituut

der Rijks-Universiteit Utrecht en onder Rilksmuseum van Natuurlijke Historie.
3) Zie ook onder Laboratorium voor Àlgemeene Zoölogie van het Zoölogisch Instituut

der Rilks-Universiteit Utrecht en onder Rijksmuseum van Natuurlijke Historie.
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7,

1.

4. Stal voor stofwisselingsonderzoek van runderen en schapen.

Physiologie der Rijks-Universiteit te

in 1914. Directeur: Prof. Dr. H. f.
89, Utrecht. Telef. 11190.

Laboratorium voor Vergelijkende
Utrecht.

Het Laboratorium werd opgericht

]onoaN. Adres: Alex. Numankade

2. Onderzoekingen werden verricht over de functie van het spierzenuw-
stelsel bij lagere dieren, en wel over den tonischen toestand eo Ver-
korting van Gastropodenspieren en Coelenteratenspieren, over visco-
elastische eigenschappen van deze spieren (als grondslag van den
tonischen toestand) in vergelijking met ongevulcaniseerde rubber, over
de regulatie der spiertonus door de ganglia en over de stofwisseling

. tijdens de contractie en tonus. In nauw verband met bovenstaande
onderzoekingen werden de electrische verschij,nselen in het periphere
zenuwstelsel van Gastropoden onderzocht (gedaa,nte en snelheid impul-
sen, refractaire periode, alles-of-niets-wet en decrementieele geleiding).
Daarnaast werd het probleem van het antagonisme der open- en sluit-
spieren bi;. de schaar van Crustacea onderzocht. Eveneens werd een
onderzoek uitgevoerd over de nerveuze reguleering der hartwerking bij
Gastropoden.

' Verschillende onderz'oekingen werden verricht over zintuigphysio-
logische problemen aan bloedzuigende Arthropoda en apen. Ademhaling
en ademhalingsregulatie werden onderzocht bij Astacus, Eriocheír,
Lumbricus en Ascaris. Een andere groep van onderzoekingen hield zich
bezig met verteringsenzymen en hun localisatie (bij Protozoa, Cepha-
lopoda, Crustacea, visschen, vogels en zoogdieren, zoowel biochemisch
als ,histophysiologisch ) en met vetresorptie bij invertebraten. Endocri-
nologisch onderzoek werd verricht over het gedrag van lagere verte-
braten (visschen, amphibiën) t.o.v. zwangerschaps- en geslachtshormo-
nen, op biochemisch en histop,hysiologisch gebied r). Tenslotte werden
onderzoekingen uitgevoerd op het gebied der toegepaste dierphysiologie,
en wel over oecologie van wantsen, stofwisseling van bijen en vetver-
bruik tijdens de overwintering van rupsen.

3. Voortzetting van het onderz,oek naar de functie van het spierzenuw-
stelsel, zoowel spier- als electropbysiologisch; onderzoek over den
invloed van de temperatuur op de prikkelbaarheid van zenuwen; onder-

1) Zie ook onder Laboratorium voor Experimenteele Histologie
Instituut der Rilks-Universiteit Utrecht en onder Laboratorium voor
van het Zoölogisch Instituut der Rijks-Universiteit Utrecht.

van het Zoölogisch
Àlgemeene Zoölogie
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zoek naar het verband tusschen de ligging van het voedsel in de maag,

pH en vertering bij vertebraten; vetresorptie bij Evertóraten; physisch-
,chemische eigenschappen van galzuren: voortzetting van het endocri-
nologisch onderzoek; voortzetting van zintuigphysiologisch en stofwisse-
Iingsonderzoek van schadelilke insecten; invloed van insecticiden op

koolzuurafgifte en zuurstofopname.

Moderne toestellen voor de pH-meting (o.a. met glaselectrode); micro-
titratie-apparaat volgens LnorRsrRöm-LaNc; Pulnnlcn-Stufenphoto-
meter; Pnlrtes-philoscoop voor bepaling van geleidin,gsvermogell, \v€€r-
stand en capaciteit; snaargalvanometer van Ett,rruoveN; kathodestraal-
oscillograaf' (Pnlltes GM 3156) met specialen voorversterker, toon-
generator en voedingsapparaat.

Rijksinstituut voor Visscherijonderzoek.

Het Instituut werd opgericht in 1882. Directeur: Dr. B. HlvlNca. Adres:
Oost Indisch Huis, Amsterdam (C.). Telef. 38511.

2, Verschillende onderzoekingen hadden plaats betreffende de voor de

visscherij van belang zijnde organismen en den toestand van het water.
Zoo werd een onderzoek verricht over de ontwikkeling van den visch-
stand in het Ilsselmeer en pogingen gedaan deze zooveel mogelijk in
de ,hand te werken. Verder werden ,onderzoekin,gen uitgevoerd over
het gedrag van de binnentrekkende jonge aal (glasaal), over den groei
en over de wettelijke maat van verschillende vischsoorten. Tenslotte
werden de levensg,eschiedenis van de garnaal en van de oesterlarve,
benevens ziekten van de oesters aan een uitgebreid onderzoek onder-

'worpen.

3. Voortzetting van het toegepast wetenschappelilk onderzoek betreffende
de voor de visscherij van belang zijnde organismen.

4. Aanwezig zijn vangmiddelen voor in het water levende organismen van
vrijwel elke grootte en instrumenten voor het nemen van watermonsters.

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie.

Het Rijksmuseum werd opgeticht in 1820. Directeur: Prof. Dr. H.
Boscutvtl. Adresr Raamsteeg 2a, Leiden. Telef. 20616.

Het museum hield zich bezig met systematisch ,onderzoek op verschil-
lend gebied;

8.

l.

9.

1.

2.
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onderzoekingen over de systematiek van zoogdieren. Bij cetacea
werd onderzoek verricht over bouw en systematische plaats der ver-
schillend,e soorten, over het voorkomen van Cetacea in de Nederland-
sche wateren, over bijzonder,heden van potvisschen (o.a. vorm der
tanden) en anatomisch onderzoek .aan Pseudoica crassidens. verder
systematisch onderzoek aan roof- en knaagdieren, speciaal. uit Ned.
Indië.

onderzoekingen over de systematiek van vogels van Nederland en
Ned. Indië (vooral Nieuw Guin,ea). Experimenteel ringonderzoek be-
treffende vogeltrek en ouderdom van vogels. Experimenten over den
invloed van gonaden (castratieproeven) op de ontwikkeling van het
vederkleed van kemphanen 1).

onderzoekingen over de systematiek van amphibieën en reptielen
van verschillende deelen van de wereld. Onderzoek van anatomischen
aard aan slangen, krokodillen, o.a. over de onderlin,ge verhoudingen
in den schedel van krokodillen tijdens den groei en bll de verschillende
sexen.

onderzoekingen over de systemati,ek van visschen, o.a. van de Go-
bioidea van den Nederl. Indischen Archipel en van de visschen van
|apan. Anatomisch onderzoek van de spieren en het kaakmechanisme
van Orthragoriscus.

onderzoekingen over 'de systematiek van Arthropoda. speciale
aandacht werd besteed aan de Hemiptera, saltatoria, coleoptera
(Lamiïnae), Hesperiidae, collembola, Araneida, Rhizocephalen, sto-
matopoda en Pedipalpi.

Onderzoekingen over ,de systematiek der Mollusca.
onderzoekingen over andere Evertebraten, n.l. scyphomedusae (o.a.

over het kanalensysteem), octocorallia (o.a. materiaal van de siboga-
exp'editie), Hydroiden (o.a. van de sNn,r-lrus-expeditie), chaetogna-
then (o.a. gegevens over verspreiding en geslachtsrijpheid), Tornariën
(o.a. vorm en voorkomen larven), Brachiopoden (van de Siboga-
expeditie), Gastrotrichen en Kinorhynchen van Nederland, Foramini-
feren van Ned. Indie en ciliaten uit sterk zouthoudende wateren.

onderzoekin,gen over fossiele zoogdieren, reptielen en Mollusca van
Ned. Indië uit de collectie-Dueols.

3. De systematische onderzoekingen van verschillende diergroepen wor-
den voortgezet. ln bewerking zijn o.a. de Muridae van Nederland,

1) Zie ook onder Laboratorium voor Experimenteele Histologie van het Zoölogisch
Instituut der Rijks-Universiteit Utrecht.
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marteÍs van Ned. Indië, vogels van Sumatra en |ava, de visschen van

de SNel-ltus-expeditie, Hemiptera, Rhizocephalen, Acanthocephalen uit
West Indle, de Stylasteridae van de SNeLI-tt.rs-expeditie, Hydroïden
van Nederland, Suidae en Hippopotamidae van de collectie-Dueols.

10. Stichting Vogeltrekstation Texel.

1. De Stichting werd opgericht in 1931. Dirècteur: Dr. W. H. vnu
DoeeeN. Adres: Zoölogisch Station, Den Helder. (Tildeli;k Rilks-
museum van Natuurlilke Historie, Leiden. Telef. 20616.)

2. Onderzoekingen werden uitgevoerd over den vogeltrek, speciaal over
de oriëntatie van trekkende vogels (scheiding van het phobotactische

en het topotactische element), ook over de periodiciteit van het ver-
schilnsel en de oecologische beteekenis ervan. Verder werden phaeno-

menologische en Íaunistische gegevens over den vogeltrek verzameld.

Eveneens werden onderzoekingen uitgevoerd over de ethologie van

verschillende vogels. Tenslotte werd ook onderzoek verricht over de

oecologie van meeu'lven, benevens over de voedseloecologie en Ce

economische beteekenis van den aalscholver.

3. Onderzoekingen zijn gaande over het gedrag van vogels tijdens den

trek en over den plaats- en kompaszin bij de oriëntatie. Verder wordt
onderzoek verricht over de totale jaarlijksche sterÍte van zangvogels,

vergeleken met de sterÍte door roofvijanden (reguleerende invloed

van de vijanden op het aantal)

ll. Zoölogisch Laboratorium der Gemeentelijke Llniversiteit te
Amsterdam.

l. Het Laboratorium werd opgericht in 1882. Directeur: Pro[. Dr. ]. E. W.
IHI-r. Adresr Plantage Doklaan 44, Amsterdam (C.). Telef. 52214.

2. Onderzoekingen werden uitgevoerd op morphologisch, systematisch,

hydrobiologisch en entomologisch gebied:

Morphologisch en systematisch onderzoek van Decapoda; onder-

zoek over de ontwikkeling van gonaden, nieren, zwemblaas, pancreas

en galgangen bij visschen, en het ontstaan van het vetlichaam bij

krokodillen.
Anatomisch en systematisch onderzoek van Salpen en systematisch

onderzoek van Appendicularieën.
Hydrobiologische onderzoekingen over de veranderingen in de ses-



l0r

siele Íauna der stadsgrachten in verband met de verzoeting door aÍ-
sluiting der Zuiderzee. Bestudeering van den biologischen cyclus van
eenige dieren uit de fauna van de stadsgrachten. Onderzoekingen over
den jaarcyclus van het plankton in het Kinselmeer en in de stads-
grachten.

Onderzoekingen over oecologie, phaenologie en bestrijding van ver-
schillende schadelilke insecten, o.a. de koolgalmug, de koolvlieg, de
preimot en de uienvlieg; systematische, faunistische en anatomische
onderzoekingen aan Hymenoptera en andere insecten.

3. Voortzetting van de onderzoekingen over de ontwikkelingsgeschie-
denis bij visschen; voortzetting van het systematisch onderzoek van
Salpen en Decapoda (o.a. uit het materiaal van de Siboga-expeditie);
voortzetting van het hydrobiologisch onderzoek der stadsgrachten
(speciaal betreffende Clliaten); voortzetting van het morphologisch
onderzoek van insecten; oecologische onderzoekingen van bepaalde
insectensoorten in de duinterreinen der Amsterdamsche Waterleiding.

12. Zoölogisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te Groningen.

1. Het Laboratorium werd opgericht in 1915. Directeur: Prof. Dr. E. H.
HazelHorn. Adres: Reitemakersrijge 14, Groningen. Telef. 26731.

2. Het onderzoek van het Laboratorium bewoog zich op vergeliykend phy-
siologisch gebied en omvatte:

Onderzoekingen over de vergelilkende physiologie van ademhalings-
bewegingen en ademhalingsregeling (o.a. bij vogels, reptielen, amphi-
bieën, visschen en verschillende Evertebraten) ; vergelijkend physiologi-
sche onderzoekingen over de zuurstofutilisatie bij waterdieren; onder-
zoekingen over noodademhaling; onderzoek van sociale regulatie-
verschijnselen bij bijen; zintuigphysiologisch onderzoek aan visschen;
onderzoek over levenswijze en oecologie van Eriocheir sinensis; onder-
zoek over de osmoregulatie bij Crangon ctangoni physiologisch ond,er-
zoek van de tracheolen van insecten.

3. Onderzoekingen worden verricht over het verband tusschen structuur
en functie van de kieuwen. Andere onderzoekingen van vergelijkend-
physiologischen aard staan op het programma, betrekking hebbend,e op
het verband tusschen structuur en functie; met een zekere voorkeur voor
onderwerpen, welke aan intacte of vrijwel intacte proefdieren kunnen
worden bestudeerd,
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Apparatuur voor de micromethode van vAN DAM voor de bepaling van

de in water opgeloste zuurstof; Pnlltes-philoscoop ter bepaling van
geleidingsvermogen, weerstand en capaciteit.

Zoiilogisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te Leiden.

Het Laboratorium werd opgericht in 1874. Directeur: Pro[. Dr. C. f.
vAN DER Kleeuw. Adres: Kaiserstraat 63, Leiden. Telef. 20259.

2, Onderzoekingen over theoretische biologie.
Onderzoekingen op entomologisch góied, n.l. over levenswijze,

oecologie, zintuigp,hysiologie van parasilaire insecten (Mormoniella en

Aplgsial en over de cytologie van het insectenbloed 1).

Onderzoekingen over vergelijkende en functioneele anatomie, n.l.
over het bloedvatenstelsel van Amphibieën (Amblgstoma) en het spier-
stelsel van Orthragoriscus 2),

Onderzoek over ontogenie en microscopischen bouw van de lever van
visschen.

Onderzoekingen op ethologisch gebied, n.l. gedragsbeschrijving en

analyse van aangeboren schemata (voornam. bij vogels, visschen en

insecten), onderzoek over de ori§ntatie van solitaire wespen en over

het kleurenonderscheidingsvermogen van vogels.
Onderzoekingen op dierphysiologisch gebied, n.l. over zu,urstof- en

koolzuurbinding door bloed (o.a. zuurstofdissociatie en koolzuurbinding
bij Octopus, Sepia, Arenicola, Helix, Cancer en Homarus) , 'over maag-

sapsecretie bil lagere Vertebraten (Rana, Bu[o en Amiurus), en over

dlerlilke amylasen.

3, Voortzetting der veldstudies over het gedrag van insecten en vogels;

voortzetting van het onderzoek over het mededeelingsvermogen van

visschen; verfijning van het onderzoek naar het kleur- en onderschei-

dingsvermogen met een monochromator; onderzoek naar zuurstof- en

koolzuurbinding in het bloed van Sepia, Cancer en Planorbis.

4. Benoodigdheden voor gedragsstudie van vogels en insecten in het vrije
veld en van visschen in het laboratorium; monochromator volgens

Gnrrnr,R, met opstellingen voor onderzoek met HnRINc-papieren en

filters; spectro-colorimeter volgens Krunnrl en EssnR; apparatuur voor
pH-meting met glaselectrode.

1) Zie ook onder Comité ter Bestudeering en Bestrijding van Insectenplagen in
Bosschen.

2) Zie ook onder Rijksmuseum van Natuurlilke Historie.

t3,
1.
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11. Zoölogisch Museum der Gemeentelijl<e Llniversiteit te Àmsterdam.

l. Het Museum werd opgericht in 1839. Directerir: Pro[. Dr. L. F. oe
BeaunoR'r. Adres: Plantage Middenlaan 53, Amsterdam (C.). Tetref.
50633.

De onderzoekingen van het Museum bewogen zich voornamelijk op
systematisch gebied. Genoemd kunnen worden:

Onderzoekingen over de systematiek van visschen, o.a. over de
visschen van Nederlandsch-Indie, van West-lndië en van de Zuid'erzee;
systematische onderzoekingen over opisthobranchiate Mollusca, o.a.
over de genera Tethys, Aplgsia, Phyllaplgsia, Pleurobranchus, Notar
chus, Alderia en Limapontiat onderzoekingen over de systematiek van
Echinodermen, en wel over Nederlandsche, Nederlandsch-Indische en
West-Indische Echinodermen; onderzoekingen over fossiele Echino-
dermen uit Nederland, o.a. uit het Boven-Oligoceen van Limburg;
systematische onderzoekingen over recente, subfossiele en fossiele
Nederlandsche Mollusca; systematische onderzoekingen over de recente,
praehistorische en jon,gfossiele Mollusca van Ned. Indië; onderzoekin-
gen over systematische entomologi,e (o.a. fauna der Waddeneilanden,
Cleridae, Tendipedidae, Macrolepidoptera).

Onderzoek over de historie van Mollusken-collecties van ftret museum;
studies over de geschiedenis der biologie, o.a. over LrNNaeus en ALseR't
Seen.

Voortzetting van het systematisch onderzoek over visschen, o.a. over
de visschen van Nederlandsch-Indië (Chiasmodontiformes, Trachini-
[ormes, Callionymiformes, Kurtoidea, Stromateoidea, Scomberoidea,
Siganoidea en Acanthuroidea); voortzetting van de onderzoekingen
over opisthobranchiate Mollusca (revisie der geslachten Dolabella en
Aplysia, bew,erking van een collectie West-Indische Nudibranchiata);
systematisch onderzoek van in Afrika verzamelde Echinodermen en van
Asteriden der Siboga-expeditie; voortzetting van het systematisch
onderzoek der recente Nederlandsohe Mollusca; voortzetting van het
systematisch onderzoek der recente, praehistorische en jong fossiele
Mollusca van Ned. Indië; systematisch onderzoek over Mollusca van
West-Indie, N.O. Brazilië, Philippijnen, Centraal Nieuw Guinea en
uit de Baai van Batavia (koraalriffen en modderbodem); systematisch
onderzoek over Cleridae en over de vlinders van Amsterdam (Macro-
lepidoptera en Microlepidoptera).

3.
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15. Zoölogisct Station der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging.

Het Station werd opgericht in 1876. Directeur: Dr. f. Venwev. Adres:
Den Helder. Telef. 2019. (Tijdelijk adres: Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie, Raamsteeg 2a, Leiden. Telef. 20616).

Oecologische onderzoekingen over de mariene fauna in verband met

'het zuurstofgehalte van het water; onderzoek over het wegwerken van
organisch materiaal in zeewater; onderzoek over ontwikkeling en oeco.

logie van Carcinides moenasi onderzoek over den invloed van tempera-
tuur en zoutgehalte op de sterfte van Crangon crangon en over den

seizoentrek en het osmotisch gedrag van hetzelf.de dier; oecologisch
onderzoek over Cardíum edule en Mgtilus edulis: onderzoek over de

gebondenheid van Líttorina optusata aan een gedeelte van de getijden-
zöne en de af,hankelijkheid van Mya arenaria van verschillende milieu-
Íactoren; onderzoekingen betreffende den invloed van milieuÍactoren
(licht, stroomsnelheid, temperatuur en zoutgehalte) op de orientatie en

trekdrift van den jongen paling, en over den trek van zeedieren en

vogelsl Íunctioneel-anatomisch onderzoek van het kaakmechanisme van
beenvisschen; ethologisch onderzoek over de voortplanting van Sepia
officinalis; onderzoek over den groei van kolonieën van Hgdractinia
echinata; oecologisch onderzoek over parasitaire Copepoden; faunistisch
onderzoek over hydropoliepen van de Nederlandsche kust; onderzoek
over de gevoeligheid van verschillende ontwikkelingsstadia ya.rt zèÈ-

pokken voor vergiften; onderzoek over het binnenlaten van paling in
het llsselmeer; onderzoek over het slib aan onze kust.

Voortzetting van ,het oecologisch onderzoek der mariene organismen
en daarmee verband houdende samenstelling van het zeewater, n.l.:

Onderzoek inaar de seizoen- en getijdeschommelingen der concentratie
van phosphaat, silicaat, ammonia, nitriet en nitraat in het Nieuwediep,
en naaÍ het zoutgehalte van het zuidelijke deel der Noordzee. Verder
onderzoek over de levenswijze, oecologische verspreiding en trek van
Loligo oulgaris en over trek, voortplanting en groei van Sepia officinalis;
onderzoek over seizoentrek van visschen in verband net de temp,eratuur,

vergeleken met den vogeltrek.

Motorkotter met inrichting voor visschen, bodemhapp en, enz.; installatie
voor ,het doseeren van stroomsterkte, zoutgehalte en temperatuur van

stroomend water; hydrograÍische apparatuur (waterscheppers, kantel-
thermometers, enz.); zeewaterinstallatie, die water oppompt uit het

Nieuwediep

-1,

4.
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16. Biologisc[r Lóoratorium van het Koloniaal lnstituut.

l. Het Laboratorium werd opgericht in 1910. Directeur: Prof. Dr. L. P.
DE Bussy. Adres: Mauritskade 64, Amsterdam (O.). Telef. 52600.

2. Onderzoek op het gebied der toegepaste dierkunde, n.l. over insecten
en over den paalworm.

3. Voortzetting van het toegepast dierkundig onderzoek.

4. Een koelkast tot 
-20o 

C.

t



VL DIERGENEESKUNDE
(Rupporteurr Prof. Dr. G. Krediet.)

I. INLEIDING.

De wetenschappelilke beoefening der diergeneeskunde dateert van 1821,
toen de Veeartsenijschool te Utrecht werd opgericht. Vooral onder
AI-rxeNorR Nulten werd zij van beteekenis. In de vijftiger jaren werd zij
tot een zuivere onderwijsinrichting en bleef dit langen tijd. Onder het
directoraat van WtRrz kreeg zij weer meer beteekenis, maar eerst door
het initiatief van Dr. H. ]. LovrNx, directeur-generaal van den Landbouw,
kwam de wetenschappelilke beoefening der diergeneeskunde op den voor-
grond, toen hii het onderzoek bevorderde door het beschikbaar stellen van
personeel en subsidie voor dit doel. Als jaartal zou 1907 genoemd kunnen
worden. Met de verheffing tot hoogeschool in 1918 en den overgang naar
de Riiks-Universiteit in 1925 werd nader geaccentueerd, dat naast het
onderwijs het onderzoek moest worden behartigd.

In 1904 werd de Rijksseruminrichting te Rotterdam geopend, waardoor
aan Pro[. Dr. Poels een onderzoekingsinstituut werd gegeven. Het doel
is: de nieuwere veeartsenijkundige gegevens, vnl. met betrekking tot de
infectieziekten der dieren, rechtstreeks dienstbaar te maken aan de be-
hoeften van den landbouw. In verband hiermede bereidt zij sera en ent-
stoffen, diagnostische preparaten voor de onderkenning van ziekten bil
dieren, doet zij onderzoekingen naar de oorzaak o[ het bestaan van ziekten
onder het vee in den ruimsten zin des woords en geeÍt zoo mogelijk des-
kundige voorlichtihg en adviezen aan iedereen inzake de hygiëne der huis-
dieren.

Doordat in de laatste jaren het mond- en klauwzeer zoovele runderen
deed verloren gaan, werd het Staatsveeartsenijkundig Onderzoekings-
instituut ingesteld, dat eerst te Rotterdam, thans te Amsterdam is geves-
tigd en waar onderzoekingen worden gedaan in de eerste plaats op het
gebied van het mond- en klauwzeer, maar daarnaast op dat der virus-
ziekten van het vee in het algemeen.

Met de inwerkingtreding van de wet op de vleeschkeuring in l92l
nam het aantal slachthuizen in ons land sterk toe. Àan elk abattoir is een

Iaboratorium verbonden ten behoeve van het bacteriologisch en het patho-
logisch-anatomisch vleeschonderzoek. Enkele dezer laboratoria hebben
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zich ook op algemeen terrein bewogen, o.a. dat te Leiden, te Amsterdam en
te Rotterdam.

Ten behoeve van een betere en meer hygiënische melkvoorziening zijn
enkele melkcontröle-stations ontstaan, die zich ook bezig houden met de
bestrijding van voor den veestapel belangrijke besmettelijke ziekten. Als
zoodanig moeten die te Utrecht, Den Haag en Amsterdam genoemd
worden.

Van beteekenis zijn ook de Gezondheidsdiensten, die in enkele provin-
cies nuttig werk verrichten op het gebied van een rationeelere veehouding,
vooral door het.bevorderen van den gezondheidstoestand van den vee-
stapel en door het bestrijden van besmettelijke ziekten. Als wetenschap-
pelijke inrichting van beteekenis heeft zich onder leiding van wijlen
Dr. A. H, VerNsaRs de Friesche Gezondheidsdienst te Leeuwarden ont-
wikkeld.

Het Instituut voor Moderne Veevoeding ,,de Schothorst" te Hoogland
bij Amersfoort werd in 1938 opgericht, uitgaande van de Coöperatieve
Aan- en Verkoopvereeniging ,,Centraal Bureau uit het Nederlandsch
Landbouw-Comité" G.A, te Rotterdam. Het doet,onderzoekingen en geeft
adviezen op het gebied der veevoeding in Nederland.

Het grootste aantal der diergeneeskundige laboratoria behoort tot de
Faculteit der Diergeneeskunde van de Rijks-Universiteit te Utrecht. Het
zijn de volgende:

Instituut voor Anatomie
Laboratorium voor Veterinaire Physiologie
Laboratorium voor Medisch Veterinaire Chemie
Pathologisch Instituut
Zoötechnisch Instituut
Instituut voor Parasitaire en Infectieziekten
Laboratorium voor Kennis der Menschelilke Voedingsmiddelen van

Dierlllken Oorsprong
Kliniek voor Heelkunde
Kllnlek voor Veterinaire Verloskunde en Gynaecologie
Kliniek voor Kleine Huisdieren, tevens Instituut voor Veterinaire

Pharmacologie en Ophthalmologie
Kliniek voor Inwendige Ziekten en Buitenpraktiik.

II. INSTITUTEN.

l. Laboratorium voor Veterinaire Ànatomie.

(Zíe het rapport Geneeskunde, Afd. A, No. 6.)
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Laboratorium voor Veterinaire Physiologie.

Het Laboratorium voor Veterinaire Physiologie is gevestigd Alexander
Numankade 93 te Utrecht. Directeur: Prof. Dr. D. |. Kox. Telef. 11994.

Het laboratorium dateert als zoodanig eigenlijk pas van 7928, toen
voor het eerst een hoogleeraar, D.. I. Roos, werd benoemd, die alleen
de physiologie als leeropdracht kreeg. Daarvóór was het met verschil-
lende andere vakken yerbonden. Toch was ook in dien tijd de physio-
logie de hoofdzaak, zooals namen van vroegere directeuren als Pexel-
HARTNG, ZwaeRoemeKER, HAMBURGER en DexHullzrN bewijzen. In
1931 werd een hulpgebouw ter beschikking gesteld, terwijl het labora-
torium voor het overige in de kliniek voor kleine huisdieren geves-
tigd is.

De onderzoekingen zijn gepubliceerd in: ,,Onderzoekingen verricht in
het Laboratorium voor Veterinaire Physiologie", dat door het labo-
ratorium zelf wordt uitgegeven. Het eerste deel is in 1936 verschenen
en geelt een overzicht over onderzoekingen van de latente periode van
de dwarsgestreepte spier, van de gladde spier, paroxysmale tachy-
cardie bij het paard, van de werking van electrische doorstrooming op

dieren, van verteerbaarheid van amylen-soorten door het pancreas
van den hond, van de physiologie van het fluitspel. Het tweede deel

dateert van 1938 en bevat artikelen over passagesnelheid voor het
maagdarmkanaal van den hond, over de alveolairlucht en enkele
andere respiratorische grootheden bil den hond, over de bloedvoor-
ziening van de hersenen, over atrio-ventriculair hartrhythme bil den

hond, over de bepaling van dissociatiekrommen van moederlilk en

foetaal bloed. Het derde deel van 1940 handelt over foetale adem-
haling, bedwelming van slachtdieren, bloedvoorziening der hersenen,

gaswisseling in de luchtkamer van het kippenei gedurende het bloeden,
zgn. electrische bedwelming en over de physiologie van het fluitspel.

Laboratorium voor Medisch Veterinaire Chemie.

Het Laboratorium is gevestigd: Biltstraat 172 te Utrecht. Telef. 11994.

Directeur: Prof. Dr. L. Srexlrs. I

Physiologisch-chemische en pathologisch-chemische onderzoekingen
worden verricht betreffende het tot stand komen en de bestrijding van
ziekten der productiedieren, mede in verband met optimale en in
physiologisch opzicht afwijkende voeding. In de laatste 5 jaren (1936
tot 1941) kwamen o.m. de volgende onderzoekingen tot stand: Stabili-
seerende werking van magnesium-zouten op het hart bij de intraveneuze

2.

3,

1.

2.
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calciumtherapie bij het rund; toestand van het calcium, het magnesium
en het anorganisch phosphaat in het bloedserum van het rund; metho-
diek der pH-bepaling in bloed en andere biologische substraten; aetio-
logie der paresis puerperalis van het rund; een stoornis van het hormo-
nale evenwicht, als gevolg van een hyperfunctie van de voorkwab der
hypophysis cerebri; bepaling van den tonus van het autonome zerluw-
stelsel van het rund; het mechanisme der autonome regeling; biochemie
der zelfvergiftiging bij paard en rund: de gastro-intestinale vorm van
m,ond- en klauwzeer en enterogene autointoxicaties; chemische ver-
houdingen in den geboorteweg van het rund, in verband met puer-
perale infectie; quantitatieve bepaling van het gehalte aan mangaan in
weidegras; extinctioetrische bepaling van enkele anaesthetica in
lichaamsvloeistoffen en -weefsels.

3. De volgende onderzoekingen zijn nog gaande: micro-chemische en
submicro-chemische bepaling van anorganische en organische bestand-
deelen in biologische substraten; uitwisseling van ionen aan grens-
vlakken; activiteit der ionen in lichaamsvloeistoffen mede in verband
met de diagnostiek en therapie van bepaalde ziekten; verspreiding van
spoorelementen in de levende natuur in verband met het ontstaan van
ziekten onder het vee; vorming en structuur van been en kalkaÍzetting
in het dierlilk organisme; aetiologie der auto-intoxicatie bil paard en
rund; instabiliteit der melk; acetonaemie bil melkkoeien; aminozuren,
welke voor de voeding van het vee onmisbaar zijn.

4. Het lab'oratorium is meer in het bijzonder ingericht voor meting der
licht-absorptie terwijl tevens een titratieapparatuur volgens LrNoeR-
STRoM-LANG aanwezig is.

5. Daar de domesticatie der dieren blilkbaar het ontstaan van evenwichts-
stoornissen van biochemischen aard in de hand werkt 

- 
mede doordat

de voeding der productiedieren niet steeds optimaal is 
- 

behoort het
tot de taak van de leiding van het laboratorium steeds voeling te
houden met de dierenartsen in de praktijk. Hierdoor wordt bereikt,
dat stoornissen, $,elke van wetenschappelilk standpunt uit beoordeeld
zeer belangwekkend zijn, aan het licht komen, terwijl omgekeerd het
biochemisch onderzoek vruchten afwerpt, welke de veehouderij en
daardoor de welvaart des lands ten goede komt.

{. Pathologisch Instituut der Faculteit der Diergeneeskunde.

l. Het Pathologisch Instituut is in 1908 opgericht, ,en is gevestigd Bilt-
straat 166 te Utrecht. Telef. 11994. Directeur: Prof. Dr. H. Scnon-
NAGEL.
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Onderz,oekingen zijn verricht over de

tuberculose, endocarditis, besmettelijke
nierziekten der dieren.

pathologische anatomie der
varkensziekten, tumoren en

Naast deze onderwerpen zullen in de toekomst de vaatziekten in het
middelpunt der belangstelling staan.

ZcËtechnisch Instituut der Faculteit der Diergeneeskunde.

Het Zoötechnisch Instituut is opgericht in 1908, en gevestigd Bilt-
straat 172 te Utrecht, Telef. 11994. Directeur: Prof. Dr. G. M. vaN

DER PLANK.

In de laatste 5 jaren werden erfelijke afwijkingen bil het rund onder-
zocht, werden voederproeven met runderen genomen, zijn verteerbaar-
heidsproeven van voederstoffen bil versc.hillende huisdieren gedaan,

evenals trekproeven met paarden. Ook het theoretisch stamboekonder-
zoek had de aandacht. Enkele van deze onderzoekingen worden ook
thans nog voortgezet, terwijl tevens fokproeven met hoenders lildende
aan MaRarsche verlamming en onderzoekingql ter vervanging van

voedseleiwitten door amiden gaande zijn, evenals haemoglobine en

serumijzerbepalingen bij het rund in verband met het koper- en iizer.
gehalte van bodem en planten.

In de toekomst zal het vitaminenonderzoek van alle veevoederstoÍfen
sterk de aandacht vragen.

Als bijzondere apparatulr zij vermeld dat er een is voor het afzonder.
lijk opvangen van Íaeces en urine bij runderen eri voor colorimetrisch
onderzoek in monochromatisch licht.

Uit technisch oogpunt is van belang, dat voor het hoefbeslag noodige
onderzoekingen aan dit Instituut worden verricht.

6. Instituut voor Parasitaire en Infectieziekten der Faculteit der Dier-
geneeskunde.

1. Het Instituut is gevestigd Biltstraat 168 te Utrecht, Telef. 11994.

Directeurr Prof. Dr. L. oe Brts,ct<.
Het instituut is in 1911 opgericht. Het heeÍt drie afdeelingen:

A. Microbiologie, immuniteitsleer en infectieziekten;
B. Tropische ziekten;
C. Veterinaire parasitologie en parasitaire ziekten, sinds 1939 onder

leiding van Prof. Dr. E. A. R. F. Bauoer.

5.

1.

2.

3.
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Een beknopt overzicht over het wetenschappeli;ke werk der laatste
5 jaar kan beginnen met de mededeeling, dat er vele onderzoekingen
zijn verricht over paratyphus-infecties, in het bijzonder bil eenden en
andere vogels, voorts bi] zilvervossen en kalveren. uitvoerig werd
onderzocht het bestaan van verschillende typen van salmonella typhi
mudum.

ver'der werd studi,e gemaakt van de biochemische eigenschappen der
verschillende Salmonella's, eveneens van de antigeen-structuur. Twee
in ons land nog niet bekend e salmonella's werden voor het eerst aan-
getoond bil de eend en er is gewezen op het gevaar van eendeneieren
voor den mensch. Een agglutinatiemethode om positieve eenden op te
sporen werd uitgewerkt. Een uitvoerige studie werd verricht over de
waarde der praeventieve vaccinatie bij dier-Salmonellosen.

onderzoekingen werden verricht over anaërobe infecties o.a. bij
varkens. Er werden zeer bevredigend,e experimenten verricht betref-
fende de voorbehoedende enting tegen boutvuur bi] kalveren (veroor-
zaakt door cl. chauuei) met formol-vaccin. ct. welchii werd voor de
eerste maal bil den hond als ziekt,everwekker aangetoond. Er werd een
experimenteel onderzoek verricht over het phenomeen van KocH bij
tuberculeuze infecties van caviae. Verschillende tuberculine-bereidings-
methoden w,erden bestudeerd en in de practijk vergelijkend bi, rund
veelvuldig toegepast. Een vergelijkend onderzoek van immunisatie-
methoden tegen varkenspest vond plaats. Dysenterie bi, apen werd uit-
voerig onderzocht en in 3 Nederlandsche dierenparken onderzocht.
Een onderzoek werd ingesteld naar d,e eigenschappen van verschillende
bil paarden en runderen voorkomende streptococcen. vergelijkende
onderzoekingen werden verricht over het desinfecteerend vermogen van
in de practijk gebruikelijke desinfectantia. Bij konijnensterfte werd een
tot nu toe onbekend filtreerbaar virus aangetoond. Dit laatste virus is
nog verder in onderzoek. voorts zijn experimenten. gaande betreffende
vaccinatie tegen mond- en klauwz,eer. onderzoekingen betreffende de
verwantschap van verschillende vogelpokkensoorten werden op uitge-
breide schaal verricht.

sedert 1936 is ook onderzocht de coryza infectiosa van kippen, wëàr-
bil als een der oorzaken de Haemophilus coryzae is vastgesteld. Een
vergelijkend onderzoek van deze bacil met andere haemophile b,acillen
is verricht' omtrent een tweede oorzaak van coryza, n.l. de z.g.n.
lichaampjes van NeLSoN, zijn ook onderzoekingen in gang. Een immu-
nisatiemethode tegen deze ziekte is gevonden.

Naast de gewone routinewerkzaamheden werden onderzoekingen
verricht op het gebied der protozoölogie en toegepaste entomologie. op
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protozoölogisch gebied werd o,a. de morphologie van het Trgpanosoma

Viennei onderzocht, waarvan een stam uit Suriname was verkregen.

Nauwkeurig werd de infectie van duiven met Tdchotnonas hepatica

en de bestrijdingsmogelijkheid varl deze ziekte onderzocht. Verder is

nagegaan de infectie met Bartonel/a bij runderen. Verschillende proeven

over mechanische overbrenging van trypano§omen (Trgpanosoma

Eoansi en Congolense) en kippenspirochaeten door muskieten en vlie-

gen. De techniek voor experimenteeren met muskieten werd verbeterd

en ten slotte werden nog enkele onderzoekingen over inheemsche mus-

kieten gedaan.

Plannen voor de toekomst en onderzoekingen, die nog in gang zijn,

zijn de volgende:
Mastitisstre.ptococcen, een onderzoek naar de infectiewegen; vacci-

natie tegen mond- en klauwzeer; onderzoekingen over vogelpokken;

vergelijkend onderzoek tusschen menscheninÍlvenza, varkensinfluenza

en biggenpneumonie; een viruslaboratorium is ingericht, voornamelijk

voor physisch-chemische onderzoekingen over de filtreerbaarheid van

het pokkenvirus; overbrenging van tropische ziekten door insecten;

systematische bewerking der darmprotozoën.

Als bijzonder,e apparatuu r zii een tropische kamer genoemd, die alhoewel

primitief ingericht, volkomen geschikt is voor het kweeken van uit-
heemsche insecten.

Àfdeeling Veterinaire Parasitologie en Parasitaire Ziekten van het

Instituut voor Parasitaire- en lnÍectieziekten der Faculteit der Dier-
geneeskunde.

De Afdeeling is gevestigd Bilistr aat 166 te Utrecht. Telef. 11994.

Directeur: Prof. Dr. E. A. R. F. Bauoer. De afdeeling is in 1939 zelf-

standig geworden.

Gedurende de laatste 5 jaren ziir- in hoofdzaak onderzoekingen verricht

op het gebied van:

a. Huidschimmelziekten. Hierbil werd onderzocht welke huidschimmels

biy de verschillende dieren in ons land voorkomen, ter vergelijking

met die, welke in het buitenland worden aangetroffen en tevens de

waarde van deze schimmels voor de infectie van den mensch'

b. Ziekten veroorzaakt door Nematoden. Deze onderzoekingen hebben

zich hoofdzakelilk bepaald tot de darmparasieten bij de groote huis-

dieren en tot de therapie van de door deze parasieten verwekte

4.

7.
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ziekten. Daarnaast werden onderzoekingen verricht op het gebied
der immuniteit ten opzichte van nematodeninfecties, speciaal bij
Trichinosis en Ascariasis.

c. Ziekten veroorzaakt door Trematoden. Het betreft hier een uitge-
breide ziekte onder duiven, veroorzaakt door cotglurus cornutus.

3. Thans zijn onderzoekingen in gang betreffende strongylosis van het
paard, die door strongyliden (Nematoden) verwekt wordt, werke ziekte
jaarlijks talrijke slachtoffers onder de paarden eischt.

De uitvoering der talrijke toekomstplannen wordt bemoeilijkt door
gebrek aan wetenschappeliike hulp en aan materieel crediet.

8. Laboratorium voor Kennis der Menschelijke voedingsmiddelen van
Dier$ken Oorsprong.

l. Het Laboratorium is in 1918 opgericht en gevestigd Biltstraat 166 te
Utrecht. Telef. 11991. Directeur: Prof. Dr. C. F. vaN OUeN.

onderzoekingen zijn verricht over de aanwezigheid van tuberkelbacillen
in organen en deelen van dieren, welke organen enz. niet tuberculeus
veranderd waren, over de doeltreffendheid van de pasteurisatie van
melk door middel van verschillende pasteurisatietoestellen en over tal
van onderwerpen betrekking hebbende op de hygiëne van voedings-
middelen van dierliyken oolsprong.

Kliniek voor Heelkunde der Faculteit der Diergeneeskunde.

De Kliniek is gevestigd Biltstraat 172 te utrecht. Telef. llgg4. Direc-
teur: Prof. Dr. f. H. HRRroc.

10. Kliniek voor Veterinaire Verloskunde en G5rnaecologie.

1. De Kliniek is gevestigd Biltstraat l7z te utrecht. Telgf. llgg4. Direc-
teur: Prof. Dr. F. C. vaN oen Knar1.

11. Kliniek voor Inwendige ziekten en Buitenpraktilk der Faculteit der
Diergeneeskunde.

1. De Kliniek is gevestigd Biltstraat 172 te utrecht. Telef. rr9g4. Direc-
teur:, Prof. Dr. |. A. Brryens.

2. In hoofdzaak wordt gewerkt aan den uitbouw der diagnostiek der
inwendige ziekten van de groote huisdieren, waarbij vooral aan het
bloedonderzoek groote aandacht wordt besteed.

8

9.

1.



114

12. Kliniek voor Kleine Huisdieren, tevens Instituut voor Veterinaire
Pharmacologie en Ophthalmologie.

1. De Kliniek is opgericht in 19ll en gevestigd Alexander Numankade 91

te Utrecht. Telef. 11994. Directeur: Prof. Dr. A. KlaRrNeeex.

2. Het sinds 1921 aangevangen onderzoek der spirochaeten der kleine

dierert (treponemose van het konijn; Wrtl-sche ziekte en canicolain-

inÍectie bij hond, kat, varken en vos) wordt voortgezet. Onderzoekingen

zijn verricht betreÍfende bescherming tegen oorlogsgassen; in het bij-
zonder werd de mosterdgaslaesie bij mensch en dier bestudeerd. Vele
onderzoekin gen zijn verschenen over experimenten met geneesmiddelen,

over klinische en ophthalmologische onderwerpen.

13. Rijksseruminrichting te Rotterdam.

1. De Rijksseruminrichting is opgericht 1 Februari 1904, en gevestigd

Poelslaan 35 te Rotterdam. Telef. 35680. Directeur: Dr. C. |. oe Glen.

2, Onderzoekingen der laatste 5 iaren betreffen: varkenspest, steriliteit

bil het rund, kippenverlamming, acetonurie bil het rund, Nosemaziekte

der bilen, mastitisstreptococcen, vergiftiging door fluor, door onacht-

zaam omgaan met bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten, over het

gebruik van bloembollen als veevoeder, over sublimaattitratie e.a.

I 4. Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut.

1. Het Instituut is opgericht in 1935 en gevestigd Gr. Kattenburgerstraat 7

(Marine etablissement) Amsterdam (C.). Telef. 53322' Directeur
(wnd): G. M. vAN WAVERTN. Het Instituut heeÍt tot taak de bestu-

deering van het mond- en klauwzeervraagstuk met de bedoeling te
komen tot een rationeele bestrijdingswijze.

2. Het wetenschappelijk onderzoek der 5 laatste jaren omvatte het ver-

meerderen van mond- en klauwzeersmetstof en vaccine-virus in weefsel-

explantaten en bebroede eieren, virusproductie in kunstmatig verluchte

blaren; infectieproeven bij niet spontaan gevoelige dieren; toepassing

van bijzondere infectiemodi bij voor mond- en klauwzeer gevoelige

dieren; agglutinatie-, complementbindings- en allergische reacties voor

typebepaling; zuivering van mond- en klauwzeersmetstoÍ; immunisatie-

proeven met chemisch, physisch en biologisch beïnvloed virus en onder-

zoek omtrent de eiwitnatuur van het virus.
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3. Geprojecteerde onderzoeken: stofwisselingsmetingen bij geïnfecteerde
en niet geïnfecteerde weefselexplantaten; voortzetting en wijziging der
immunisatieprocédé's. onderzoek van virus en immuunserum met be-
hulp van ultra centri[uges en electrophorese-apparaat; verbetering culti-
veering mond- en klauwze€Í- Bn vaccinevirus; weefselexplantaties in
bebroede eieren.

7. Bilzondere apparatuur: ultracentrifuge, electrophorese-apparaat volgens
Tlseltus, spreidingsbak, weerstandsthermometers voor continuemeting
bij runderen en varkens, installatie voor vervaardiging van Gradocol-
filters, waReuRc-ademhalingsapparaat, vrieskast koelend tot 

-30o c,

15. Instituut voor Moderne Veevoeding de Schothorsí

1. Het Instituut is opgericht 1 october 1938, en gevestigd te Hoogland
bii Amersfoort. Telef. Hoogland K 3493-241. Directeur: Dr. l.
GResHuls.

2. onderzoekingen zijn gedaan over de waarde van kunstmatig gedroogd
lucernemeel in het ochtendvoer van kippen en over de beteekenis van
vitamine A en carotine voor deze dieren; het gebruik van ondermelk biy
den opfok van kalveren; protenose bij den opfok van kalveren, kunst-
matig gedroogde lucerne en voederbieten voor mestvarkens; gedeelte-
lijke vervanging van eiwit door ureum en ammoniumlactaat bil runde-
ren e.a.

voor de toekomst wordt gezocht naar een zoodanige standaardisatie
van de voederrantsoenen voor het vee, dat op een eenvoudige wijze de
voeding over het geheele land rationeel kan zijn. verder over amino-
zuren in gras en over het ruwvezelvraagstuk.

Biizondere apparatuur: stufenphotometer volgens Pur-RRlcH; corori-
meter volgens Klert; apparaat om de stofwisseling van runderen na
te gaan.

Het bedrijf heeft een totale oppervlakte van 60 ha en is verdeeld in
een rundveebedrijf (pl.-. 110 runderen, benevens enkele schapen,
geiten en paarden), een varkensbedrijf (plaats voor 200 varkens), een
pluimveebedrijf (plaats voor 500 à 600 kippen en 2000 kuikens) en
een laboratorium in het hoofdgebouw. Wetenschappelilke medewerkers
zijn o.a. Prof. Dr. S.Jor-leul en Prof. Dr. f)oNarn.

3.

4.

5.
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| 16. Gezondheidsdietrst voor Vee in Friesland.
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1. Deze Dienst is opgericht I Mei 1919, en' gevestigd Kruisstraat 43 te
Leeuwarden. Telef. 4069. Directeur: P. Slot leme.

2. De onderzoekingen zijn op de prakulk gericht en betreffen vooral
Abortus Bang bi; het rundvee, heerschende onvruchtbaarheid der run-
deren, paratuberculose en uierstreptomycosis.



VU. GENEESKUNDE
(Rupporteur: Prof. Dr. J. A. I. Burge.)

I. INLEIDING.

van de meeste andere wetenschappen onderscheidt zich de Genees-
kunde hierdoor, dat zi) tot het bereiken van haar veelomschreven doel-
stelling ,,Zieklen te herkennen, te voorkomen en te genezen", zich bedient
van een aantal zelfstandige wetenschappen, die voor haar hulpweten-
schappen heeten, doch in waarheid fundamenteele beteekenis bezitten. op
den grondslag immers van natuurkunde, scheikunde, biologie en psycho-
logie is de geneeskunde opgetrokken en hare beoeÍenaren hebben in het
verleden en ook thans nog aan de ontwikkelin g dezer wetenschappen in
belangrijke mate bijgedragen.

Dit feit wordt in de geneeskundige propaedeuse voor een goed deel
(van de psychiatrie kan dit helaas niet gezegd worden) weerspiegeld. Ook
de meer rechtstreeks geneeskundige opleiding na het candidaatsexamen
vertoont duidelijk sporen hiervan.

De outillage van een medische faculteit is dan ook uitermate veelzijdig.
Er zijn laboratoria (men denke aan anatomie, histologie, physiologie,
bacteriologie), die naar hun wetenschappelijke methode zuiver biologisch
moeten heeten. De scheikunde komt men overal tegen. Het laboratorium
voor medische chemie is in zijn methode ztiver chemisch. De laboratoria
der klinieken zijn 'deels chemisch, deels biologisch.

ook de pharmacologie heeft naast een chemische een biologische werk-
wijze (hormonologie), evenals de pathologische anatomie. De physica
speelt éen belangrijke rol in de physiologie, in de oogheelkunde, in keel-,
n€us- €o oorheelkunde en is in de röntgenologie technisch gespecialiseerd,
terwijl psychiatrie zonder den grondslag der psychologie ondenkbaar moet
heeten.

Het is dus heel moeilijk een overzichteliyke rangschikking der medische
instellingen van wetenschappelilk onderzoek te geven, zonder dat de
ondersc,heiden groepen elkaar ten deele bedekken. Wil hebben er daarom
de voorkeur aan gegeven, de verschillende geneeskundige vakken niet in
te deelen naar den aard der wetenschappelijke werkmethode, maar naar
de groepeering der vakken voor de verschillende examina in het verloop
der universitaire studie.
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De verschillende gegevens zijn zoodoende onder de volgende hoofden
gerangschikt:

A. Geneeskundige propaedeuse:

1. Anatomie.
2. Physiologie.
3, Pathologie en Pathologische Anatomie.
4. Chemie.

B. Geneeskundige Studie in engeren zin:

1. Inwendige Geneeskundige.
2. Paediatrie.
3. Chirurgie.
4. Obstetrie en Gynaecologie.
5. Psychiatrie.
6. Neurologie.
7. Hygiëne en Bacteriologie. i

8. Pharmacologie.
9. Ophthalmologie.

10. Oto- Naso- Laryngologie.
11. Dermatologie.
12. Röntgenologie.

II. INSTITUTEN.

A. INsrtrurEN vooR GeIITESKUNDICE
PRopAEDEUSE.

l. Ànatomisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te Leiden.

1. Het Laboratorium is als vretenschappelllke instelling gesticht in 1590

in een gedeelte der voormalige Faliede Bagijnkerk. Na herhaaldelilk te

zijn uitgebreid en vernieuwd, werd het in 1822 verplaatst in een tegen

de genoemde kerk aangelegen nieuw gebouw. In 1865 werd een nieuw
gebouw gesticht op de zoogenaamde ,,Ruïne" en in 1923 werd het

huidige gebouw in het Boerhaave-kwartier in gebruik genomen, waar-
in ook de Histologie als zelfstandig Laboratorium onderdak vindt.
Directeur: Prof. Dr. I.A. I. BaRce. Telef. 26263.

2. Over de volgende onderwerpen werden in de laatste 5 jaren onder-
zoekingen verricht en gepubliceerd:
a. Anatomie van den mensch.
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De ligging der hypothalamuskernen in het C.Z.S; erfelijkheid
van het vingerpatroon, mede op grond van het tweelingonderzoek.

b. VergelllkendeAnatomie.
Huidliisten bij buideldieren; het chjasma opticum bij Cauia: de

ligging der hypothalamuskernen biy verschillende zoogdieren; de
invloed van hypophysectomie op den hypothalamus; het periven-
triculaire vezelsysteem van het diencephalon; de morphologie van
de lip bil de buideldieren; de structuur der cerebellumkernen.
Embryologie.

Embryonale ontwikkeling van
van het diencephalon.
Anthropologie.

het veneuze deel van het hart en

Anthropologische dactyloscopie van verschillende volkeren
(favanen, Chineezen, Àfrikaansche Pygmeën, Negers enz.); anthro-
pologie der bevolking van Beloe (Ned. Timor).

e. Techniek.
Reconstructiemethode; zilverkleuring van zenuwvezels; inbed-

dingsapparaat met richtlijn.

De onderzoekingen van het diencephalon (hypothalamus), de anthro-
pologische dactyloscopie, de erfelijkheid van het vingerpatroon en de
kernen van het cerebellum worden voortgezet.

Bovendien zijn onderzoekingen in gang over de bindweefselver-
houdingen in den thorax; de bewegingen in het atlanto-axiale gewricht;
de innervatie van de menschelijke hand; de vascularisatie van de
longen; de vergelijkende anatomie van den atlas; de ligging der kernen
in de medulla oblongata bij zoogdieren; de vascularisatie der hypo-
physe; de ontwikkeling van het peritonaeum in het bekkengebied; de
anthropologie van Timor en Flores; geslachtsverschillen aan het skelet;
correlaties van schedelmaten.

Tot de plannen voor de toekomst behooren verder de inrichting van
een anthrop,ologische aÍdeeling en van een Röntgen-afdeeling.

Tot de bijzonderheden behooren:

I o. Uitgebreide verzameling van historische praeparaten (Rlu,
ALeINus, BoNN, VAN DoEVEREN BRUGMANS, SANDIFoRT, HAL-
BERTSMA, ZEXEP,):

20. Uitgebreide collectie teratologische praeparaten;
3o. Zeer groote schedelverzameling (o.a. Ned. Ind. Archipel, Neder-

landsche schedels, collectie Sasse);
4o. Collectie vingerafdrukken (Nederlanders, verschillende Pygmeën-

3.

4.
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stammen, Negers, Javanen, Chineezen, o.a. collectie Dr. JulreN);
50. . Groot aantal anthropol,ogische gegevens over Timor, en Flores

(collectie Dr. Vnoxlace).

Histologisch Laboratorium der Rijks.Universiteit te Leiden.

Als afzonderli;ke leerstoel werd de histologie te Leiden ingesteld in
1905 in den vorm van een lectoraat. In 1929 veranderde dit lectoraat
in een hoogleeraarschap. Van 1905-1923 was het histologisch labo-
ratorium een afdeeling van het toenmalige Anatomisch Kabinet. Bii de
in gebruikneming van het nieuwe Anatomisch Laboratorium in 1923
ging de histologie mede daarheen en betrok daarin een zelfstandigen
vleugel. Directeur: Prof. Dr. S. T. Box. Telef. 26263.

De wetenschappelllke werkzaamheden zi)n in de afgeloopen 5 jaren
te onderscheiden in twee groepen.
a. Quantitatief hersen-onderzoek.

De onderzoekingen zijn ondernomen naar aanleiding van het ver-
moeden, dat de grootte van een neuron een belangrijke factor zou
zi)n van de functie, gezien het opvallend sterk uiteenloopen dier
grootte. In de hersenschors van den mensch en van de hoogere
zoogdieren zijn verschillende soorten van metingen uitgevoerd. Zii

. brachten aan het licht, dat in alle architectonische velden een zelfde
variatieschema bestaat en dat de bijzond'ere mikroskopische struc-
tuur van een bepaald veld in hoofdzaak kan worden gekenschetst
door de grootte van één constante in dat schema. De aard van dit
schema 'doet vermoeden, dat de schorsneuronen sprongsgewijs
grooter worden en dat deze sprongen evenredig zijn aan de grootte
der neuronen zel[.. De vezelrijkdom is overal in de schors dezelfde
en berust waarschijnlijk op de beperking, dat in één protoplasma-
balk van het gliareticulum hoogstens één zenuwvezel mag voor-
komen. Onderlinge vergelijking van zoogdieren leerde, dat de her-
senschors op drie manieren kan reageeren op toename van lichaams-
grootte, n.l. door dendrietgroei, dendrietdeeling en neurondeeling
(cephalisatie). Deze drie manieren gehoorzamen aan eenvoudige
wetten.

b. Weefselkweek.
De onderzoekingen met behulp van weefselkweeken werden ver-

richt onder leiding van den conservator Dr. P. |. GalllnRo. Zii be-
rusten in hoofdzaak op diens vondst, dat histologische diÍferentiatie
in weefselkweeken is te verkrijgen door een juiste keuze van die
embryonen, waarvan de lichaamsvochten worden gebruikt als deel

2.
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van het milieu, waarin gekweekt wordt (en wel meestal een r,eeks
van opklimmende leeftilden). Daardoor werd het mogelilk de fac-
toren in studie te nemen, die de histologische differentiatie be-
heerschen.

De volgende onderzoekingen werden uitgevoerd:
De rol yan verschillende hormonen bij morphogenetische proces-

sen gedurende de ontogenese, zooals bil bindweefselverbeening, de
enchondrale verbeening, de ontwikkeling van spier en vetweefsel,
de ontwikkeling van mannelijke en vrouwelijke gonaden enz.; de
invloed van vitamine op morphogenetische processen; de chemische
analyse der lichaamsvloeistoffen van verschillend oude embryonen;
de ademhaling van gekweekte weefsels; wetmatigheden in den
groei van gekweekte weefsels.
In samenwerking met eenige klinische afdeelingen: de invloed van

verschillende metaalsoorten op osteogenetisch weefsel; transplan-
tatie van gekweekte incretorische weefselfragmenten; de physio-
logie van het anti-anaemisch principe; mechanische factoren bij
steunweefselvorming; de gedragingen van cornea,explantaten in
verband met de transplantatio corneae; de gedragingen van bloed-
cellen, afkomstig van het beenmerg uit het sternum van den gezon-
,den en zieken mensch.

3. De plannen voor de naaste toekomst zijn in hoofdzaak bepaald door
het feit, dat in beide aÍdeelingen de hierboven aangeduide onderzoe-
kingen nog vrijwel alle een nadere preciseering en uitbreiding
behoeven.

4. Als bijzondere apparatuur valt het volgende te vermelden:
meetklokken voor het meten van afstanden in mikroskopische prepa-

raten en wel loodrecht op de optische as van het mikroskoop; een
teekenapparaat om in het mikroskoop geziene details in zeer groote
vergrooting nauwkeurig te kunnen nateekenen; een electrisch prikkel-
apparaat met kathodestraalregistratie van de veroorzaakte electrische
reacties; kamertjes, ingericht voor het omzetten van weefselkweeken
met het daarbil behoorend instrumentarium (o.a. een thermostatische
kamer); een mikro-kino-foto-toestel, ingericht voor intervallen tusschen
0.01 seconde en 10 minuten; een,,roller tube" voor zgn. doorstroo-
mingskweek; een mikrostofwisselingsepparaat volgens een wijziging
van het toestel van LINoTSTRoM-LANG voor het meten van gasstofwis-
seling der weefselkweeken.
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Histologisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te Groningen.

Het Laboratorium voor Histologie en Mikroscopische Anatomie was
vóór 1830 onderdeel van het Physiologisch Laboratorium en de Histo-
logie was een onderdeel der Physiologie. ln l92l werden de Histologie
en de Mikroscopische Anatomie een afzonderlijke afdeeling van de

Physiologie onder directie van D.. I. oe HRax. In 1930 werd deze

benoemd tot Hoogleeraar in de beide bovengenoemde vakken en werd
een vleugel voor Histologie en Mikroscopische Anatomie gebouwd
aan het Laboratorium voor Anatomie en Embryologie. In 1931 werd
deze vleugel in gebruik genomen. Directeur: Pro[. Dr. J. or HeaN.
Adres: Oostersingel 69a, TeleÍ. 26455.

Het wetenschappelijk werk heeft zich gedurende de aÍgeloopen 5 iaren
vooral bewogen op het gebied der weefselcultuur, vol§ens een in
Groningen uitgewerkte doorstroomingsmethode. Aldus werden de

eigenschappen der cellen van bloed en bindweefsel onderzocht; verder
zíjn onderzoekingen verricht over het kweeken van nierweefsel in ver-
band met de nierfunctie, en over het kweeken van geheele orgaan-
complexen (embryonale voordarm van kippen), lens en andere deelen

van het oog van volwassen konijnen, zulks onder behoud van min of
meer normale functieuitingen.

Voortbouwen op de bovengenoemde onderzoekingen.

Speciale doorstroomingsapparaten in verwarmde kamers oI met speciale

thermoctaten; apparatuur voor het filmen van het verloop der door-
stroomde weeÍselculturen.

Ànatomisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te Utrecht.

Het oprichtingsjaar van een afzonderlijk en zelfstandig laboratorium
voor de ontleedkunde is niet bekend; waarschilnlijk bestond het reeds

voor 1790. Directeur: ProÍ. Dr. A. I.P.vAN DEN BRoex. Adres: |ans-
kerkhof 3, T elef . 13618.

In de laatste 5 jaren is gewerkt op het gebied van anthropologie; ver-
gelijkende ontleedkunde van uitscheidings- en geslachtsorganen; be-

wegingsmechanisme van spieren; leer der misvormingen; praehistorie
van den mensch.

Bepaalde plannen voor de toekomst bestaan niet; pas in dienst getreden

assistenten maken dit niet mogeliik.

2.

3.

4.

1.

1.
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Bijzonderheid van beteekenis is de schitterende verzameling praepa-
raten uit het museum BI-eulaNo.

Laboratorium voor Embryologie en Histologie der Rij'ks-Universiteit
te Utrecht. 

.
Het huidige Laboratorium voor Embryologie is steeds een tijdelijk
Laboratorium. Het werd in luli 1926 in gebruik gneomen. De aÍzon-
derhike leerstoel in beide vakken is opgericht in )anuari 1919. Direc-
teur: Prof. Dr. f. Borxe. Adres: Nic. Beetsstrcat 22, Telef. 16924.

2. De onderzoekingen gedurende de afgeloopen 5 jaren hebben zich be-
wogen op de navolgende gebieden:

De eindÍormatie van den sympathischen grondplexus; de structuur
van de schors der kleine hersenen; de synapsen der zenuwcellen; de
interstitieele cellen; de nerveuze elementen in de cornea en de iris in
hun verhouding tot de bindweefselcellen en de interstitieele cellen; de
innervatie van de chromatophoren in de iris; de localisatie van in het
lichaam gebrachte goudverbindingen en de opname in de elementen
van het centrale zenuwstelsel en de zintuigen; de innervatie van de
PuRxlNle-vezels in het hart; de opname van ingespoten vitale kleur-
stoffen in kippenembryonen en de vorming van bloedcellen in deze
embryonen; de intracellulaire vezels in de cellen van de voorkwab der
hypophyse; de regeneratie der zenuweindigingen in den eendensnavel
na transplantatie van de huid; de innervatie van het longweefsel; histo-
physiologisch onderzoek van den liquor cerebro-spinalis; de verhou-
ding van liquor cerebro-spinalis en de peri- en endolymphe biy ver-
schillende dieren; vaststelling der physische constanten van histolo-
gische weefselelementen (verandering bij uitrekking, de chemische
samenstelling, het Röntgenogram, de pH-verhoudingen, het iso-elec-
trische punt, het karakter van de collagene stof als co-acervaat, het
geleidingsvermogen als gebufferde en ongebufferde oplossing enz.); de
beteekenis van het fluorescentiemicroskoop voor het histologisch onder-
zoek; de fluorescentie van bilirubine; de localisatie van vitamine C in
de verschillende weefsels en de verandering bi,j verschillende voedings-
stoÍfen; de veranderingen van het Golct-apparaat en de mitochondriën
in de cellen van het pancreas, in het bilzonder in die van de eilandjes
van LANcTRHANS bii de secretie en bij verschillende voeding, inspuiting
van insuline enz.; de invloed van verschillende kleuringen op de cellen
in verband met verschillende differentiaties daarvan in de hypophyse
en andere weefselelementeni de veranderingen van de huidzenuwen en
hunne topographie bij wratvorming en woekering van de hoornlaag
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der huid; de methode der differentiatie van de zenuwelementen bij ver-
schillende kleuringen; een specifieke histotechnische reactie op kleur-
stof in de lever om de vorming van bilirubine in de lever na te gaan.

In de toekomst zullen vooral histo-physiologische on.derzoekingen wor-
den ingesteld (vochtstroom, secretie, excretie enz.) mede over de be-
teekenis van het foramen MlcrNoll en de spleten van VtRcuow-RoBlN.
Verder onderzoekingen over het adsorptievermogen en de zwelling
van het collageen in diverse milieux, alsmede het iso-electrisch punt.

Veterinair-Ànatomisch LaboraÍorium der Riiks-Universiteit te Utrecht.

Sedert de oprichting der Rilks-Veeartsenijschool in l82l werd onder-
wijs gegeven in de ontleedkunde der huisdieren. Van een eigenlijk
Laboratorium is eerst sprake in het begin dezer eeuw, toen aan het
wetenschappelilk onderzoek een afzonderlilke plaats werd ingeruimd.
In 1908 toch werd de leeraar in de ontleedkunde van de zoötechnische

vakken ontlast. In 1913 werd voor het eerst een leeraar benoemd die

alleen de ontleedkunde heeÍt te doceeren, Tater uitgebreid met embryo-
logie en histologie (1925). In 1918 werd de Veeartsenijschool tot Vee-
artsenijkuadige Hoogeschool, 1925 werd deze als zesde faculteit opge-

nomen in de Rilks-Universiteit te Utrecht. Directeur van het Labora-
torium: Pro[. Dr. G. KRroler. Àdres: Biltstraat 172, Tele[., 11994.

De onderzoekingen der afgeloopen 5 jaren werden verricht op het ge-

bied der intersexualiteit; de genese der geslachtsorganen; de innervatie
van het middenrif; de bouw van het glomus caroticum en den sinus
caroticus; het geleidingsweefsel in het hart der huisdieren; het orgaan
van |ecoesoN; de schildklier, het periphere autonome zenuwstelsel,

het corpus cavernosum penis der zoogdieren, als ook eenige onderwer-
pen de Cetaceeën betreffende.

Bilzondere apparaten zijn niet aanwezig, Wel heeft het Laboratorium
een mooie collectie praeparaten van het geleidingssysteem in het hart
en een rijk anatomisch en teratologisch Museum.

7. Hubrecht Laboratorium (F,mbryologisch Instituut) te lltrecht.

1. Het Hubrecht Laboratorium (gesticht 1916) heeft voornamelilk be-
teekenis als uitleencollectie van zeldzaam embryologisch materiaal, De

onderzoekingen van,dit materiaal geschieden zoodoende grootendeels

buiten dit Laboratorium. Op het oogenblik bevindt zich nog van het

tijdstip voor den oorlog materiaal in het buitenland (België, Engeland,

6.

1.

2,
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Italie, Tslecho-Slowakil e, Zweden, Zwitserland en Amerika.) Binnens-
lands bevindt zich nog materiaal in Groningen, Leiden en Utrecht, in
het Sanatorium Berg en Bosch te Maartensdilk en in het Laboratorium
der N.V. Organon te Oss. Directeur: Dr. D. nr LRNce JR. Adres:
|anskerkhof 2, Telef., 11104.

2. Voorbereiding tot de bewerking van een Normen-Tafel van een der
Insectivoren; ontwikkeling van Gasterosteus in het bijzonder van de
hypophyse; onderzoek naar de ontwikkeling der gehoorstreek bii zoog-
dieren; studie op theoretisch-biotrogisch gebied, onderzoek naar de
placentatie bij eenige minder bekende Insectivoren en knaagdieren, in
het bijzonder Macroxelides.

3. Voortzetting van het in gang zijnde werk.

1,

Ànatomisch Embryologisch Laboratorium der Gemeenteliike Llniver,
siteit te Àmsterdam.

Het tegenwoordige Laboratoriumgebouw (vroeger bekend als Ontleed-
kundig Laboratorium) dateert van 1909. Het is gevestigd Maurits-
kade 61, Telef. 50470. Directeur: Prof. Dr. M, W. WoeRnnnneN.

In de afgeloopen 5 jaren werden op de volgende gebieden onderzoe-
kingen verricht:
a. Bewegingsomvang in de voetgewrichten; lymphestrooo €Íl Zeru-

wen; verbeening van schedelnaden en het verband met het ontstaan
van abnormale schedelvormen; structuur van chorda en wervel-
kolom bij Selachii; spierbindweefsel bij SelachiërspierÈDi s;rm€Ír-
hang van gangliecellen; sympathisch zenuwstelsel der Selachii; tal-
rijke onderzoekingen over gebitsanomalieën.

b. Embryonale inductie door stoffelijke agentia; over het verschil
tusschen embryonale inductie en organisatie; over de spegificiteit
der inductiewerking; de ontwikkelingsphysiologie van het oog; de
ontwikkeling der ectoderm-polariteit; het patroon der praesump-
tieve orgaanvormende velden bi; de embryonen der Vertebraten;
lensinductie en lensregeneratie bij het kippenembryo.

c. Onderzoek naar voorkomen, variabiliteit en practische beteekenis
van den porus-crotaphitico-buccinatorius en het foramen-pterygo-
spinosum bij den mensch; de beteekenis van den porus-crotaphitico-
buccinatorius en het Uorurrrsn-pterygo-spinosum voor Neurologie
en Röntgenologie; de waarde, de variabiliteit en de correlaties van
de meest gebruikelijke schedelmaten bii zeldzaam materiaal van den
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menscheliiken schedel; onderzoek naar craniometrische geslachts-

en leeftijdsverschillen; de statistische waarde en de craniometrische

beteekenis van het correlatie-onderzoek; de lichamelilke gesteldheid

der bevolking van den Wieringermeerpolder, inzonderheid bij

schoolkinderen; skeletopgravingen van de voormalige bevolking

van Schokland; het statistisch verband en de craniometrische be-

teekenis van schedelindices en correlaties tusschen de maten; de

somatometrische uitdrukkingsmiddelen voor den groei tijdens den

schoolleefti;d; de craniometrische waarde van de verschillende

schedelhoogten en beschrijving van een instrument om deze snel en

nauwkeurig te bepalen; de ruimtelijke verhoudingen der voornaam-

ste schedelmaten; ontwerpen van nieuwe osteometrische en soma-

tometrische instrumenten.
d. De invloed van fluoride en kankerverwekkende koolwaterstoffen

op den groei. van kikkerlarven; de invloed van arseen en kanker-
verwekkende koolwaterstoffen op de stofwisseling; belang van de

stofwisseling voor de morphogenese; de invloed van endocrine

klieren op het regeneraat van gewervelde dieren; over de staart-

vorming bij Urodelen; de inductie van den eersten ooraanleg door

de neurale li;st.

3. De volgende onderzoekingen zijn in voorbereiding of in gang:

a. Over de vascularisatie van het hart; over de functioneele structuur
der hartkleppen; over de vascularisatie van het omentum; over de

musculus orbitalis; de anatomie van wervelkolom en zenuwstelsel

bij gevallen van spina bifida.
b. Over de speciÍiciteit der inductie; ontwikkelingsphysiologie van

mond -en mondholteorganeni voortzetting en nadere uitwerking van

verscheidene der bovengenoemde onderzoekingen; experimenten

over het ontstaan van teratomen; experimenten over 'den ontwik-
kelingsgang van de geslachtsgangen van het kippenembryo; expe-

rimenten over de ontwikkeling van de voorniergang bij Axolotl;
localisatie van nucleinezuur in het ei tijdens de eirijping en het

begin der ontogenese.

c. Vergelijkend onderzoek naar de waarde van verschillende schedel-

maten voor de vormanalyse van den schedel; vergelijkend onder-

zoek naar de waarde van verschillende schedelmaten voor de be-

rekening van de capaciteit; onderzoek naar de proportioneele ver-
houdingen van den schedel tijdens den groei; onderzoek naar de

mogehlkheid den schedelvorm bil verschillende schedels vergelijk-
baar te maken; skeletmateriaal van de opgtavingen op Schokland;
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on'derzoek naar den makroskopischen bouw der spongiosa; onder-
zoek naar de vormuitdrukkingswaarde van lichaamsmaten, in ver-
band met ras, type, geslacht en leeftijd.

d. Werking van grootere dosis koolwaterstoffen op den groei; inwer-
king op het ectoderm van explantaten van verschillenden ouderdom,
door arseenoplossingen; staartvorming bij Urodelen onder invloed
van ultraviolette stralen, over het pH-verschil in de deelen van het
Amphibie-ei; qualitatief en guantitatief onderzoek naar de redox-
potentiaal in het Amphibie-ei, voor zoover deze aan axorbine-zuur
is gebonden; onderzoek naar de uitwerking van een gevoeligheids-
gradient op het Axolotl-ei door Röntgenstralen verwekt.

Nederlandsch Centraal Instituut voor Hersenonderzoek.

Het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek werd in l90g gesticht door
de Koninklijke Akademie van wetenschappen te Amsterdam. Het is
gevestigd Mauritskade 61. Telef . 50054. Directeurr prof. Dr. C. U.
ARIËtrs KapprRs.

In de afgeloopen 5 jarcn werden op de volgende gebieden onderzoe-
kingen ingesteld:

verbindingen van het paraventriculaire autonome centrum der tus-
schenhersenen; ortho- en parasympathische arealen in den hypothala,
mus; anatomie en physiologie van den pijnzin; normale en abnormale
hersengroei in verband met de cephalisatieleer; vergelijkend anatomische
onderzoekingen over den basalen optischen wortel, de commissura
transversa van GuooeN en over een verbinding van de retina met het
vegetatieve gebied in den hypothalamus door een dorsalen hypothala-
mischen wortel van den N. opticus bij Amnioten; over den samenhang
van de periventriculaire magno'cellulaire kern en over den oorsprong
van den bundel van ScgUrz; over het telencephalon van Mormyrus en
Gnathonemus; de aanwezigheid van een kern van BELLoNcI bi, Reptlelen
en Zoogdieren; hypothalamus en epilepsie; de striatale bestanddeelen
van den dorsalen thalamus; het hemiballistische syndroom; de verge-
lilkende anatomie en physiopathologie van de autonomische hypothala-
mische centra; de verhouding van de oppervlakte der frontale hersenen
tot de oppervlakte der hersenen als geheel bil de hoogere apen en den
mensch; de uitwendige morphologie der hersenen van Noitorgctes
typhlops: de hypothalamische opticuswortel der Amphibien; neuroplas-
matische verbindingen tusschen cellen van de mesencephale trigeminus-
kern bil Scyllium canicula; vergelijkende anatomie der centrale verbin,
dingen van den N. octavus in de reeks der Vertebraten.

2.
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Indexcurven van Azië en de groote Soenda-eilanden; indexcurven

van Pygmeeën en Weddastammen, Dravidische invloeden in den Indi-
schen Archipel; vergelijking van het encocraniale afgietsel van den

Pithecanthropus Dusots en voN KonNtcswlI-o's Pithecanthropus'

schedel; zwavelkoolstofvergiftiging van het zenuwstelsel; onderzoek

van zes hersenen van inboorlingen van Kenia; schorsoppervlakte, resp.

schorsgewicht en hersengewicht; de voorhersenen der beenvisschen;

de hemispherenwand van den pasgeboren beer en de ontwikkeling der

zenuwcel; de kern van BrLI-oNcl bij vogels; over het cephalisatiestadium

van Pithecanthropus erectus en Sinanthropus Pekinensist over den

gelijkmatigen groei van den neo-cortex gedurende de ontogenese vanhet
schaap; het periphere en het centrale deel van het sympathisch zenuw-

stelsel der Selachiërs; neurobiotactische invloeden op de ran'gschikking

van de centra der midden- en tusschenhersenen; de oculomotoriuskern
van ÀsÍroscopus guttatus en As/roscopus ygraecum: de phylogenetische

en ontogenetische ontwikkeling van de hersenschors; gelijkmatige ver-
deeling der kernmassa van den neo-cortex en gelijkmatige groeiintensi-
teit van den neo-cortex; de ontogenetische ontwikkeling der kernen van

den hypothalamus bij het schaap.

10. Physiologisch Laboratorium der Rijks-tlniversiteit te Leiden.

1. Het Laboratorium is gesticht in het iaar 1867. Adres: Zonneveld-
straat l8a. Telef. 20265. Directeur: Prof. Dr. G. G. |. Raonmaren.

De onderzoekingen der laatste 5 jaren hebben betrekking op de wer-
king der kleine hersenen, op ontherseningsstijfheid, op de werking van

het vestibulair orgaan en labyrinthaire evenwichtsreacties, op het mecha-

nisme van den optokinetischen nystagmus en op de reflectorische rege^

ling der ademhaiing.

De volgende ondermekingen zijn in gang: over de centrale regeling der

calciumstofwisseling; over den invloed van het zeriuwstelsel bii het ont-

staan van extra systolen; voortzetting van de onderzoekingen over de

optische reacties bij apen.

4. Bijzondere apparatuur: electrische draaischijf met een middellijn van

1.80 m en snaargalvanometer.

2.

J.

11. Physiologisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te

l. Het thans bestaande Physiologisch Laboratorium werd
Prof. Dr. HRMeuRoeR.en geopend in 1912. Adres:
TeleÍ. 26735. Directeur: Prof' Dr. F. I. I. BuvreNot;x'

Groningen.

gebouwd onder
Bloemsingel l.
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2. Onderzoekingen over de physiologie van de ademhaling, het gedrag
der dieren en de zintuigphysiologie.

3, In bewerkin g zijn onderzoekingen over het slagvolume van het hart;
resorptie in de pleura; de mogelilke verbinding tusschen de longlobuli,
den pijnzin en den optischen waarnemingstijd. Het plan is in de toe-
komst het wetenschappeli;k onderzoek te beperken tot ademhaling en
zintuigphysiologie.

12, Physiologisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te Utrecht.

l. Het nieuwe gebouw werd in 1930 in gebruik genomen. Adres: Vondel-
laan 24. Telef. 12052. Directeur: vacant.

2, Het rverk der laatste vijf. jaren betreft twee hoofdthema's n.l. stofwisse-
ling en arbeidsphysiologie.

Voor het stofwisselingsonderzoek werden hoofdzakelijk gevolgd de
methoden der directe calorimetrie en de methode der gaswisseling. Voor
de directe calorimetrie wordt gebruik gemaakt van 3 differentiaal calori-
meters n.l. voor den mensch, voor middelgroote en vooÍ kleine dieren.
Bil de ,gaswisselingsbepaling werd in het begin de chemische analyse
toegepast, in de latere jaren is deze vervangen door een physische
(electrische) meting met behulp van den diaferometer volgens NoyoNs,
die een gÍoote mate van perfectie heeft bereikt. Naast de gaswisseling
van mensch en dier is ook die van organen of orgaangedeelten en ook
die'van weefsels (vooral van hersenweeÍsel) bestudeerd.

De bestudeering van arbeidsphysiologie had aanvankelijk betrekking
op een onderdeel daarvan, de luchtvaartphysiologie: invloed var ver-
snelling op de circulatie; naderhand ook sportphysiologie en de men-
schelilke aibeid in het algemeen, zoodat het laboratorium thans is inge-
richt op de studie van de arbeidsphysiologie in haar vollen omvang.

Bovendien werden onderzoeking verricht op het gebied van zintuigen,
phonetiek, hersencirculatie, soortelijk gewicht van mensch en dier, sinus
caroticus enz.

Waarschilnlijk zullen in de toekomst vooral de onderzoekingen gericht
zijn op de arbeidsphysiologie en de gaswisseling van mensch en dier,
orgaan en weefsel.

Bilzondere apparatuur: diverse diaferometers, voor macro- en micro-
gaswisseling caisson voor oVer- en onderdruk; installaties voor gas-
wisselingsbepaling tijdens arbeid van den mensch; differentiaal calori-

9
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meters voor mensch en dier; geluidlooze kamer; warmtekamer; paraboli-
sche geluids-ref lectoren.

5, Verzameling van (deels historische) apparaten op acoustisch-phonetisch
gebied.

13. Phonetisch Laboratorium der Gemeentelijke Llniversiteit te
Amsterdam.

l. Het Laboratorium is eind 1932 ontstaan uit de Phonetische AÍdeeling
van het Physiologisch Laboratorium, die aldaar in 1922 werd gesticht.
Adres: Rapenburgerstraat 136. TeleÍ. 47151. Directrice: Mej. Dr. L.
KRrssR.

In de laatste 5 jaren werd vooral gezocht naar aanknoopingspupten
tusschen phonetiek en anthropologie, physiologie en sociologie, Een

onderzoek werd ingesteld naar de spraak van ruim 200 Amsterdamsche

studenten (op gramophoonplaat geÍixeerde tekst van BtNnr-SlivtoN).
De uitkomsten werd,en statistisch bewerkt, waarna correlaties werden
gezocht tusschen de anthropologische, psychologische en sociologische
eigenschappen eenerzrjds en bijzondere kenmerken der spraakklanken,
articulaties enz. anderzijds. Bovendien werd in de Wieringermeer een

uitgebreid onderzoek in'gesteld naar de spraak der bewoners.
In den laatsten tijd wordt een onharmonische analyse-methode vol-

gens VTRceLLI toegepast op Nederlandsche medeklinkers en klinkers.
Ook zijn onderzoekingen ingesteld naar de spraak van PeRxtNSoN-

patiënten naar de boventoonen bij sterk en zacht zingen op verschil-
lende toonhoogten, naar de korte O-klanken in het Nederlandsch.

Het beëindigen der bovengenoemde onderzoekingen, uitbreiding van

het Polderonderzoek tot de volgende polders en het op gezette tijden
herhalen daarvan om aldus de eventueele vervorming der spraak te
kunnen volgen. Verder een tweeling-onderzoek naar spraakorganen
plus spraak; het onderzoek van de spraak als onderdeel motoriek.

4. Naast de gewone outillage is een gramophoon-installatie aanwezig, een

oxillograaph (kathodestraal) en een klankspectrograaph.

14. Pathologisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te Leiden.

1. Het Pathologisch Laboratorium thans in gebruik is geopend in 1929.

Het is gevestigd Boerhaave-kwartier. Telef. 24441 , Directeur: Prof.
Dr. G. O. E. LtcNac.

3.
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Sedert 1934 werd over de volgende onderwerpen gewerkt en gepubli-
ceerd: onderzoekingen over de pathologie der beenziekten en der lever-
ziekten; pigmentstudies; onderzoekingen over de pathologie der lipoid-
en vetstofwisseling; onderzoek over amyloid; studies op gerechtelilk-
geneeskundig gebied; een reeks meer op zich zelf. staande onderzoe-
kingen.

Ten deele in bewerking, ten deele als toekomstplannen de volgende
onderwerpen: onderzoekingen over pigmenten, over de pathologie der
lipoidstofwisseling en over het glycogeengehalte van de lever der pas-
geborenen; over diabetes; over amyloid; over nierveranderingen bij
diabetes; over hydrops foetalis; over leukaemie en aanverwant e ziekten,

Bilzondere apparatuur: chemisch laboratorium met toebehooreni appara-
tuur voor bloedalcoholonderzoek.

Pathologisch-Ànatomisch Laboratorium der Rijks-universiteit te
Groningen.

Het bestaande Laboratorium werd in 1904 in gebruik genomen. Adres:
Oostersingel 63. Telef. 21241. Directeur: Prof. Dr. |. |. Tu. Vos.

De routine onderzoekingen worden systematisch gecatalogiseerd in het
archief.

De laatste 5 jaren is voornamelilk gewerkt over pest; over krop en
over leeftijdsveranderingen, knobbels en eigenaardige celgroepjes in de
schildklier te Groningen; over de morphologische veranderingen van
de lever bij de ziekte van Basroow; over renalen dwerggroei; over
sclerosis arteriae pulmonalis primaria; over carebellaire gliomen en over
de nieuwere opvattingen over nephrose.

16. Pathologisch Instituut der Riiks-Universiteif te Utrecht.

1. Het Instituut werd gebouwd door Pro[. Dr. C. SpRoNcx (1900-1910).
Het is gevestigd Nic. Beetsstraat24. Telef. 16583. Directeur: Pro[. Dr.
P. NreuwrNHUysE.

2. Wegens overbelasting van het Instituut met onderwijs en diagnostisch
onderzoek ten behoeve der klinieken is er zeer weinig tijd voor zuiver
wetenschappeliik onderzoek. In de laatste 5 jaren werden o.a. studies
'gemaakt over circulatiestoornissen van de nieren, tumoren van het cen-
trale zenuwstelsel, ziekten door gistcellen en over experimenteele long-
gezwellen.

3.

4.

15.
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3. Ontwikkelingsstoornissen van het beenstelsel; bijniertumoren; experi-
menteele ontstekin gsprocessen.

17. Pathologisch Instituut der Veeartsenijkundige Faculteit der Rijks-
Ilniversiteit te Utrecht.

Van de werkzaamheden van dit Instituut zie men het hoofdstuk Dier-
geneeskunde no. 4.

18. Pathologisch-Ànatomisch Laboratorium der Gemeentelijke Llniver'
siteit te Amsterdam.

l. Het huidige Laboratorium is de voortzetting van het Pathologisch-

Anatomisch Laboratorium in het Binnengasthuis en werd in 1932 op'
gericht op het terrein van het Wester-Gasthuis. Telef' 82244. Direc-
'teur: Prof. Dr. H. T. DreuueN.

2. De onderzoekingen der afgeloopen 5 jaren werden vooral gericht op

de gezwelvorming, zoowel van morphologische als van experimenteele

zijde, alsmede op de ulcusvorming in den tractus digestivus, zoowel

morphologisch als functioneel.

3. Deze laatste onderzoekingen worden voortgezet.

19. Histo-Pathologisch Laboratorium der Valeriuskliniek.

L Het Histo-pathologisch Laboratorium der Valeriuskliniek werd te

zamen met de Valeriuskliniek gebouwd in 1910. Adres: Valeriusplein 9,

Amsterdam. Telef. 96655. Directeur: Prof. Dr. L. vau DER HoRST.

2, De in de afgeloopen 5 jaren verrichte onderzoekingen hadden betrek-

king op de navolgende on'derwerPen:

Een geval van mikro-cephalie; histo-pathologische veranderingen in

de hersenen bi; twee gevallen van diffuse sclerose; een geval van

icterus gravis neonatorum met erythroblastose en kernicterus; onder-

zoeknaar veranderingen in de hypophyse en andere klieren met interne

secretie bij eenige gevallen van het syndroom van CUSutxc en de

ziekten van SIIU,UONDS; over verschillende soorten van hersenbloedin-

gen; over het wederzijdsch verband tusschen hersenaandoeningen

en aandoeningen van het beenige schedeldak; over den aard van de

mergscheede-degeneratie veroorzaakt door bulbocapnine; de verande-

ringen in de hersenen van proefdieren na behandeling dezer dieren
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' met insuline en cardiazol; de toestand der hersenen na lachgasnarcose;
het electrencephalogram bij histologische veranderingen in de hersen-
schors; electrencephalografische diagnostiek; bewustzijnsprocessen en
begeleidingsverschijnselen in de hersenen; de invloed van hersenletsels
op de intelligentie van de rat; de invloed van radio-actieve stoffen op
het zenuwstelsel; verandering in de hersenvaten van patiënten, lijdende
aan hypertensie.

3. De onderzoekingen van een deel der g".ro"*d" onderwerpen zal wor-
den voortgezet,

4. Het Laboratorium is voorzien van galvanometers en oscillographen, in
verband met electrencephalographische onderzoekingen.

20. Pathologisch-Ànatomisch Laboratorium der Gemeente Ziekenhaizen
te Rotterdam. Adres: Bergweg 81, Telef. 45745.

1. Door het vroegtijdig overlilden van den vorigen directeur Dr. vAN
Rtyssrl is geen continuïteit in het werk sedert 1936 meer bestaande.
De brand van 74 Mei 1940 heeft zooveel vernield, dat ook belangrijke
apparaturen verloren zijn gegaan. De huidige omstandigheden zijn
uiterst moeilijk voor het verkrijgen en houden van proefdieren. Direc-
teur: Dr. M. SrRaus.

3. De volgende onderzoekingen op pathologisch gebied, vallende buiten
de dagelilksche routinewerkzaamheden van het laboratorium, vormen
een voortzetting van het werk van voor 14 Mei 1940, zijn in gang en
zulTen in de toekomst nog worden voortgezet.
Carcinogene werking van haar en keratine in de longen van muizen;
samenstelling van het bloed, afgenomen uit verschillende vaatgebieden
post mortem, in verband met histologische en anatomische verande-
ringen der organen bij patiënten, die in shock gestorven zíjn, met con-
tróle-onderzoekingen bil lilders, gestorven aan andere ziekten; samen-
stelling van het bloed, afgenomen uit verschillende vaatgebieden
onmiddellijk na den dood, in verband met anatomische en histologische
veranderingen der organen bij konijnen, die door Röntgenbestraling
vàn den buik in shock zijn gebracht; id. bij konijnen, waarbij het pheno-
meen van ScHweRrzaneN (zoowel het locale als het zoogenaamde alge-
meene) weróopgewekt.

4. Bilzondere apparaturen zi)n niet meer aanwezig. Zelfs gewone appa-
raturen ontbreken ten deele.
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van het St. Elizabeths-Ziekenhuis te

1. Het Laboratorium is opgericht in 1938. Adres: ). van Beverwijkstraat.
Telef. 4.545. Leider: Dr. Tn. BormeN.

2. Ondenzoek naar actiologie van de ziekte van Besxten-Borcx-Scnau:
MANN en onderzoek naar de genese van het ulcus en ulcuscarcinoma

ventriculi.

3. De bovengenoemde onderzoekingen worden voortgezet.

5, Het onderzoek wordt verricht voor zoover het gewone diagnostische
laboratoriumonderzoek tijd en gelegenheid voor het oplossen van vraag-
stukken overlaat. Het materiaal wordt aan het gewone routine-onder-
zoek ontleend.

22, Biochemisch Laboratorium der Valeriuskliniek.

l. Het Laboratorium werd in 1916 gebouwd als Physiologisch Laborato-
rium. In dit gebouw zijn thans het Biochemisch Laboratorium der
Valeriuskliniek en het Laboratorium voor Psycho-pathologie en experi-
menteele Psychologie der Valeriuskliniek ondergebracht. Adres:
Valeriusplein 11. Telef .96655. Directeur: Pro[. Dr. L. veN DER HoRST.

2, De onderzoekingen in de afgeloopen 5 jaar verricht, hadden betrekking
op de navolgende onderwerpen:

Het lipoid-gehalte van het bloed bij verschillende patiënten, ir,zon'

derheid bij een met amaurotische idiotie; de beteekenis van verschillende

vitaminen voor het zenuwstelsel; den prothrombine'tijd, als uitdrukking
van het vitamine-K gehalte bij verschillende patiënten; de waterstof-
ionen-concentratie van het bloed bij verschillende patholo'gische toe-

standen, met name bij epilepsie; den invloed van alcohol-gebruik op het

psycho-physisch praestatievermogen van den mensch; de werking van

toxine van FlexNeR-bacillen op het centrale zenuwstelsel; het ureum-

gehalte van den liquor-cerebro-spinalis; het chemisme van het bloed

bll dlencephale stoornissen; het hippuurzuur als indicator van de werk-
zaamheid van de lever.

3. Nog in bewerking zijn de volgende onderzoekingen: Contröle van de

quantitatieve belastingsmethode van SamSON ter bepaling van de eiwit-
fracties (albumine en globuline) in den liquor cerebro-spinalis; de

stofwisselingsprocessen in de hersenen; afwijkende stofwisselingspro-
cessen in tumoren van het cerebrum; astenische stoÍwisseling.
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4.. Het Laboratorium is voorzien van galvanometers en oscillographen in
verband met electrencephalische onderzoekin,gen.

23. Labontorium voor Medische Chemie der Rijks-Universiteit te
Leiden.

l. Het Laboratorium voor Medische Chemie is opgericht in' 1926. Het is
gevestigd in het Boerhaave-Kwartier. Telef. 24441 . Directeur: Pro[.
Dr. H. G. Bur.rcrNsERc DE JoNG.

2. Het onderzoek der laatste 5 jaren betreft de physische chemie van
hoog moleculaire organische verbindingen (o.a. coacervatieverschiyn-
selen van biokolloiden) en toepassing op biologische problemen.

3. De bovenstaande onderzoekingen zullen in de toekomst worden voort-
gezet o.a. met toepassing op immunologische problemen.

24, Laboratorium voor Anorganische en Propaedeutische Chemie der
Rijks-Universiteit te Utrecht.

1, De naam van het Laboratorium is: Practicum voor Anorganische en
Propaedeutische Chemie. Het werd opgericht in 1925, en is gevestigd
Sterrenbosch 19. Telef. 10995, Directeun Dr. Tu. SrReNcens.

2. Het werk betreft de anorganische qualitatieve en quantitatieve analyse.

B. ITsTITUTEN Voo, R GnNT,ESKUNDIGE STUDIE
IN ENGEREN ZIN.

1. Clinisch Laboratorium en fnterne Kliniek van het Àcademisch Zieker--
huis der Rijks-Universiteit te Leiden.

1. Het Academisch Ziekenhuis is,gesticht in 1637 als onderdeel van het
toenmalige S. Caecilia-gasthuis. Yan 1799-1818 was het als Noso-
comium Academicum in een afzonderlijk gebouw, Van 1818-1873
was het in het daartoe verbouwde Waalsche Wees- en Oude Mannen.
en Vrouwenhuis aan de Oude Vest. Van 1873-1928 in het hiertoe
nieuw ontworpen Academisch Ziekenhuis aan den Morschsingel en
sinds 1928 in het nieuwe Academisch Ziekenhuis in het Boerhaave-
kwartier.

Het Clinisch Laboratorium als zelfstandig onderdeel der interne kli-
niek dateert van 1926, Directeur: Pro[. Dr. W. A. KueNeN.

2. In de laatste 5 jaren hebben onderzoekingen plaats gehad over de
navolgende onderwerpen:
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De steatorrhoe; bepaling van den maximalen en minimalen bloeddruk
en van de pression moyenne; chronische en miliaire tuberculosei wezen
en beloop der ulcusziekte; Röntgenologische diagnostiek van haÍt en
aorta; bacillaire dysenterie in Leiden en omgeving; werking der thera-
peutica van de sulÍanamide-groep; behandeling van het primair chro-
nisch gewrichtsrheuma met goudpraeparaten en haar gevaren; leucae-
mie; diabetes; hypoglycaemie en hyperinsulinisme; behandeling der
ziekte van BueRGeR met hypertonische zoutoplossing.

3. In bewerking zi)n de volgende onderzoekingen:
De haemopoiese bij gezonden en zieken; resultaten van de behande-

ling bij asthma; resultaten van de behandeling van hyperthyreoidie;
morphologische en chemische samenstelling van het bloed bil rheuma-
tische aandoeningen; biopsie van de lever door middel van punctie; ,de

afbraakproducten van de haemoglobine in bloed, urine en faeces.

4, Aflonderlijke afdeeling voor gespecialiseerde rheumabehandeling.

2. Interne Kliniek van het Stads en Àcademisch Ziekenhuis te Utrecht.

Het laboratorium der Kliniek heeft zich geleidelilk ontwikkeld. Een be-
paalde datum is voor de stichting niet aan te wijzen. De Kliniek is ge-

vestigd Nic. Beetssfiaat 24. Telef. 16583. Directeur: ProÍ. Dr. C. D.
DE LANGEN.

Het werk der laatste jaren houdt zich bezig met het voortgezette por-
phyrine-onderzoek, zooals dit door Prof. HrlnmNS vAN DEN BERGH is

begonnen. Verder met onderzoek der vetstofwisseling, der ijzersto[wis-
seling en van de stofwisseling van verschillende vitaminen. Ook is er

gewerkt over haemolyse en op het gebied der electro-cardiografie.

Tot de bijzondere apparatuur behoort die voor het porphyrine-onder-
zoek.

3. Gemeenteziekenhuis aan den Bergweg te Rotterdam.

1. Het ziekenhuis werd opgericht in 1908, en is gevestigd Bergweg 81.
Telef. 45745. Directeur: Dr. |. HexmlN.

2. Het wetenschappelilk werk der laatste jaren ligt op de volgende ge-
bieden:

a. Clinisch-intern onderzoek (Dr. Knluw).
b. Clinisch-chirurgisch onderzoek (Dr. Klttclta Bolrles).
c. Clinisch-chemisch en pharmaceutisch onderzoek (Dr. CoeeeNs),

2.

4.
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waarbij den laatsten tijd de synthetische bereiding uu., ï,", te lande
niet te verkrijgen geneesmiddelen (o.a. Physostigmine) op den voor-
grond staat.

d. Clinische mededeelingen van Dr. HexuaN, en verder experimen-
teel-clinische onderzoekingen ter vaststelling van de wijze, waarop
asthmatici reageeren op veranderingen in de potentiaal van elec-
trisch geladen lucht; over de uitscheiding van een stof met zeer
zwak peptisch vermogen in de maag van menschen, die aan achylie
lijden en de beteekenis hiervan voor de kliniek.

In gang zijn nog onderzoekingen over de grondstofwisselingen bij ver-
magerde personen en de wijzigingen, welke optreden bij zorgvuldig
uitgezochte diëeten.

4. St. Àntonius-Ziekenhuis te Utrecht.

l. Het St. iAntonius-Ziekenhuis is geopend
St. Andreasgesticht. Het is gevestigd
Directeur: Dr.'A. ]. Borxe weN.

in 1911 als voortzetting van het
Springweg 21. TeleÍ. 11918.

2. De laatste 5 jaar is speciaal gewerkt op het gebied van het acido-
basisch en chloor-evenwicht bij verschillende ziekten, op het gebied
van de fluorescentie, meer speciaal van urobiline, terwijl de thoraxchi-
rurgie in vollen omgang in voorbereiding is genomen.

1.

Voor de toekomt is het volgende in uitzicht:
Thoraxchirurgie met al hetgeen daarmede op intern en physiologisch

gebied samenhangt (haemoxymetrie, basaalmetabolisme, ergometrie
enz.l: een onderzoek over bilirubine; 'de bepaling van het basaalmeta.
bolisme bij normale personen beneden de 20 jaar.

Bilzondere apparatuur:

Het stofwisselingsapparaat van NoyoNs; haemoxymeter (in aan-
schaffing: ergometers)i een toestel voor fluorescentie-bepaling; thora-
coscoop; Röntgenapparaat (plenigraaf ).

St. Elizabeths-Ziekenhoi" t" Tilï.r"g.

Het St. Elizabeths-Ziekenhuis bestaat sedert 1838. In 1929 werd het
huidige ziekenhuis geopend als voortzetting van het oude. Het is ge-
vestigd |. van Beverwijkstraat. Telef. 4545. Directeur: Dr. F. S. P.
VAN BI.ICHEM.

J.

1.

5.



138

-a
2, Gedurende de laatste 5 jaren vooral experimenteel onderzoek ter nadere

bestudeering van den invloed van het reticulo-endotheliale systeem op
de ontkerning der roode bloedlichaampjes en den invloed van de milt
op het beenmerg.

3. De bovengenoemde experimenten zullen worden voortgezet en uitge-
breid. Een ander in gang zijnde onderzoek betreft de extra-ossale hae-
matopoese.

6. Havenziekenhuis van het Instituut voor Tropische Geneeskunde
Rotterdam-Leiden te Rotterdam.

1. Het Laboratorium van het Havenziekenhuis dient voornamelilk voor
klinische onderzoekingen. Het wetenschappelijk werk heeft overwegend
plaats in het Laboratorium van het Instituut te Leiden. Adres: Ooster-
kade 10. Telef. 47710. Directeur: A. A. Hut-suorn.

4. Bilzondere apparatuur: de photometer van VeRNns.

7. Laboratorium der Kinderkliniik van het Àcademisch Ziekenhuis der
Rijks.Universiteit te Leiden.

l. Het Laboratorium is als afzonderhlke inrichting geopend in 1916. Het
is thans (sedert 1918) ondergebracht in de Kinderkliniek van het Aca-
demisch Ziekenhuis in het Boerhaavekwartier. Telef . 24441 . Directeur:
Prof. Dr. E. GoRrrR.

2. Het wetenschappehlk werk bestaat in velerlei klinisch en laboratorium-
onderzoek over bijzondere gevallen op het gebied der kindergeneeskun-
de. Bovendien werden geregeld onderzoekingen gedaan op physico-che-
misch gebied, waarbil in het bijzonder het vraagstuk van de spreiding
der eiwitten te noerlen is.

3, In de toekomst zal op dezelfde wijze worden voortgegaan. Het onder-
zoek zal worden uitgebreid op het gebied der kataphorese van eiwitten.

4. Aan de voor dit laatste onderzoek benoodigde apparatuur ontbreekt
het kataphorese-apparaat van Trseirus.

8.

í

Paediatrisch Laboratorium van het Kinderziekenhuis te Groningen.

Het Paediatrisch Laboratorium dateert van l9l2; het huidige Labora-
torium van 1 )anuari 1942, Het is gevestigd Oostersingel 63. Telef.
21241. Directeur: Prof. Dr. |. vaN LooreRex C*rtpncNe.
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In de afgeloopen 5 jaren hebben de onderzoekingen naast het klinisch
wetenschappelilk werk zich bewogen op de volgende gebieden:

Modificatie van de methode BRINrnneN voor het bepalen van de hoe-
veelheid oxyhaemoglobine in arterieel bloed; constructie van een toestel
voor de bepaling der grondstofwisseling bij zuigelingen; bepalingen van
het serumijzergehalte volgens een gemodificeerde methode TtlonNes;
onderzoekingen in vitro naar de werkzaamheid van sulfranilamide-deri-
vaten op microörganismen; vergelijkend onderzoek naar het effect van
de toediening ineens van een groote dosis vitamine D2 of D3, peroraal
dan wel parenteraal toegediend, op het anorganisch phosphaatgehalte
van het bloed van kinderen met rhachitische en pneumonische hypo.
physathaemie.

Onderzoekingen naar den invloed van ijzertoediening bij verschillende
ziektetoestanden op het serumijzergehalte, bepaald volgens de methode
Beexunn; invloed van intraveneuze toediening van een praeparaat met

vitamine-K werking op de ,,physiologische" hypothrombinaemie van
pasgeborenen; beteekenis van hypovitaminose-C en ascorbinezuurtoe-
diening voor de resistentie tegenover tuberculeuze infectie.

Toestel volgens ]oNxts voor de bepaling der grondstofwisseling bij
zuigelingen.

9. Chirurgische Kliniek van het Academisch Ziekenhuis te Leiden.

1. De chirurgische kliniek van het Academisch Ziekenhuis der R. U.
Leiden werd in 1932 in gebruik genomen. Zil is gevestigd Rijnsburger-
weg. Telef. 24441. Directeurr ProÍ. Dr. W. SueRirtoNor.

De wetenschappelijke werkzaamheid is de laatste jaren hoofdzakelilk
gericht op de chirurgie van het sympathisch zenuwstelsel en de thorax-
chirurgie.
De conservator Dr. P. |. KoonemAx verricht een experimenteel onder-
zoek over de beteekenis van vaatspasmen bij circulatiestoornissen en
bij thrombose.

Bovendien zijn onderzoekingen gaande over de behandeling van acti-
nomycose met immunotherapie.

10. Chirurgische Llniversiteitskliniek der Rijks,Universiteit te Groningen.

1. Stichtingsjaar onbekend. De kliniek is gevestigd: Oostersingel 63.

Telef. 21241. Directeur: ProÍ. Dr. L. D. Eenl-lNo.

3.

1.

2.

3.
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2. De onderzoekingen der afgeloopen 5 jaren, die ten deele nog in gang
zijn, betrefÍen de navolgende onderwerpen: .

Cyclopropaannarcose; pathologische physiologie en physiologische
chemie van den te opereeren en geopereerden patiënt; tumorvraag-
stukken van verschillende organen; strumaprobleem; maag-, galblaas,
mier- en darmchirurgie; appendicitis; longchirurgie (tubercu-lose, intra-
thoracale chirurgie ) ; milt-chirurgie; been- en gewrichtstuberculose;
arthrographie; prostaathypertrophie (o.a. transurethrale resectie);
ileusvraagstuk; bloed- en plasmatransÍusie; hormonale onderzoekingen
in verband met cryptorchismus; diverse onderwerpen der traumato-
logie; urogenitale tuberculose; .onderzoekingen over beenweefsel;
osteomyelitis acuta; syringo-myelie in gewrichten, c.q. beenderstelsel.

3. De navolgende onderwerpen zijn nog in studie: metaalplastieken; intra-
articulaire gezwellen; lipcarcinoombehandeling; hydronephrose; erÍt-
pyeembehandeling; uretersteenen, diagnostiek en indicatiestelling;
meniscusletsels; blaasdivertikels; zuigelingencoxitis; pathologie van het
diverticulum Meckelii; extraarticulaire arthrodese wegens coxitis tuber-
culosa; ileitis terminalis; volvulus; coxa magna; bronchustumoren;
retroperitoneale tumoren; beencysten en reuzencelgezwellen van het
skelet.

11. Heelkundige Kliniek der Rijks.Universiteit te lItrecht.

1. De kliniek is gevestigd: Nic. Beets straat 24. Telef. 16583. Directeur:
Prof. Dr. H. |. LentÉnrs.

2. Het Laboratorium der kliniek wordt gebruikt vooi chemisch en micro-
scopisch onderzoek, voor zoover dit voor de behandeling der patiënten
noodzakelijk is.

12. Chirurgische Ilniversiteitskliniek van het Wester-Gasthuis te
Àmsterdam.

1. De Klinlek werd ongeveer 6 à7 jaar geleden gebouwd. Adres: 1e Hel-
mersstraat 104 te Amsterdam. Telef. 82244. Waarnemend-hoofdr

, ,r. B. A. Luserns.

2. Gedurende de laatste 5 jaren werden de volgende vraagstukken ge-
regeld bestudeerd:

De genese van het ulcus duodeni; de pathologische physiologie van
de combustio; testistumoren; de genese van de post-traumatische
nephrolithiasis; de kliniek van de osteochondromatosis.
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Voor de toekomst worden pogingen in het werk gesteld tot experimen-
teel werk in de kliniek en het zoeken van nauwer contact met aanver-
wante vakken als interne geneeskunde en biochemie.

Sedert l0 Mei 1940 is het wèrken in de Chirurgische Universiteits-
kliniek zeer veel moeilijker geworden. De kliniek is ondergebracht in
een deel van .de Vr'ouwenkliniek en in een barak. Het Laboratorium
is gereduceerd tot een h,oek in de Oogenkliniek. De polikliniek, vroeger
op het terrein van het Gasthuis, is tengevolge van een bombardement
verdwenen. Er wordt polikliniek gehouden in een gebouw van den
Gemeentelijken Dienst buiten het Gasthuisterrein.

13. Obstetrische en Gynaecologische Kliniek van het Àcademisch Zieken.
huis der Rijks-Universiteit te Leiden.

l. Als zelfstandige afdeeling van het Academisch Ziekenhuis dateert de
kliniek van 184B, toen een afzonderlilk hoogleeraarschap voor Obstetrie
en Gynaecologie werd inge§teld. Achtereenvolgens was de kliniek van
1848-1873 gehuisvest in het Academisch Ziekenhuis aan de Oude
Vest; van 1873 tot 1928 in het Academisch Ziekenhuis langs den
Morschsingel en sinds 1928 in het huidige Àcademisch Ziekenhuis in
het Boerhaavekwartier. TeleÍ. 24441 . Directeur: vacature.

2. De onderzoekingen der laatste 5 jaren hebben betrekking op:
Statistisch onderzoek op verloskundig gebied aangaande het resul-

taat van behandeling met verschillende hormonen en vitaminen; statis-
tisch onderzoek over de beteekenis van een meer actieve leiding bij de
baring; statistisch onderzoek aangaande de beteekenis der behandeling
van vrouwen met menstruatiestoornis en zwangeren met hormonen en
vitaminen.

Onderzoekingen over de werking van euphylline op de borstvoeding;
over de werking van cyren op de borstvoeding en op de regeneratie
van het uterusslijmvlies post partum o[ post abortum; over de indicaties
voor den eivliessteek ter opwekking van den partus; over de werking
van het ultra-kortegolfapparaat bil gynaecologische storingen; over
het voorkomen en de behandeling van uterusrupturen; over de aetio-
logie en de behandeling van icterus gravis.

2. In de toekomst zal een uitgebreid onderzoek worden ingesteld over de
suikerstofwisseling tijdens den menstruatiecyclus (normaal en abnor-
maal en tijdens de normale en abnormale graviditeit en puerperium).
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14. Vrouwenkliniek van het Àlgemeen Provinciaal,, Stads- en Àcade-
misch Ziekenhuis te Groningen.

1. De huidige kliniek werd in 1907 in gebruik genomen. Zij is gevestigd:

Oostersingel 63. Telef. 21251. Directeur: ProÍ. Dr. I. L.B.ENcelneRo.

2. De onderzoekingen der aÍgeloopen 5 jaren hebben vooral betrekking
op de navolgende onderwerpen: de involutie van den puerperalen

uterus; de veranderingen van het uterusslijmvlies bil follikelpersitentie
en de behandeling daarvan; de invloed bij granulose celtumoren op

uterus en tubae; endometriosen op verschillende plaatsen gelegen; de

behandeling van placenta praevia; de toepassing van weeënverster-
kende middelen en de gevallen, waarin deze verbonden ziin; over de

uitscheiding van ureum' in de zwangerschap.

3. In gang zijn nog onderzoekingen over de chemische afwijkingen in

bloed en urine ,bij zwangeren en eclampticae; over de werking van
,doryl op den verhoogden bloeddruk en over het voorkomen van
thrombose.

15. Universiteitskliniel< voor Verloskunde en Vrouwenziekten der Rijks'
Universiteit te Utrecht.

l. De kllniek is gevestigd: Nic. Beetsstraat 24. TeleÍ' 16583. Directeur:
Pro[. Dr. K. or SNoo.

2, Vooral onderwerpen uit de vergelilkende verloskunde, o.a. het
baringsmechanisme bij menschen, apen, paard en koe, konijn en vleer-
mluizen; de regeneratie van het uterusslijmvlies bij den mensch, bij den

lava-aap en de rosse vleermuis; de uterus-contracties, peristaltische en

aperistaltische; de cervix; de eileiders der lagere gewervelde dieren.
Bovendien uit de verloskunde: over het vlokkenstroma en de be-

teekenis van zijn stofwisselingsproducten voor moeder en kind. Uit de

gynaecologie: over het ontstaan van tumoren uit ongedifferentieerde
cellen ( genitoblasten).

16. Vrouwenkliniek der Gemeentelijke Llniversiteit te Àmsterdam.

1. De Vrouwenkliniek werd geopend in 189Íl en later belangrijk uitge-
breid. De kliniek is gevestigd in het Wester-Gasthuis. Adres: 1e Hel-
mersstraat 104. Telef. 82244. Directeur: ProÍ. Dr. M. A. vAN BoUwDIJK

BesrraRNse.

2, Het onderzoek sedert 1937 bestond hoofdzakelijk uit een zoo uitgebreid
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mogelijke wetenschappelijke verwerking der klinische en pathologische
waarnemingen, neergelegd in -+ 80 publicaties,

3' In studie zijn de volgende onderwerpen: Amenorrhoe en het thera,
peutisch effect der gonadotrope hormonen; intraveneuze toediening
van gonadotrope hormonen bij verschillende huisdiereni menopauze-
klachten en de therapie hiervan; urinestofwissehng bil eclampticae;
urine-infecties in het kraambed; hippuurzuur-synthese bij zwangeren;
onderzoek over eiwithuishouding bij zwangeren; vergelijking der resul-
taten tusschen de vaginale eri de abdominale buikoperaties; directe en
latere resultaten der operaties verricht voor prolapsus uteri et vaginae;
het beloop der barin,gen bíi oude eerstbarenden, in het bijzonder in ver-
band met den duur van normaal sexueel verkeer; de baring bíi het
matig vernauwd bekken; de kliniek van het carcinoma cervicis uteri;
de resultaten der behandeling van het carcinoma cervicis uteri, ver-
geleken uit een oogpunt van het microscopisch beeld; de toekomst van
'de te vroeg-geborenen uit de Amsterdamsche universiteits-vrouwen-
kliniek; placenta praevia; lumbaal-anaesthesie; kiemepitheelblastomen;
de toekomstige ontwikkeling op lichameltjk en geestelijk gebied van de
kinderen uit groote en kleine gezin,nen; de resultaten der door middel
van de tang beëindigde baringen; de phlegmasia alba dolens; de latere
toestand van de vrouwen met pyelitits gravidarum; solutio placenta;
de operatieve behandeling van den uterus myomatosus; uitvalsver-
schilnselen na verwij'dering van de baarmoeder; de invloed van abortus

. op de latere zwangerschappen; het voorkomen van kanker in het
lichaam van een myomateuse baarmoeder, en in het lichaam van een
baarmoeder met seniele endometritis; verband tusschen het optreden
van hyperplasia mucosae uteri en carcinoma corporis uteri; endome-
triosen; vulvacarcinomen; malig,ne ovariaaltumoren; de sectio caesarea;
de beteekenis.van toediening van morfine en pantopon bij de baring;
vergelilkende onderzoekingen over het bloedsuikergehalte van de
moeder en van het zich in utero bevindende kind; het microscopisch
beeld van het baarmoederslilmvlies van neonati; onderzoekingen over
het vitamine-E.

17. Psychiatrische Kliniek der Rijks-Universiteit te Leiden.

l. Sinds 1930 is de inrichting der Psychiatrische Klinrek met haar labo-
ratoria als op dit oogenblik. De Kliniek is gevestigd: Rijngeesterstraat-
weg, Oegstgeest. Telef ,2A607.. Directeur: Prof. Dr. E. A. D. E. Cnnp.

2. Een overzicht van het wetenschappeliyk werk in de Klinlek verricht,
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wordt in de ,,Acta psychiatrica Leidensia" jaarlijks rondgezonden aan

alle Universiteitsklinieken hier te lande.

De volgende onderzoekingen zijn in bewerking:
De psycho-cathartische behandelingsmethode (een critische uiteen-

zettingl; de beteekenis van het electro-encephalogram voor schors- en

stam[uncties; de herkenning der HuNrlncroN-psychopathiseering door
middel van RoRscHncu-experiment; prostitutietypen, een psycho-
pathologisch onderzoek; het begrip arterio-sclerotische dementie; struc-
tuur-analytisch onderzoek en ,genetisch onderzoek bij lilders aan per-
versies naar het erotisch driftleven; experimenteel onderzoek naar de

emotionaliteit bij schizophrene defect-toestanden; onderzoek naar het

moreele oordeel van kinderen tusschen 6 en 12 jaar; over de toepassing

der electro-shockmethode; critisch onderzoek naar de beteekenis der

RoRscHacn-test; over de evolutieve anachronismen (KRHN); klinisch
en experimenteel onderzoek van schrik; experimenteel psychologisch

onderzoek van mediumieke verschijnselen; religieus-erotisch beleven

van hysterische karaktertypen; de toepassing van de inzichten van
KI-Rces op denk- en gevoelsleven van schizophrenen; patho-psycho-
logie van kinderangst; psychologie van het eenige kind; de beteekenis
(provoceerende) van eenige organische invloeden in de constitutie
gelegen (bloeddruk, bloedbezinking) voor het ontstaan van psychosen;

existen'tieele belevingen bil een neurotischen patiënt; psycho-patholo-
gische verschijnselen in hofjes-gemeenschap.

In het experimenteele Laboratorium is o.a, aanwezig: een tensograaf,

electrencephalograaf en een psycho-galvanograa[.

Psychiatrische Kliniek van het Stads. en Àcademisch Ziekenhuis te
Utrecht.

De Psychiatrisch-neurologische Kliniek bestaat als zelfstandige kliniek
sedert 1914 (oprichter: Prof. Dr. Hell-eRoNNER). Achtereenvolgende
directeuren: Prof. Dr. C. W. WtNxl-Bn 1915-1925, Prof. Dr. L. Bou-
MAN 1925-1935, sindsdien Prof. Dr. H. C. RUnnxr. ln 1935 werd de

Kliniek gereorganiseerd tot een afzonderlijke psychiatrische en een aI-
zonderlijke neurologische Kliniek. De Kliniek is gevestigd: Nic, Beets-

straat 24. Tele[.. 16583.

Het wetenschappelilk werk der afgeloopen 5 iaren is te verdeelen in de

volgende groepen:

a. Schizophrenie-onderzoek; klinisch: afgrenzing van het ziektebeeld;

4.

18.

t.

2.



145

scheiding van primaire en secundaire symptomen; nader onderzoek
van de shock-therapie (vooral biochemisch).

b. Nadere uitwerking van het structuur-analytische gezichtspun,t in
de klinische psychiatrie; verdiepte differentieele dia,gnostiek der
psychosen met gebruikmaking van phaenomenologischJ, kurakte"o-
logische, ontwikkelingspsychologische en psycho-analytische ge-
zichtspunten.

c. onderzoekingen over de grondslagen van de psycho-therapíe met
het oogmerk tot beter gefundeerde indicaties te komen; Éiydrage
tot het neuroseprobleem.

d. Bildrage tot de kinderpsychiatrie (klinisch, karakterologisch, expe-
rimenteel, psychologisch).

e. Experimenteele psychopathologische onderzoekingen; geluidsinter_
pretatie als psycho-diagnostisch hulpmiddel.

[. Internistische onderzoekingen bi] psychiatrisch gestoorde patiënten.

3. De bovenomschreven onderzoekingen zullen worden voortgezet; met
steun van .de RocxenelleR-Founda'tion zullen stofwisselingsonderzoe-
kingen met behulp van een diaferometer volgens Noy,olls wor.den ver-
richt tot verkrijging van een dieper inzicht in de uitwerkingen van de
shocktherapie der schizophrenie.

19. Willem Àrntsz-Stichting te Den Dolder.

1. Het Laboratorium van de wlllem Arntsz-stichting bestaat in zijn
huidigen vorm sinds 1937. Het is gevestigd te Den Dolder. Telef. Bilt-
hoven No.2041. De vorige Directeur Dr. C, L. C. veN NrBuwnN-
HUYZEN is onlangs afgetreden.

2. over den invloed van de middenhersenen op de vetstofwisseling; over
de rol van de porphyrine bij den opbouw en de afbraak van het bloed;
onderzoek naar den aard en de oorzaak van de hypochrome macrocy-
taire anaemieën, die veelal .bij gestichtspatiënten worden aangetroffen;
vitaminologische onderzoekingen, zoowel bij gestichtspatiënten als bi]
de arbeidende en ten deele werkelooze bevolking van de utrechtsche
Randgemeentezuilen. Bepalingen werden verricht van vitamine A en c
in bloed en vitamine B in urine.

Circumscripte plannen voor de toekomst zijn nog niet gemaakt.

Bilzondere apparatuur: fluorimeter van coneN en Löoreui{o-tinto-
meter.

3,

4.

l0
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Experimenteel-Psychologisch Laboratorium der Valeriuskliniek te

Àmsterdam.

Het Laboratorium werd in 1916 gebouwd als Physiologisch Laborato-

rium. In dit gebouw zijn thans het Biochemisch Laboratorium der

Valeriuskliniek en het Experimenteel-psychologisch Laboratorium der

Valeriuskliniek ondergebracht. Adres: Valeriusplein 11. Telef. 96655.

Directeur: Prof. Dr. L. vaN DER HoRST.

In de afgeloopen 5 laren werden de navolgende onderzoekingen in-
gesteld: over de aphasie en verwante gebieden; over de beteekenis der

RoRscHecn-figuren voor de klinische psychiatrie met name in de

diagnostiek der schizophrenie; over de test van kleine kinderen vol-
gens BUnleR en HetzeR; over de concentratie-proeven volgens GnUN-

Éault en vAN DER HoRsr; onderzoekingen op het gebied der psycho-

motoriek; over den geestelijken 'toestand van eenige kinderen.

3, In bewerking zijn nog:

Een onderzoek over bepaalde problemen in de denk-psychologie, en

de verdere voortzetting van een aantal onder 2 genoemde onder-

zoekingen.

4. Het Laboratorium is voorzien van galvanometers en oscillographen in

verband met electrencephalographische onderzoekingen.

21. Neurologische KliniCk der Gemeentelijke Universiteit te Àmsterdam.

1. Stichtingsjaar der nieuwe Kliniek 15 September 1929. Tegelijk hier-

mede is binnen de Kliniek een Neuro-chirurgische Afdeeling opgericht.

De Kliniek is gevestigd in het Wester-Gasthuis, 1e Helmersstraat 104.

Telef. AZZ++. Directeur: Prof. Dr. B. BRouweR'

2. Er is in het bijzonder naar gestreefd de neuro-chirurgische richting op

internationaal niveau te brengen. De oudere richting, de klinische, is be-

houden, gesteund door de morphologische en physiologische methoden

van onderzoek. Er bestaat hiertoe een aÍdeeling voor wetenschappelijk

onderzoek op het gebied van de anatomie, histologíe, pathologische

anatomie en experimenteele anatomie van het zenuwstelsel, alsmede

een physiologisch laboratorium.

3, De in gang zijnde onderzoekingen voortzetten.

2.
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22, Laboratorium voor Hygiëne, Bacteriologie en Tropische Hygiëne en
Instituut voor Tropische Geneeskunde te Leiden.

1. Het Laboratorium voor Hygiëne en Bacteriologie werd in 1885 ge-
sticht (Boerhaave Laboratorium). Bii de ingebruikneming van het
huidige Academisch Ziekenhuis in 1928 verhuisden Bacteriologie en
Hygiëne naar een zelfstandig laboratorium op het ziekenhuisterrein.
Het Laboratorium voor tropische Hygiëne werd -+ 1922 gesticht. In
1935 werden Bacteriologie en Hygiëne met de Tropische Hygiëne ver-
eenigd en verhuisden zij beiden naar het Laboratorium voor Tropische
Hygiëne. Dit is gevestigd: Rapenburg 33. Telef. 21997. Directeur:
ProÍ. Dr. P. C. Flu.

2. Gedurende de laatste 5 jaren werd behalve de gewone bacteriologische
en serologische onderzoekingen ook onderzoek verricht op den bac-
teriophaag en eenige virussoorten, o.a. herpes Iebrilis en RoUS-sar-
coma. Verder ook bestudeering van het vraagstuk der spirochaeten,
in het bijzonder van de Leptospíra ictero-haemorrhagica, alsmede onder-
zoek over de biologie van de in Nederland voor de overbrenging der
malaria belangrijke soort.

3. Voor zoover de mogelijkheid hiertoe (schaarschte der proeÍdieren) zal
blilven bestaan, zal in de genoemde richting worden voortgewerkt.

4. De voor bovengenoemde onderzoekingen gebruikeliyke apparatuur is
aanwezig,

23. Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden.

l. Het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde is opgericht in 1929.
Het huidige gebouw is in 1941 geopend. Het is gevestigd: Wassenaar-
scheweg 56. Telef. 22903. Directeur: |. P. BIlr-.

2. Het wetenschappelijk werk der laatste 5 jaren heeft betrekking
gehad op:

Bacteriologie, epidemiologie en serologie (onderzoek over tuber-
culose, griep, pokken, hondenziekte, diphterie, vreesziekten, adenitis
infectiosa equorum, encephalitis, virusziekten bij planten, kanker efiz.);
experimenteele therapie; genetica; psychotechniek; hygiëne.

3, In de naaste toekomst zal gewerkt worden over:
Bacteriologie, immuniteit en epidemiologie (tuberculose, griep, ence-

phalitis) ; hygiëne en arbeidsphysiologie; genetica.
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21. Laboratorium voor Influenzaonderzoek; a[d. van het Bacteriologisch
Hygiënisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te Groningen.

l. Het Laboratorium werd opgericht in 1935 ten einde een overzicht te
verkrijgen van de pathogene micro-organismen der longen en lucht-
wegen in verband met het klinisch ziektebeeld en de behandeling daar-
van. Het is gevestigd: Academieplein 9, TeleÍ. 26435. Directeur: Prof.
Dr. G. KepseNeeRc.

2. Tot. dusver werd hoofdzakelilk gewerkt op de navolgende gebieden:
Typeering van de pneumococci; behandeling met type-specifiek

pneumococci-antiserum; experimenteel onderzoek op het gebied der
chemo-therapie met sulfanilamide en derivaten; het filtrabele influenza-
virus; nader on'derzoek over de Haemophilus-groep.

3, Nadere uitwerking van de problemen der chemo-therapie met sulfanil-
amide-derivaten en der serumbehandeling tegen micro-organismen
van longen en luchtwegen. Ook de Haemophilus-groep zal in dit onder-
zoek worden betrokken. Onderzoekingen over de mogeliikheld der
vaccinatie tegen virus influenza.

25. Hygiënisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te Utrecht.

1. Het Laboratorium is gevestigd: Catharijnesingel 59, Telef. 11103'

Directeur: Pro[. Dr. H. W. ]ultus.

2, In de laatste jaren hebben onderzoekingen plaats gehad van uiteen-
loopenden aard:

antibacterieele chemotherapie en werking'der antiseptica (sulfanil-
amid e.a.); de werking van mitogenetische stralen; de physisch-chemi-
sche eigenschappen van serologische reacties, in het bijzonder van
lysozine; op het gebied der weefselcultuur in dienst van bacteriologie,
immuniteit en hormonenr op algemeen hygiënisch gebied, o.a. over
vitaminen, biologische ijkingen, chemische analyses van voedingsmid-
delen, lichaamsvloeistoffen en -producten; op het gebied der krop-
bestrijding.

4. Bijzondere outillage: centrifuge met 14000 omwentelingen per minuut
en met capaciteit van 6 Lt pH-meting met glaselectrode; inrichting voor
kataphorese,.voor bacterietelling en voor anaerobe kweektechniek;
spectroscopie en -graphie; qualitatieve en quantitatieve metingen in
monochromatisch Iicht;. troebelingsmetingen, fluorescentie, galvano-
meter-polarimeter-S tuf enf otom'eter.
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Instituut voor Tropische Hygiëne; afd. van het Koloniaal Instituut
te Àmsterdam

Het Instituut is opgerich L in 1912 en gevestigd: Mauritska de 5z.Tele[.
51868. Directeur: Prof. Dr, E. P. SNrloens.

2. Het wetenschappelilk onderzoek der laatste 5 jaren heeft betrekking
op: gele koorts en vaccinebereidingi leptospyroses (ziekten van werl
enz. ) ; kapselbacteriën; tropische ziekten; malaria, in het bijzonder
malaria in Nederland; faecesprotozoëni systematiek der muggen (met
aanleggen eener standaardverzameling) ; Rickettsiae.

3. Deze onderzoekingen zijn voor een gr,oot deel nog in gang.

4. Bijzondere apparatuur: instrumentarium voor enting van eieren en de
vereenvoudigde weefselcultuur; idem voor de insluiting van vaccins
in vacuo.

5. Het Instituut voor Tropische Hygiëne is gevestigd in het zelfde gebouw
als het'Laboratorium voor Gezondheidsleer der Amsterdamsche uni-
versiteit. Beide inrichtingen hebben een gemeenschappelijke bibliotheek,
die zoowel op het gebied der algemeene hygiëne als dat der tropische
hygiëne en der tropische ziekten zeer goed is voorzien.

27. Pharmaco-Theraperitisch Laboratorium der Rilt 
".uoirr"rsiteit 

te
Leiden.

1. Een pharmacologisch laboratorium werd te Leiden in 1906 ingericht.
In 1935 werd dit door een ander, het huidige, vervangen, dat den naam
kreeg: Pharmacotherapeutisch Laboratorium. Het is gevestigd in het
Boerhaave-kwartier. Telef. 24441 , Directeur: Prof. Dr, S. E. oe )oNcn.

2. sedert 1935 werden over de volgende onderwerpen onderzoekingen in-
gesteld, die reeds gepubliceerd zijn:
a, Over de paradoxe werkingen van oestron; hun aard en wetmatige

uitbreiding, hun mogelilke beïnvloeding door andere hormonen, hun
relatie tot de prostaathypertrophie .en tot de therapie daarvan bij
mensch en hond, benevens de op dit alles gegronde theorie der
prostaathypertrophie.

b. Het ,,OveRerex-QueRloo hormoon", een hypophysaire stof, die de
erythrocytenafbraak en daardoor bloedverversching verzorgt. Hier-
in zijn begrepen onderzoekingen over bilirubine en ijzerstofwisseling,

' parallelproeven over schildklier en bloedbeeld en tenslotte de bewijs-
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voering, dat de zgn. ,,Restropic Factor" van WIesNeR tot voor

korten tijd geheel verkeerd geïnterpreteerd werd (proeven over

c.

eliminatie van kleurstofÍen).
De analyse van gonadotrope werkingen: de vraag der afzonderlijke

gonadotrope componenten, deels van verschillende herkomst; de

vraag naar hun eig,en werkingen op testikel en ovarium (bij hypo-

physelooze dieren) benevens de werking van geslachtshormonen op

de geslachtsklieren.
Over weefselademhaling, omvattend een analyse van de lever-

extract-erythro-cytrespiratie en de studie van het oxydatieverloop van

lever en spierbrij. Andere onderzoekingen over koolhydraatstof-

wisseling betreffen de ergo-tannine-adrenaline invloed op het spier-

glycogeen en nierglycogeen.
Het peripheer antagonisme der geslachtshormonen.
Eer_ zeer groote reeks van andere endocrinologische onderzoekingen.

Een aantal onderzoekingen buiten het gebied der hormonen.

3. Het huidige werkprogram bouwt grootendeels op sommige der genoem-

de punten voort. Het hangt grootendeels van de tijdsomstandigheden

af, of dit gelukken zal.

4. Als apparaturen verdienen vermelding een WnReURC-toestel en een

supercentrifuge.

28. Pharmaco.Therapeutisch Instituut der Gemeentelijl<e flniversiteit te

Àmsterdam.

1. Het Laboratorium is op I Nov. 1923 in gebruik genomen; vóórdien van

Oct, 1920, toen de leerstoel voor Pharmaco-therapie werd gesticht, tot

1 Nov. 1923 was de eerste directeur, Prof . Dr. E. LaQurun, met ziin

wetenschappelijken staI tijdelijk ondergebracht in het Hygiënisch Labo-

ratorium der Llniversiteit van Amsterdam. Het is gevestigd: Polderweg

20.TeleÍ..52945. Directeur: Prof. Dr. f. reN Cere.

2. Het onderzoek der afgeloopen 5 iaren had betrekking op de navolgende

onderwerpen, voornamelijk hormonen, waaronder:

a. Oestrogene sto[[en.
d. Chemie:

Het aantoonen van oestradiol in urine van zwangere vrouwen;

van oestron in mannenurine; van een nieuw ketolacton en eenige

oxyketonen in urine van drachtige merries; het belang van zure

hydrolyse voor quantitatieve bepalingen van oestrogene stoffen

d.

e.

[.
g.
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in bloed, urine, follikelvocht enz. van allerlei diersoorten in en
buiten zwangerschap; de relatie tusschen de gehalten van chol-
esterol en oestrogëne stof in serum van zwangere merries; het lot
van ingespoten oestrogene stoffen in het rattenlichaam (ver-

' werking van cadavers in toto), in de lichamen van hoenders en
honden (ook verwerking der excrementen); gegevens over de
gehalten aan oestrogene stoffen in serums van menschen en

dieren bij gezondheid en ziekte: na Röntgen-bestraling enz,i een
elective colorimetrische bepaling van diaethyl-stilboestrol; het
verband van deze stof met de oestrogene werking van honing e.d.

p. Biologie:
De ijking, de toestandsvormen der slijmvliezen van vagina en

uterus bil knaagdleren; het verhoorningsvraagstuk; de leucocyt-
migratie; de invloed van den toedieningsweg, met name den
intravaginalen, voor verschillende oestrogene stoffen eÍl rffer-

kingen; intersexvorming door het inspuiten van oestrogene stof
in kippeneieren tijdens de bebroeding; analogieën in werking tus-
schen oestron en diaethyl-stilboestrol; remming van den kam-
groei bij kapoenen door oestron (en progesteron); de hypophyse
misbaar voor de werking van oestron.

Kamgroeistof fen.
ct. Chemie:

Versterkte werking door z.g. X-stoffractie (vrije vetzuren uit
testes, lever, nier, enz.) van androgene stoffen, die een OH-
groep bezitten op de plaats 17 in het molecule, en de hierop
berustende gebruikelijke verestering van testosteron, o.a. tot
propionaat; de vorming van testosteron in doorstroomde stieren-
testes; de standaardgehalten in urine van gezonden en zieken van
allerlei leeftild (bij hypernephroon sterk verhoogde uitscheiding) ;

een pÍocentueel veel grootere uitscheiding van ingespoten andro-
'steron dan van testosteron, overgang van secundaire alcoholen
in ketonen en ook langs anderen weg de omzetting van minder
werkzame in krachtiger werkende stoffen.

p. Biologie:
Het effect van oestron op hanenveeren en -sporen door testo-

steron niet te remmen; de werking van oestron op de ratten-
testikel echter wel; het voorkömen van testis-atrophie na hypo-
physe-exstirpatie door testosteron; de mitogenese-test volgens
Loewr en Voss bruikbaar voor onderzoekingen over de X-sto[,
mits gecombineerd met de colchicine-methode; de gelijke wer-
king van, per injectie zeer ongelijk werkzame, kamgroeistoffen
bij rechtstreeksche applicatie op den kam en de verlaging van de
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gevoeligheid van deze stofÍen in den zomer onder invloed van de
verlichting; het motorisch-analoog gedrag van de zaadblaas in
vergelilking met de baarmoeder, waarbij testosteron in ,de plaats
treedt van progesteron.

Bijnierschors.
Biologie:

Nieuwe steroiden in hun werking op ratten en honden, o.a. wat
betreft klinischen toestand, bloedsamenstelling, kaliumstofwisseling,
wateruitscheiding, spierkracht en overlevingsduur na exstirpatie
(zwemtest). Geen correlatie tusschen bijniergewicht en overlevings-
duur na adrenalectomie. De invloed van hypophysectomie en in-
spuiting met hypophyseextracten op omvang en structuur vàn bij-
nierschors;'een verbeterde bijnier-exstirpatie-methode.
Zwangerschap en Lactatie.
Biologie:

Bevestiging van lactatie-remming .door oestron bij koeien. De in-
vloed van biinier-exstirpatie en van d,e baarmoeder op zwangerschap
en lactatie. De samenwerking oestron-progesteron-hypophyse op de
ontwikkeling van de melkklier, ook het omzetten van gewon.e cor-
pora lutea in groote zwangerschaps corpora lutea. Naar aanleiding
hiervan onderzoek naar invlood van een groot aantal stoffen en
mengsels op den omvang van het ovarium.
Groeihormoon.

Voortzetting van de zuivering; bepaling van een aantal physische
en chemische constanten. Aantoonen van zi,nk in de groeihormoon-
fractie door polarigrafische opnamen. Test voor groeihormoon be-
rustend op den groei van den rattenstaart aan de hand van Röntgen-
opnamen. Een standaardpreparaat werd daarbij ingevoerd. Groei-
remmingen door verschillende oorzaken (hypophysectomie; behan-
deling met geslachtshormonen enz. ). Beteekenis van de zg.sluitplaat,
die zich kan vormen ter,hoogte van de epiphysairspleet en die lateren
groei onmogelijk maakt, ook bij aanwezigheid van groeihormoon.
De werking van groeihormoon hoofdzakelijk gericht op kraakbeen.
Ook bil de zuiverste groeihormoon-preparaten nog thymusgroei.
Ook thymus-extracten geven rattenstaartgroei. Mogelijkheid van
vervanging van groeihormoon .door schildklierhormoon.
Thyreotroop hormoon.

I]kingsmethode op hypophyselooze muizen, De reactie der schild-
klier tegengewerkt door thyroxine.
Gon,adotroop hormoon.

De rol der hypophyse van het proefdier voor het slagen van de
A s c H Helm-Z oxorx-r eactie. Dia gnostiek van het chorionepithelioom

d.

e,

f.

g.
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uit het hormoongehalte der urine. Vermindering van de eigen
gonadotrope werking van schapenhypophysen-extracten door tryp-
sine; ook ver.dwijnen van synergisme met ZnSOa. Dit geldt niet
voor zwangeren urine-extract. Het verband tusschen de hypophyse
en de normale ontogenie van het ovarium (follikelatresie).
Diabetogeen hormoon.

De koolhydraatresorptie en de gevoeligheid voor insulinebijratten
met en zonder hypophyse en op verschillend dieet. Diabetogene
extracten werkzaam op rat en hond. De stofwisseling der ketonen
( aceton-glucosen ) .

Overige hypophyse.
De rol van de hypophyse bii de eiwit-, vet- en waterstofwisseling

onder gevarieerde omstandigheden. Overzicht over de ervaringen
met duizenden hypophyselooze ratten.
Verdere endocrinologie.

Parabiose, betrekkingen tusschen verscheidene endocrine klieren;
invloed van de combinatie pituitrine en thymusextract en die van
progesteron en ergometrine op de baarmoeder. De fuistologie van
het senium. Het kallikreïne-vraagstuk.
Niet-endocrinologische onderzoekingen.

Warmteregulatie met behulp van een nieuw.e, thermoelectrische
methode, vooral uitgewerkt en toegepast voor physiologische en
pharmacologische doeleinden. Het varken door gastrectomie ge-
schikt gemaakt als proefobject voor antianaemische leverextracten.
Tarwekiemolie; (para)sympathico-mimetische pharmacat d, en p-
nicotine; resorptie na intratracheale toediening; glucose en hart-
volume; oorlogsgiften; acetonitril enz,

3, De navolgende onderzoeking,en zijn in gang.
Gasresorptie in den darm en het ontstaan van meteorisme. De proe-

ven worden gedaan op gedecerebreerde katten en honden met TnteRy-
Vrlm-fistel.

Groei, Stofwisseling en Hormonen.
De groeiwerking van schildklierpreparaten en de werking van groei-

hormoon op de stofwisseling. Het verband tusschen a. thymus en groei,
b. het groei- en het koolhydraatstofwisselingshormoon. Bereiding van
groeihormoon-extract uit de hypophysevoorkwab en het isoleeren van
het betreffende hormoon. Extractie van het thyreotrope hormoon uit de
hypophysevoorkwab, met scheiding van het gonadotrope hormoon.
onderzoek naar het verschil in werking van de gonadotrope stoffen.
Melkklierontwikkeling en lactatie. Er wordt getracht ratten met kunst-
matige melkklierproliferatie door injectie van hypophyse-suspensie tot

h.

I.
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lactatie te brengen, zoodat zii niet-eigen jongen kunnen zogen. Nieuwe
methode voor bereiding van insuline uit pancreas, waarbil geringer ver-
liezen optreden en d,e procedure eenvoudiger is. Quantitatieve scheiding

van de oestrogene stoffen, Oestron, Oestradiol, Oestriol uit urine-
extracten langs chromatographischen weg, met daarop volg'ende colori-
metrische bepalingen. Het antagonisme tusschen sexuaalhormonen,

voornamelijk tusschen oestrogene en mannelijke hormonen' De stofwis-

seling der sexuaalhormonen in het bijzonder'der oestrogene hormonen.

Histologische veranderingen in uterus en vagina; onderzoek van die

oestrogene stoffen, die corpora lutea van de zwangerschap bij ratten
hebben doen ontstaan, in verband met ovariumveranderingen. Eventueel

aanwezigheid van een sexuaalcentrum in'de hersenen. Implantatie van

het rattenovarium in den rattenstaart en oor teneinde na te gaan, of de

hormoonproductie van het ovarium verandert tengevolge van den ver-
anderden bloedtoevoer. De pharmacologie van het tetra-P.hydro-naph-
thylamine. Antipyretische werking van sulfonamiden met rattestaart
als proefobject ter beoordeeling van warmteafgifte.

4, Bilzon'dere apparatuur.
Toestel voor electrische temperatuur-meting (compensatie-principe)

geschikt voor meting van lichaamstemperatuur enz.; stofwisselings-
apparaat voor m:uizen en ratten volgens vAN Ecx; polarograaf
(Gerslen); spectograaf * projector (4. Hrlcen), met waterstoflamp

en cadmiumboog; toestel van TneorRELL (RuDoLPH GRAVE); sharpless-

centri[uge 35000 toeren.

29. Pharmacologisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te Utrecht.

1. Het l-aboratorium is in de iaren 1926-27 gebouwd onder leiding van

wijlen Prof. Dr. R. MacNrus. Het werd na diens dood in 1927 in gebruik

genomen in 1928. Het is gevestigd Vondellaan 6. Telef . 10365. Direc-

teur: Prof. Dr. U. G. BIllstr,t,+.

2. De onderzoekingen, in de afgeloopen 5 jaren verricht, hebben betrek-

king op:

Physiologie van het labyrinth; den invloed van verschillende ge-

neesmiddelen op hartwoelen; de werking van krampgiften bil experi-

menteele vergiÍtiging met slaapmiddelen; uterusmiddelen; hartmid'delen'

in het bijzonder: bulbus scillae, kampher, digitalis; chinine en verwante

stoffen als malariamiddel en algemeene werking; synthetische purine-

lichamen; laxantia; therapie bij vergiftiging met oorlogsgassen; functie

van het pericard; intraveneuze injecties van kool bij experimenteele
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vergiftigingen; verdeeling van geneesmiddelen in het lichaam (chinine
en jodium); het thyroxine-gehalte van het bloed en de beïnvloeding
hiervan door verschillende stof{en; pharmacologische beïnvloeding der
bewegingen van het trilhaar,epitheel der luchtwegen; pijnstillende mid-
delen; cumulatie van geneesmiddelen; werking van combinaties van
opiumalkaloïden op het ademcentrum.

De onderzoekingen over de functie van het pericard en over de com-
binaties van opium-alkaloïden worden voortgezet.

In de toekomst zullen onderzoekingen worden begonnen over:
De alkaloïden van Chelidonium majus; de pharmacologische werking

van dioxanen; de beïnvloeding van resorptie en werking van stoffen
door ureum; de werking van omzettingsproducten van kampher naar
aanleiding van onderzoekingen door TamuRA; het voorkomen van den
groei-r,emmende stof fen.

Als speciale apparatuur zijn te vermelden:
Snaargalvanonieter volgens EINrnoveN; gaskamer voor onderzoe-

kingen van giftige gassen.

30. Laboratoria der N.V. Organon te Oss.

1. Het huidige, modern geoutilleerde Laboratorium van ,,Organon" is ge-
bouwd in 1939. Het is gev,estigd te Oss (N.8.). Telef.3. Wetenschap-
pelijk Directeur: Dr. M. Teusr.

2, De onderzoekingen zijn over het algemeen meer chemischdanbiologisch
georiënteerd.
a. Chemische onderzoekingen.

Het chemisch aantoonen van oestron en de quantitatieve (electro-
colorimetrische) bepaling daarvan; het stabiliseeren van extracten
uit Seca/e cornutum meer in het bijzonder van het ergometrine; de

kristallisatie van insuline en de invloed van metalen hierop; de syn-
thetische bereiding van vitaminen-C, meer in het bijzonder met
behulp van methoden, die in Nederland tot heden niet geoctroieerd
zijn; de bereiding van nieuwe chemo-therapeutica uit de sulfan-
ilamide-reeks; de werking van sulfanilamide, gecombineerd met ver-
schillende chemische stoffen; looistoffen uit theeafvalproducten; een

nieuw in water oplosbaar calciumzout (calcium-gluconaat-gluco-
heptonaat).

b. Biologische onderzoekingen.
Hypophysehormonen en daarmede verwante stoffen; verschillen

4.
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tusschen de werking van verschillende gonadotrope praeparaten bij
hetzelfde dier en van dezelfde gonadotrope praeparaten bij ver-
schillende dieren; het mechanisme van de lactatie; de invlo,ed van
prolactine al dan niet na voorafgaande voorbereiding met ovarium-
hormonen op de ontwikkeling en de secretie van de melkklier, vooral
van geiten; de invloed van oestrogene stofÍen en progesteron op
verschillende biologische objecten; de invloed van groeihormonen op
hypophyselooze Íatter,i de werking van bilnierschorshormonen op
verschillende functies bij bijnierlooze dieren; de werking van testis-
hormoon en verwante stoffen op secundaire geslachtskenmerken;
,de quantitatieve ijking van hormoon- en vitaminepraeparaten in het
algemeen.

3. Het werk zal in den zelÍden geest worden voortgezet.

4. Tot de bijzondere apparatuur kan gerekend worden: eenlicht-electrische
Colorimeter, meer in het bilzonder geschikt voor de snelle colorimetri-
sche bepaling van oestron; een apparatuur voor het ijken van cortine;
een kwartsspectograaf en een inrichting voor weefselcultuur.

31. Oogheelkundige Kliniek van het Àcademisch Ziekenhuis der Rijks-
Ilniversiteit te Leiden.

l. De Oogheelkundige Kliniek met daaraan verbonden laboratorium be-
staat als instelling te Leiden sedert 1869. Het tegenwoordige kliniekge-
bouw werd in 1928 in gebruik genomen. Het is gevestigd in het Boer-
haave-kwartier. Telef. 24441 . Directeur: ProÍ. Dr. I. vAN DER HoEVE.

2. In de laatste jaren werd in kliniek en laboratorium over de volgende
onderwerpen gewerkt en gepubliceerdr

Corneatransplantatie; toestandsverandering in het hoornvlies bil ver-
hoogden oogdruk; phakomatoses; inyloed van naphtaline op het ge-
zichtsorgaan; lipoidoses; gonioscopie.

3, Voor de toekomst bestaat het voornemen op dezelfde wijze voort te
gaan.

32. Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende Oog.
Iijders.

1. Het Gasthuis werd in 1858 opgericht en deed van meet af dienst als
Oogheelkundige Kliniek der Rilks-Universiteit te Utrecht. Aan dit Gast-
huis was van ouds een laboratorium voor de Pathologische Anatomie
van het oog verbond en. ln 1936 werd een afzonderlilk laboratorium voor
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experimenteel onderzoek geopend. Het Gasthuis is gevestigd F. c. Don-
dersstraat 65. Telef . 16595. Directeur: Prof. Dr. H. I. M. Weve.

2. De voornaamste onderzoekingen van den laatsten tijd hadden betrek-
king op het bestaan en de behandeling der netvliesloslating, o.a. de
diathermische behandeling daarvan en een aantal biochemische onder-
zoekingen, gericht op de verbetering der bovengeno,emde methode. ver-
der uitbreiding van de diathermische behandelingsmethode op andere
oogkwalen; onderzoekingen over de intraoculaire stofwisseling, alsmede
over de beteekenis der vitaminen voor de adaptatie. Tenslotte aÍzond,ev
lilke onderzoekingen over de physiologie, pathologie en pathologische

. anatomie van het oog.

3. Een nieuw werkplan is de behandeling der oogtuberculose.

1, Tot bijzondere apparatuur zijn te rekenen een inrichting voor het ver-
vaardigen van individueel aangepaste contactglazen.

33. oogheelkundige Kliniek der Gemeentelijke Universiteit te Àmsterdam.

1' De huidige oogheelkundige Kliniek is gevestigd in het wester Gast-
huis' l'e Helmersstraat l04. Telef. 82244. Directeurr prof. Dr. w. p. c.
ZeeM,rrN.

2. Naast klinische studiën en mededeelingen:. pathologisch-anatomische
onderzoekingen bil ooglijden; ontogenetische pathologisch-anatomische,
experimenteele en klinische onderzoekingen naar het verband van oog-
Iijden met stoornis in de vetstofwisseling en met deficiënties.

3. De in gang zijnde onderzoekingen liggen op het gebied van:
Het verband van ooglijden met deficiënties en stofwisselingsziekten;

oogspierinnervaties, resp. bewegings- en tijdgewaarwording; daarnaast
het pathologisch-anatomisch onderzoek van oogziekten.

5. voor een deel der betrefíende onderzoekingen verleent prof. Dr. B.r Q. P. JaNseN zijn welwiltrende medewerking.

34. Àfdeeling Keel-, Neus- en oorheelkunde van het Àcademisch Zieken-
huis te Groningen.

I. De Keel-, Neus- en oorheelkundige Kliniek te Groningen bestaàt als
afzonderliyke kliniek sedert 1918. Aan de Kliniek werd in l92g een
acouslisch Laboratorium verbonden. De Klinlek is gevestigdr Ooster-
singel 63. Telef. 2l24l..Directeur: Prof. Dr. E. HulzrNcn.
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De onderzoekingen der afgeloopen 5 jaren hebben, behalve op een

aantal belangrijke clinische gevallen, vooral betrekking op de anatomie,

de physiologie en de pathologie der bronchi. In het laboratorium wer-

den vooral onderzoekingen verricht over het vestibulaire orgaan van

de duif.

De laatstgenoemde onderzoekingen zullen in de komende jaren worden

voortgezet.

4. Tot de bi;zondere apparatuur behooren een geluidsanalysator volgens

het zwevingsprincipe en een objectieve geluidsmeter'

35. universiteitskliniek voor Keel., Neus- en oorziekten der Rijks-

Llniversiteit te Utrecht.

1. De Kliniek voor Keel-, Neus- en Oorziekten der Rijks-Universiteit te

Utrecht is opgericht in 1907, en gevestigd: Nic. Beetsstraat 24. TeTeÍ.

16583. Directeur: ProÍ. Dr. F' H. Qutx.

2, De wetènschappelilke onderzoekingen der laatste 5 jaren hebben zich

voornamelijk uitgestrekt over de anatomie, physiologie, topographie en

kliniek van het inwendig oor, in het bijzonder van het evenwichts-

zintuig.

3. Het onderzoek wordt in dezelfde richting voortgezet.

In onderzoek ziin: compensatorische oogstanden in de verschillende

posities van het hoofd in de ruimte; histologisch onderzoek van het

inwendig oor; pathologisch-anatomisch onderzoek van het inwendig

oor, kliniek en behandeling van het uitwendig oor; electro-physiologie

van het inwendig oor en de electro-coagulatie bil aandoeningen van

oor, neus en keel.

4, Bijzondere apparatuur:
Toestellen voor onderzoek van het evenwichtszintuig, draaistoel,

standstoel, rolstoel, draaischijÍ, electrisch apparaat voor meting van

versnellingen van het hoofd. Nieuw toestel is in bewerking voor de

electrocoagulatie met nieuwe electroden. Bovendien: toongenerator,

. versterkingsapparaten, oscillograaf, diverse soorten microphonefl enz.

36. Laboratorium der tlniversiteitskliniek voor Keel-, Neus- en Oorheel-

kunde te Amsterdam.

1. Het Laboratorium werd op,gericht in 1937 en bevindt zich in de Kliniek

voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Wester-Gasthuis te Amsterdam'

Tèlef. 82244. Directeur: Prof. Dr. A. nr Klr'vN.
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2. Het werk der afgeloopen 5 jaren heeft zich vooral bewogen op het
gebied der neurologische en otologische waarnemingen, zoowel clinisch
als experimenteel, over psychogalvanische reÍlexen, vooral op acous-
tisch en vestibulair gebied; veel audiografisch onderzoek, o.a. over
stoornissen bij lawaai, waarbil ook experimenteel vermoeienisverschiln-
selen van den n. acusticus zijn onderzocht; verder onderzoekingen over
labyrinthaire prikkelings- en verlammingsverschijnselen en diverse
pathologisch-anatomische onderzoekingen.

4. In het clinisch Laboratorium is een acoustische kamer, geconstrueerd
door Pro[. Dr. ZwvxeR en een electrische draaischilf.

37. Dermatologische Kliniek der Rijks-Universiteit te Groningen.

I' Het Dermatolo'gisch Laboratorium is opgericht h 1924. Adres: ooster-
singel 63.TeleÍ..21241. Directeur: ProI. Dr. E. ZuRHelr-e.

l.

De laatste 5 jaren werden na klinische en histologische studiën van
huidziekten, vooral onderzoekingen verricht over de werking van
ra.dium en cancrogene stoffen op het weefsel:

Kolloidchemische onderzoekingen over het ontstaan van kanker door
physische en chemische inwerkingen; over de verandering van het
mesenchym door radiumstralen en teer; over het kweeken en differen-
tieeren van tuberkelbacillen uit huidtuberculose; over den invloed van
ultra-violette stralen op de wond genezing; chemotherapie bij gonorrhoe.

Laboratorium der Universiteitskliniek voor Huid- en Geslachtsziekten
in het Binnengasthuis te Àmsterdam.

Het Laboratorium is gevestigd: Grimburgwal te Amsterdam. Telef.
36900. Directeur: Prof. Dr. \M. L. A. Canol.

De werkzaamheden der laatste 5 jaren, naast het gewone klinische
routinewerk verricht, hebben vooral betÍekking op acne vulgaris en
verwante aandoeningen; keratosen, pityriasis rubra, pilaris en clavus
helicis; atrophodermia vermiculata, over diepe infecties door gist-
achtigen; pyocyaneusinfectie, statistisch onderzoek naar frequentie enz.
van lupus vulgaris in Noord- en zuid-Holland; onderzoek over nodeuze
aahdoeningen van cutis en subcutis, b.v. periarteriitis nodosa, erythema
induratum en verwante ontstekingen, over zeldzame vormen van huid-
carcinoom, verrucaë sebowhoicae.

38.

2.

3" onderzoek over parapsoriasis, ziekte van Borcx, lupus erythematoides.
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Uitgebreide collectie histologische praeparaten van dermatosen; photo's

van clinische gevallen, den laatsten tijd ook kleurenphoto's'

Röntgenafdeeling van het Academisch Ziekenhuis der Rijks-Univer-
siteit te Leiden.

het Academisch Ziekenhuis der Rilks-
h 1929 geopend. Adres: Rijnsburgerweg.

|. SreeNHurs.

De Röntgenafdeeling van
Universiteit te Leiden werd
Telef. 24441. Hoofd: Dr. D.

1.

2.

2. Naast het routinewerk werden onderzoekingen ingesteld over de

vroegtijdige diagnose van het carcinoom; over spleetvormige verande-
ringen en belastingsschaden; over de osteolyse van de on'derkaak.

3. Gedeeltelilk reeds in bewerking, of althans voorbereid zijn planigra-
fische onderzoekingen en onderzoekingen van bewegingen van het

hart (kymographie).

4. Toestel voor Röntgenbehandeling van 400'000 volt; toestel voor kymo-

graphie, synchroon met electro-cardiographie; toestel voor planigraphie.

t10. Röntgen-Instituut der Gemeentelijke Llniversiteit te Àmsterdam,

Het Instituut urerd opgericht in 1928. De bouw van een nieuw'Labora-
torium, die reeds van het begin af op het programma staat, is door de

moeilijke tijdsomstandigheden nog niet verwezenlijkt. Het Instituut is

gevestigd in het Wester-Gasthuis, 1e Helmersstraat l04. Telef. 82244.

Directeur: Prof. Dr. |. vnN EseeNHoRsr TEN'GBER'GEN.

In de afgeloopen 5 jaren hebben de onderzoekingen vooral gelegen

op clinisch gebied in dienst van de patiënten op de verschillende afdee-

lingen van het Wester-Gasthuis.
Bovendien werden onderzoekingen verricht over de volgende

onderwerpen: Röntgenstereoscopie; Röntgenologisch onderzoek van de

galblaas; theoretische en practische grondslagen van de Röntgenkleinr

beeldphotographie; over kwaadaardige pharynxgezwellen in verband

met de moderne stralentherapie, verkalking van de glandula pinealis;

gevoeligheid van Röntgenfilms en verster,kingsschermen; verandering

van bloembollen en planten door Röntgenstralen (in samenwerking

met Dr. DE MoL).

3, In gang zijn de volgende onderzoekingenl Reacties bij temperatuurs-

veranderingen door kortegolÍ-behandeling; reacties in het menschelijk



lichaam door straling, vooral met het ogg op de curves, die daarmede
verkregen worden, welke cuÍves ook langs zuiver mathematischen weg
gelijkvormig berekend kunnen worden (deze berekening kan worden
getoetst aan de reactie van straling op lagere organismen); over de
gevoeligheid van zilverhalogeenzouten voor Röntgenstralen onder
invloed van potentiaalvelden en verschillende soorten van electrische
stroom,en.

4.. Meetapparaten van Röntgenstralen en lichtstralen, en een guarta-
spectrometer.

r6t
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V[I. BOTANIE
(Rupporteur: Dr. A. W. H, van Herk.)

I. INLEIDING.

Geheel verschillend was de medewerking, welke door de instituten en
laboratoria verleend werd bii de samenstelling van dit rapport: eenigen
stelden in het geheel geen gegevens beschikbaar; anderen volstonden met
een kort en weinig beteekenend resumé, weer anderen gaven een zeer uit-
voerig verslag. Het gevolg is, dat dit rapport alle kenmerken van een

,,eerste poging" vertoont en niet alleen onvolledig, maar ook oflev€il-
wichtig is.

De verslagen zijn gerangschikt in alphabetische volgorde naar de plaats
van vestiging van het instituut. Een indeeling naar de verschillende onder-
deelen der botanie ware zeker practischer geweest. Echter.is aan de meeste
botanische laboratoria, naast een wetenschappelilke, ook een onderwijs-
taak opgedragen, welke bil de Universiteiten en Hoogescholen niet gelijk
is. Dit heeÍt tot gevolg, dat de onderzoekingen van een laboratorium zich
dikwijls op geheel verschillende gebieden bewegen. Men zou dan een in-
stituut bij meerdere onderdeelen moeten vermelden. Dit vereischt echter
een meer algemeene en grootere medewerking dan tot nu toe verkregen
werd.

In dit rapport zijn niet opgenomen de botanische laboratoria, waar men

zich in hoofdzaak bezig houdt met onderzoekingen behoorende tot de

microbiologie, biochemie, genetica en de landbouwwetenschappen (met

inbegrip van de proefstations). Men zie hiervoor de betreffende rapporten.

II. INSTITUTEN.

1. Ànatomisch-Systematisch Laboratorium der Gemeentelijke llniver-
siteit te Amsterdam.

1. I-let Laboratorium is gevestigd in den Hortus Botanicus. Adres: Pian-
tage Middenlaan 2, Amsterdam (C.). Telef . 53212. Directeur: Prof.
Dr. Tn. |. Sromes.

Het oprichtingsjaar laat zich niet aangeven; de Hortus dateert van
1682. Het Botanisch Laboratorium is in 1897 in twee afdeelingen
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gesplitst, waarbii de laboratoria voor de Anatomisch-systematische
Botanie en voor de Plantenphysiologie als zelfstandige institut€r wer-
den gescheiden.

Een uitvoerig onderzoek naar de structuur en ontwikkeling van zet-
meelkorrels vond plaats. Onderzocht werden de chromosorlen van
Mentha en Orchis; verder de Oenothera gigas de Vries en de invloed
van een behandeling met colchicine op de ontwikkeling van Cannabis
satil,a L. Een beschrijving van de Desmidiaceeën uit den Gelderschen
Achterhoek verscheen. Ook werden nog een aantal plantengeografi-
sche waarnemingen in Nederland verricht.

In de toekomst worden de cytogenetische onderzoekingen bij Oenothe-
ra, Cannabis en Orchis, c.q. andere geslachten, voortgezet. Een plan-
tengeografische studie over het eiland vheland zal verschijnen. voort-
gezet worden de vroegere onderzoekingen uit het laboratorium over
de Nederlandsche venen. Experimenten over weefselcultures zijn aan
den gang.

4. Bilzondere apparatuur: Röntgen-installatie en micromanipulator.

2. Plantenphysiologisch Laboratorium der Gemeentelijke Llniversiteit
te Àmsterdam.

1. FIet Laboratorium is gevestigd in den Hortus Botanicus, Plantage Mid-
denlaan 2, Amsterdam (C). Telef. 53212. Directeur: Prof. Dr. Tn.
WeeveRs.

2, De'wetenschappelijke onderzoekingen hebben betrekking op:

a. Chemische physiologie. Het verband tusschen de stofwisseling van
alkaloiden en glucosiden met andere stofwisselingsprocessen in de
hoogere planten werd onderzocht. De dissimilatie van stikstof-hou-
dende verbindingen (in het bijzonder aminozuren) door schimmels
(Aspergillus níger) is nagegaan. Verder zijn onderzoekingen ver-
richt over het mechanisme van de oxydatieve koolhydraat-afbraak
in de bloeikolven van Sauromatum guttatum. Ook werd nog bestu-
deerd de invloed van het milieu op de kieming en ontwikkeling van
halophyten; de beteekenis van de actieve zout-opname voor de
wortelademhaling bij halophyten en niet-halophyten; de nitraat-
reductie door wortels.

b. Oecologische en sociologische problemen, verband houdende met
den plantengroei op de Zuid-Hollandsche eilanden.

3.
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Behalve de voltooiing van een aantal hierboven genoemde onderzoekin-
gen, zijn voor de toekomst de vol,gende plannen ontworpen, waarmede
reeds een begin werd gemaakt: een onderzoek naar de openings- en

sluitingsbewegingen van bloemen onder invloed van wisselende uitwen-
dige omstandigheden; de oorzaken van de antagonistische werking van
Sclerotíum Rofsil op Rhizoctonia Solani; de vorming van vetten pit
koolhydraten en de invloed van het milieu op dit proces; het verband
tusschen plantengroei en pH van den bodem voor verschillende planten-
gezelschappen; de chemische samenstelling van verschillende bagger-
vormen in Nederland.

Laboratorium voor Technische Botanie der Technische Hoogeschool
te Delft.

Het Laboratorium voor Technische Botanie werd als ,,Laboratorium
voor Microscopische Anatomie" in 1908 opgericht, terwijl het onder
den huidigen naam in 1918 gevestigd werd in het tegenwoordige ge-
bouw. Adres: Poortlandlaan 67, Delft. Telef. 341. Directeur: Prof. Dr.
G. vaNr IrensoN |R.

De volgende onderwerp en zijn in de afgeloopen 5 jaren bewerkt: zwel-
lings-anisotropie van cellulosehydraat-gelen; de haren op de meel-

draden van Tradescantia uirginica; de structuur van celwand en proto-
plasma; de ontwikkeling en groei van sclerenchymvezels; de ontwikkeling
van kapok; de vorming van lignine in celwanden; de oxido-reductie
potentiaal in verhoutende cellen; de verandering in de samenstelling van
de naalden van Pinus austriaca Link; de anatomie van de bladeren van
Palaquium Gutta Burck; de vorm van de cellen in homogene planten-
weefsels; de invloed van groeihormonen op de hypocotylen van Helian-
thus; de creosoteering van beukenhout; de bepaling van mannaan en

zetmeel in papier; de periodieke bewegingen van bladeren; de roode

kleurstoÍ, die optreedt in suikerriet bil de sereh-ziekte.
Verder werden nog van de Flora van Suriname bewerkt: de Mimo-

saceae en de Rosaceae.

Plannen voor de toekomst en onderzoekingen, die aan den gang zijn:

onderzoekingen over sapvloed; over een nieuw verstuivingsapparaat;

over lignine; over vezelstoffen; over grondstoffen voor papierfabricage;

over invloed van stoffen op den groei van celwanden; over vervaardigen

van kunstzijde uit tropische houtsoorten, enz.

Bilzondere apparatuur: een papiermachine met hulpmachines voor ver-

1.

)

J.

4.
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vaardigen van papier op semi-technische schaal; een droogapparaat
volgens het verstuivingsprincipe; een kleine oliepers; een spinapparaat
voor kunstzijde; een PasssuRc-droogappataat; optische apparaten voor
bepaling van dubbele breking.

5. De hoogleeraar-beheerder heeft zich sedert een aantal jaren toegelegd
op het reproduceren van verhandelingen op verkleinde schaal en het
construeeÍen van apparaten voor het lezen daarvan. Er zijn ruim 900
verhandelingen als,,microprints" aanwezig.

{. Botanisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te Groningen.

1. Het Laboratorium bestaat uit een oud laboratorium van 1874 en een
nieuw van 1899. Het is gevestigd Groote Rozenstraat 31, Groningen.
Telef. 26453. Directeur: Prof. Dr. W. H. Anrsz.

2. Het wetenschappelijk werk heeft betrekking op:

a. StoÍwisseling van Drosera. Voedingsproeven, door het brengen van
stoffen op de bladeren, werden verricht.

b. Stoftransport. De opname en het vervoer van stoÍfen door de
Drosera-tentakels werden bestudeerd; hierbij bleek de aggregatie
van invloed te zijn. Nieuwe opvattingen over dit probleem zijn vev
kregen door onderzoekingen over het vervoer van fluoresceine en
cafÍeine in de zeef.vaten van verschillende hoogere planten. Ook is
de opname en het vervoer van asparagine in de bladeren van
Vallisneria nagegaan. Verdere onderzoekingen waren gericht op
het verband tusschen stoÍtransport en ademhalin,g en tusschen stof-
transport en protoplasmastrooming.

c. Osmose en permeabiliteit. Vragen over waterpermeabiliteit en water-
opname zijn meerdere malen het onderwerp van nader onderzoek
geweest. Bepalingen over het aantoonen van actieve opname met

behulp van plasmolyse methodes werden uitgevoerd. Het verschijn-
se1 der anatonose werd bi; Nítella bestudeerd.

d. Invloed van aethyleen op krommingen van erwten en tomaten.
e, Algemeene stofwisselingsproblemen. Bepalingen over de energie-

balans van Aspergíllus zijn uitgevoerd; de stofwisseling van Nitro-
somonas werd onderzocht.

3, De onderzoekingen, welke nog niet afgesloten konden worden, zullen
voortgezet worden; met name geldt dit voor de problemen over het
transport van stofÍen in de tentakels van Drosera, de waterpermeabili-
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teit en over het verband tusschen ,de actieve stofopname en het stof-
vervoer, zoowel bil de bladeren van Vallisneda en Elodea als bij de
wortelsystemen. Daarbij §rordt ook de afgifte van stoffen door den
wortel nader onderzocht.

In verband met den aanplant op de landwinningen in Noord-Gronin-
gen, is een begin gemaakt met een onderzoek van Spartina Townsendii.

Klinostaat van VAN HeRRnvËln; automatische micro-compensatie-calori-
meter van AI-cen,q.

Laboratoriurl voor Àgronomie der Rijl<s-[Iniversiteit te Groningen.

Ftret Laboratorium is gevestigd Groote Rozenstraat 31, Groningen.
Telef. 26453. Directeur: Pro[. Dr. ]. Kuvern.

ln 1932 werd door de Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs
een bijzondere leerstoel in de Agronomie gesticht.

Er werden in het algemeen onderzoekingen gedaan op het gebied der
periodiciteit van planten; i.h.b. op dat der photoperiodiciteit. Verder
zijn onderzoekingen met kunstmatige groeistoffen verricht.

3. Deze experimenten worden voortgezet.

6. Botanisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te Leiden.

l. Het Laboratorium is gevestigd Nonnensteeg 2, Leiden Telef. 20258.
Directeur: Prof. Dr. L. G. M. Baes Becxwc.

2. De volgende onderwerpen zijn in de afgeloopen 5 jaren bewerkt: de

photosynthese in de groene plant, de physische eigenschappen van het
chlorophyl, de chemische samenstelling van de grana; de koolzuur-
anhydrase in groene bladeren; de vorming van anthocyaan in kiem-
planten van Fagopgrum esculentum; de groei van Bacillus Megatherium;
exosmose van water bij Chaetomorpha Linum; de protoplasma-strooming
in verband met den spiraalgroei bij Phycomgces; de symbiose bij Adisia
Crispa; de invloed van zuurstof-stikstof mengsels op de dwergvorming
bij Ardisia; photoperiodiciteit bij Anthemís tinctoila; waarnemingen
over den groei van waterplanten; microscopisch-anatomische onderzoe-
kingen bij tropische planten; de ontwikkelin,g van den stengel en blade-
ren bij koffie-soorten; gliidende groei en celvorm; plasmodesmata;
groene organismen in de tropospheer; de verspreiding van zottt-orga-

2.
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nismen; de biologie van Artemia Salina; methode van onderzoek
het isoleeren van lucht- en bodemwieren.

opgericht in 1829 en
Directeur: Pro[. Dr.

Rijksherbarium.

Het Rijksherbarium is

Leiden. Telef. 20254.

2.

gevestigd Nonnensteeg 2 te
H. f. Lem.

Sedert 1936 kunnen, afgezíen van de vooral in de oorlogsjaren talrijke
en omvangrijke interne herrangschikking en determinaties van collecties
van gedroogde planten, carpologica en spiritusmateriaal, de volgende
werkzaamheden als de belangrijkste worden vermeld:

a. Systematisch-geografisch werk. Voortzetting van het voltooide mo-
nografisch werk van het Gramineeën-geslacht Aristida; monografie
van Digítaria; locaal-monografisch werk van vele andere grami-
ngs6n-geslachten, zooals Vulpia, Bromus, de grassen van ]ava en

Suriname, enz.; publicatie van een studie over de Velloziaceae;
voortzetting van de bewerking der Sapotaceae en Verbenaceae, w.o.
een geslachtsmonografie (Nesolumal en locale bewerkingen (China,
Malesië, Stille Oceaan); .bewerking van de Convolvulaceae en de

Charophyta van Malesië; aangevangen bewerking van blad- en

struiklichenen van Nederland; incidenteel werk over de Composit,en
en de Orchideeën van Nederl.-Indië en over de schimmels en wieren;
bewerking van een aantal families van de flora van ]ava; incidenteel
teratologisch werk; werk op het gebied van de historie der systema-
tiek (oude handschriften, oude herbaria).

b. Studie- en veÍzameheizen buitenslands: Ned.-Indie (Enggano);
Zuid-A[rika en Madagascar; Herbarium Parijs; Vereenigde Staten
van N.-Amerika; Corsica; Napels.

c. Studie-objecten binnenslands: floristisch onderzoek van oude buiten-
plaatsen: Oud-Poetrgeest (Oegstgeestl Zuidwijk (Wassenaar).

Voor de toekomst zijn de volgende plannen ontworpen: voltooiing van
een aantal der sub 2 genoemde onderwerpen, met name van de mono-
grafie van Digitaria en de bewerking der Convolvulaceae van Ned.-
Indië en van de Sapotaceae. Op het programma staan verder bewer-
kingen van de Gramineeën buiten |ava en van de Araliaceae en
Compositae en van de blad- en struiklichenen van Malesië, van recente
algencollecties vooral van Malesië, van de Laboulbeniaceae van Ne-
derland, het sociologisch onderzoek van bepaalde deelen van het
Meyendelterrein.

3.
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Laboratorium v(x)r Bijzondere Plantkunde en Plantengeographie;
Botanisch Museum en Herbarium der Rijrks-Universiteit te Utrecht.

Deze Instituten zijn gevestigd: Lange Nieuwstraat 106, Utrecht. Telef.
12686. Directeur: Prof. Dr. A. A. Pulle. Het stichtingsjaar van het
Herbarium is 1816.

Eenige algemeen-systematische problemen over de nomenclatuur en

terminologie van de Spermatophyten werden behandeld. Monogra-
phieën verschenen over de Rubiaceae, Acanthaceae, Moraceae, Lau-
Íaceae en de Burmanniaceae. Een begin werd gemaakt met een bewer-
king van de Lichenes.

Uitgegeven wordt een flora van Suriname, waarvan ongeveer 2/3

deel gereed is. In de laatste 5 jaar werden 45 families bewerkt, vele
plantbeschrijvingen door kritische opmerkingen verbeterd en een aan-
tal nieuwe soorten beschreven. Een plantengeografische studie over de
Savannen en zwammen van Suriname werd gegeven, Eveneens vond
een systematische bewerking plaats van de Agaue en Cactaceae van
de Nederl. West-Indische eilanden en van de Rubiaceae van den Ma-
leischen Archipel.

Verder werden een reeks plantensociologische waarnemingen in
Nederland verricht. De onderzoekingen op palaeobotanisch gebied be-
paalden zich tot pollenanalytische beschrijvingen van Nederlandsche
veengebieden en tot botanische onderzoekingen van Pleistoceen- en
HoloceenproÍielen. Eenige historisch-botanische problemen werden
nader onderzocht.

Medewerking werd verleend aan
samenwerking en de inventarisatie
wereld te bevorderen.

de pogingen om de internationale
van de herbaria van de geheele

2.

3. Het ligt in de bedoeling in de komende jaren de onderzoekingen welke
nog niet geheel voltooid zijn, te completeeren. Monographieën over de
Protieae en Sorocea zijn in voorbereiding; de onderzoekingen over de

Lichenen worden voortgezet.
De verdere uitgave van de Flora van Suriname wordt voorbereid;

in bewerking of bijna gereed zijn de volgende families: Gramineae,
Moraceae, Theaceae, Dioscoreaceae, Liliiflorae en Helobiae. Plannen
bestaan om mee te werken aan nieuwe exploratietochten in het binnen-
land van Suriname. Verder zijn in bewerking de Melastomaceae en

Acanthaceae van den Maleischen Archipel.
Het pollenanalytisch onderzoek van Nederland wordt voortgezet;

een verhandeling over het Peelgebied is vrijwel gereed. De planten-
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sociologische onderzoekingen in Nederland vinden voortgang.
een verdere inventarisatie van de herbaria zal worden bevorderd.

Ook

9. Laboratorium voor Plantkunde der Landbouwhoogeschool te Wage-
ningen.

1. Het Laboratorium is gevestigd Arboretumlaan 4, Wageningen. Telef.
2594. Dftecteur: Pro[. Dr. E. RuNneRs. Het laboratorium is in 1934
geopend.

2, De verrichte onderzoekingen hebben betrekking op de wortelvorming:
het transport van groeistof; de werkzaamheid van het cambium onder
invloed van groeistof; den invloed van uitwendige omstandigheden op
de vorming van thyllen; de bepaling van kiemkracht met behulp van
dinitrobenzeen en met seleen- en telluurzouten; .den invloed van den
grondwaterstand. Eveneens wordt ,de anatomie van hout bestudeerd.

3. Plannen voor verder onderzo,ek: voortzetting van de experimenten over
de cambiumwerkzaamheid; wortelvorming aan moeililk te stekken hout;
de invloed van dierlilke hormonen op den groei van kiemplanten 

l

10. Lóoratorium voor Plantenphysiologisch onderzoek der Landbouw-
hoogeschool te Wageningen.

l. Het Laboratorium is gevestigd Rijksstraatweg 72, wageningen. Telef.
2817. Directeur: Prof. Dr. A. H. Blleuw. Het Laboratorium werd in
1921 in gebruik genomen.

2. De leemte, die de kennis der tuinbouwgewassen en hun curtuur des-
tijds in zeer sterke mate, en ook thans nog ten deele, vertoonde, bepaalde
voor een groot deel de richting, waarin het laboratorium zich moest
ontwikkelen. op den voorgrond stond het onderzoek naar de jaarlijk-
sche periodieke ontwikkeling, in het bijzonder in de knoppen; daarnaast
ook het experimenteel onderzoek naar den invloed van temperatuur,
Iicht en vochtigheid op deze ontwikkeling. onderzocht werden: de
vegetatieve verm.enigvuldiging van Hippeastrum; het vroege bloeien en
de grenzen der bloeibaarheid van Hollandsche Irissen; de ontwikkeling
van de Spaansche, Engelsche, Hollandsche Irissen werd vergeleken met
die van de Marokkaansche Iris (1ris tingitana) ; de invloed van de tem-
peratuur op de ontwikkeling van lris reticulata; de ontwikkeling van
Gladiolus, Leucojum, Dahlia, Lilium regale, Begonia, Coffea-soorten,
Anemone coronaria, Galtonia, onderzocht werd ook de beteekenis van
den grondwaterstand voor de bloembollencultuur.
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Verdere onderzoekingen hadden
bloemen en bollen bii Allium Cepa en

en het vervroegen van den bloei bij
was het nog mogelijk onderzoekingen
bestralingen

betrekking op het vormen van
het voortkweeken van de knollen
Freesia. Gedurende ,enkele jaren

te verrichten met licht- en radium-

3.

4.

De onderzoekingen, welke in 'gang ziin, ziin ten deele een voortzetting
van bovengenoemde onderwerpen. Verder wordt nog onderzocht: de

optimale temperatuur voor bloem- en zaadYorming van Allium Cepa;

de periodieke ontwikkeling van Allium Cepa; de ontwikkeling en opti-
male behandeling van pootaardappelen.

Het laboratorium werd speciaal gesticht en ingericht voor physiologi-
sche onderzoekingen, meer in het bijzonder van tuinbouwgewassen. Het
is daartoe voorzien van constante temperaturen in kamers, kassen en

thermos.taten; tevens is daarvoor een koelinstallatie met koude kamers

ingericht. Voor groeimeting'en e.d. ziin vaste steenen tafels aangebracht.

11. Stichting Het Nederlandsch Biologisch Station.

l. Het Biologisch Station te Wijs:ter (Dr.) is in 1927 tot stand gekomen,

aanvankelijk als particuliere onderneming, In 1933 kwam de Stichting

,,Het Nederlandsch Biologisch Station" tot stand, waaraan genoemd

Station werd verbonden. Telef . 227. Directeur: Dr. W. Br,veRIucr.
2, Doel is om naast eigen onderzoekingen ook aan andere onderzoekers

in dit gebied een werkgelegen,heid te verschaÍfen, terwijl tevens cur-
sussen, o.a. op het gebied der hydrobiologie en vegetatiekunde worden
gegeven. Ook wordt materiaal voor onderzoek verschaft aan Universi-
teitslaboratoria, alsmede adviezen verstrekt, o.a. betreÍfende natuurbe-

scherming.
De laatste 5 jaren werden de volgende onderzoekingen verricht:

bestudeering der Nederlandsche veenmossen; bestudeering van Calluna
uulgarís (L) Hull; onderzoekingen over het heide-podsolprofiel en ziin
vormingswijze; samenstelling van een zadenatlas der Nederlandsche

Ílora (thans nog in bewerking); onderzoekingen over de cultuur van

Vaccínium corgmbosum L in de Vereenigde Staten en in Europa en de

mogelijkheden van 'deze èultuur in ons land; op naam stelling van

dubieuze tuinbouwgewassen (bloementeelt); bestudeering van de in-

sectenfauna van het Drentsche heide- en veengebied-(in samenwerking

met verschillende specialisten ) , tevens aanleg van een uitgebreide

collectie.
Voorts werden kleinere onderzoekingen verricht, o.a' overl d'e rhizo-
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podenfauna van het sphagnetum; de pH-veranderingen veroorzaakt
door levend en dood Sphagnum; het plankton der oligotrophe wateren;
de basidiomycetenflora en de bryophytenflora van dit gebied, enz.

In de toekomst zullen aan dit station ook tuinbouwkundige onder-
zoekingen werden verricht, naast het meer zuiver wetenschappelijke
werk.

Bilzondere apparatuur is o.a, aanwezig voor plankton-onderzoek,
zonnestralingsmetingen (solarimeter), terwijl tevens een termijnstation
van het Nederl. Meteorologisch Instituut aan het Biologisch station
is verbon,den.

5. De op het station aanwezige zadencollectie is thans de meest uit-
voerige in ons land.

12. Nederlandsche Phaenologische Vereeniging.

l. De Ned. Phaenologische vereeniging is opgericht in 1921. secr.:
J. D. Vts, Van Reenenpark 10, Bergen (N.H.).

Gedurende de laatste 5 jaren werd onderzocht de invloed van het
klimaat op verschilleóde ontwikkelingsphasen van planten, zooals bijv.
bloei, bladontwikkeling, bladafval en vruchtvorming. Dit geschiedde
met behulp van een aantal vrijwillige waarnemers. Het onderzoek gold
zoowel wilde, als ook cultuurgewassen. Verder is nagegaan de invloed
van het klimaat op den vogeltrek, voornameliyk van zwaluw en
koekoek.

Voor de oorlogsjaren werden de waarnemingen gedaan in samen-
werking met het buitenlànd; uiteraard zijn deze nu slechts tot het
binnenland beperkt.

uitbreiding van de waarnemingen, vooral wat betrbft de cultuurge-
wassen. Insectenphaenologie, voornamelijk ter bestrijding van insecten-
plagen. Vogelphaenologie; deze moet nog nader uitgewerkt worden.
Centralisatie, wat betreft het verwerken der waarnemingen, met mede-
werking van het N.M.L te De Bilt.

13. Hydrobiologische Club.

l. De Hydrobiologische CIub is opgericht in 1921. Secr.: A. vAN DER
WnRnn, Abcoude.

2. Als onderzoekingen, welke van de Hydrobiologische club zijn uit-
gegaan kunnen genoemd worden: het onderzoek naar 'de veranderingen

2.

J.
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in het Ilsselmeer en de kuststreken daarvan; het onderzoek van de

doorbraakkolken rondom dit meer.

3, De oorlogstoestand heeft voortzetting van deze onderzoekingen on-

mogelilk gemaakt; het ligt in de bedoeling, deze zoo spoedig mogelijk

te hervatten. Bewerking van het verzamelde materiaal wordt intusschen

voortgezet.

4. De Club is in het bezit van een instrumentarium, geschikt voor het

verrichten van niet al te uitgebreide onderzoekingen. Een en ander is

' ondergebracht in het Laboratorium van het ,,HuGo DE VRIES-Fonds"

te Abcoude.

1

ir '
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IX. LANDBOUWWETENSCHAPPEN
(Rupporteur: Prof. Dr. I.A. Honing.)

INSTITUTEN.

1. Laboratorium voor Landbouwplantenteelt der Landbouwhoogeschool.

1. Het tegenwoordige Laboratorium voor'de Landbouwplantenteelt kwam
tot stan'd toen bij de benoeming van wijlen c. BRoexrmA tot directeur
van het in 1912 opgerichte Instituut voor veredeling van Landbouw-
gewassen een afzonderlijke leerstoel voor de plantenveredeling naast
dien voor de landbouwplantenteelt kwam te staan. Dit was in 1923.
Het Laboratorium is gevestigd in het perceel Heerenstraat 18 te wage-
ningen; het beslaat een gedeelte van de tweede verdieping van het
hooídgebouw (centraal gedeelte). Directeur: Pro[. Dr. H. MeyeR
GmerrN. TeleÍ.2876.

Gedurende de laatste vijf jaren is in hoofdzaak gewerkt over de vol-
gende onderwerpen: Inteeltproeven bil rogge en roode klaver; ver-
edelings-proeven met rogge, tarwe, haver en gerst, klaver en weide-
grassen; jarowisatie en korte-dag-behandeling; proelnemingen met
granen, betrekking hebbende op de ontwikkeling van den z.g. halm-
heffer; proefnemingen ter bestrijding van het boonen-mozaiek en met
boonen-kruising, ter verkrijging van onvatbare, of weinig vatbare
rassen (het laatste onderwerp speciaal door den vertrokken assistent);
cultuur-proeven met rassen van Helianthus tubero.sus; wortel- en
stoppel-analyses van grassen in samenhang met een uiteenloopenden
maaitijd.

Deze onderzoekingen worden goeddeels nog voortgezet en kunnen nog
niet als voleindigd worden beschouwd. of bepaalde onderwerpeD voor-
loopig moeten blijven rusten of wel na onderbreking weer kunnen
worden opgevat, hangt er voornamelilk van a[, hoe de Directeur bi] de
bezetting van een assistenten-vacature slagen zal. De plannen voor de
toekomst zijn hiermede (voor zoover mogelijk, daar soms plotseling een
of ander nieuw punt aangepakt moet wor,den) tevens gegeven. Nieuwe
punten van onderzoek staan voorloopig niet op het prograrnma.

),
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Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt der Landbouwhoogeschool.

Het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt werd in 1919 gesticht

en tijdelijk ondergebracht in een der bestaande ,gebouwen der Land-

bouwhoogeschool. ln l92O werd een perceel, gelegen Haarsteeg No' 3

te Wageningen, aangekocht en kon begonnen worden aan den bouw

van een laboratorium, dat in 1923 voltooid werd. Directeur: Prof. Ir.
A. M. SpRrnceR. Telef.2215.

Gedurende de laatste 5 iaar werden onderzoekingen verricht betref-

fende:

a. Botanischonderzoek.
Vegetatieve vermeerdering van tuinbouwgewassen, waarbil

vooral aandacht werd besteed aan de verschillende correlatieve

verschijnselen in verband met de wortelvorming van houtige ge-

wassen; invloed van bepaalde groeistofÍen op de wortelvorming
van stekken.

b. Fruitteeltonderzoek.
Beplantingssystemen bij vruchtboomen; snoeien van fruitboomenl

nachtvorstbestrijding; selectie van onderstammen voor vrucht-
' boomen der Pomoideae en Prunoideae; invloed van onder- en

tusschenstammen op de enten van vruchtboomen; kruisen en

kweeken dt zaad van nieuwe appel- en besvariëteiten voor ver-

schillend gebruik; voorkomen en genezen van kali-gebrek-verschijn-

selen bil bessen, dunnen der vruchten van appel, peer en pruim;

ringen van appelboomen; invloed van bepaalde stoÍfen op het be-

vruchten en op het kiemen van stuiÍmeel; aanwenden van groei-

stoffen bij het enten van diverse gewassen; toepassen van groei-

stofbehandelingen op bloemen om parthenocarpie te bevorderen en

op vruchten om laten val tegen te gaan.

c. Groenteteeltonderzoek.
Kruising en selectie bij verschillende groenten; stimulatie van de

kieming van tuinbouwzaden; jarowisatie van verschillende groente-
.gewassen; invloed van de daglengte op de ontwikkeling van eenige

tuinbouwgewassen; biologisch-dynamische bemesting'

d. Onderzoek met Electriciteit.
Er werden proeven genomen met het doel de mogelijkheid van

toepassing te onderzoeken van electrischen stroom in den tuin-

bouw: kweeken van verschillende tuinbouwgewassen bil het ge-

bruik van electrische verwarming en belichting (hooÍdzakelijk

aardbeien, Chineesche kool, andilvie, komkommer); forceeren van

enkele tuinbouwgewassen (rhabarber, aspelge, Brusselsch witlof);

2.
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tegengaan van 'de jarowisatie van verschilrende groentegewassen
in de natuur; gebruik van erectriciteit bij de zrekàbestriiàing, be-
nevens grondontsmetting door middel van electriciteit; toepassing
van electrische temperatuurregelaars bij de verwarming van kassen
en bakken; automatiseerin'g van verschilrend" *"rkr"Àheden.

e. Onderzoek op koeltechnisch gebied
ook op koeltechnisch gebied bewogen zich de werkzaamheden

van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt. Zoo werden de
proefzendingen surinaamsche bananen, die plaats vonden vanwege
de N.v. surinaamsche Bananen Maatschappij, geregeld geïnspec-
teerd bij hun aankomst te Amsterdam en tevens gedurende de
rijping in de diverse stokerijen en werd de. invloed van verschil-
lende factoren op de rijping en de houdbaarheid'der bananen na-
gegaan.

Er vonden voorts onderzoekingen praats omtrent: gebruik van
ontsmettingsmiddelen bij de bewaring van fruit; vaststàll"n vun de
juiste temperatuur bij het verzenden van Indische vruchten; invloed
van temperatuur, rijpheidsgraad en andere factoren in verband met
het optreden van lage-temperatuur-bederf bil apperen en druivetr;
waarde van den Amerikaanschen drukmeter in verband met'het
tijdig constateeren van het optreden van lage-temperatuur-bederf;
waarde van verschillende verpakkingsmethoden; gusb"w.ren van
fruit; invloed van aethyleen op het rijpen van vruchteni vaststellen
van vervoercondities van aardappelen naar Argentinië.

Proeven, welke op het oogenblik in gang zijn:
vegetatieve vermeerdering van tuinbouwgewassen (sierboomen,

fruitgewassen, groenten, bloemgewassen), waàrbil synthetische groei-
stoffen worden toegepast; zaadbehandeling met groei- eventueel rem-
stoffen; bestrijding van den laten val bi] vruchtboomen door middel
van groeistofoplossingen; opwekken van parthenocarpie door groei-
stoffen; toepassing van electriciteit bij de warmteregeling in den bodem
en de lucht bil groenteteelt; toepassing von fleon-, kwik- en ge.woon
licht bil de groenteteelt; mechaniseering en automatiseering vàr ver_
schillende werkzaamheden in den tuinbouw (sproeien, bei,ochtiging,
luchten); bestrijden van nachtvorst; richt- en warmteregering bil de
teelt van verschillende gewassen, zooals aardbeien, chrneescie kool,
Soyaboon,-andilvie, biet en bleekvenkel; forceeren van asperge, rabar_
ber en witlof; kruisen en selecteeren van qroente en fruit.

In de toekomst zullen deze proeve, oràrd"r, voortgezet en de zich
daarbil openbarende problemen zuilen bij het verdere onderzoek wor-
den betrokken.
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Behalve de gewone laboratoriumbenoodigdheden hebben wij de be-

schikking over een koelinstallatie, 6 groote thermostaten voor het

riypen van bananen en andere vruchten en een container voor koel-

technisch onderzoek.

Instituut voor Boschbouwkundig onderzoek der Landbouwhooge-

school.

1. Het Instituut voor Boschbouwkundig onderzoek heeft tot taak het

verrichten van onderzoekingen op het gebied van den boschbouw'

Behalve het onderzoek van vraagstukken van algemeen wetenschap-

pelilkeo[practischebeteekenisgeefthetookleidingbijhetverrichten
van wetenschappelilk werk door personen, die in een der boschbouw-

vakken wenschen te promoveeren. In hoofdzaak in aansluiting aan de

groepeering van de boschbouwvakken in economische, wiskundige en

blologische, waarvoor afzonderlilke leerstoelen bestaan, is het Instituut

gesplitst in de afdeelingen:

l. Boschexploitatie en Boschhuishoudkunde;

2. Boschbidrijfsregeting, Boschbedrijfseconomie, Houtmeetlcunde en

Houtteelt en Boschbeschetming in de Tropen;

3. Houtteelt, en Boschbescherming in de gematigde Luchtstteleen'

Het Instituut voor Boschbouwkundig Onderzoek is opgericht op

I luli 1934. Het is in'de plaats gekomen van het met ingang van I |uli
1919 opgerichte, doch in 1933 opgeheven Rilksboschbouwproefstation'

Adres: Hinkeloord, Wageningen. Beheerders zijn:

1e afdeeling: Pro[. Dr' A. TE WEcHEt,TeleÍ'2102;
2eafdeeling:Pro{.Dr'H'A.l'M'BeermeN'TeleÍ'2185;
3e afdeeling: Prof' Ir. ]. H' ]acen GrRI-tNcs' TeleÍ' 2185'

De beheerders treden in jaarlijksche wisseling beurtelings als ver-

tegenwoordiger van het Instituut naar buiten op'

2, De le afdeeling hield zich onledig met het onderzoek naar de duur-

zaamheid van verschillende houtsoorten en naar den invloed daarop

door verschillende conserveeringsmiddelen. Verder werd een onder-

zoek ingesteld naar den invloed van het ontschorsen van versch iepen-

hout op de houtkwaliteit. Vele determinaties werden verricht om den

naam van ingezonden houtmonsters vast te stellen en talrijke adviezen

werden verstrekt nopens het gebruik van bepaalde houtsoorten voor

bepaalde doeleinden.
Te zamen met de 3e afdeeling en het Nederlandsch Meteorologisch

Instituut te De Bilt werd medewerking verleend bil de inrichting van
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en \À/aarnemingen aan het Lysimeterstation van het Provinciaal Water-
leidingbedrijf van Noor,d-Holland te Castricum.

De 2e afdeeling heeft zich in de laatste 5 jaren bezig gehouden met
het onderzoek naar den bijgroei in grovedennen-opstanden in verband
met verschillende methoden van opstandsbehandeling.

Het wetenschappelijke werk van d,e 3e afdeeling omvatte in de laat-
ste 5 jaren:

Onderzoek, in samenwerking met het Laboratorium voor Landbouw-
scheikunde alhier, van de vertering van het lariksstrooisel; onderzoek
naar den groei en de vatbaarheid voor parasitaire aantastingen van:
Pseudotsuga Douglasii Carr. van 35 verschillende herkomsten, Pinus
siloestris L. van een aantal verschillende herkomsten en Larix decidua
Mill, en Larix occidentalis Nutt. eveneens van eenige herkomsten;
onderzoek, in samenwerking met het Laboratorium voor Mycologie en
Aardappelonderzoek alhier en met de N,ederlandsche Heidemaat-
schappij te Arnhem, van den groei en de vatbaarheid voor aantasting
door Cronartium ribicola Dietr. van Pinus Strobus L. van 4.2 verschil-
lende herkomsten; onderzoek, in samenwerking met het Laboratorium
voor Landbouwscheikunde alhier, naar den invloed van .verschillende
bemesting met anorganische meststoffen op den groei en de vertering
van het strooisel van door zaaiing aangelegd bosch van Pinus madtíma
Poir.

Door de 3e afdeeling van genoemd Institutrt is een uitvoerig plan
opgemaakt voor den aanleg van een boschbouwkundig arboretum in
de boschwachterij ,,de Hooge Vuursche" van het Staatsboschbeheer,
voorts verleende deze afdeeling 

- 
zooals reeds vermeld 

- 
tezamen

met het Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt, haar mede-
werkin,g aan het Lysimeterstation te Castricum.

Voor de I e afdeeling staan als voornaamste onderzoekingen voor de
naaste toekomst te boek voortzettin'g van het duurzaamheidsonder-
zoek naar de technische eigenschappen van hier te lande gegroeid
lariks- en douglashout, in verband met grondgestel,dheid, enz.

Bil de 2e afdeeling lag het in de bedoeling het onderzoek naar den
bijgroei voort te zetten en het uit te strekken over andere houtsoorten.
De tijdsomstandigheden hebben het werk echter gedesorganiseerd.

De hrerboven vermelde onderzoekingen aan de 3e afdeeling worden
geregeld voortgezet; bepaalde plannen voor de toekomst zijn er niet.

Voor het onderzoek naar de eigenschappen van het lariks- en douglas^
hout en van andere houtsoorten werd een 30 t. Amslsn Holzpriifungs-
machine aangeschaft, welke thans geregeld in gebruik is.

4.
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Lóoratorium voor Erfelijkheidsleer der Landbouwhoogeschool.

Het Laboratorium voor ErÍelilkheidsleer dateert van 1921 en beschikt

sinds 1928 over een eigen gebouw met proeftuin, Adres: Rijksstraat-
weg 53. Telef. 2338. Directeur: Prof. D.. I. A. HoNIttc.

De laatste 5 jaar wordt gewerkt aan de genetische analyse van Canna,
Phaseolus (vooral zaadhuidkleur) en Nicotiana: de cytologie van Popu-
lus en van met colchicine behandelde planten; kruisingen van Ulmus-
soorten ter verkrijging van iepen resistent tegen de iepenziekte (voor
het Iepenziekte-Comité).

Selectie van boonen-rassen in verband met de omstandigheden.

De proeftuin-tabak, afkomstig van kruisingen, wordt in overleg met

de Ne{erlandsche Tabakverbouw Centrale te Arnhem gedroogd en

geÍermenteerd te Druten. Volgens de analyse door het Koloniaal
Instituut was het nicotine-gehalte te laag voor verwerking op nicotine.

Laboratorium voor Veeteelt der Landbourvhoogeschool. í

De Afdeeling Veeteelt der Landbouwhoogeschool ontstond in haar

'tegenwoordigen vorm in 1921. Het gebouw, waarin zij gehuisvest is,

werd in 1925 geborwd en in het naiaar betrokken. Adres: Duiven-
daal3a te Wageningen. Telef. 2473.Directeur: Prof. Dr. D. L. BexxnR.

De volgende onderzoekingen werden verricht:
De aÍstamming en de geschiedenis der landbouwhuisdieren in

Nederland; statistisch onderzoek naar de beteekenis en de uitkomsten
der selectie op melkproductie van het Nederlandsche rundvee; onder-
zoek naar de vergelilkbaarheid van de melkproductie van verschillende
individuen van eenzelfde ras en naar de mogelijkheid eener stan-
daardiseering'dezer productie; onderzoek naar de erfellikheid van het

type en de ontwikkeling van het lichaam en ziine onderdeelen bij het

melkvee aan de hand van de keuring op exterieur.

Dezg onderzoekingen zijn gedeeltelilk nog gaande.

Aan de ,,Afdeeling Veeteelt" is een belangrijke verzameling schedels

en andere geraamteonderdeelen van 
- 

hoo[dzakelijk Nederlandsche -
landbouwhuisdieren aanwezig, waaronder een groot aantal, afkomstig

uit de Friesche terpen en den Wieringermeerpolder.

5.

1.

2.

3.

4,
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6. Laboratorium voor Geodesie der Landbouwhoogeschool.

Het Laboratorium voor Geodesie is opgericht in 1918. Adres: Rilks-
straatweg 53a, Wageningen. Telef. 2934. Beheerder: A. KRulonon.

Het wetenschappeliik werk beperkte zich tot het volgende:
De indirecte lengtemeting volgens de dubbelbeeldmethode werd,

door het ontwerpen van een baakverdeeling en het kiezen van bepaalde
kleuren van ondergrond en verdeeling, vereenvoudigd, terwijl de nauw-
keurigheid werd opgevoerd. Getracht werd door het fotografeeren
van de kijkerbeelden, het aflezen van den afstand tot laboratorium-
werk te beperken. Deze proeven worden voortgezet.

Verder werden de volgende onderwerpen bestudeerd: uitbreiding
van het vraagstuk van SNnLLIUS, zoodat drie punten tegelijk in plaats
van één punt berekend worden; ruilverkaveling als een logische phase
in de ontwikkeling van de indeeling der cultuurgronden.

Landbouwkundige Afdeeling der Noord-Oost-Polderdirectie.

De Landbouwkundige Afdeeling van de Noord-Oost-Polderdirectie
werd opgericht in 1927 (aanvankehlk onder een anderen naam). Adresr
Vloeddilk 1, Kampen. Telef. 506. Leider: Dr. Ir. A,l. Zuua.

De afdeeling omvat de volgende onderafdeelingen:

A. Landbouwkundig Onderzoek (Leider: Ir. W. A. Bosmn).
B. Microbiologisch Onderzoefr (Leider: Ir. G. W. HnRmseN).
C. Plantkundig Onderzoek (Leider: Dr. Ir. W. Fer,xes). Ingesteld

in 1938. .

D. Bodemkundig Onderzoeft (Leider: Dr. Ir. A. |. Zuun).

Voor inlichtingen over het Microbiologisch Onderzoek wordt ver-
wezen naar het rapport over de Microbiologie, No. D.6.

A. Landbouwkundíg Onderzoek,

Onderzoekingen ten aanzien van de teelt van landbouwgewassen bij
het in cultuur brengen van de Wieringermeer, verband houdende met
ontwatering, watervoorziening van zandgrond, grondbewerking, ge-
wérss€n- en rassenkeuze, vruchtopvolging, graslandaanleg, kwaliteit
oogstproducten, vruchtbaarheid van den grond.

3. Met betrekking tot de teelt der landbouwgewassen voor den Noord-
oostpolder overeenkomstige onderzoekingen, als onder 2. voor de
Wieringerm eer zijrt vermeld.

7,
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C. Plantkundig Onderzoek.

2, Floristische en plantensociologische opnamen van de omgeving van
den Noordoostpolder, studie van de ontwikkeling van de natuurlijke
vegetatie in den Noordoostpolder, proeven en practische toepassing
van bestrijding van onkruid met sterke chemische plantenvergiften,
zooals natriumchloraat, proeven over sulfaathuishouding van den
grond.

3. Voortzetting van de onder 2. genoemde

het in cultuur brengen van veengrond,
klaverzaad.

D. Bdemkundig Onderzoelc.

onderzoekin.gen, proeven over
selectie en teelt van §fras- en

2. Studie van de bodemkundige problemen, die samenhingen met het in
cultuur brengen van de Wieringermeer (in kaart brengen van den
polder, ontzilting, ontwatering, basen- en sulfaathuishouding, zure
gronden, waterhuishouding zandgronden, vruchtbaarheid, koper-
gehalte gras).

3, Onderzoekingen, als in de Wieringermeer verricht zijn, ten behoeve
van den Noordoostpolder.

4. Een hydraulische pers voor het uitpersen van bodemmonsters.



x. MICROBIOLOGIE

(Rapporteur: Prof. Dr.A. I. Kluyver.)

I. INLEIDING.

De vraag kan worden opgerÀ/orpen, in hoeverre de Microbiologie, als
onderdeel der biologie, er aanspraak op mag maken als een zelÍstandige
wetenschap te worden beschouwd. Dat deze vraag in den regel beves-
tigend wordt beantwoord vindt ziln verklaring in twee redenen. In de
eerste plaats vereischt de wetenschap der ééncellige Ievende organismen
niet alleen de toepassing van zeer speciale.apparaturen en methodieken,
doch tot op zekere hoogte ook een bijzondere geestelijke instelling van
hare beoefenaren. In de tweede plaats heeft de microbiologie, reeds dade-
lijk na haar geboorte, tot zulke talrijke, onmiddellilk voor de samenleving
belangrijke toepassingen geleid, dat hare ontwikkelin g zich g'rootendeels
onafhankelijk van die der overige onderdeelen der biologie heeft vol-
trokken. Ook heden ten dage wordt de microbiologie, zoowel hier te lande
als elders op de wereld, in hoofdzaak in nauw contact met hare toepas-
singen beoefend. Om deze reden wordt in het hieronder volgende over-
zicht der Nederlandsche, op microbiologisch.gebied werkzame instellingen
een indeeling gevolgd, welke op den aard dezer toepassin,gen is -geba-
seerd 1) . Uit het overzicht der in deze instellingen verrichte werkzaam-
heden zal overigens blilken, dat in de meeste daarvan naast de toepas-
singen ook bepaalde onderdeelen der Algemeene Microbiologie min o[
meer diepgaand worden bestudeerd.

Opgemerkt zij nog, dat het samenhoorigheidsgevoel der microbiologen
van uiteenloopende ri.chting o.m. tot uiting is gekomen in de oprichting in
l9l1 van de Nederlandsche Vereeniging voor Microbiologie. In het
orgaan van deze vereeniging, dat den naam van ,,ANIoNIE, vAN LEEUWEN-
HoEK" draagt, zijn in den loop der jaren talrijke publicaties van Neder-
landsche microbiologen verschenen, in het bijzonder ook sedert dit orgaan
in 1939 een internationaal karakter heeft aangenomen.

1) Binnen ieder der vier ingestelde rubrieken is de volgorde der verschillende Instituten
alphabetisch naar de plaats van vestiging.
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II. INSTITUTEN.

l.

MIcRoBIOLOGISCHE INSTELLINGEN WERKZAAM TEN
DIENSTE vAN DE nvctËNe vAN DEN MENSCH.

Laboratorium voor de Gezondheidsleer der Gemeenteliike Llniversiteit
te Àmsterdam.

Het Laboratorium is verbon'den aan den leerstoel voor Gezondheids-

leer der Universiteit van Amsterdam. Adres;'Mauritskade 57. Telef.
53532. Directeur: Prof. Dr. I. J. veu LocHrm.

2. Het wetenschappelilk onderzoek der 5 laatste iaren heeft betrek-
'king op:

a. Speciale onderzoekingen van Bacteriën. (Vibtio comma, Vibtio el

tor, C or g nebacterium diphtheriae, P roteu s uul g at is, Proteus anindo'
logenes, Yersinia pestis, Bacillus anthracis, het genus Staphylo'
coccus).

b. Onderzoekingen over symbiose. De betrekking van den mensch

tot de microbenwereld. Hierbij werd de onderscheid.ing commen-

salisme en parasitisme ten grondslag gelegd aan een epidemiolo-
gische classificatie. Deze studies hebben voorts geleid tot onder-
zoekingen over bacterieele veranderlilkheid (zie c.) en over imrnu-

nologische betrekkingen tusschen mensch en commensalen (zie f.).
c. Specieel epidemiologisch onderzoek (tuberculose, meningococcose,

kouvatziekten, staphylococcose, Tor-enteritis, cholera, pest) op den

grondslag van b.
d. Theorie der bacterieele veranderlilkheid. Nomenclatuur der bac-

terieveranderingen afgeleid uit de physiologische o[ individua-
liteitstheorie der bacterieele veranderlilkheid' Omschrijving van den

bacterieelen phaenotypus.
e. Specieele onderzoekingen over bacterieele veranderlijkheid. In de

laatste jaren: Vibrionen, Corgnebactetium diphthetiae, Bacillus
anthracis, Proteus (in verband met het ontstaan van X-stammen)

en Staphylococcus; in vroeger jaren typhuscoligroep, dysenterie-

groep en Proteus.
[. Symbiose en immuniteit. Onderzoekingen over de genese der

natuurlijke tegenstoffen. Deze studie vindt eveneens haar grond-

slag in b.

g. Technisch onderzoek over ventilatie. De bestudeering van het bin-
nenhuisklimaat hangt samen met het epidemiologische onderzoek

der kouvatziekten sub c. genoemd.
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3. In het bijzonder zal de studie der symbiose in den onder 2 b. aange-
geven zin worden voortgezet.

1.

Laboratoria der Afdeeling Volksgezondheid van den Gemeentetjken
Geneeskundigen en Gezondheidsdienst van Àmsterdam.

De Laboratoria der Afdeeling Volksgezondheid van den Gemeente-
lilken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst van Amsterdam zijn ont-
staan uit het omstreeks 1890 opgerichte Laboratorium van den Gemeen-
telijken Gezondheidsdienst. Directrice: ProÍ. Dr. A. CH. Ruvs. Adres:
Nieuwe Achtergracht 100. Telef. 50500.

Hieronder ressorteeren: À. het Bacteriologisch-S,erologisch Labora-
torium en B. het Biologisch Laboratorium (onder leiding van Mevr. Dr.
N. L. Wrsaur-IsEBREE Morxs). De gegevens zullen hieronder voor
beide laboratoria afzonderlilk worden opgenomen.

A, Bacteriologísch-Serologisch Laboratorium.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit routineonderzoekingen,
Daarnaast en ten behoeve daarvan zijn een aantal wetenschappelilke
onderzoekingen vérricht. Deze hadden in de 5 laatste jaren betrek-
king op de volgende onderwerpen:
a. Tuberculose. Onderzoekingen naar de veelvuldigheid van besmet-

ting met den rundertuberkelbacil bij den mensch; idem aangaande
de veranderlijkheid van den rundertuberkelbacil; idem over de be-
trouwbaarheid van cavia- en kweekproef voor het onderzoek naar
tuberkelbacillen.

b. Typhus, paratyphus, dysenterie. Vergelilkende onderzoekingen
over de waar,de van verschillende voedingbodems voor het isoleeren
van pathogene darmbacteriën uit materiaal van verschillende her-
komst (Wrlsox-Bletn, Mull-eR, KnuRmaNx, LBtRsoN, Ruvs).
Onderzoekingen over den levensduur van typhusbacteriën in opper-
vlaktewater.

c. Psittacosis. Onderzoek over de beteekenis der complement-bin-
dingsreactie bij psittacosis.

d. Gonorrhoe. Onderzoekingen over de beteekenis van de kweek-
proef bil gonorrhoe van vrou'ffen en meisjes, in het bijzonder om
de veelvuldigheid van de gonorrhoïsche ontsteking van het rectum
vast te stellen.

3. Voor den komenden lijd zijn onderzoekingen gaande betreffende de
speci[iciteit van de complementbindingsreactie met psittacosis-antigeen;
de beteekenis van het Vi-antigeen der typhusbacteriën; de specificiteit

2.
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van de KAHN-reactie; de variabiliteit van de typen der diphtherie-
bacteriën in verband met de epidemiologie; malaria-plasmodiëndragers.

Van speciale apparaturen worden hier slechts vermeld: een micro-
manipulator van SCHoUTEN en een illuminator van MuRRey voor het
onderzoek van de typen der dlphtherie-bacteriën.

Als bilzonderheid is melding te maken van het feit, dat stammen van
Spirillum minus en psittacosis-virus in proefdieren worden aangehouden.

B. Biologisch Laboratorium.

Naast de routine-onderzoekingen, welke betrekking hebben op zwem-
water, effluent-aÍvalwaterreiniging, contröle van grachtwater en van
Amstel en lfsselmeer, en determinatie van insecten, zijn in de laatste
5 jaren onderzoekingen verricht over de doelmatigheid van verschil-
lende bestrijdingsmethoden op kleerluizen, wandluizen e.a. (ammoniak
na vacuum, stoomstraal, derrispoeder, detmolin, eulan).; den invloed
van formaline-damp en van zwaveldioxy,de op het aantal schimmel-
sporen in lucht van de koelruimte van de gemeentelijke markthallen;
bestrijding van rupsenplagen op de boomen van Amsterdam (stoom,
derris); den invloed van kopersulfaat op den gro.ei van algen in zwèrr,-
inrichtingen; de verwijdering en het voorkomen van den groei van
submerse waterplanten in de roeibaan ,,Bosch" te Amsterdam; het
effect van bepaalde zouten als voorbehoedmiddel tegen den aanwas van
waterdieren en planten cjp houten palen, die zich onder water bevinden;
bestrijding van schimmels op behangselpapier; plankton en zuurstof
onder het ijs; gasontwikkeling in modder; den invloed van belichting
en temperatuur op het zuurstofgehalte en het zuuÍstofverbruik in ver-
schillende wateren; de hygiënische toestand aan de Noordzeekust
(zeewater en stranden) van Den Helder tot Hoek van Holland (dit
onderzoek geschiedt in opdracht van het Congres voor Openbare Ge-
zondheidsregeling in 1938); de vervuiling der oppervlaktewateren in
Noord-Holland in de jaren 1936-1938 (dit onderzoek werd verricht
voor de Nederlandsche Vereeniging tegen Water-, Bodem- en Lucht-
verontreiniging); de samenstelling van het Ilsselmeerwater ter ver-
versching van het Noordzeekanaal, ingelaten bii de Oranjesluizen.

Momenteel zijn onderuoekingen gaande over: den smaak en den reuk
van rivierwater; het plankton uit het IJsselmeer en de wijziging daar-
van tijdens de on.tzilting (dit onderzoek wordt reeds sinds 1930 ver-
richt voor de Zuiderzee Commissie der Nederlandsche Dierkundige

J.
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vereeniging); het zoutgehalte van de boezem- en porderwateren in
Noord-Holland (ook drt onderzoek vindt sinds lg3o regelmatig
plaats); de,gradatie van het zout in het water van het Noordzeekanaal
(dit onderzoek geschiedt in samenwerking van den Rijkswaterstaat);
de epidemiologie van de leverbotziekte bi,l het schaap; de samenstel-
ling en de hoeveelheid van het brongas in Noord-Holiand.

van speciale apparaturen worden hier slechts vermeld een apparaat
voor luchtfiltratie en een bodemkilker voor het onderzoek naar de
begroeiing van meren en kanalen.

Als bilzonderheid is melding te maken van het feit, dat in het labora-
torium cultures van motten en wantsen worden aangehouden.

Laboratorium van de Gemeentewaterleidingen te Àmsterdam.
Het Laboratorium van de Gemeentewaterleidingen te Amsterdam is
ingesteld in het jaar 1916 tevoren waren de chemische en bacterio-
logische contróle en het research-werk aan een particulier laboratorium
opgedragen. wnd. Directeur: Ir. f. KooTJMANS. Adres: Leiduin bij
Haarlem. Telef. Haarlem 28564.

Tot het wetenschappelijk microbiologisch werk van het laboratorium
behoort, naast een voortdurend zoeken naar verbetering van de bacte-
riologische contróle van het water, de bestudeering van-divers€ vraag-
stukken.

In de laatste vijf jaren zijn de volgende onderwerpen onderzocht:
a. Biologische werking in den langzamen zandfilter onder normare

en bilzondere omstandigheden, o.a. bil hooge en lage temperatuur;
bij toelaten en uitsluiten van licht; bij verzwaarde belastini .run be-
paalde bacteriën; bi, wisseling van watersoort en bii tàepassing
van verschillende zandsoorten als filtermateriaal;

b. Invloed van verschillende factoren op de afsterving van B.coli en
pathogene organismen;

c. Nagroei van micro-organismen in het
leiding onder invloed van in het water
organische sto[;

-d. Invloed van microbiologische processen op de samenstelling van
grondwater, in het bilzonder van duinwater;

e. Bacterieele processen in den bodem van veenplassen;
f. Bacterieele aantasting van metalen.

3. Voortzetting van de onder 2. genoemde onderzoekingen.

3,

l.

2.

buizennet van een water-
aanwezige dissimileerbare
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Laboratorium van het Provinciaal waterleidingbedrijf van Noord'

Holland (P.W.N.).

Het Laboratorium van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van

Noord-Holland (P.w.N.) is in 1929 opgericht. Directeur: Dr. Ir.
c. A. H. voN woLZocEN KUHR. Adres: Bloemendaal. Telef. 23227.

Naast de talrijke routine-werkzaamheden ziin in de vijf laatste jaren

zeer uitgebreide onderzoekingen verricht over de graÍiteering van

gietijzer, alsmede over de anaërobe corrosie van metalen in het alge-

meen, Deze onderzoekingen vormden een voortzetting van een studie,

welke door den tegenwoordigen directe]ur rn 1922 in het laboratorium

van de Amsterdamsche Gemeentewaterleidingen te Leiden rwàs ëàÍl-

gevangen. Door deze onderzoekingen is het electrobiochemisch karak-

ter van het genoemde corrosieproces vastgesteld: de rol van de bacte-

riën-processen der sulfaatreductie, der methaangisting en der nitraat-

reductie in dit proces is nagegaan.

Het metaalcorrosie-onderzoek wordt voortgezet.
I

Bacteriologisch.Hygiënisch Laboratorium der Riiks-universiteit te

Groningen.

Het Hygiënisch Laboratorium kwam in 1883 tot stand. Spoedig na het

optreden van den huidigen directeur h 1935 werd besloten, dat het

bestaande Laboratorium van den Groningschen Gemeentelijken Ge-

zondheidsdienst (Ged. Zdderdiep 76, TeleÍ. 26531) voortaan een

onderdeel van het Hygiënisch Laboratorium zou uitmaken' In 1941 is

hieraan nog toegevoegd het Laboratorium voor Influenzaonderzoek,

dat intusschen in verband met zijn speciale cloelstelling reeds besproken

werd onder het Hoofdstuk Geneeskunde, no. B 24, Ditecteur ProÍ. Dr.

G. KapsexetRG. Adres: Broerstraat 9. Telef. 26435.

Het wetenschappelijk onderzoek der 5 laatste jaren heeft betrekking

op de verhouding van de antilichamen .tot de serumeiwitten, o.m. lei-

dende tot de ontwikkeling eener speciale apparatuur ten dienste van

het Íiltreeren en uitwasschen van eiwitsedimenten e'd'; onderzoek over

de tot nu toe in Nederland onbekende ziektekiem Listerella monocgto-

genesi methodologisch onderzoek aangaande het aantoonen vdil Ver-

iegerr*oordigers der geslachten Eberthetla, Salmonella en Shígella en

Streptococcus en over de opsporing van den tuberkelbacil met behulp

van de fluorescentie-microscoop; verfilning van de methodiek van de

WRSSeRnneNN-reactie; verbeterde kweekmethoden voor anaërobe bac-

teriën; constructie van een cultuurdop ter vervanging van de gebrui-

1.
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kelilke watte-afsluÍting; constructie van een apparaat tot het drogen en
conserveeren van bacteriën in vacuo.

voortzetting van het aangevangen werk aangaande antilichamen en
serumeiwitten, o.m. met behulp van kataphorese-proefnemingen vol-
gens TrseLrus.

Apparatuur voor Íluorescentie-microscopie; apparatuur voor vacuiim-
droging van bacteriëncultures.

Laboratorium der Gemeentelijke Drinkwaterleiding van Rotterdam.

Het Laboratorium der Gemeentelijke Drinkwaterleiding te Rotterdam
werd in 1898 opgericht. Directeur: Dr. T. Folpuens. Adres: Honinger-
dijk 245. Telef. 46911 en 45999.

Het in de laatste vijf jaren verrichte microbiologische werk heeft in de
eerste plaats betrekking gehad op een uitgebreide bacteriologische be-
drijfscontröle van het water in de uiteenloopende stadia van zuivering.
Tevens strekte deze contröle zich uit tot het water in het buizennet te
Rotterdam en in dat van de verschillende grootere en kleinere gemeen-
ten, welke de Drinkwaterleiding te Rotterdam van water voorziet.

voor het aantoonen van Bactedum coli en van faecale streptococcen
in water werden nieuwe, zeer selectieve ophoopingsmethoden uitge-
werkt. Het verdwijnen van B. coli en der streptococcen bil het langzaam
zandfilterproces en bij de snelfiltratie werd met behulp dezer methoden
onderzocht. voor de bereiding van de gelatine-voedingsmedia wordt
eveneens een nieuwe methode toegepast, welke een belangrijke bespa-
ring aan gelatine meebrengt. Het in het Maaswater aanwezige plankton
werd geregeld onderzocht.

Op het werkprogramma staan onderzoekingen over den invloed van
coagulatiemiddelen op de bacteriologische gesteldheid van het daarbij
verkregen water, waarbil dan zal aansluiten een filtratie over een nieuw
filtermateriaal (,,Asmit") ter verwijdering van de in het water aan-
wezige organische stof.

Als bilzondere apparatuur valt te vermelden een Nadusaritfilter ter
ontharding van het in het laboratorium o.m. voor stoombaden gebruikte
water.

Rijfl<s Instituut voor de Volksgezondheid te Utrecht.

Het Rijks Instituut voor de volksgezondheid is als zoodanig opgericht
1 Maart 1934. Het ontstond door samensmelting van:

4.

6.

1.
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A. Centiaal Laboratorium voor de Volksgezondheid (opgericht 1910).

B. Rijks Serologisch Instituut (opgericht 1923).

C. Rilks Contróle van Sera en Vaccins (opgericht 1931).

Directeur: Dr. W. Aec. TtmrvrERMAN. Adres: Sterrenbosch 1' Telef.

1 1831.

Het wetenschappelijk onderzoek der 5 laatste jaren had betrekking gp

de hieronder volgende onderwerpenl

Staphylococcen-toxine en toxoid; diphtherietoxine; antigene structuur
van typhusbacillen; bacteriaemieën na tonsillectomieën; paratyphus A;
botulisme; bloedgroepen; stofwisseling van diphtheriebacillen; sto[wis-
seling van paratyphus; indeeling van dysenterie-bacillen; pathogenese

der diphtherie; vlokkingsreactie van RamoN bij diphtherie; tetanus-
toxine; fluorescentiemicroscopie voor de diagnose van tuberkelbacillen;
paratyphuskiemen in eendeneieren; bacteriologische diagnose van
diphtherie; bacteriologische diagnose van tuberkelbacillen; de reactie
van Paul en BuNNel-l; miltvuurbacillen.

In de naaste toekomst zullen, voor zoover de schaarschte aan proef-
dieren en overige hulpmiddelen dit toelaat, de volgende onderwerpen
van microbiologischen aard worden bestudeerd: het antigene apparaat

van bacteriën uit de typhus-paratyphus-groep; de uitvlokkingsreactie
van CHrolaK voor de diagnose van syphilis; de eigenschappen van

Staphylococcen-toxine; vergelijkend onderzoek der pathogene eigen-

schappen der verschillende typen van diphtherie-bacillen; werkwijze tot
zuivering en concentratie van immuunsera; vlektyphusvaccin.

Van het werk der Chemisch-pharmaceutische aÍdeeling van het Instituut
wordt verwezen naar het Hoofdstuk Scheikunde, no. D 14.

Afdeeling voor Toegepaste Microbiologie van het Pharmaceutisch

Laboratorium der Rijks-Universiteit te lItrecht.

Het Pharmaceutisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te Utrecht
werd in 1905 gesticht. Directeur: Pro[. Dr' W. C. oe GRlann. Adres:

Catharijnesingel 60. Telef. 10498.

2. Het wetenschappelllk werk der laatste jaren had betrekking op Bac'

terium pneumoniae en verwante vormen (kapselvorming, chemische

samenstelling van het kapsel enz.); stofwisselingsonderzoek van bac-

teriën der colityphus-dysenteriegroep; schimmelproef bil de keuring

van voedingsmiddelen; Mgcobacterirrm-soorten; filtreerbare vormen

3.

5.

8.
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van den tuberkel-bacil; voorschriften voor de bacteriologisch-hygieni-
sche keuring van drinkwater.

3. onderzoekingen over het kapselantigeen van de kapselbacteriën.

5. van d'e werkzaamheden der andere afdeeringen wordt ,".*"r", ,ruu,
het Hoofdstuk Pharmacie, no. 2,

9. chemisch-Bacteriologische Àfdeering van het Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening te Utrecht.

l. De chemisch-Bacreriologische Afdeeling van het in r9r3 opgerichte
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening werd in 19r6 ingesteld.
Directeur: Dr' L. H' Louwe Ko'or.JmeNs. Adres: sterrenbosch 1. Telef.
1 I 831.

2. Het in de vijI laatste jaren naast het routinewerk verrichte research-
werk had betrekking op het desinfecteeren van water en buisleidingen
en voorts op het brologisch onde.rzoek van putten, pompstations en
leidingnetten van waterleidingbedrijven.

Naar aanleiding hiervan verschenen publicaties over de volgende
onderwerpen: groei in het leidingnet, in het bilzonder in verband met
het voorkomen van ijzerbacteriën; techniek van de waterwinning en
waterzuivering uit hygiënisch oogpunt; de beteekenis van het biolo-
gisch onderzoek voor het waterleidingbedrijf.

3' voor do toekomst staat een voortzetting van het onder 2. genoemde
biologisch onderzoek op het programma.

5. Het zwaartepunt van het werk van het raboratorium ligt op chemisch
gebied. Men zie hiervoor het Hoofdstuk Scheikurrd", ,rJ. i n.

B. MrcRoBroLoGrscHE TNSTELLTNGEN wERK zAAM
OP VETERINAIR GEBIED.

Men zie hiervoor het Hoofdstuk Diergeneeskunde, de no.,s 6, Z, g,
13 en 14.

C. MIcRoBIoLoGISCHE INSTELLINGEN wERK ZAAM oPHET GEBIED DER PHYTOPATHO,L.OGIE EN MYCOLOGIE.
1. Centraalbureau voor Schimmelcultures te Baarn.
1. Het centraalbureau voor schimmelcultures werd in 1906 gesticht door
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de ,,Association Internationale des Botanistes" en was aanvankelijk

achtereenvolgens te Utrecht en te Amsterdam gevestigd' In 1920 werd

het bureau ondergebracht in het gebouw van het Phytopathologisch

Laboratorium ,,Wllltr COlrmrl-tN SCUOl,rrN" te Baarn (zie onder 2)'

Na de ontbinding van de ,,Association" werd het werk van het Bureau

voortgezet, dat hiertoe in staat werd gesteld door van verschillende

zilden - 
in de eerste plaats van de Nederlandsche Akademie van

*etenschappen te Amsterdam - 
enfvslgen subsidies' In 1934 werd

het bureau in een zelfstandige Nederlandsche stichting omgezet'

Het Bureau onderhoudt een groote collectie reincultures van schim'

mels en gislen, welke op aanvrage ter beschikking worden gesteld van

onderzoekers over de geheele wereld.

Directrice: Prof. Dr. ]oua. WesTERDUK' Adres: |avalaan 4' Telef'

2225.

Ook in de laatste 5 iaren is de wetenschappelijke staf van het labora-

torium in de eerste plaats in beslag genomen door het onderhoud der

uitgebreide collectie en het critisch onderzoek van de binnengekomen

aanwinsten. Hiernaast werden op aanvrage vele determinaties van inge-

zonden schimmelcultures verric'ht.

Er verschenen voorts verschillende publicaties over voor de weten-

schap nieuwe, of tot dusver onvoldoende beschreven schimmelsoorten.

(Ce)hilorporium, Penicillium, Vetticillium-soorten e'a')' Er werd een

grondige systematische bewerking verricht van het gebied der asporo-

i".r", p"r"riomyceliumvormende gistsoorten (Mycotoruloideae)' waar-

van het resultaat in een monographie is neergelegd'

Phytopathologisch Laboratorium willie commelin scholten te Baarn.

HetPhytopathologischLaboratorium\Mtl'lte'Commel-tNScHolrr'u
werd in t894 gestlcht door den heer en mevrouw ScnolrnN-ConmruN'

ternagedachtenisaanhunzoonWtLLlr'studentindebiologie'diein
1894 op 26-iarigen leeÍtild overleed'

Het Laboratorium was aanvankelijk te Amsterdam gevestigd; het werd

in lg2o naar Baarn verplaatst. Directrice: Prof. Dr. ]ona. wTsTERDIJK'

Adres: ]avalaan 4. Telef.. 2225.

De oorspronkeliike doelstelling van de Stichting was drieledig:

a. Het verstrekken van inlichtingen aan landbouw, tuinbouw en bosch-

bouw omtrent ziekten en ziektebestrijding'

b. De uitbreiding van de kennis omtrent plantenziekten door het ver-

richten van onderzoekingen.

c. De bevordering van een opleiding in de Phytopathologie'

2.

1.
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Toen in 1899 op initiatief van den eersten directeur van het labora-
torium, Prof' Dr. f. Rrrzema Bos, de plantenziektenkundige Dienst in
het leven was geroepen, trad het onder a genoemde progrutrn"punt op
den achtergrond. Door de benoeming in 1917 van de tegenwoordige
directrice tot buitengewoon hoogleeraar aan de Ri;ks-uiiversiteit te
utrecht, en in 1930 in dezelfde functie aan de Gemeentelijke universi-
teit te Amsterdam is een vaste grondslag gelegd voor de behartiging
van het onder c.genoemde programmapunt.

2, Het wetenschappeliyk onderzoek in de laatste vijf jaren had betrekking
op uiteenloopende onderdeelen der phytopathologie, te weten: door

. schimmels en door bacteriën bewerkte plantenziekten, de z.g. physio,
logische ziekten en voorts de bestrijding van al deze ziekten.

In opdracht van het ,,comité inzake bestudeering en bestrijding van
de lepenziekte" zijn uitgebreide onderzoekingen vJrricht over de resi-
stentie van bepaalde soorten, individuen en kruisingen van iepen tegen
de iepenziekte, verwekt door ceratostomeila u/mi schwarz) Buisman.
Tendeele geschieden deze proefnemingen in samenwerking met prof.
Dr. ]. HoxrNG te wageningen. over deze onderzoekin gen"zijn tarrijke
mededeelin gen verschenen.

Eveneens werd onderzocht het ,,invuren" van iepen, veroorzaakt door
Nectria cinnaberina.

In samenwerking met de Nederlandsche Heide Maatschappij en de
Provinciale waterleiding Maatschappij Noord-Holland werd een
speciale studie van den populierenkanker verricht, waarbij werd vastge-
steld dat onder deze benaming verschillende ziekten werden sàfteo-
gevat' Een der meest voorkomende bleek te worden veroorzaakt door
de 'bacteriesoort Pseado monas rimaefaciens, Nader wordt onderzocht,
welke factoren het ziektebeerd bepalen, aangezien het natuurlijke beerd
afwijkt van dat, hetwelk wordt ver(regen bij enting met de reincultuur
van den ziekteverwekker. Aan dit onderzoek is voorts verbonden een
onderzoek naar de resistentie van verschillende populierensoorten en
variëteiten, hetwelk geschiedt op de proefterreinen van de Nederrand.
sche Heide Maatschappij te Keppel en te Baarn en van het provinciare
WaterleidingbedrijÍ te Castricum.

uitgebreide onderzoekin gen zijnverricht over antagonismen tusschen
schimmels, in het bijzonder bil grondschimmels, werke kiemplanten aan-
tasten (Pythium-soorten bij grassen en lucerne, wortelrot van viola
tricolor L., Rhizoctonia sorani, kiemplant-ziekten van coniferen). Buiten
twijfel is gesteld, dat de in den bodem aanwezige saprophyten en para-
sieten de pathogene schimmels tegenwerken en dat extracten en filtraten
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van eerstgenoemde organismen eveneens antagonistische werking

hebben.
Melding is voorts te maken van een onderzoek naar de z'g' vetvlek-

kenziekte van de boon en van een studie aangaande de actieve immuni-

satie van planten tegen bacteriënziekten.

Wat physiologische ziekten betreft, is gewerkt over boriumgebrek

(hartrot bii de suikerbiet), kurkvlekken in het vruchtvleesch van appels

en in andere plantenweefsels. Er werd een laboratoriummethode uit-

gewerkt ten dienste van eeÍl snelle beoordeeling van fungiciden door

vaststelling van de beschadigende werking op schimmelsporen' Het

parasitaire karakter van eenige Polyporaceeën werd bestudeerd, terwijl

tenslotte vermeld moge worden kleinere onderzoekingen ovel het aÍ-

sierven van kasdruiven door Phomopsis spec. en over de beschimmeling

en verrotting van vruchtenkisten.

3, De onderzoekingen, welke 'aan den gang zijn, hebben betrekking op:

a. Bodemontsmetting en bodemontsmettingsmiddelen. Hierbij wordt

speciale aandachi besteed aan de bepaling van ,de gevoeligheid van

bepaalde parasieten, en voorts aan de adsorptie van de ontsmet-

tingsmiddelen aan bodemdeelen.

b. De Septoila-ziekte van tarwe. De biologie van den Íungus en de

gevoeligheld van de verschillende tarv/erassen staan hierbii op 'den

voorgrond.
Voor de cultuur van bepaalde sierplanten schadelijke ziekten (Sep-

toria spec.bii Phtox, Rhizoctonia bij Reseda)'

onderzoek naar de verwekkers van verschillende kankers en

anthracnosen oP wilgentakken'
e, Insectendoodende schimmels, alsmede de Íactoren' welke hun op-

treden bePalen.

f. onderzoek naar een methode om die parasitaire schimmels in den

bodemaantetoonen,welkeplanteneerstoplaterenleeftildaan-
tasten \Vetticilliuml.

s. De microflora van de rhizosfeer van vlasrassen, welke resistent zijn

tegen en van rassen, welke vatba ar ziin voor den vlasbrand (Pythium

megalacanthum).
h. In den proeÍtuin worden symptomen van ziekte op verschillend

bemeste perceeltjes nagegaan, waarbij in het bijzonder aan den

invloed van de pH op den gezondheidstoestand van de plant aan-

dacht wordt geschonken.

4. Het laboratorium beschikt over een eigen proefterrein bij het gebouw

en over een terrein in het nabilgelegen ,,Cantonspark"' een deel van

den Hortus Botanicus van de Rijks-universiteit te utrecht.

d.



3,

1.

193

f,aboratorium voor Bloembolleuonderzoek te Lisse.

Het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse .behoort tot de
Landbouwhoogeschool te wageningen. Telef. 3335. Directeur: prof.
Dr. E. vaN SlocreRrN.

4.

2. Het wetenschappeliyk onderzoek der laatste vijf jaren heeft betrekking
op zeer uiteenloopende problemen verband houdende met de cultuur
en export van bloembollen. Hieronder vielen physiologische, biochemi-
sche, morfologisch-anatomisclre vraagstukken, in het bilzonder ook de
mycologische, bacteriologische en virus-ziekten. In den laatsten tiid is
de aandacht geconcentreerd op deze laatste ziekten, waarbij ook serolo-
gische onderzoekin gen zijn betrokken. over een en ander verschenen
talrijke publicaties.

3. De onder 2 genoemde onderzoekingen worden voortgezet.

Als bllzondere apparaturen, waarover het raboratorium beschrkt, zijn
te noemen: installatie voor airconditioning en bestudeering der klimaats-
invloeden op den groei en bloei der bloembolgewassen, bestaande uit
16 cellen voor constante temperatuur en constante vochtigheid met
automatisch geregelde ventilatie en centrale registratie van temperatlrur
en vochtigheid; groote nieuwe luisdichte kas voor virus-onderzoekingen
met 12 afzond'erlilke kasafdeelingen en een centrale werkplaats; instal-
latie voor serologische onderzoekingen met konijnenstal; installatie voor
onderzoekingen betref fende de ademharing der bloembollen; zelf.-
registreerende porometer-installatie; installatie voor klein formaat foto-
grafie en microfotografie en filmopnamen ook in natuurlijke kleuren.

f,aboratorium voor Mycologie en Àardappelonderzoek der Landbouw-
hoogeschool fe Wageningen.

Het Laboratorium vormt een onderdeel van het Instituut voor phyto-
pathologie. Dit laatste is verbonden aan de Landbouwhoogeschool en
is in 1905 door de regeering gesticht. In l919 heeft een splitsing plaats
gehad, de Plantenziektenkundige Dienst kreeg een zelfstandig bestaan
en het Instituut werd verdeeld in drle inrichtingen, waarvan het Labora-
torium voor Mycologie en Aardappelonderzoek er een is. Adres: Bin-
nenhaven 4.Telef..2834.Directeur: Prof. Dr. H. M. euaxJen.

In de laatste vijf jaren zijn onderzoekingen verricht over: virusziekten
van aardappelen, tomaten, boonen, bieten, spinazie, lupine, tabak, terwijl
tevens het probleem van de viruszuivering ter hand werd genomen.

wat de aardappelen betreft, werden de verschiilende viren bestu-

4.

I.

2.

t3
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deerd, hun gedrag bij verschillende variëteiten is nagegaan, er werd

studie gemaakt van de beschuttende werking van verschillende viren

ten opzichte van elkaar en de problemen, die met dit verschi;nsel saffi€rl-

hangen. Speciaal vastgelegd werden de eigenschappen van het Y-virus.
Bij tomaten werden enkele virusziekten ondenzocht, vooral een ziekte,

die door een complex van viren bleek veroorzaakt te worden, het virus

van de strepenziekte van de tomaat kon voor het eerst in kristallijnen

vorm aÍgezonderd worden.
Bil bieten en spinazie werd de vergelingsziekte als een virusziekte

herkend en kon overbrenging door luizen bewezen worden.
Bil boonen was het eerste werk het vaststellen van de symptomen

van de verschillende virusziekten, alsmede het onderscheid van deze

met die van de vetvlekkenziekte van de boonen, welke ziekten nog al

eens met elkaar verward worden,
Verschillende ziekten door bacteriën en fungi veroorzaakt vormden

een punt van onderzoek. Als bacterieziekte is reeds de vetvlekkenziekte
van de boonen genoeàd. Bil de bestudeering van de schurÍt bil aard-
appelen werden enkele Actinomyceten onderzocht, die deze ziekte

veroorzaken; zij werden gekweekt en hun werking bij enkele aardappel-

variëteiten werd nagegaani verandering in virulentie bij de reinculturen
kon bewezen worden. Bii Peronospora parasitíca werd ,,heterothallisme"
vastgesteld. De oogvlekkenziekte van granen, veroorzaakt door Cerco-

sporella herpotrichoides werd nauwkeurig bestudeerd en het verschil

tusschen deze ziekte en Ophiobolus graminis, de tarwehalmdooder, naar

voren gebracht. Vroeger gemeenschappelilk als voetziekte beschreven,

moeten zij thans als twee afzonderlijke ziekten beschouwd worden.
Van stuiÍbrand werd de verspreiding van de sporen door de lucht en

de vatbaarheid van in Nederland verbouwde of beproefde rassen van

tarwe en gerst nageg aan. Clauiceps op rogge en grassen werden op

specialisatie onderzocht. Verschillende boomziekten werden bestudeerd:
in het kort zijn te noemen de vatbaarheid van populieren ten opzichte

van Dothichiza populea, het parasitisme van Atmillatia mellea in ver-

band met het bestaan van verschillende rassen van deze schimmel, hun

herkomst en het laatst genoten voedsel en de invloed van den vochtig-
heidstoestand van de aarde op de aantasting, Brunchorstia op dennen

werd bestudeerd en het voorkomen van twee verschillende Melampsora-

soorten bil populieren, hetgeen bewezen kon worden door het kweeken

van de aecidiën op Ladx en ui. Een laboratoriummethode wer.d be-

dacht om de vatbaarheid van verschillende soorten en variëteiten van

populieren voor deze Melampsora's vlug te toetsen.

Naast bovengenoemde schimmelziekten werd ook aandacht besteed

aan physiologische ziekten. Door middel van water- en glaszandculturen
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wer.d de invloed van twaalf elementen op den gezondheidstoestand van
den aardappel nagegaan, waarbij ook speciaal aandacht aan de anato-
mische veranderingen werd gegeven. Op dezelfde wijze kon bevestigd
worden, dat kwade harten van erwten en boonen door mangaangebrek
veroorzaakt worden. Een reis naar Zuid-Amerika van een der mede-
werkers van hei laboratorium was aanleiding tot het nemen van proeven
in potten met verschillend watergehalte, waardoor een reeds veronder-
stelde meening kon worden bewezen, dat de ziekte van suikerbiet in
Zdd-Amerika voorkomend te wijten v/as aan verkeerde bevloeiing.

3. Een van de hoofdproblemen van het tegenwoordig onderzoek is wel
de resistentie van verschillende gewassen tegen bepaalde ziekten. In
bewerking zijn, van dit standpunt bezien, de studie van de resistentie
van aardappelen tegen virusziekten, van aardappelknollen tegen Phg-
tophthora infestans, van boonen tegen virusziekten en vetvlekkenziekte,
van granen tegen roest en stuifbrand, van lupinen tegen virusziekten,
van populieren tegen Dothichiza en Melampsora, van Pinus Strobus
i.egen Cronartium, Een nauwkeurige bestudeering van het geheele
ziekteproces is echter steeds noodzakelllk, wil men problemen van de
resistentie van de gewassen leeren kennen. Bestudeering van de vol-
gende ziekten heeft daarom thans en in de eerstkomende toekomst
plaats: virusziekten van aardappelen, boonen, lupinen, kool, ,tabak;
vetvlekkenziekte van boonen; roest, stuifbrand, moederkoren van
granen; Phytophthora infestans van aardappelen; Fomes, Armíllaria,
Melampsora en Cronartium, Dothichiza bij de resp. boomen; Stereum
bij pruimen, het uitkomenvan Venturia,sporen op appel- en perenblade-
ren in verband met het tijdstip van bestrijding door spuiten.

4, Wat speciale apparatuur betreft kan gewezen worden op een planten-
kas, waarvan de temperatuur geheel geregeld kan worden en die
speciaal gebouwd is voor het onderzoek van roest op granen.

1.

D. MrcRoBIoLoGrscHE TNSTELLTNGEN MEDE
WERKZAAM TEN DIENSTE VAN LANDBOUW,

VISSCH ERIJ EN NIJV ER HEID.
Àfdeeling voor Algemeene en Toegepaste Microbiologie van het Labo.
ratorium voor de Gezondheidsleer der Gemeentelijke Universiteit van
Àmsterdam.

De Afdeeling voor Algemeene en Toegepaste Microbiologie werd in
7979 aan het Laboratorium voor de Gezondheidsleer toegevoegd.
Directeur: Dr. Ir. T. Y. KtNcme Bolrles. Adres: Mauritskade 57.
TeleÍ. 53532.

1.
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Het w,etenschappelllk onderzoek der laatste vijI jaren had ln de eerste

plaats betrekking op de bacteriologie van water, bodem en levensmid-
delen. Voorts werden stoÍwisselingsproblemen bestudeerd en de kleur-
stof van Pseudomonas fluorescens.

Aan den gang zijn onderzoekingen over de anaërobe omzetting van
zwavel door bacteriën en over de morphologie, physiologie en syste-
matiek der azi)nbacteriën.

Laboratorium voor Microbiologie der Technische Hoogeschool te Delft.

Het Laboratorium voor Microbiologie werd in 1897 aan de toenmalige

Polytechnische School, thans Technische Hoogeschool, toegevoegd'

Adres: Nieuwe Laan 3. TeleÍ.. 1.21. Directeur: Prof. Dr. Ir. A' f.
KluvveR.

Het wetenschappelilk onderzoek der laatste vijI jaren had in het alge-

meen betrekking op vraagstukken betrefÍende de stofwisseling van
uiteenloopende microbensoorten. Hieronder zijn te vermelden: de

ademhaling van SpirilluÍn-soorten, het chemisme der methaangisting,

de oxydatieve dissimilatie van Aspergillus niger, de samenhang van
ademhaling en gisting bij gistsoorten, de analyse en synthese van het
Tibi-consortium, de amylasen van gistsoorten en bacteriën. Voorts
werden waarnemingen verricht over het ontstaan en de constitutie
van eenige bacteriënkleurstoffen, alsmede over de bacteriën, welke
wandstoffen produceeren in suikerhoudende sappen in suikerÍabrieken.

Aan den gang is een uitgebreid onderzoek over de melkzuurgisting
vdn het sap van voeder- en suikerbieten. Het stofwisselingsonderzoek
wordt in verschillende richting voortgezet.

Microbiologische Àfdeeling van het Rijkslandbouwproefstatiorn te

Groningen.

Het Riikslandbouwproefstation voor den Akker- en Weidebouw te

Groningen kwam in 1913 tot stand, door reorganisatie van bestaande

inrichtingen, welke van 1889 dateeren. In 1915 werd aan het Rijksland-

bouwproefstation een afzonderlilke Microbiologische Afdeeling ver-
bonden. Adres: EemskanaalZ..2.1. Telef' 2649. Dkecteur: Dr. F. C.

GeRRerssN.

)

1.

2.

3.

t.

2. Het wetenschappelijk onderzoek der laatste 5 iaren heeft zich in de

eerste plaats bezig gehouden met het microbenleven in den grond, dat
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bil den groei en de voeding der hoogere gewassen een belangrijke rol
speelt. Hiervan zij genoemd: invloed van microben op de stikstofhuis-
houding en den plantengroei; de fosfaatopname van de plant onder
den invloed van het bacteriënleven; reductie van den grond en ziekte-
verschijnselen in de haver; stikstofverliezen tijdens de nitriÍicatie. In
een onderzoek aangaande 'de mangaangebrekziekte, de zg. veenkolo-
niale ziekte, werd aangetoond, dat de verschilnselen slechts gedeeltelilk
op 'direct mangaangebrek berusten, daarnevens door bacterieele aan-
tasting der wortels worden veioorzaakt. voorts werden onderzoekin-
gen verricht over de microbiologische omzettingen, welke zich in den
stalmest afspelen.

In de laatste jaren is op den voorgrond getreden een onderzoek naar
de mogelilkheid om met behulp van schimmelsoorten zooals biiv.
Aspergillus niger vast te stellen, welke hoeveelheden fosfaat, kali of
magnesium uit grondsoorten onder bepaalde voorwaarden kunnen
worden opgenomen. Deze methoden zijn thans zoover uitgewerkt, dat
zij meÍ de reeds lang in gebruik zijnde chemische bepalingswi jzen, wat
kostprijs, snelheid en eenvoudigheid van uitvoering betreft, met succes
in concurrentie kunnen treden.

op technisch-microbiologisch gebied werd medewerking verreend
aan een studie over de voedergistbereiding uit ten deele versuikerd
graanstroo, waardoor de gewone stikstofzouten worden omgezet tot
als veevoeder bruikbaar eiwit met het doel den nijpenden nood aan
veevoeder te helpen verminderen.

van bilzondere apparaturen worden hier slechts vermeld: een inrich-
ting voor het automatisch (eventueel ook steriel) bilvullen van water
in potcultures en een voor kinematographisch opnemen van groeiende
planten,

Rijksinstituut voor chemisch, Microbiologisch en Hydrografisch vis.
scherijonderzoik te Den Helder

Het Rijksinstituut voor chemisch, Illicrobiologisch en Hydrografisch
visscherijonderzoek is in 1916 ontstaan als onderdeel van het Riyks-
instituut voor Visscherijonderzoek, dat een voortzetting vormt van het
in 1902 opgerichte Rijksinstituut voor het onderzoek der Zee. De
oprichting van dit instituut was een rechtstreeksch uitvloeisel van de
Nederlandsche deelneming aan de werkzaamheden van den conseil
Permanent International pour I'Exploration de Ia Mer. Directeur: Ir.
F. ]. LIreenr. Adres: Helden der Zeeplein 3.Telef .2024.

1,

1.
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2. De bemoeiingen van het Rijksinstituut hebben een tweeledig karakter.

Eenerzijds zouden zij verband met het werk van den ,,Conseil Interna-

tional", anderzijds heeft het Instituut in toenemende mate het karakter

van een voorlichtingsdienst gekregen, welke adviezen geeft aan de

ambtelilke visscherij-instanties en aan het visscherijbedrijf.
Van de werkzaamheden der laatste vijf jaren worden hier vermeld

het verzamelen van gegevens omtrent temperatuur en zoutgehalte van

dat deel der Noordzee, dat door den ,,Conseil International" is aange-
twezen; contröle op de bacteriologische zuiverheid van schelpdieren in

de Wadden zeei onderzoek en uitwerken van methoden van conse r-
veering van visch, het geven van voorlichting op dit gebied in den

ruimsten zin,
Een en ander geschiedt in samenwerking met de Visscherijcentrale

en ten deele ook met den Economisch Technologischen Dienst te

Haarlem.

het Riikslandbouwproefstation tet.

t.

Bacteriologische Afdeeling van
Hoorn.

Het Rijkslandbouwproef station
aangewezen voor het verrichten
zuivelbereiding en veevoeding.
Ir. |. vau Bevuum.

te Hoorn is in 1893 opgericht. Het is

van onderzoekingen op het gebied van

Adres: Keern. Telef. 54. Directeur:

2. Het wetenschappelilk onderzoek der vijf laatste jaren heeft betrekking

op bacteriologie van de conserveering van gras door ensileering, med,e

in verband met gevaren voor de kaasbereiding; studie van aromavor-

ming door boteraromabacteriën in zuursels; bacteriologie van de con-

serveering van melk \onder zuurstofdruk; besmetting van melk met

boterzuurbacteriën.

Van de onderzoekingen, welke aan den gang zijn, respectievelijk in de

komende jaren zullen worden geëntameerd, ziin te noemen: propion-

zuurbacteriën in EdamÍrer- efl Goudsche kaas; nagisting in kaas en

studie van de hierbij betrokken bacteriën; invloed van de voedering van

melkvee op de bacteriënflora der melk; aromavorming in boter; studie

van in kaas voorkomende bacteriën met het oog op de kaasrijping;

reuk- en smaakgebreken van kaas.

Het laboratorium heeft de beschikking over een proefboerderij met

kaaslokaal en boterfabriekje.

3.
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6. Micróiologisch Laboratorium van de Directie van de Wieringer.
meer te Kampen.

l. Het Microbiologisch Laboratorium van de Directie van de Wierin-
germeer werd in 1935 ingesteld als voortzetting van het h 1927 opge-
richte Microbiologisch La,boratorium van de Commissie van Advies
in zake landbouwtechnische Aangelegenheden betreffende den Proef-
polder bil Andilk. Aanvankelijk gelegen in den proefpolder bil Andilk,
werd het in l93l overgeplaatst naar de Wieringermeer bij Medenblik,
en in 1940 naar Kampen, in verband met het droogvallen van den
Noord-Oost-Polder.

Het Laboratorium treedt adviseerend op ten nutte van het in cultuur
brengen der Zuiderueegronden. Het is dus een practisch landbouw-
kundig georiënteerde instelling. I\iIen zie hiervoor het Hoofdstuk Land-
bouwwetenschappen, no. 7.

Directeur: Ir. G. W. HanmseN. Adres: Vloeddilk 1. Telef. 506.

Het ingestelde onderzoek concentreerde zich aanvankelijk op de ex-
ploratie en contróle van de ontwikkeling van het microben-leven in de
drooggelegdeZuiderzeepolders, Uit dit onderzoek bleek o.m. de nood-
Takelijkheid de jonge-gronden te enten met wortelknolletjesbacteriën
teneinde een goede ontwikkeling der vlinderbloemige gewassen te ver-
krijgen. Hiertoe werd een uitvoerig onderzoek ingesteld naar de beste
methoden voor het kweeken van groote hoeveelheden van deze bac-
teriën en voor het enten van den grond hiermede. Veel aandacht is
voorts besteed aan het perfectionneeren van de methodiek der micro-
ben-tellingen in den grond en aan het vaststellen van de waarde en de
betrouwbaarheid dezer tellingen. Een nog niet afgesloten onderzoek

heeft betrekking op de oxydatie- en reductieverschijnselen van zwavel
en ijzer en hun verbindingen in marine grond. Hieruit is o.m. voortge-
vloeid een methodisch onderzoek naar een betrouwbare veld-pH-
bepalingsmethode.

Behalve het onder 2. genoemde onderzoek over de oxydatie en reductie
van zwavel en ijzer zijn reeds ver gevorderde onderzoekingen aan den
.gang over humus-ontleding en microbenl.even in den grond, speciaal
de CO2-productie van diverse gronden; het vrij komen van stikstof in
den grond uit de organische verbindingen en de rol der microben
daarbij; de aërobe cellulose-ontleding in den grond.

Nog slechts in het beginstadium zijn de onderzoekingen naar de
anaërobe cellulose-ontleding en naar de werking van spoor-elementen
en groeistoffen op de ontwikkeling der microben in den grond.

3.
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Als bijzondere apparaturen kunnen worden genoemd het pH-bepa-
lings-toestel voor veldwerk (de z.g.,,prik"-pH-electrode), en de ge-
perfectionneerde apparatuur voor de microben,tellingen in den grond
volgens de plaatmethode, met den kogelmolen-homogenisator.

Laboratorium voor Microbiologie der Landbouwhoogeschool te
Wageningen.

Het Laboratorium voor Microbiologie aan de Landbouwhoogeschool
werd in 1918 gesticht, gelijktijdig met de instelling van een leerstoel
voor genoemde wetenschap. In 1922 kwam het huidige gebouw, met
den bouw waarvan einde 1919 was begonnen, gereed. Adres: Hesselink
van Suchtelenweg 4. Telef. 2771. Iily'd. Directeun Dr. Ir. K. T.
WreRrNce.

Het wetenschappeliik onderzoek der laatste vijf jaren had o.m. betrekking
op algemeene onderwerpen alsr bacteriophagie, het leb-enzyme en
bacteriënstofwisseling, o.m. de synthese van azijnzuur. Hiernaast wer-
den onderzoekingen' verricht op het gebied der melkhygiëne, bodem-
bacteriologie en van bacterieziekten bij planten. Veel aandacht werd
geschonken aan gebreksziekten bij planten, waarbij biologische metho-
den werden uitgewerkt voor de bepaling van koper en magnesium in
den grond en in planten.

2.

3. De onderzoekingen over gebreksziekten
in het bijzonder met betrekking tot de
denium. Verder zijn onderzoekingen aan
der kalkstikstof in den bodem en over
gestoomde aardappelèn.

bij planten worden voortgezet,
elementen borium en molyb-
den gang over de omzettingen
ensilage, in het bijzonder van



xI. GEOLOGIE, MINERALOGIE, ERTSKUNDE,
BODEMKUNDE

(Rupporteur: Prof. Dr. L. M. Rutten.)

I. INLEIDING.

Van de elf inrichtingen, waar in Nederland onderzoekingen van geolo-
gischen aard (sensu lato) worden verricht, zijn er niet minder dan acht
(nos. 3, 5-1 1 ) verbonden aan inrichtingen voor Hooger Onderwijs, terwijl
slechts drie (nos. 1,2, 4) zuivere Onderzoek-Laboratoria zijn; deze drie
hebben alle een duidelijke oriëntatie naar de toegepaste wetenschap.

De aard der geologische wetenschappen brengt met zich, dat het onder-
zoek aan alle laboratoria een sterk regionaal cachet heeft; daarnaast wor-
den natuurlijk overal ook vraagstukken van niet-regionalen aard behandeld,
maar die treden overal op den achtergrond. De landen of landstreken,
waarop het onderzoek zich gericht heef.t zíjn ten deele weer bepaald door
het feit, dat het Nederlandsche inrichtingen zijn. Het werk van de Geolo-
gische Stichting (nos. 1,2\ envan het Bodemkundig InstituuÍ. (4, p.p.) is
uit den aard der zaak voor het allergrootste deel op Nederland gericht;
het werk van de Instituten bij het Hooger Onderwijs voor een deel op
Nederland (3, 9) voor een ander deel op Nederlandsch-Indie, omdat bijna
alle directeuren dier instituten voor of tijdens hun loopbaan contact met
Indische problemen hebben gehad (nos.3, 7,8,9, 10 en 11). Voor een

ander deel zijn die landen bepaald door de waardeering, die de directeuren
hebben voor bepaalde landstreken als geschikte objecten voor onder-
zoekingen ten behoeve van dissertaties; immers een zeeÍ groot deel van
het wetenschappelijk werk, dat in deze Hooger-Onderwijs-Instituten wordt
gedaan is het onderzoek dat leidt tot dissertaties der alumni. Dit geldt
speciaal voor de universiteitsinstituten, aangezien er nauwelijks studie-
richtingen binnen de faculteit van wis- en natuurkunde zijn, waarvoor het
maken eener dissertatie een zoo integreerend bestanddeel der studie is als
voor de aankomende geologen.

II. INSTITUTEN.

1. Geologische Stichting, Àfd. Geologische kaart.

1. Dit Instituut is als Geologische Dienst opgericht in l9l8; sedert 1936
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Geologische Stichting, a[d. Geologische Kaart. Adres: Spaarne 17,

Haarlem. Telef. 13373. Directeur: Dr. P. Tescu.

2. De aan dit Instituut verbonden personen hebben zich de laatste vijf
jaren bezig gehouden, en houden zich ook thans bezig, met de voort-
zetting van de geologische karteering I : 25000 en met het op grondslag
daarvan maken van een geologische kaart I : 50000. Daaruit vloeit voort
studie van de gesteldheid der oppervlakte, van den bouw van den

ondergrond, in het kort van de geschiedenis van dit stukle aardkorst.
De studie omvat dus de stratigrafie en de tektoniek van Nederland en

het omgrenzende buitenland, incl. petrologie en palaeontologie (in het
bilzonder mollusken, foraminiferen en ostracoden).

2. Geologische Stichting, afd. Geologisch Bureau voor het Mijngebied.

l. Het Bureau is sedert 1936 onder zijn tegenwoordigen naam werkzaam,
voordien als afzonderlijk ,,Geologisch Bureau der Milnen". Adres:
Akerstraat 86-88, Heerlen. Telef. 3410. Directeur: Pro[. Dr. W. J.

)oNcmnNs.

2. Het Geologisch Bureau voor het Mijngebied houdt zich bezig met de

bestudeering van het Zui'd-Limburgsche Milndistrict en in aansluiting
hieraan met de overige voor Milnbouw in aanmerking komende gebieden

in Nederland, o.a. het gebied van Vlodrop en de Peel. Deze studiën
zijn van palaeontologischen, stratigrafischen, tektonischen en petrolo-
gischen aard. Ook de kool zelf is een onderwerp van onderzoek en wel
petrograÍisch en palaeogeografisch. De basis van al dezeondevoekingen
wordt door het zeer gedetailleerde onderzoek der fossiele planten en

daarnaast der dieren uit het Karboon gevormd.

Ook alle vragen welke betrekking hebben op het Karboon bedek-
kende lagen (dek-terrein) worden bestudeerd en zooals vanzelÍ spreekt
ook de geologie der oppervlakte.

4. Een uitgebreide bibliotheek staat daarvoor ter beschikking; zij ls bil-
zonder rijk aari palaeobotanische literatuur. Voor deze doeleinden is

voorts een zeeÍ groote collectie van materiaal, vooral van Íossiele plan-
ten, aanwezig (Nederland, Engeland, België, Frankrijk, Oostenrijk,
Zwitserland, Duitschland, Polen, Rusland, Turkile, Nederlandsch-
Indie, Egypte en Noord-Amerika). Van speciale apparaten kan een

electrische oven voor bepaling van smelt- en sinterpunten (tot ong.
1800') worden vermeld.
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Laboratorium v(x)r Regionale Bodemkunde, Geologie en Mineralogie
der Landbouwhoogeschool te \Iy''ageningen.

Het Laboratorium werd opgericht in 1902. Adres: Duivendaal 2,

Wageningen. Telef. 2363. Directeur: Prof. Dr. Ir. C. H. Eoeuneru.

Het Laboratorium heeft zich in de afgeloopen jaren allereerst bezig ge-

houden met het tot stand brengen van de grondslagen van een regionale
bodemkunde van Nederland. Deze arbeid zal t.z.t. voortgang moeten

vinden als bodemkarteering van Nederland. Ook de regionale bodem-
kunde van Ned.-Indië vormt een voornaam studieobject van het labo-
ratorium. De bodemkundig geschoolde leerlingen van het laboratorium
vonden een werkkring bij het Bodemkundig Instituut te Buitenzorg,
waarmede het Wageningsche laboratorium de nauwste betrekkingen
onderhoudt.

Van geologische onderwerpen, waaraan in het laboratorium in het

bijzonder aandacht wordt besteed, moet allereerst worden genoemd de

mineralogie der zanden. Over de samenstelling van zanden uit Neder-
land en aangrenzende gebieden zagen reeds talrijke publicaties het

licht. Voorts zijn verschillende kwartair-geologische onderwerpen ten

deele in samenhang met de zandmineralogie in het laboratorium be-

studeerd. Ten slotte vormt de mineralogie van kleien en gronden een

belangrijk onderdeel van het werkprogramma. Ook theoretische vraag-
stukken zooals het verband tusschen kristalstructuur van mineralen en

hun adsorptie-verschijnselen worden bestudeerd.

Het toekomstige werk zal waarschilnlilk de in het bovenstaande ge-

schetste lijnen volgen, Zoo naderen belangrijke onderzoekingen (in
samenwerking met den Technischen Dienst der Domeinen te Gro-
ningen) over de herkomst van het waddenslib hun voltooiing. Eveneens

is er onderzoek gaande over de eigenschappen van kleien, die in de

Nederlandsche kleiindustrie worden verwerkt, in samenhang met het

Rijkskleiproefstation. Voorts is een omvangrijke documentatie groeiende

over de geschiedenis van den Nederlandschen bodem, ten einde op die

wijze het fundament van de regionale bodemkunde van ons land te ver-
stevigen.

Rijkslandbouwproefstation, Bodemkundig Instituut en Bedriifslabora-
torium voor Grondonderzoek te Groningen.

Deze Instituten zijn gevestigd resp. Eemskanaal ZZ. l, Verlengde
Oosterweg 122 en Prof. Van Hallstraat 3 te Groningen' Directeur:
Prof. Dr. O. oe VRIes. Tele[.: Rilkslandbouwproefstation 21535;

Bodemkundig Instituut 25337; Bedrijfslaboratorium 21555.

3.
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Het Rilkslandbouwproefstation kwam, door reor,ganisatie van reeds
sedert 1889 bestaande inrichtingen, in 1913 tot stand; het Bodemkundig
Instituut werd in 1926 ervan afgesplitst en zelfstandig gemaakt, maar
in 1939 $/eer met het Rijkslandbouwproefstation onder één leiding ver-
eenigd. Het Bedrijfslaboratorium werd in 1927 opgericht.

Van onderwerpen, die in de beide eers.tgenoemde instituten bestudeerd
worden en die eenige relatie met den bodem hebben, kunnen genoemd
worden: fosfaat-, kali-, koper-, vochtgehalte van den grond; structuur
van den grond; v/ater-, fosfaat-, stikstof-, kali-, kalk-, magnesium-,
ijzer-, koper- en basen-huishouding van den grond. Uitvoerige opnamen
van de bodemgesteldheid in bepaalde streken van het land, meestal
vergezeld van kaar'teeringen, worden, in opdracht van belanghebben-
den, of in samenwerking met andere Instituten, door de drie instellingen
verricht. Daarbij vinden opnamen van het terrein o.a. door boringen
tot ll-2 en ook wel tot 10-20 m plaats, benevens uitvoerig grond-
onderzoek in het laboratorium, waarbij de vruchtbaarheidstoestand van
den bovengrond en de zwaarte en geaardheid van de daaronder lig-
,gende lagen worden vastgesteld, de waterhuishouding wordt nagegaan
en de gesteldheid van den bodem in verband met den landbouwkundi-
gen toestand en het landbouwkundig gebruik wordt nagegaan.

Het Bedrijfslaboratorium onderzoekt op steeds grootere schaal grond-
monsters op verschillende eigenschappen en geeft op grond van dit
onderzoek adviezen aan land- en tuinbouw. Hoe groot het aantal
monsters is, kan daaruit blilken, dat van 1940-1941 35752 monsters
werden onderzocht.

Alle drie genoemde laboratoria hebben een uitgebreide verzameling van
grondmonsters..

Laboratorium v(x)r Delfstofkunde der Technische Hoogeschool te
Delft.

Het Laboratorium is gevestigd in het ,,Gebouw voor Mi;nbouwkunde",
Mijnbouwstraat20 te Delft. Telef. 1980 en 1981. Directeur: ProÍ. Ir.
J. A. GnurrERrNK.

Het Laboratorium kan geacht worden íe zijn opgericht in 1864, toen
Dr. H. Vocel-slNc benoemd werd ,tot hoogleeraar, o.a. in de Minera-
Iogie en Geologie aan de op I luli van dat jaar geopende Polytechnische
School.

2. Het wetenschappelijke speurwerk bleef beperkt tot onderzoek van
kristallen met Röntgenstralen door Dr. Ir. W. F. oe |oNc.

4.

5,
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Daar het wetenschappelijk personeel geheel in beslag werd genomen
door het onderwijs, zal ook in de volgende jaren van speurwerk slechts
in beperkte mate sprake kunnen zijn. Dr. oe ]oNc zet zijn werk voort.

Aanwezig is als overigens weinig verbreid instrument een Röntgen-
spektrograaf volgens W. F. oe ]oNc en ]. Bourvrau (retigraaf), met
hulp waarvan reciproke kristalnetten onvervormd gefotografeerd kun-
nen worden.

Laboratorium voor Ertskunde der Technische Hoogeschool te Delft.
Het Laboratorium is gevestigd in het ,,Gebouw voor Milnbouwkunde",
Mijnbouwstraat 20 te Delft. Telef. 1980 en 19g1. Directeur: prof. Ir.
H. F. GRorlror1s.

Het laboratorium is opgericht ín 1912, maar heeft het modern erts-
geologisch onderzoek aangevat in 1920.

Het werk in het laboratorium stelt zich nog geen concreet doel voor
oogen: de ertsgeologie is nog een betrekkelijk jong vak en in hoofd-
zaak bestaat het werk in het verzamelen van gegevens omtrent de
meest verschillende ertsen over de geheele aarde verspreid. Er wordt
verder naar gestreefd een zoo nauw mogell,k verband te leggen tus-
schen ertskunde en petrografie.

4. De apparatuur van het laboratorium bestaat uit microscopen voor
doorvallend en opvallend llcht.

6.

1.

2.

2.
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Laboratorium voor Geologie en Palaeontologie der Technische Hooge.
school te Delft.

Het Laboratorium is gevestigd in het ,,Gebouw voor Mi]nbouwkunde",
Mijnbouwstraat 20 te Delft. Telef. 1980 en 19g1. Directeurr prof. Dr.
I. H. F. U.nnecRovr. Voor datum oprichting zie boven sub. 5.

Het laboratorium is ingesteld op werkzaamheden voor het onderwijs.
Een wetenschappelijk werkprogramma is er niet en wetenschappeliyk
onderzoek wordt slechts gedaan voor zoover tijd en omstandigheden
zulks toelaten en naarmate materiaal daartoe toevallig ter beschikking
komt. Eenige collectie tertiaire koralen van oost-In die ziin in de a[ge-
loopen jaren bewerkt, terwijl andere eerlang aan de beurt zullen
komen.

Geologisch Instituut der Gemeentelijke universiteit te Àmsterdam.

Het Instituut is gevestigd Nieuwe Prinsengracht 130 te Amsterdam.
Telef. 53523. Directeur: Prof. Dr. H. A. Bnouwen.
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Het Instituut is opgericht in 1910 en bevindt zich sedert 193t1 in het

tegenwoordige gebouw.

Het wetenschappelijk werk der laatste víjÍ jaren omvat:
Geologische expeditie naar de Kleine Soenda-eilanden' Zeven der

deelnemers zijn sindsdien op dit onderzoek gepromoveerd. De resul-

taten worden gepubliceerd in ,,Geological Expedition to the Lesser

Sunda Islands under Leadership oÍ H. À. BRouweR".

Geologisch veldwerk in Spanje, Italië en Zweden, door candidaten
en doctorandi in de geologie, welk werk thans, als gevolg van de

internationale verhoudingen, geen voortgang kan vinden. Verschillen-
de doctorandi ziin op onderzoekingen in deze gebieden gepromoveerd.

Onderzoek van ertsen, Íossielen en gesteenten en theoretisch geo-

physisch werk (diepe aardbevingen).
Onderzoek van fossielen, voornamelijk uit Nederlandsch-Indië.

Toekomstig onderzoek zal in de eerste plaats bestaan uit de hervatting

van het geologisch veldwerk in het buitenland, zoo spoedig dit mogelilk

is. Verder de voortzetting der in gang ziinde onderzoekingen.

Als bijzondere apparatuur kan een spectrograaI worden vermeld.

Laboratorium verbonden aan het Rijksmuseum van Geologie en Mine'
ralogie te Leiden.

Het Laboratorium is gevestigd Garenmarkt 1b. Telef.26261. Direc-
teur: Pro[. Df. B.G. Escnen.

Het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie werd in 1877 aÍge-

splitst van het Rijksmuseum voor Natuurlilke Historie. In ziin tegen-

woordigen vorm is het Laboratorium op 10 Februari 1933 geopend.

Op mineralogisch-petrografisch gebied wordt optisch en chemisch ge-

werkt. Door de assistente van het chemisch-petrografische laborato-
rium werden 3 analyses van mineralen en 180 analyses van gesteenten

uitgevoerd. Het optische werk bestaat in het detennineeren van ge-

steenten met het polarisatie-microskoop, waarbij soms van de in,tegratie-

tafel, voorts van de theodoliet-objecttafel volgens FrooRow wordt
gebruik gemaakt. Kristalmetingen worden uitgevoerd met een theodoliet-
goniometer volgens TrRPsrnn.

Op palaeontologisch gebi,ed ziin het
tertiair van Nederlandsch-Indië en de

Nederland, die speciale objecten van
de zoogenaamde Klein-foraminiferen

vooral de ForaminiÍeren uit het
zoogdieren uit het Kwartair van

onderzoek vormen. Zoowel voor
ats voor de Groot-foraminiferen

3.
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zijn standaard collecties gevormd. Door het geregeld bezoeken van
ontgravingen in Nederland kon gedurende de laatste jaren een rijk
materiaal van kwartaire zoogdieren bileengebracht worden. Hiervan
zijn de herten reeds bewerkt, terwijl een onderzoek van runderen en
zwijnen aan den gang is. Andere palaeontologische onderzoekingen be-
treffen de groote collectie fossielen uit het Perm en de Trias van Timor,
door de Snellius-expeditie verzameld, tertiaire Mollusken en Echiniden
uit verschillende deelen van Nederlandsch-lndië alsmede cretacische
en tertiaire haaientanden uit Limburg.

Voorts is er een Laboratorium voor Experimenteele Geologie aan-
wezig, waar de invloed van stroomend water, golven en wind op het
transport van sedimenten kan worden bestudeerd, en andere proeven
gedaan zijn, Ten laatste heeft in het laboratorium de uitwerking der
veldwaarnemingen plaats van de doctorandi in de Geologie, waarvan
de meesten promoveeren op terreinwerk in de Bergamasker Alpen en
de Appenijnen.

De meeste der bovengenoemde onderzoekingen zullen in de toekomst
vermoedelilk worden voortgezet.

In het Laboratorium voor Experimenteele Geologie is een pompinstallatie
aanwezig, met behulp waarvan men water uit een diep reservoir via
een hoog reservoir met drukregelaar en via meetinrichtingen door een
stroomgoot van 18 m lengte en een doorsnede van 50 X 50 cm of door
een bassin van 4 X 6 m kan laten stroomen. In het bassin is een golf-
inrichting yan I m lengte aangebracht. Boven de stroomgoot kunnen
ijzeren kappen worden aangebracht, waardoor deze goot als wind.
tunnel dienst kan doen, aangedreven door een exhauster.

Aangezien de combinatie van windtunnel en watergoot de eerste
hier te lande was, werden er door den Dienst der Zuiderzeewerken
proeven in uitgevoerd over de opwaaiing van water en over den golf-
oploop op verschillende dilkprofielen; beide in verband met den aan te
leggen Noord-Oost Polder. Deze proeven hebben geleid tot den bouw
van een veel grootere soortgelijke inrichting te Delft.

In het laboratorium is gehuisvest het Ned. Instituut voor wetenschap-
pelilk Ond,erzoek van Edelsteenen en Paarlen, waarvan de heer

|. Bot-maN directeur is. Het onderzoekt tegen betaling edelsteenen voor
derden en determineert edelsteenen, beide tegen vastgesteld tarief,
waarbii certificaten van echtheid worden uitgereikt. Dit vindt nog niet
plaats met betrekking tot paarlen, omdat er nog geen erkende een-
voudige methode bestaat, waarmede uitgemaakt kan worden, of een
parel natuurlilk of gecultiveerd is.

5.
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10. Geologisch Instituut en Kristallografisch Instituut der Rijks-Univer-
siteit te Groningen.

l. Het Instituut is gevestigd Melkweg I te Groningen. Telef. 26535.
Directeuren: Prof. Dr. P. TeRpsrRa en Dr. Pn. H, KueNeN.

ln 1877 werd in Groningen het Mineralogisch-Geologisch Instituut
opgericht, dat in 1901 in het ook nu nog bewoonde gebouw werd
ondergebracht. ln 1934 had de splitsing in een Geologisch- en Kristal-
lografisch Instituut plaats.

2. Prof. Dr. P. TeRpsrRA, van het Kristallografisch Instituut, heeft zich
bezig gehouden met goniometrie en structuuronderzoek van kristallen,
in hoofdzaak kunstmatige.

Dr. Pu. H. KurNBN, van het Geologisch Instituut, heeft aan de resul-
taten der SNel-uus-diepzeeëxpeCitie en aanverwante problemen ge-

werkt, en heeft eenige experimenteel-geologische onderwerpen be-
handeld.

11. Mineralogisch.Geologisch Instituut der Rijks-Universiteit te Utrecht.

1. Het Instituut is gevestigd Oude Gracht 320 te Utrecht. Telef. llll2.
Directeur: Prof. Dr. L. M. R. Rurre,N. Het Instituut is opgericht in
1879 en sedert September 1929 ondergebracht in het tegenwoordige
gebouw.

2. Wat d,e Mineralogie betreft hebben er in het Instituut goniometrische
en physische kristalonderzoekingen plaats, terwijl er sedert kort ook
een Röntgen-installatie voor kristalonderzoek gebruikt kan worden.
Van optisch-petrografischen aard zijn onderzoekingen aan gesteenten,
die voor een deel door de doctorandi in hun dissertatiegebieden zijn
verzameld, voor een ander deel afkomstig zijn uit collecties, die in
Nederlandsch-Indië en op West-Indische eilanden zijn verzameld.

Palaeontologische onderzoekingen in het Instituut hebben weer in
,de allereerste plaats betrekking op materiaal, dat door doctorandi in
hun dissertatiegebieden is verzameld; daarnaast heeft er veel foramini-
ferenonderzoek plaats.

Er zijn twee gebieden, u/aar in de laatste vijf jaar de studenten het
veldwerk voor hunne dissertaties hebben verricht; in westelijk Yugo-
slavië en in Cuba. In samenhang met het feit, dat er veel materiaal uit
West-Indië onderzocht wordt, is er sedert jaren gewerkt aan een

kartotheek van fossielen uit West-Indië.
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Verwacht mag $rorden, dat, zoodra lffeer normale toestanden zijn in-
getreden, de ac,tiviteit van het Instituut zich opnieuw zal richten naar
Yugoslavië en \Mest-Indië.

Naast de gewone instrumenten, die in eed modern mineralogisc,h-
geologisch instituut aanwezig behooren te zija,, beschikt men over een
spàckograaf, met behulp sraarvan één der alumni het voorkomen van
zeldzaae elemeàten in gesteeaten van Nederlandsch-Indie heefq na-
gegaan.

"Ír..1 ,- l

tl



XII. 'GEOPHYSICA

(Rupporteur: Prof. Dr. F. A. Vening Meinesz.)

I. INLEIDING.

De beoefening der Geophysica in Nederland draagt duidelilk de sporen
van de historische ontwikkeling dezer nog jonge wetenschap hier te lande.
Zooals bekend omvat zij de Meteorologie en Klimatologie, de Oceanografie,
de Physica der vaste aarde en de Toegepaste Geophysica, waaronder de
opsporing van delfstoffen door middel van physische methoden verstaan
wordt. De twee eerstgenoemde takken, van iets ouderen datum dan de
andere, vinden hun beoefening in het Meteorologisch Instituut, gesticht in
1854 en thans gevestigd in De Bilt, alwaar ook reeds geruimen tijd seis-
mologische en magnetische waarnemingen verricht worden; dochter-insti-
tuten bevinden zich in Amsterdam en Rotterdam. De beoefening der
Gravimetrie is in Nederland langs anderen weg tot stand gekomen. In den
aanvang dezer eeuw nam de Rijkscommissie voor Graadmeting en Water-
passing de uitvoering \rafl zwaartekrachtsmetingen in Nederland ter hand,
oorspronkelijk echter uitsluitend met het doel langs dezen weg den vorm
der geoïde te bepalen. Tildens de uitvoering hiervan kwam de geophysische

zijde, het verkrijgen van gegevens omtrent den ondergrond en in het

algemeen gesproken omtrent de massaverdeeling in de aarde meer op den

voorgrond en dit was nog sterker het geval toen sinds 1923 d,it, onderzoek
door de Commissie ook op zee werd aangevat. Het behoeft hier niet in
herinnering gebracht te worden hoe dit laatste onderzoek door de óamen-
werking met de Kon. Marine werd mogelilk gemaakt, die hiervoor groote
onderzeebootreizen uitvoerde. Zoo bleef de beoefening van dezen tak der
Geophysica met de daaraan verbonden theoretische studies in handen van
de genoemde commissie, sedert 1938 Rijkscommissie voor Geodesie ge-

naamd.

De Toegepaste Geophysica, de opsporing van delfstoffen met physische

hulpmiddelen, werd in Nederland in hoofdzaak door verschillende daarbil
geïnteresseerde maatschappijen beoeÍend, waarvan op de aliereerste plaats

de Bataafsche Petroleum Mil te noemen is. Bil de groote ontwikkeling
dezer techniek met het daaraan ten grondslag liggende theoretisch onder-
zoek in de laatste jaren heeft de overeenkomstige tak van dienst dezer

maatschappij een groote uitbreiding verkregen. Men vindt in dit verslag



2tt

een beknopte mededeeling van de door dien dienst uitgevoerde weten-
schappelijke onderzoekingen. Daarnaast mag eenig opsporingswerk met
electrische methoden (weerstandmethoden) vermeld worden, dat voor
eenige jaren door de N.v. Àvando Acguiro in Limburg werd verricht.
benevens ander opsporingswerk in dezelfde provincie, in hoofdzaak met
gravimetrische methoden, dat door Prof. Dr. J. J. A. MereL voor zijn
studenten aan de Afd. Miynbouwkunde der T.H. werd georganiseerd.
Belangrijk is de nieuwe thans in gang zijnde gedetailleerde gru.,rimetrische
opneming van Nederland, die door de Rijkscommissie voor Geodesie in
samenwerking met de B. P. M. wordt uitgevoerd, ben,evens de nog meer
gedetailleerde gravimetrische opmeting van z-Limburg en de peel, die
onder leiding van Dr. L. u. on srrreR wordt verricht voor een thans opge-
richten Geologischen Dienst der Staatsmijnen; de leiding van den laatst-
genoemden dienst is aan Mr. Dr. w. À. J. M. vaN warBRscHoor vAN
osR GRacsr (adres: Eeuwige Laan 36, Bergen N.-H., Telef. 2r9g) toe-
vertrouwd.

_ Tenslotte moge hier vermeld worden, dat in 1942 het Meteorologisch
Instituut een herhaling van de magnetische opmeting van Nederland zal
ter hand nemen. Dit zal een welkome aanvuiling geven van het zwaarte-
krachtsonderzoek en er de geophysische en georogische interpretatie ge-
makkelijker en vollediger van maken.

Hierachter vindt men verslagen van het Meteorologisch Instituut te De
Bilt, de Rijkscommissie voor Geodesie en van den Geophysischen staf van
de B. P. M.

II. INSTITUTEN.

Nederlandsch Meteorologisch Instituut.

Het Nederlandsch Meteorologisch Instituut werd opgericht in l g54 en
verkreeg daarbil het praedicaat ,,Koninkliik". Het vras tot 1g96 ge-
vestigd te utrecht en werd op 1 Januari lggz verplaatst naar De Bilt.
Hoofddirecteurr Dr. H. G. caNr.rEcrETER, Telef. 2go4r, utrecht.

De werkzaamheden van het Instituut zijn verdeeld over 5 afdee-
lingen, die elk staan onder leiding van een Directeur of Adj.-Directeur.
De algemeene leiding berust bij den Hoofddirecteur. Deze is tevens
chef der Ie Afdeeling, welke de administratie, het beheer der biblio-
theek, van het Laboratorium en de instrumentmakersrverkplaats en
van de instrumentenverzameling omvat. Het toezicht op de buiten-
stations behoort tot de taak der IIIde afdeeling (Klimatologie).

Tot de Ie Afdeeling behoort ook de bestudeering der onwe€Ís- efl
optische verschijnselen, enz. en de instandhouding van het corps vrij-

1.

1.
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willige waarnemers, dat zich voor deze waarnemingen beschikbaar

stelt. Deze waarnemingen worden regelmatig bewerkt en gepubliceerd

in de jaarpublicatie ,,Onweders, optische verschijnselen, enz"', welke

serie reeds 59 deelen telt.Deze Ie Afdeeling houdt zich ook bezig met

dagelilksche metingen der zonnestraling in internationaal verband.

2. Het verdere wetenschappelilk werk van het Instituut wordt in hoofd-

zaak verricht in de Afdeelingen ,,Weerdienst en Luchtvaartmeteoro-

logie",,,Klimatologie",,,Maritieme Meteorologie en Oceanografie"'

,,Àu.d-ugnetisme en Seismologie" vertegenwoordigende resp. IIe, IIIe,

IVe en Ve Afdeelingen'

A. Werkzaantheden der IIde Afdeeling.

Statistische bewerking der loodsballonwaarnemingen tot vaststelling

van den gemiddeld heerschenden hoogtewind boven De Bilt. Een ge-

Iilke bewerking van het materiaal van loodsballonwaarnemingen van

Reykjavik en Angmagssalik gedurende het Internationaal Pooljaar

1932-1933. Vaststelling der gemiddelde waarden der temperatuur en

vochtigheid der atmosfeer in de niveau's tot 5 km hoogte'

Studies over methoden ter bewerking van verschillende aerologische

gegevens en van diverse theoretische aerologische problemen. Bewer-

[i.rg ,un het materiaal van m,eteorologische waarnemingen tijdens de

Karakoroem-expedities van Dr. Pn. C. VIssBR.

Experimenteele onderzoekingen betreffende de temperatuurverhou-

dingen in de onderste luchtlagen in verband met mistvorming boven

slooten en lage weilanden, en verder betreffende de temperaturen in

de oppervlaktelaag en de diepere lagen in vijvers bij bevriezing.Deze

laatste onderzoekin gen ziin nog niet afgesloten en gepubliceerd. Voor

praktisch gebruik bij het probleem der mistprognose werd een diagram

geconstrueerd.
De duur van den tijdelijken stilstand van den weerdienst wordt benut

voor studies op het gebied der synoptische meteorologie in verband

met onweerselectriciteit, frontogenese, frontolyse en de dymanica van

fronten, het occludeeren van depressies en het ontstaan van stabiele

en onstabiele golven in guasi-stationnaire fronten'
Een luchtvaartklimatologie van Nederland naar waarnemingen op

de Nederlandsche vliegvelden naar internationale richtlijnen is in

bewerking.

B. Werkzaamheden

In de laatste jaren

der IIIde Afdeeling.

heeft het wetenschappelilk werk dezer afdeeling
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voor een groot deel bestaan in bewerking en publicatie van het klima-
tologische waarnemingsmateriaal en wel over het klimaat van Neder-
landsch West-Indië; het klimaat van Nederland (a. Verdamping,
b. Zonneschijn en bewolking, c. Vochtigheid, d. Mist, e. Luchttempe-
ratuur); tijdelijke en plaatselijke verschillen in den neerslag. (Deze
beschouwingen zijn hoofdzakelilk gebaseerd op waarnemingen uit
Nederl. Oost-Indie.)

ln 1935 is in samenwerking met het Instituut door het Provinciaal
Waterleidingbedrijf van Noordholland te Bennebroek een serie ver-
gelijkende waarnemingen begonnen van een normaal opgestelden
regenmeter met een standaardregenmeter ter hoogte van het maaiveld.
ln 1939 zijn door het Instituut ook dergelijke regenmeters geplaatst te
Vlissingen en Bennebroek, met de bedoeling om den invloed van den
wind bil regenwaarnemingen vast te stellen. De voorloopige bewer-
kingen der uitkomsten zijn gepubliceerd in de buitenlandsche en bin-
nenlandsche literatuur.

Gedurende de periode 1935-1940 werden de waarnemingen, 'die

worden verricht ten behoeve van den waarschuwingsdienst voor aard-
appelziekte, dienstbaar gemaakt aan een voortgezet onderzoek betref-
fende het verband tusschen het optreden der ziekte en de v/eers-
gesteldheid.

Sedert 1937 worden op ongeveer 15 plaatsen in Nederland waar-
nemingen gedaan met dicht bii den grond opgestelde minimum-
thermometers om gegevens le yetzamelen betreffende de plaatselijke
verschillen in het optreden van nachtvorst. In hetzelfde jaar is op ver-
zoek van het Rijkslandbouwproefs.tation te Groningen een bewerking
ter hand genomen van de te Groningen verrichte waarnemingeil oÍr1-

trent de grondtemperatuur. t
Naar aanleiding van de in 1940 begonnen besprekingen met het

Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland is in 1941 een uit-
gebreid meteorologisch instrumentarium opgesteld in het duinterrein
onder Castricum op het terrein, waar door het P.W.N . een 4-tal groote
lysimeters is opgesteld. De contröle op en de bewerking van de meteo-'
rologische waarnemingen berust bij het Instituut. Zij moeten dienen
om op den duur tezamen met de lysimeterwaarnemingen de bijzonder-
heden van den kringloop van het water: neer§lag, dauw, verdamping
en drainage vast te stellen. Een speciaal verdampingsonderzoek is in
voorbereiding.

Sedert 1936 is door uitbreiding van het aantal windmeterstations
een onderzoek ter hand genomen betreffende de plaatsehlke verschil-
len van de windsnelheid in Nederland. Dit onderzoek kan nog niet als
algesloten worden beschouwd.
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Het werk voor de seizoensverwachtingen wordt voortgezet door
het vaststellen van de correlatie-coëfficiënten voor den neerslag in
Nederland en de temperatuur te De Bilt met een groot aantal andere
weerelementen en het berekenen van regressievergelilkingen voor
maandgemiddelden over het tijdvak l90l-1939 en wel voor 3:maands-
gemiddelden, telkens met één maand opschuiving.

De eerste berekeningen voor regressievergelijkingen voor maand-
gemiddelden zijn voltooid. In deze richting zal het werk in de tmkomst
worden uitgebreid.

C. Werkzaamheden der IVde Afdeeling.

Voortgegaan werd met het samenstellen 
- 

uit de talrijke wààr-
nemingen door de Nederlandsche Scheepvaart sinds 1854 verricht en

in de meteorologische journalen het Instituut toegezonden 
- 

van
atlassen met oceanografische en meteorologische gegevens, vormende
op zichzelf een ,,Klimatologie der Oceanen", ten behoeve der Meteo-
rologie, Scheepvaart en Luchtvaart. Na de vroeger uitgegeven atlassen
van den Atlantischen en Indischen Oceaan, kwam in 1935136 gereed een

dergelilke atlas van de ,,Chineesche Zeeën", terwijl een atlas van de

,,Zeeën rond Australië" onderhanden is.

Voorts werd het bovengenoemd waarnemingsmateriaal, d.w.z. alle
meteorologische waarnemingen van Nederlandsche schepen uit de
jaren 1854 tot 1938, gebracht op ponskaarten van het PoweRs-systeem
(in totaal rondT millioen kaarten), ten einde het bewerken van wààr-
nemingen tot atlassen, in het algemeen de beantwoording van vragen
op klimatologisch gebied met betrekking tot de oceanen, aanmerkelijk
te vergemakkelilken.

Als bilzondere bewerking zag het licht ,,Statistieken omtrent
typhonen" (1938).

Werkzaamheden der Vde Afdeeling.

Seismologie.
Doorloopend worden registraties verricht met twee horizontaal-

seismografen en een vertikaalseismograaf met magnetische demping

en galvanometrische registreering volgens GRllrzlN, een astatische

horizontaalseismograaf volgens WlecneRr (M : 200 kg) en een

paar horizontaalslingers van BoscH (M - 25 kg). De registraties

worden regelmatig bewerkt en de ligging der haarden bepaald. De
resultaten verschilnen jaarlijks in de publi.catie ,,Seismische Regi-

strierungen in De Bilt".

D.

a.
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b. Aardmagnetisme.
Regelmatig worden absolute bepalingen uitgevoerd van de decli-

natie en de horizontale intensiteit met den magnetischen theodoliet
van DovrR en van de inclinatie met den aardinductor van ToepnnR.
Verder variatiebepalingen met twee stellen instrumenten volgens
La Coun, een .gevoelig stel met intermitteerend licht, een minder
gevoelig stel met permanente verlichting. Bovendien is een instru-
ment voor snelregistreering volgens Ao. Scnmlor in gebruik. In den
Ioop van 1938 werden de registreerinstrumenten van De Bilt naar
Witteveen in Dtente overgebracht. Deze verhuizing was noodzake-
lijk geworden door de steeds voortschrijdende electrificatie van de
spoorwegen. Te De Bilt bleef één stel registreerinstrumenten werk-
zaam.

Gedeeltelilk werden reeds onder 2. de plannen voor de toekomst ver-
meld. Hier mag nog bovendien genoemd worden h,et deelnemen aan
l,ret georganiseerd onderzoek der atmosfeer boven ons werelddeel met
radiosondes, eventueel ook h,et vestigen van een radiosondestation in
onze bezittingen in West-Indië. Hiermede moet gewàcht worden tot
bij herstel van normale omstandigheden de plannen ,voor een dergelilke
organisatie verwezenlijkt zullen kunnen worden.

Voor de IVde Afdeeling mag nog vermeld worden dat het in de
bedoeling ligt om met het samenstellen van atlassen van gedeelten van
den stillen oceaan 

- 
mgf name daar, waar vele Nederlandsche waar-

nemingen beschikbaar zi)n (aan te vullen met buitenlandsche gegevens)

- 
voolt te gaan tot het mogelijk zal blilken door volledige internationale

samenwerking een klimatologischen atlas van dien oceaan in zijn geheel
het hcht te ,doen zien; in principe was hiertoe reeds op het Fourth
Pacific Science Congress te Batavia in 1929 besloten. voorts bestaan
sinds jaren wenschen om in de toekomst het arbeidsveld, dat zich tot
nu toe tot het oppervlak .der oceanen beperkte 

- 'rvaartoe de Neder-
landsche Zeevaart reeds 80 jaren hare medewerking verleende 

- 
uit

te breiden tot waarnemingen in de bovenlucht eenerzijds en tot de
wetenschappelilke oceanografie anderzijds.

Voor de Vde Afdeeling ís nog te vermelden, dat in 7942 een mag-
netische opmeting van Nederland zal ter hand genomen worden. Een
dergelijke opmeting werd reeds vroeger door Dr. VaN RrlcxrvoRSSEL
uitgevoerd, doch de nieuwe toestellen laten thans een grootere rèuw-
keurigheid toe en ook zijn veranderingen mogelijk. De stations zuilen
op 20 à 30 km afstand gelegd worden.

en 5. Hiervoor mag verwezen worden naar een in bewerking zijnde4.
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heruitgave van de publicatie 1a van de serie ,,Mededeelingen en Ver-
handelingen" getiteld,,Het Koninklilk Meteorolo,gisch Instituut, Orga-
nisatie en Inrichting". De aanwezige seismologische en magnetische
instrumenten zijn onder 2. Vde Afdeeling vermeld.

Rijkscommissie voor Geodesie.

Bil Kon. Besluit van 20 Februari 1879 werd de Riikscommissie voor
Graadmeting en Waterpassing opgericht, waarvan de naam bil Kon.
Besluit van 5 Octobgr 1937 in Rijkscommissie voor Geodesie werd
gewijzigd. Voorzitter der Commissie is Prof. Dr. F. A. VeNINc
MerNnsz, Potgieterlaan 5, Amersfoort (Telef. 3700), die de leiding
heeÍt van den geophysischen arbeid der Commissie; secretaris der
Commissie is Prof. Ir. W. ScneRmeRuoRN, Kanaalweg 4, Delft (Telef.
1980), aan welk adres het secretariaat der Commissie is gevestigd.

In de jaren 1936-1941 werden de volgende expedities met onderzee-
booten ten behoeve van gravimetrisch onderzoek op zee uitgevoerd:
1937 Hr. Ms. O 16, Den Hetrder-Washington-Lissabon, 93 stations,
1937 Hr. Ms. O 12, Curagao-Den Helder, 22 stations,
1938 Hr. Ms. O 13, naar het eind van het Kanaal, 7 stations,
1939 Hr. Ms. O 19, Noordzee, 1 station.

Gedurende de drie laatste rei.zen werden ook waarnemingen der
scheeps- en golfbewegingen op verschillende diepten uitgevoerd. PIan-
nen voor nieuwe expedities konden door de politieke spanning niet tot
uitvoering komen.

Sinds 1936 is de gedetailleerde zwaartekrachtsopmeting van Neder-
Iand met een stationsafstand van 4 à 8 km ter hand genomen. In de
oostelijke en noordelijke provincies is dit reeds door de B. P. M. ver-
richt, zoodat deze niet meer in het programma van de Commissie be-
hoefden te worden opgenomen. Aan het eind van l94l bleef. nog een

deel van het Gooi, de N.-Hollandsche en Friesche eilanden, de Zeeuw.
sche en Z,-Hollandsche eilanden benevens het Westen van Noord-
Brabant te doen over.

Sinds 1938 is de constructie van een tot op I :2.000.000ste nauw-
keurigen tijdmeter ter hand genomen ten einde de chronometers bii het

zwaartekrachtsonderzoek op zee te vervangen. Hierbij werd de hulp
van Prof. Dr. ZeRNIxE ingeroepen, die een model maakte waarin voor
de gangcontröle van stemvorken gebruik gemaakt wordt. De proeven

duren nog voort en vinden thans in het Physische Laboratorium van
de Rilks-Universiteit te Utrecht plaats.

In de jaren 1936-1939 werden tafels .roor de isostatische reductie

2.
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volgens het systeem van AIRv berekend, doch op regionalen grondslag
op de basis van de methode van Vrruwo MetNesz.

In verband met een correctie, welke nog aan de resultaten der slinger-
waarnemingen op zee bleek te moeten worden aangebracht, werd in
1937 een onderzoek opgevat van de bewegingen, die een ondergedoken
onderzeeboot ondergaat; dit onderzoek heeft tot nu toe de bestaande
theorie betrefÍende de golfbeweging bevestigd.

In gang is thans nog het bovenvermelde gedetailleerde zwaartekrachts-
onderzoek van Nederland, benevens de prbeven betreffende den stem-
vorktijdmeter. Een studie is gaande betreffende de door de topografie
en haar isostatische,compensatie teweeggebrachte geoideafwijkingen
en de daaruit volgende zwaartekrachtSafwilkingen. Verder is de inter-
pretatie van het geheele op zee verkregen zwaartekrachtsmateriaal in
bewerking, waarbi; studies behooren aangaande de wijze waarop
isostasie voor de groote vormingen aan de aardoppervlakte verwezenlilkt
is, zooals bij continentsranden, bij oceanische ,eilanden en voor onder-
zeesche verheffingen, in gebieden waar orogenese gaande is, zooals
Oost- en West-Indië, voor oceanische bekkens enz. Ook is nog het
probleem van convlctiestroomen in de aarde in studie, b.enevens dat der
vervormingsmogelilkheden der aardkorst in verband met de strooken
van negatieve anomalieën in Oost- en West-Indië en de proeven op
dit gebied van KurNeN.

Op geophy5i5gh gebied bezit de Commissie een vierslinger-SrnRNecx-
toestel (SrUcxnarn) en een DennoRces-reversie-slingertoestel voor de
zwaartekrachtsbepaling te land, benevens een drieslingertoestel voor
onderzoek ter zee volgens de methode van VeNtNG Merunsz. Dit toestel
is thans voorzien van een toestel bevattende twee langBeriodieke slingers
ter bepaling der horizontale versnellingen, zooals dat naar aanleiding
der proeven in 1938 in definitieven vorm is gereed te komen.

Geophysische Staf der BataaÍsche Petroleum Maatschappij.

De Geophysische Staf van de B.P.M. staat onder leiding van Dr.
H. M. E. ScuURrrllNN. Adresr Carel van Bylandtlaan 30, Den Haag.
Telef.: loc. 180080, interloc. R.R.

Studies zijn verricht over den invloed van zon en maan op de zwaarte-
kracht; deze invloed werd berekend en was zoo klein, dat er voorloopig
voor onze geophysische metingen geen rekening mede gehouden be-
hoefde te worden. Verder over den invloed van de beweging van het
ophangpunt van een gravimeter. Over dit BRowNr-effect werd een
klein rapport gemaakt, en gevonden dat het tijdsgemiddelde van het

4.
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effect van de verticale versnelling van het ophangpunt nul is, maar van
de horizontale versnellingen niet, zoodat deze laatste wellicht in som-
mige gevallen (zooals metingen op zee) in rekening gebracht moeten
worden. Het z.g. groundroll-probleem in de toegepaste seismiek werd
onderzocht en filter-berekening gemaakt voor seismische apparaten,
mede in verband met dit groundroll-probleem.

Gasanalyse van koolwaters.toÍfen voor bodemgasonderzoek werd ver-
richt met een apparaat dat zoo was ingericht, dat drukverandering door
verbranding werd gemeten. Is alleen methaan aanwezig, dan treedt
geen drukverandering op; zijn er hoogere koolwaterstoffen aanwezig,
dan wel. In de practijk was men nog niet voldaan, omdat waarschijnlijk
zeer kleine hoeveelheden nog onbekende bodemgassen mede verbran-
den. De nauwkeurigheid was groot genoeg.

Verder hield men zich bezig met de berekening van gradiënt en
anomalie van theoretische en werkelilke profielen en de samenstelling van
nomogrammen voor berekening der isostatische correcties in profielen.
Er is een begin gemaakt met de berekening van, voor de practijk van
belang zijnde maar geïdealiseerde, tectonische profielen. Deze zotden
eventueel voor de veldmenschen samengevoegd en gebundeld kunnen
worden. Eveneens werden berekend enkele werkelijke profielen, b.v.
een profiel dwars door Zuid-Sumatra. Daaruit bleek, dat voor dit pro-
fiel overeenstemming tusschen waargenomen en berekende anomalie te
verkrijgen was, als wij in rekening brengen de regionale isostatische
correctie volgens VeNINc MetNesz en in aanmerking nemen zijn golÍ-
theorie, uitgaande van het groote gravimetrische minimum ten W. van
Sumatra. Hiermede werd ook de negatieve anomalie op het uit basement
bestaande Banka qualitatief verklaard.

Vele model- en veldproeven voor bodemonderzoek werden met elec-
trischen gelijkstroom genomen, waaruit bleek dat er zich moeilijkheden
voordoen bij de interpretatie, zoodra het een drie- o[ meer-lagen-pro-
bleem is. Het aantal onbekenden is dan te groot en dikwiyls is voor het
eind van de gemeten kromme de nauvrkeurigheid niet al te groot (fout
van 5-10 7o), zoodat, al is een horizon te bepalen, dit toch geen
resultaat geeft dat betrouwbaar is. De nauwkeurigheid is niet op te
voeren door inhomogeniteit van de bovenste lagen.

De radiogolven zijn niet te gebruiken, omdat de absorptie te groot is.
De kleinste absorptie is bij de grootste golflengte, maar dan is het richt-
effect het kleinste en het oplossend vermogen eveneens.

Verder werd een onderzoek ingesteld naar theoretische óntwikkeling
van ísostatische hypothesen, naar thermische opsporingsmethoden en
naar de ontwikkeling van de RatNeow-torsiebalans met zeer korte
eigenperiode ( gradiënt-meter ).



XIU. GEOMORPHOLOGIE
(Rupporteur: P.o[. Dr. K. Oestreich.)

I. INLEIDING.

De Geomorfologie bestudeert, uitgaande van de bestaande vormen,
waarin de landoppervlakte zich vertoont, het ontstaan en de ontwikkeling
der landschapsvormen, ja, zij is de eigenlijke wetenschap van het landschap.
In den kring harer beoefenaren is het begrip ,,landschap" voor het eerst in
de wetenschap ingevoerd en methodisch toegepast, Daaruit volgt, dat ze
de detailvormen van het landoppervlak, de op de landoppervlakte werkende
krachten en daardoor veroorzaakte processen niet op zich zelf., maar in hun
onderling verband en in hun beteekenis voor het tot stand komen van het
tegenwoordige ,,landschap" bestudeert, zooals de medicus vormen en pro-
cessen van en in en op het menschelijk lichaam bestudeert, om tot een vol-
ledig kennen van het menschenlichaam te komen.

Natuurlijk moet de geomorfoloog min of meer een volledige kennis van
de uitkomsten der ,,naburige" - 

voor hem naburige, maar natuurlijkerwijze
even zelfstandige en uitgebreide 

- 
117s1sn5ghappen bezitten, zooals van de

Klimatologie met Meteorologie, Geologie met Mineralogie en Petrologie, de
Geodesi,e, de Bodemkunde, om de belangrijkste tà noeinen, terwijl hij met
bepaalde richtingen, b.v. in de Plantkunde, eveneens vertrouwd moet zijn.

Door het synthetische karakter van zijn landschaps-bestudeering is zijn
werk nuttig of zelfs onmisbaar voor verschillende naburige wetenschappen,
wat vooral in een zekere werkgemeenschap met de Geologie tot uiting komt.

Een meer speciale werkmethode heeft de Geomorfologie als haar eigen
bezit ontwikkeld in de studie der rivierterrassen en der vlakten, een nieuwe
wijze de landoppervlakte, en daarmede de aardoppervlakte te beschouwen
en te bestudeeren, en practisch gesproken te karteeren. Het resultaat. dezer
methode is o,a. eeir nieuwe terminologie, die in de termen begrip en ont-
staanswijze, eventueel ook ouderdom, beter gezegd leeftijd, der het land-
schap samenstellende vormen vastlegt en die onmisbaar gebleken is b.v.
voor de moderne Geologie met haar toepassingen zooals de Bodemkuhde
en zelfs de Ertskunde.

Het vak Geomorfologie werd in Nederland pas ingevoerd door de oprich-
ting van een leerstoel vereenigd met den leerstoel in de Physische Aardrijks-
kunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in 1908. Het onderricht aldaar
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gegeven richtte zich in de eerste -+ 12 iaar hoofdzakelijk tot aanstaande
leeraren, die zich voor het'examen M.O. Aardrijkskunde voorbereidden en
die daardoor een goed begrip van de taak der moderne Geografie ontvingen.
Slechts weinig studenten durfden het aan, de Geografie als studievak te
kiezen, omdat er geen mogelijkheid was dit vak in het kader van de toen-
tertijd geldende Hooger Onderwijs-Wet te bestudeeren en omdat het weinig
vooruitzicht op een maatschappelijke betrekking bood. Des te,meer moeten

de enkele beoefenaren dezer wetenschap, die in dien tijd gestudeerd hebben,

gewaardeerd worden, wier proefschriften dan ook wegens de breed geziene

en onverv/achte resultaten de opmerkzaamheid in binnen- en buitenland
getrokken hebben.

Het nieuwe Academisch Statuut van l92l opende wel de mogelijkheid
de Physische Geografie academisch te bestudeeren en ook een onderwijs-
bevoegdheid te verwerven, maar de Geomorfologie is daar als hoofdvak
niet genoem d. Zi1 figureert daar alleen als keuzevak van de Wis- en
Natuurkundige Faculteit en wordt ook bil wijze van uitzondering dan wel
eens door een student in de Geologie of een student in de Sociale Geografie
volgens het examenrooster der Vereenigde Faculteiten der Wis- en Na-
tuurkunde en der Letteren en Wijsbegeerte gekozen. \

Het doel van de oprichting van den leerstoel in de Physische Aardrijks-
kunde was toen, in 1908, het bevorderen van het physisch-geografisch
onderzoek der Nederlandsche Tropische gewesten, vooral van de Geomor-
fologie dier landen. Van dit streven is weinig of niets gerealiseerd, zeer
tegen de wenschen van schrijver dezes. Weliswaar heeft de Topografische
Dienst van Nederlandsch Oost-Indië de medewerking van een physischen
geograaf en meer speciaal van een geomorfoloog gewaardeerd, wat blijkt
uit het Íeit, dat sedert meer.dan 20 jaren deze Dienst een geomorfoloog
of geomorfologisch georiënteerden physisch-geograaf als burgerlijk ambte-
naar, tegenwoordig als chef der Afdeeling Geografie, aan zich verbonden
heeft. Tot nu toe hebben daar drie geografen gewerkt, allen leerlingen van
het Geografisch Instituut te Utrecht; terwijl in een tusschentijdsche periode,
toen geen dergelilke ambtenaar aangewezen was, een majoor van den

Dienst, die eveneens gedurende twee jaren de opleiding aan hetzelfde Insti-
tuut genoten had, de taak van den geograaf heeft overgenomen.

Omdat er echter geen gelegenheid was, de doctorandi in de Physische
Geografi'e hun wetenschappelijke sporen in de Koloniën te laten verwerven,
werden ze, omdat zelf.-zien en veldwerk, ja zelfs nauwkeurig karteerings-
werk voor de opleiding noodig is, gewezen op de problemen, die zich in de
betrekkelilk gemakkelilk toegankelijke en zonder te groote finantieele offers
te bereiken gebieden in de nabijheid bevinden, b.v. in de Duitsche Middel-
gebergten, maar ook in het hooggebergte, b.v. in de Pyreneeën.

Zoo is uit het werk van de ,aan het Geografisch Instituut opgeleiden
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reeds een aantal proefschriften gegroeid, dat nog grooter had kunnen zijn,
wanneer ook voor geografische studenten de mogelijkheid had bestaan,
door de overheidsdiensten verzameld materiaal te bewerken, of wanneer
zij door deze diensten aan het werk gezet hadden kunnen worden. Ter
illustratie van deze mijne opvatting diene het [eit, dat een dissertatie over
de Geomorfologie van de Leks,treek den grondslag heeft geleverd voor de
geologische karteering,van het Hollandsch-Utrechtsche laagland door
's Rilks Geologischen Dienst.

Pas in 1935 is ook aan de Universiteit van Ams.terdam door de benoe-
ming van twee privaatdocenten, later lectoren, het onderwijs in de Geomor-
fologie ingericht en met grooten ijver ter hand genomen. Het spreekt wel
van zelf., dat het verschijnen van de eerste geomorfologische dissertatie
daar nog moet worden tegemoetgezien.

II. INSTITUTEN.

1. Geographisch Instituut der Rijks-Universiteit te Utrecht.

l. Adres: DriÍt 21. Telef. lll01. Directeur: Prof. Dr. K. OesrRercH.
Het Instituut werd opgericht in 1908/09.

2. De tijdsomstandigheden maakten het onmogelilk om, als in jaren te-
voren, geomorphologisch onderzoek in het groot op een bepaald
buitenlandsch gebied toe te passen. Door verschillende excursies werd
een onderzoek van de rivierterrassen van Zuid-Limburg voorbereid,
en werd een onderdeel daarvan door een leerling van het Instituut ter
hand genomen. Verder moet genoemd worden een studie over nieuwe,
d.w.z. tot nog toe onopgemerkt gebleven vormen van periglaciale,
resp. sub§laciale detailvormen van den zandbodem in den z.g. fluvio-
glacialen mantel volgens de Geologische Kaart. De Conservator bij de

Geologie, Dr. Tn. RavrN, hield er zich mee bezig, de vlaktetrap en de

rivierafleidingen in de Sjoemadija in Servië te bestudeeren en in kaart
te brengen. De Cevennen, dus Plateau Central, de Dinarische Karst
en het N.O.-Servische heuvel- en middelgebergteland zijn de voor-
naamste arbeidsvelden der tegenwoordige en vroegere leerlingen van
het Instituut geworden, terwijl ook algemeene onderwerpen, resp.
vraagstukken van algemeen-systematische beteekenis in verschillende
publicaties behandeld werden.

In den tijd waarovei dit hler bericht wordt, viel ook het Internatio-
naal-Congres voor Geographie, ter voorbereiding waarvan K. Oesr-
RErcH en M"j. I. B. L. Hot. opdrachten op geomorphologisch gebied
op zich namen.
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Zooals gezegd werd zijn onderzoekingen over den terrasbouw van
Zuid-Limburg aan den gang, die niet alleen betrekking hebben op de
terrassen en in die terrassen vastgelegde ontwikkeling van het Maas-
,dal, maar tevens de bestudeering inhouden van de ontwikkeling van
den Nederlandschen bodem in verband met de algemeene epirogene-
tische ontwikkeling van N.W. Europa.

Geographisch Seminarium der Gemeentelijke Llniversiteit te
Àmsterdam.

Met de benoeming der lectoren Dr. |. P. BaxxeR voor Algem. Physische
Geografie (incl. de Geomorfologie) en Dr. G. L. Smtr SIeINGA voor
Geomorfologie en Physische Geologie op 29 Nov. 1939, deed de vorm-
leer van de aardkorst haar intrede aan de Universiteit van Amsterdam.
Tusschen beide docenten kwam een taakverdeeling tot stand, waarbil
eerstgenoemde zijn colleges en practica geeft op het Geografisch
Seminarium aan de Oude Manhuispoort 4,Telef.,45771, terwijl laatst-
genoemde deze werkzaamheden op het Geologisch Instituut, Nieuwe
Prinsengracht 130, Telef. 53523, vervult. Directeur van het Semina-
rium is Prof. Dr. H. N. mn VesN.

In aansluiting op vroeger morfologisch onderzoek in den Morvan
(Centraal Frankrijk) , verscheen als publicatie No. 3 van het Geografisch
Seminarium dezer Universiteit, een analyse van de morphotectonische
en hydrografische evolutie van het bekken van Autun. Dit onderzoek
vormt een onderdeel van het grootere vraagstuk, hoe de ontwikkeling
der rivierstelsels tusschen Loire en Sa6ne-Rhöne door tektonische be-
wegingen werden beïnvloed.

Door den inmiddels ingetreden oorlogstoestand moest het voorge-
nomen verdere terreinonderzoek tijdelilk worden afgebroken. Dit
leidde er mede toe, dat meer theoretische vraagstukken, betrekking
hebbende op riviererosie, in bewerking werden genomen.

Op het Geologisch Instituut der Amsterdamsche Universiteit, hield
men zich meer bepaaldelilk bezig met de studie van de morfologie der
continenten en oceanen in het algemeen en meer in het bijzonder van
den zeebodem in den Ned.-Indischen archipel, mede in verband met
het zwaartekrachtsveld, en verder met de studie van de morfologische
beteekenis der watervallen en watervallijnen.

3. De onderzoekingen over bovengenoemde onderwerpen worden, in het.
bi;zonder wat Ned.-Indië betreft, voortgezet.



XIV. GEODESIE
(Rupporteur: Prof. J. M. Tienstra.)

Het gebied van de Geodesie en daarmee verwanLe vakken wordt ter-
wille van het overzicht hier gesplitst in:

a. Instrumentenleer,
b. Landmeetkunde in engeren zin,
c. Waarnemingsrekening,
d. Fotogrammetrie,
e. Astrogeodesie,
f. Cartografie,

S. Practisch Rekenen,
h. Hoogere Geodesie.

a. In het Geodesiegebouw te Delft, Kanaalweg 4 (Directeur: prof. Ir.
w. scHeRiuERHoRN, Telef. 1980), is een uitgebreide verzameling land-
meetkundige instrumenten aanwezig. Deze verzameling bevat zoowel
de modernste als ook de minder moderne instrumenten. Er zijn ook een
aantal van de meest gebruikte ouderwetsche toestellen in opgenomen.
Deverzameling behoort aan de Technische Hoogeschool. Ir. w. scHen-
MERHoRN maakt van de constructie, de fabricatie, het onderzoek, het
gebruik, de justeering en de keuring studie. De verzameling wordt
geregeld, speciaal met moderne instrumenten aangevuld.

b. Met de studie van d,e Landmeetkunde in engeren zin houd,en zich ver-
schillende practische beoefenaren bezig.De resultaten vindt men meest
in tijdschriften (Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde, con-
gresverslagen van de Nederlandsche Landmeetkundige Federatie en
diverse buitenlandsche tiidschriften). Een moderne bildrage op clit ge,
bied wordt geleverd door de ,,Handleiding voor de Technische werk-
zaamheden bij het Kadaster", uitgegeven door'het Departement van
Financiën. Deze handleiding wijkt sterk a[ van hetgeen vroeger op dit
gebied in ons land bestond en thans nog in het buitenland bestaat. uit
theoretisch oogpunt is deze handleiding interessant door de toepas-
sing die hier van de waarnemingsleer is gemaakt.

c' Met de toepassing van de foutentheorie en de methode der kleinste
kwadraten op de landmeetkunde houdt speciaal J. M. TISNSTRA zich
bezig. Door uitbreiding van de mathematische techniek van de methode
der kleinste kwadraten werd een dieper doordringen in de problemen
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der Landmeetkuncle mogelilk. Bil vereffeningen kan met meer fouten-
bronnen rekening worden gehouden, terwijl het nauwkeurigheids-
onderzoek erdoor werd bevorderd. Voor de ontwikkeling van de

theorie wordt gebruik gemaakt van de symboliek van de ,,Kern-index"
methode van ). A. Scnourex.
Op het gebied van Fotogrammetrie speciaal toegepast op de Landmeet-

kunde (Luchtfotogrammetrie) is in het Geodesiegebouw te Delft een

zeer uitgebreide collectie instrumenten aanwezig (stereoplanigtaaf.,

autograaf, onthoekingsapparaat, radiultrungulator, multiplex, stereo-

comparator etc.). Zii behooren voor het meerendeel aan het Depar-
tement van Waterstaat. De Fotogr.ammetrie is het speciale studiegebied
van W. ScueRrur,RnoRN en zijn medewerkers. In den laatsten tijd is
men begonnen met het in kaartbrengen van opstanden en doorsneden

van historische gebouwen (nabil-fotogrammetrie).
Astrogeodesie. R. Roelors houdt zich bezíg met de bestudeering en

ontwikkeling van de methoden der astronomische plaats- en azimuths-

bepaling, voorzoover ïan belang voor de Geodesi,e. Voor het opnemen

van tijdseinen is in de verzameling van het Laboratorium voor Geo-
desie een moderne ondulator aanwezig. In de laatste jareir werden
proeven genómen met het prisma-astrolabium en werd een grondige
studie gemaakt van d,e wijze, waarop in de practische Landmeetkunde
azimuthsbepalingen met behulp van Polaris kunnen worden gedaan.

Het Laboratorium voor Geodesie beschikt over een eenvoudige ver-
zameling van historische zoowel als moderne kaarten en atlassen, ten

behoeve van het onderwijs in de Landmeetkunde.
F. HaRrru«, R. Rorlons en f. M. TIrnsrRe houden zichbezig met de

bestudeering en de ontwikkeling van rekenmethoden speciaal voor
Iandmeetkundig werk, Bestudeerd worden het gebruik van reken-
machine, het grafische rekenen. De toepassingen hiervan liggen meest

op het gebied van de trigonometrische berekeningen.
De hoofdstukken der hoogere Geodesie, waarove! hier gerapporteerd
wordt, betreffen de leer der kaartprojecties, speciaal voor wat betreft
de toepassing in de Geodesie en de theorieën omtrent de b,erekeningen

van geodetisch werk op de aardellipsoïde. Door f. M. TteNsrRA wor-
den nasporingen verricht in het nagelaten werk van CH. M. Scnols,
wiens werk op dit gebied in vergetelheid dreigt te raken. Dit zou
jammer zijn, omdat door dezen geleerde 60 iaar geleden theorieën zijn
opgesteld, die thans voor en na herontdekt worden en nu eerst in de

moderne literatuur verschilnen.

Onder de grootere werken op geodetisch gebied moet vermeld worden
de nieuwe nauwkeurigheidswaterpassing in Nederland, die onder leiding

Í.

g.
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van Prof. Ir. w. scneRmeRnoRN door den Meetdienst van deir Riyks-
waterstaat wordt uitgevoerd.'De waterpassing zelf is gereed, de bereke-
ning en vereffening is in bewerking. In het land zijn op daarvoor geschikte
plaatsen ondergrondsche merken aangebracht,.die voor de toekomst dit
nieuwe waterpasnet moeten bewaren. Aan de behandeling van de wasr-
nemingsuitkomsten is een studie van de geschiedenis van het Amsterdam-
sche Peil verbonden, die nog niet is afgesloten. De uitkomsten van de
nieuwe en de vorige nauwkeurigheidswaterpassing geven door verge-
lijking van identieke merken geleg.enheid tot beschouwingen 

. 
over bodem-

beweging.
N.B. voor d9 werkzaamheden van het Laboratorium voor Geodesie

aan de Landbouwhoogeschool te Wagenin gen zie men het rapport over
de Landbouwwetenschappen, No. 6.

t5



XV. ÀSTRONOMIE

(Rapporteur: Prof. Dr. l.H. Oort.)

I. INLEIDING.

Er bestaat een productieve werkverdeeling tusschen de vier voornaamste

sterrekundige Instituten in Nederland. Het Amsterdamsche Sterrekundig

Instituut houdt zich in hoofdzaak bezig met de bestudeering van ster-spectra

en de theorie van het ontstaan der FReuNHoFER-lijnen; de utrechtsche

Sterrewacht is in de te beschouwen periode vrijwel geheel gericht geweest

op de studie der Zon; de onderzoekingen op het KAprevN-Laboratorium

te Groningen hebben de traditie van ziirr grooten oprichter getrouw, den

bouw van het sterrenstelsel tot doel. In Leiden worden meerdere takken

van de Astronomie naast elkaar beoeÍend, waaronder: fotometrie Vàfl v€f-

anderlijke zoowel als van gewone sterren; positie-bepalingen van steuen,

Kleine Planeten, enz.; bepaling van eigen-bewegingen; metingen van

dubbelsterren; theorie van de structuur der sterren; onderzoekingen over

bouw en dynamica van het Melkwegstelsel, en onderzoek van extra-

galactische nevels.

Van heel bilzondere beteekenis is de samenwerking met buitenlandsche

sterrewachten. InteÍnationale samenwerking is in alle landen, voor vriiwel

alle wetenschappehlke instellingen .van belang, maar er is vermoedelilk geen

ander voorbeeld waar haar rol zóó direct en sprekend is als bil de Sterre-

kunde in Nederland. Het volgende overzichtje moge den omvang dezer

samenwerking - 
voor zoover zii het werk der laatste vijl jaren betreft -

in het licht stellen.

De Leidsche Sterrewacht heeft sedert 1923 een overeenkomst met de

Sterrewacht van de Zuid-AÍrikaansche Unie te |ohannesburg, volgens

welke overeenkomst Leidsche waarnemers het recht verkregen met de

:nstrumenten der Unie Sterrewag waar te nemen. Vrijwel zonder onder-

breking hebben sindsdien Leidsche waarnemers in Johannesburg platen

cpgenomen, die in Leiden bewerkt werden. Ook thans nog, nu de Leidsche

Sterrewacht in |ohannesburg een eigen afdeeling met een eigen kijker

bezit, wordt daarnaast een geregeld en waardevol gebruik gemaakt van de

kijkers der Unie Sterrewag. ]ohannesburg is de belangrijkste levensbron

voor de Leidsche Sterrewacht geworden, echter is zij niet de eenige.
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Voor de bepallng van eigen-bewegingen in de Plejaden-streek werd van
de medewerking van niet minder dan 11 andere observatoria gebruik ge-
maakt. De Íotografische metingen van dubbelsterren berusten geheel op
materiaal opgenomen met de vier groote visueele refractoren van Potsdam,
de Unie Sterrewag in ]ohannesburg en de LIcr en YrRres-Sterrewachten
in Amerika, terwijl voor het onderzoek van (o Centauri een uniek stel
platen met den aan de Yale-Sterrewacht te New Haven, Conn. toebe-
hoorenden grooten fotografischen refractor in ]ohannesburg opgenomen
werden. De groote reflectoren van de Mouxr WtlsoN-Sterrewacht lever-
den materiaal voor drie andere Leidsche programma's. Een aantal platen
van het ,1gygl-programma werden nog genomen met den 69-inch reflector
van de PrRxrNs-Sterrewacht in Ohio. Tenslotte is voor het nader onder-
zoek van te Leiden bestudeerde veranderlilke sterren herhaaldelilk een ruim
gebruik gemaakt van het enorme platen-museum der HaRvaRo-Sterrewacht.

Van het in Leiden verzamelde materiaal hebben op hun beurt weer
andere sterrewachten kunnen profiteeren. Zoo heeÍt Prof. RysKa op de
sterrewacht te Lwów 267 Zuid-Afrikaansche platen in bruikleen van de
Leidsche Sterrewacht voor de bewerking der hierop voorkomende v€r-
anderlijke sterren, terwijl een dergelilk materiaal in bruikleen is afgestaan
aan Prof. Dr. var'i Hoon te Leuven. Aan dezen laatste werd eveneens
materiaal voor ster-tellingswerk in bruikleen gegeven. Door den Leidschen
waarnemer in Johannesburg werden ook herhaaldelijk platen opgenomen
ten dienste van de op de Unie Sterrewag uitgevoerde onderzoekingen van
Kleine Planeten, en ten slotte verleent de Leidsche Sterrewacht geregeld
medewerking aan het door de Yale-Sterrewacht opgezette programma ter
verbetering van ster-posities met behulp van Kleine Planeten.

Ook de andere sterrekundige Instituten hebben het belangrijkste deel
van hun waarnemingsmateriaal, Amsterdam en Groningen zelfs het ge-
heele, te danken aan buitenlandsche sterrewachten. De in Amsterdam ge-
meten spèctra werden allen door Prof. Dr. PaNNexoer opgenomen met
den grooten spiegel van de Sterrewacht in Victoria, British Columbia, de
in Utrecht samengestelde groote atlas van het zonnespectrum berust op
met een grooten zonnekilker van de MouNr WllsoN-Sterrewacht opge-
nomen platen, terwijl de platen die op het Groningsch Laboratorium uitge-
meten worden ter bepaling van helderheden in de Selected Areas opge-
nomen zijr, op de HeRveRo-Sterrewacht. De in Groningen gedane metingen
doen weer dienst voor een catalogus van spectra en helderheden, die door
de Hamburger Sterrewacht uitgegeven wordt.

Deze vruchtbare samenwerking is mogelijk gemaakt door vele reizeo.
van Nederlandsche astronomen en door de onschatbare gastvrijheid die
zij steeds weer op buitenlandsche observatoria ondervonden.
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II. INSTITUTEN.

1. Sterrenkundig Instituut der Gemeenteliike Llniversiteit te Amsterdam.

1. Opgericht 1921. Directeur: vacant.

2. Het werk heeft zich hoofdzakelilk op twee gebieden bewogen: de studie

van het sterrenstelsel, en het onderzoek van spectra'

Tot het eerste onderzoek behoort een studie van de dichtheidsver-

d.eeling in de ons om,ringende gedeelten van het Melkwegstelsel door

middel van een theoretische discussie van diverse Durchmusterung-
catalogi. Nog in gang is een onderzoek, op grond van dezelfde catalogi,

van de verdeeling der dichtstbijgelegen absorbeerende interstellaire

wolken. Eveneens behoort hiertoe een onderzoek van de helderheids-

verdeeling in den Melkweg met behulp van extrafocale fotografische
platen, voor dit doel te Heidelberg en Lembang (|ava) opgenomen.

Het onderzoek der ster-spectra te Amsterdam was deels theoretisch,

deels practisch. Theoretische studiën omvatten werk over de FRaUN-

HoFER-liinen, over SraRx-effect van waterstof in A-sterren, etz. Het
voornaamste werk in de laatste jaren is de uitmeting en bestudeering
van spectra van sterren van verschillende typen, welke in 1929 doot
Prof. PnNneKoEK opgenomen werden met den grooten reflector van de

Sterrewacht in Victoria, British Columbia. Het doel is nauwkeurige

waarden voor de sterkte (aequivalentbreedte) van de spectraallijnen af te

leiden, vooral bij d,e sterren van lag,ere temperatuur (F-, G-, K-type),
waar door de dichte opeenhooping de talrijke lilnen elkaar het meest

storen.
Door gebruik te maken van de voor amateurs bes,temde TIleNus-

Sterrewacht op de Zeevaartschool, en den 15-cm telescoop aldaar met

een kwartsspectrograaf van het Zeerraalt-Laboratorium te verbinden' is

het personeel van het Instituut in staat ster-spectra op te nemen , zii het
ook op zeer bescheiden schaal.

4. Twee speciale instrumenten werden geconstrueerd om de afleiding van

de aequivalentbreedten der spectraallijnen te bekorten. Het eene, de

intensig,raaf, dient om uit de door den Mot-l-Íotometer van het Instituut
geregistreerde curven de ware intensiteitskromme van het spectrum te
teekenen; het andere, de profielversmaller, dient om de lijnen zoo te
versmallen dat samengestelde lijnen gemakkelilker in hun componenten
ontbonden worden. Beide instrumenten zijn doeltreffend gebleken.

2. Sterrenkundig Laboratorium Kapteyn der Rijks-Universiteit te
Groningen.

1. Het Laboratorium werd opgericht in 1896 en is gevestigd Academie-
plein 7. Directeur: Prof. Dr. P. |. vnN Rnr1N. Telef. 26555.
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Gedurende de laaiste jaren werden aan het KepreyN-Laboratorium de
fotografische helderheden bepaald der sterren helderder dan de mag-
nitude 13 in een gedeelte van de noordelijke,,Selected Areas". De'
spectraalklasse dezer sterren wordt aan de sterrenwacht te Hamburg
door Pr.o[. A. ScnwnssMANN waargenomen. Een gedeelte van de resul-
taten der waarnemingen is gepubliceerd in de deelen I en II van de
,,Bergedorfer Spektral Durchmusterung". Het geheele werk zal in vijf
deelen gepubliceerd worden. Op grond van de waarnemingen van deze
,,Durchmusterung" werd de dichtheidsverdeeling der sterren in de
richting loodrecht op den Melkweg afgeleid voor elke spectr,aalklasse
aÍzonderlijk. De verdere theoretische onderzoekjngen die aan het Labo-
ratorium worden uitgevoerd hebben betrekking op de lichtkrachtwet
der sterren, op de verdeeling van de densiteiten der sterren en van de
interstellaire materie in de ruimte en de bewegingen van de sterren, in
het bijzonder die van de spectraalklasse B.

Het Laboratorium heeÍt de beschikklng over een spiegeltelescoop met
een middellijn van 55 cm, waaraan een spectrograaf met kleine dis-
persie kan worden verbonden, een microfotometer ter bepaling van
fotografische helderheden, een Zetss-stereocomparator en eenige in-
strumenten ter bepaling van de eigenbewegingen der sterren. Binnen-
kort zal het instrumentarium worden verrijkt met een zelfregistreeren-
den microfotometer, waarmede spectra op platen van 28 X 28 cm kun-
nen worden geregistreerd.

Sterrewacht der Rijks.Universiteit te Leiden.

Gesticht in 1633; het tegenwoordige gebouw is in 1861 gebouwd;
sinds 1938 bezit de Sterrewacht ook eèn filiaal-afdeeling in |ohannes-
burg, gevestigd op het terr,ein van de Unie Sterrewag aldaar,
Adres: Kaiserstraat 57. Dhecteur: Prof. Dr. EINIR HsRrzspRuNc,
Telef. 20260.

2. Het wetenschappelijke werk der vijÍ laatste jaren omvat de volgende
gebiedenr

a. Onderzoek van veranderlilke sterren.
Door de Leidsche waarnemers in |ohannesburg worden sinds

1923 geregeld platen opgenomen .díe sterren tot de 16de fotogra-
Íische magnitude toonen en groote velden aan den hemel bestrijken.
Deze platen worden min o[ meer systematisch doorzocht rrëër ver-
anderlijke sterren, waarvan dan tevens de licht-variatie vrij Dàuw-
keurig bepaald wordt. Het ligt in de bedöeling op den duur den

4,

3.
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geheelen zuidelijken Melkweg en verscheidene streken daarbuiten
in dit onderzoek te betrekken, welk onderzoek niet alleen van be-

lang is voor de bestudeering der veranderlilke sterren zelf doch

ook voor het inzicht in de structuur van het Melkwegstelsel.
In Leiden zoowel als in het |ohannesburgsche station zijn ook

verscheidene veranderlijke sterren met veel grooter precisie dan

in dit groote plan doenlilk is, waargenomen, bijv. eclips-verander-

lijken waarvan de baan een goed merkbare excentriciteit heeft, en

waarin door de getijde-krachten een draaiing van de apsidenliju

teweeggebracht wordt, welke op haar beurt weer een inzicht in

de inwendige structuur der sterren verschaft.
Een bijzondere plaats neemt ook het onderzoek van verander-

lijke sterren in z.g. bolvormige sterrenhoopen in; onderzocht '*'er-
den de sterrenhoopen «r Centauri en Messier 5.

Fotometrie van niet-veranderlijke sterren.
Het werk omvatte nauwkeurige helderheidsbepalingen van hel-

dere sterren in de buurt van de noordpool, en bepaling van helder-

heden en kleuren van sterren in de sterrenhoopen h en 7 Persei.

Positie-bepalingen.
De grootere waarnemingsprogramma's omvatten de bepaling van

rechte-klimming en declinatie van zwakke sterren in de omgeving

van de ecliptica en van nauwe dubbelsterren, met behulp van den

meridiaancirkel. Met behulp van een speciaal daarvoor gecon-

strueerd z.g. azimuth-instrument vrerden vanaI een waarnemings-
post bij den aeguator, in Kenya, metingen verricht die ten doel

hadden het nog steeds zeer gebrekkige fundamentaal-systeem der

ster-declinaties te verbeteren. Naast meer incidenteele waar-
nemingen werden verder met den meridiaancirkel en den foto-
grafischen kijker te Leiden waarnemingen van Kleine Planeten ge-

daan in medewerking aan een internationaal plan ter verbetering
van de fundamenteele ster-posities.
Dubbelsterren.

Hoewel ook visueele metingen gedaan ziin heeÍt het dubbelster-
werk te Leiden zich toch in hoofdzaak geconcentreerd op groote

aantallen fotografische metingen, allen berustend op in het buiten-

land opgenomen platen. Hiermee werd een tot dusver ongekende

nauwkeurigheid bereikt. Van een aantal dubbelsterren werden
nieuwe banen afgeleid.
Eigen-bewegingen in de Plejadenstreek.

Uit op een elf-tal verschillende sterrewachten opgenomen platen

werden voor een groot aantal sterren buitengewoon nauwkeurige

bewegingen bepaald.

d.

e.



3,

4.

23t

Í. Theorie van pulseerende sterren
Sedert verscheidene jaren worden onderzoekingen gedaan be-

treffende het mechanisme van de pulsaties bil veranderlijke sterren
van het d Cephei- en RR Lyrae-type. In het bijzonder is onder-
zocht de beteekenis der boventonen bij deze trillingen en zíin deze

in verband gebracht met de veel langere secundaire perioden die in
verscheidene RR Lyrae-sterren gevonden worden.

g. Structuur en dynamica van het Melkwegstelsel.
Naast onderzoekingen over eenige speciale onderdeelen der stel-

laire statistiek, o.a. betreffende de gemiddelde parallaxen van
zwakke sterren, de snelheidsverdeeling dezer sterren en de dyna-
mica van ons sterrenstelsel, werden samenvattende studies gemaakt

over de algemeene structuur van het Melkwegstelsel.
Verder werden in |ohannesburg platen opgenomen voor ster-

tellingen en het onderzoek van z.g, donkere nevels; deze worden
thans te Leuven bewerkt.

h. Extra-galactischenevels.
Van een aantal heldere nevels werd de lichtverdeeling in detail

onderzocht op in Amerika voor dat doel opgenomen platen, terwijl
een begin werd gemaakt met berekeningen over de dynamica van
eenige dezer stelsels.

i. Variatie van licht-intensiteit en kleur bil den uitersten zonsrand.
Voor dit doel werden waarnemingen verricht tildens de zons-

verduistering van luni 1936 bil den Kaukasus, welke waardevolle
resultaten opleverden voor de kleur van den uitersten rand der zon'

De plannen voor de toekomst ziin in hoofdzaak voortzetting en uit-
breiding der boven geschetste onderzoekingen, waarvan de meeste van
langen d:uur ziin.

Bil de bilzondere apparatuur zijn de volgende instrumenten te ver-
melden: Een dubbele kilker, opgesteld in |ohannesburg, bestaande uit
twee identieke fotografische kijkers van 40 cm opening en 229 cm

brandpuntsafstand, benevens een visueele volgkilker (dit instrument is,

met een ,,endowment"-fonds, door de RocxenrlleR Foundation aan de

Leidsche Sterrewacht geschonken); een fotografische kijker van 34 cm

opening en 524. cm brandpuntsafstand; een dubbele kilker, bestaande
uit twee identieke fotografische kilkers van 10 cm opening en 52 cm

brandpuntsafstand en een visueele volgkilker (de plaathouders in
dezen kilker kunnen automatisch bewogen worden, zoodat de ster-
beeldjes uitgespreid kunnen worden over oppervlakjes van een wille-
keurige grootte tot I X I mm); een visueele kijker van27 cm opening
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en 380 cm brandpuntsafstand; een visueele kijker van l5 cm opening
en240 cm brandpuntsafstand; meridiaancirkel, opening 16 cm, brand-
puntsafstand 250 cm, twee cirkels van 100 cm doorsnede; azimuth-
instrument van 10 cm opening en 100 cm brandpuntsafstand; zenith-
telescoop van 9 cm opening en 104 cm brandpuntsafstand.

Een spiegeltelescoop van 45 cm is in constructie. De monteering is
geheel gereed en opgesteld.

Behalve deze kilkers beschikt de Sterrewacht over een aantal klei-
nere kilkers, universaalinstrumenten, chronometers en verscheidene
meetinstrumenten, waaronder drie instrumenten voor de nauwkeurige
bepaling van posities van sterren op fotografische platen (twee hier-
van hebben een lange micrometerschroef; een is in bruikleen van de
CRnLseeRc-Stichting ), twee thermo-electrische,,Scsrlr-fotometers" ter
bepaling van de zwarting en grootte van fotografische ster-beeldjes,
één visueele z.g. HenrmANN-fotometer ter bepaling van de fotografische
zwarting, een z.g. blink-apparaat voor het ontdekken van veranderlijke
sterren en een groote registreerphotometer, waarin platen tot een
formaat van 20 X 20 cm g,emeten kunnen worden.

De spiegeltelescoop, de registreerfotometer, één der Scurlr-fotometers
en één der meetinstrum€nten voor fotografische platen zijn in de werk-
plaats der Sterrewacht gebouwd.

Sterrewacht Sonnenborgh der Rijks.Universiteit te Utrecht.

Gesticht in 1642. Directeur: Prof. Dr. M. G. f. MrNNaenr. Adres:
Zonnenburg 2. Telef . 11107.

2. Onderzoekingen.
a. In ,het centrum der werkzaamheden staat de fotometrie van het

zonnespectrum. In de jaren 1936-'40 werd de Fotometrische Atlas
van het Zonnespectrum voltooid, die door de Utrechtsche Sterre-
wacht uitgeg'even kon worden naar op MouNr Wtr-sott opgenomen
platen. Deze atlas geeft de profielen van alle waarneembare lijnen
in het zonnespectrum op een fotometrische schaal. Een speciaal
onderzoek werd ,gedaan over de veranderingen die de lijnproÍielen
ondergaan naarmate men van het centrum der zonneschijf naar den
rand overgaat.

Verscheidene onderzoekingen van kleineren omvang werden vol-
tooid of zijn gaande betreffende atmosferische liynen (zuurstof en
waterdamp), het bepalen van oscillatorensterkten uit astrophysische
gegevens, de onderlinge inwerking van twee samenvallende lilnen,
enz. De basis hiertoe levert de Fotometrische Atlas.

1.

l.
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Daarnaast is de zonnestraling onderzocht; de grenstemperatuur der
Zon werd afgeleid uit de beschikbare metingen der lichtverdeellng
over de zonneschijÍ.
Statistisch werk over de zonnevlekken, hun ontwikkeling en groei,
afgel'eid uit de Greenwich-gegevens.
Fotometrie van de Maan. Uit een bewerking van elders verrichte
metingen werd de karakteristieke verlichtingsÍunctie van het mdoÍl-
oppervlak bepaald.

e. Vroeger opgezet onderzoek over de veranderlijke sterren wordt
afgewerkt.

f. Een onderzoek naar de eigenschappen der interstellaire materie is
begonnen.

4. Van bijzondere apparatuur valt allereerst te vermelden de indertijd door

|ullus in het Physisch Laboratorium te Utrecht gebouwde opstelling
voor het onderzoek der Zon, Deze is thans met allerlei wijzigingen naar
de Sterrewacht overgebracht. Beproefd zal worden een nieuwe spectro-
graaf van l3 meter brandpuntsafstand te bouwen. Een speciaal toestel
werd gebouwd om gemeten lijnprofielen snel te corrigeeren voor den
invloed van het apparaat. Een registreerphotometer is in aanbouw.
Onder de verdere instrumenten zijn te vermelden een visueele kijker van
MeRz (f 

- 
319 cm; openin,g 26 cm) en een visueele kiiker van FReuN-

Ho,FER (Í- 193 cm; opening ll.5 cm). Aan dezen laatste is een foto-
grafische camera aangebouwd.

5. Sterrewacht van het Ignatiuscollege te Valkenburg (L.).

Adres: Kattebeek, Hulsberg. Telef. 2079.
De op deze Sterrewacht verrichte waarnemingen betreffen veranderlijke

sterren, waarvan met den visueelen kijker (opening 22.7 cm, brandpunts-
afstand 280 cm) schattingen gemaakt werden door Dr. M. Escu, S.]., die
observator en ,beheerder der Sterrewacht was. Genoemde kijker was in
1896 in het Ignatiuscollege opgesteld. Dr. Escn is in 1939 overledeir; er is
nog geen nieuwe observator benoemd.

b.

d.



XVI. WISKUNDE
(Rupporteur: Dr. H. D. Kloosterman.)

I. INLEIDING.

Een werk met de doelstelling van het onderhavige, is uiteraard niet
volledig, als daarin een overzicht ovei de Wiskunde ontbreekt: als hulp-
wetenschap toch doordringt zij alle gebieden van het exact wetenschappe-
lijk denken en zelve ontleent zij aan Natuurwetenschap en Techniek
voortdurend nieuwe problemen,

Hoe nauw echter deze wisselwerking moge zijn, de methoden en organi-
satievorm (zoo men al van deze laatste mag spreken) van het wiskundig
onderzoek vertoonen een essentieele afwijking van die der experimenteele
vakken. De door de Redactie voorgeschreven opzet der rapporten over het
natuurwetenschappelijk onderzoek kon dan ook moeilijk worden gehand-
haafd ten aanzien van de Wiskunde. Van een indeeling naar Instituten en

Laboratoria is hier uiteraard geen sprake en al laat zich in meer dan één

groep van onderling verwante onderzoekingen de geest van een invloedrijk
leermeester naspeuren, een strakke indeeling naar ,,scholen" laat de be-
oefening der Wiskunde in Nederland niet toe.

Het wiskundig onderzoek in Nederland gedurende de laatste vijf jaren
bestrijkt vrijwel ieder gebied der mathesis en paart aan deze veelzijdigheid
een gelukkige mate van diepte en oorspronkelijkheid. Tot den bloei van de

Wiskunde in Nederland draagt in niet geringe mate bij het Wiskundig
Genootschap (opgericht 1778) met zijn uitgaven ,,Nieuw Archief uoor
Wiskunde" (2e serie) en ,,Wiskundige Opgauen en zijn uitgebreide
Bibliotheek, die is ondergebracht in de U.B. der stad Amsterdam. Van niet
licht te overscHatten beteekenis zijn verder de internationale tijdschriften
,,Compositio Mathematica" en de ,,Proc, der Ned. Akad. uan Wetensch.
Amsterdam"; de wiskundige artikelen der Proc. worden afzonderlijk uit-
gegeven als ,,Indagationes Mathematicae". Genoemd dienen verder nog de
tijdschriften; ,,Christiaan rHuygens" (tengevolge van den oorlog opge-
heven),,,Mathematica",,,Euclides" en ,,NieuutTijdschrift ooorWiskunde".

Voor de samenstelling van dit rapport benoemde het bestuur van het
Wiskundig Genootschap een commissie, bestaande uit: 1) den Voorzitter
van het Wiskundig Genootschap;2) den Secretaris der redactie van het

,,Nieuw Archief voor Wiskunde"; 3) den Redacteur der ,,Wiskundige
Opgaven"; 4) den Voorzitter van de commissie voor de prijwragen van
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het Wiskundig Genootschap. AIs secretaris van de commissie fungeerde
Dr. H. D. Kr-oosrERMAN, die met inachtneming der door de commissie
vastgestelde richtlijnen, behoudens een aantal toevoegingen, het rapport
grootendeels heeft opgesteld.

Bil den opzet van het Rapport over de Wiskunde is een indeeling naar
de probleemgebieden in 7 hoofdgroepen gemaakt. Oorspronkelijk was een
volledige literatuurlijst bijgevoegd. Wegens den omvang kon deze bij de
vele concessies, die aan de opstellers van het wiskunde-rapport reeds waren
gedaan, niet.worden gehandhaafd.

II. WETENSCHAPPELIJK WERK.

I. Grondslagen der wiskunde. Opbouw der intuitionistische wiskunde.

Cn. H. vnN Os publiceerde een rij van artikelen over onderwerpen uit de
grensgebieden van wiskunde en wijsbegeerte.

G. MaNNouRy bewoog zich op het gebied der mathematische significa
en bestudeerde meer in het bijzonder het wezen en de draagwijdte van den
wiskundigen denkvorm. Deze studie leidde hem er toe, dien denkvorm ook
buiten den gedachtenkring der exacte wetenschappen te onderkennen, en
in de psychische functies van onderscheiding en herkenning den meest

fundamenteelen wezenstrek er van te zien. Ten einde deze (meesttijds als

relativistisch aangeduide) opvatting te kunnen doorvoeren, poogde hij de
grondslagen te leggen tot een opbouw der psychologie uit zoo eenvoudig
mogelijke elementen (de ,,micropsychologie"). Hii heeft een meer omvang-
rijk hand'boek der significa, dat ook de algemeen-sociologische toepassingen
dier werkwijze zal omvatten, in voorbereiding.

E. W. Beru plaatste tegenover de objectieve fundeering der wiskunde
een subjectieve. De objectieve grondslag wordt opgespoord door toepas-
sing van de methoden der moderne logica. De subjectieve fundeering wordt
langs signifischen en introspectieven weg onderzocht. Daarnaast trachtte
hij de resultaten van de moderne logica bij den opbouw van een met den

huidigen stand der wetenschappen strookende algemeene wetenschapsleer
en van een exact formuleerbare ontologie toe te passen. Hil schreef verder
een ,,lnleiding tot de wijsbegeerte der wiskunde".

P. G. H. VReoeNoutN publiceerde enkele artikelen over logistiek.
D. van DeNrztc schreef een artikel, dat eenerzijds ten doel had, in

breedere kringen van mathematici belangstelling en begrip te wekken voor
de z.g, intuitionistische wiskunde, anderzijds om te toonen, hoe men de

constructieve methoden kan aanpassen aan den scherperen eisch van vol-
ledige vermijding van de logische figuur der negatie en van onbeperkte
existentie-oordeelen (,,affirmatieve wiskunde"). Deze affirmatieve wis-
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kunde is in wezen finitistisch en sluit nauw aan bij de wijze, waarop
wiskunde in de ervaringswetenschappen wordt gebruikt. Daar immers zijn
getallen en functies slechts met beperkten graad van nauwkeurigheid ge-
definieerd; conclusies, berustende op onbeperkte existentie-oordeelen
(en in zekeren zin ook op negaties) bezitten derhalve geen empírisch
correlaat.

A. HeyrtNc leverde bildragen tot den opbouw van de intuïtionistische
wiskunde en in het bijzonder de intuïtionistische algebra. Hll heeft het voor-
nemen, deze onderzoekingen voort te zetten en zoo mogelijk te komen tot
een opbouw van de analyse op intuïtionistischen grondslag.

M. |. BEr-TNFANTE gaf intuïtionistische bewijzen voor stellingen uit de
theorie der oneindige reeksen en uit de functietheorie.

H. FneuorNrHel gaf een intuïtionistische ruimtetheorie.

II. Topologie en topologische algebra.

H. FReuoENTHAL onderzocht uitvoerig de ontwikkeling van ruimten
volgens rijen van andere ruimten. A. veN HertreRr gaf toepassingen hier-
van op eenvoudige voorstellingen van niet-splitsbare continua en op een
groot aantal voorbeelden en tegenvoorbeelden (voor het meerendeel nog
niet verschenen).

H. FReUoTNTHAL oncÍerzocht de in complexen en varieteiten gedefi-
nieerde algebraische ringen, hun onderlinge verhouding en hun gedrag bi)
continue-aÍbeeldingen. Hij onderzocht de klassen der sferen-afbeeldingen
en de klassen van afbeeldingen op sferen. Hij hervatte de in zijn proeÍ-
schrift ontwikkelde theorie van de einden der topologische ruimten. Tot
deze onderzoekingen werd hil geïnspireerd door onderzoekingen van ]. oe
GRoor over de voortzetting van topologische afbeeldingen. H. FReuoeN-
rnel publiceerde verder elementaire onderzoekingen over de splitsing van
figuren in simplexen. Aanknoopend aan onderzoekingen van L. E. I.
BnouweR gaf hil een nieuw bewijs voor de triangulatie der differentieer-
bare varieteiten.

F. LooNsrRA voerde onderzoekingen uit over de metriseering van licha-
men. Hil trachtte de theorie der Ltrsche groepen op metrische lichamen uit
te breiden, welke uitbreiding echter niet geheel mogelijk is.

H. FneuocNTHAL gaÍ een ontwikkeling van topologische groepen volgens
rijen. Hij bewees verscheidene stellingen over topologische groepen, spe-
ciaal t.a.v. continu-homomorphg afbeeldingen. Hil onderzocht de discon-
tinue isomorphismen van LtEsche groepen. Hij behandelde de theorie der
groepkarakters met nieuwe methoden. Hll gaf een opsomming van de

locaal-compacte samenhangende groepen, die een maximaal stel bijna-
periodieke functies bezitten en van de locaal-compacte samenhangende
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groepen, die invariant gemetriseerd kunnen worden. Hij hervatte de theorie
over de einden van topologische groepen.

D. v,qN DeNrzlc zette zijn vroegere onderzoekingen over topologische
algebra voort en werkte deze nader uít. Zoo bewees hij een aantal nieuwe
eigenschappen van een merkwaardige klasse van getallen (de z.g. ,,univer-
seele getallen"), die in hoofdzaak met H. PRUnen's,,ideale Zahlen" (over
den ring der geheele rationale getallen) overeenstemmen. Hi; vermoedt,
dat deze theorie voor de theorie der klasselichamen van nut zal kunnen zijn.

I. C. H. GeRRerseN gaf in zijn dissertatie een tevoren ontbrekende uit-
voerige uiteenzetting van de wijze, waarop de grondslagen van de meet-
kunde van het aantal met behulp van de topologie gelegd kunnen worden.
Deze dissertatie bevat naast een helder overzicht van wat men in verschil-
lende boeken en tijdschriftartikelen over dit onderwerp vinden kan, ook
lnteressante oorspronkelijke resultaten, zooals b.v. de interpretatie van een
conditie als een homologieklasse en een incidentieformule, die reeds be-
kende formules van ScnugeRT en PIERI uitbreidt.

H. FneuoeNrnal gaf topologische bewijzen voor talrijke tot nu toe niet
streng bewezen karakteristieken-formules uit de meetkunde van het aantal
(nog niet gepubliceerd).

III. Ànalyse (Verzamelingen. Functies van reëele veranderlijken. On-
eindige reeksen. Ongelijkheden. Differentiaal. en Integraalrel<ening.
Differentiaalvergelijkingen. Integraalvergelijkingen, Variatiereke-
ning. Functies van een complexe veranderlijke. Speciale functies.
Potentiaaltheorie. Lineaire ruimten).

). G. veN DER CoRpur gaf een uitbreiding aan het begrip ,,hyperconvexe
puntverzameling" in een plat vlak, dat door A. E. MavER was ingevoerd
(zie ook de diss. van Buren).

H. D. Kt-oosrBnnaN gaf een nieuwe methode voor de bewijzen van
TauseRsche omkeerstellingen t.o.v. de sommeerbaarheid volgens CesnRo.
Deze methode leverde ook een sterk vereenvoudigd bewijs en een uitbrei-
ding van een stelling van MeyeR-KoeNlc, alsmede T.nussRsche omkeer-
stellingen voor dubbelreeksen, welke tot nu toe nog niet bewezen waren.

|. Wolnn bewees een uitbreiding van de volgende stelling van CaRle-

MAN over de reeks Ë +" . Als I ) de reeks - 0 is op een fonoaN-k-t Z-ak
boog y;2) de afstand van aptoty is )gs-ok (k- 1,2,...; Q en o con-
stant); 3) lAoi<s-oktogk (k - 1,2, ...), dan zijn alle Aa nul. De
uitbreiding behelsde, dat men hierin gr log k kan vervangen door een wille-
keurige, tot co stijgende functie E(/c). Verder bewees hij: Is f(z) holo-
morph met positief reëel deel in een halfvlak D(r> 0), dan convergeert
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de reeks

@

Z
n:l '(P)

op iedere puntrij (a, ) in D met.

lo,*,lÈ clo,l, c) l, -i + eÍarg a,=l -e.

Verder: Als de reeks Ë t 1"rf (or)) op iedere zoodanige puntrij coÍrver-
n:l

geert, dan convergeert ze absoluut. Noodig en voldoende daarvoor is, dat
z f (z) angrlair voor z -) @ begrensd is. Dan convergeert ook

,ï*rI (an f ('a'))l

en de convergentie is uniform in ieder gebied

o {q 1lol1,t-', lars(a)l<i-nt
alsmede andere stellingen van dien aard.

|. G. vnN neR CoRpur bewees uitbreidingen van ongelilkheden van
CeRI-rm.qN en van KNopp. Samen met H. ). Bacxen ;bestudeerde hij de

reactiesnelheid in mengsels. Hii zette zijn onderzoekingen omtrent het

vinden van benaderingen voor integralen van den vorm

voort. Deze benaderingen hangen in vele gevallen uitsluitend af van het

gedrag der Íuncties l(u) en g(u) h de omgeving van bepaalde punten
(,,Ítihrende Punkte", ,,points décisifs"). Hil stelde algemeen het probleem

om voldoende voorwaarden te vinden, opdat / een approximatie bezit, die

eenduidig bepaald wordt door het gedrag van l(u) en g(ul in zulke pun-
ten. Aan deze onderzoekingen sluit zich de dissertatie van |. BIlt- aan.

O. Borrem.e, gaf een schatting van de grootte van de benadering, welke
men met de formule van Sltvtpsot't kan verkrijgen.

]. Rrnorn verrichtte onderzoekingen betreffende verschillende integraal-
begrippe! (DrN1ov, PrRRoN, Suelrles, enz.) en hunne eigenschappen;

primitieve functies en bijbehoorende differentiaties ten opzichte van func-
ties. Verder toepassingen op trigonometrische reeksen en op de maat van

gebogen oppervlakken; maat- en integraaltheorie in abstracte ruimten en

in structuren.

b

t-J o(u)eÍ{utdu
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H. FnruoeNrHal- gaf een uitbreiding van het integraalbegrip.
H. LutxeNs onderzocht in zijn diss. RIem,qnN-SrrelrlES-integratie voor

het geval van meer variabelen.

|. Wolnn gaf een inleiding tot de metriek van puntverzamelingen en de
integraal van LrBesGUr.

S. C. vaN VenN gaf sterk convergente ontwikkelingen voor de volledige
en onvolledige elliptische integralen van de eerste en tweede soort.

J. Wolnn gaf een nauwkeurige studie van de baankrommen van de

difÍerentiaalvergelilking ff- *@, als w(z) holomorph met positief reëe1

deel in halfvlak D(*> 0) is. In de dissertatie van ). vaN Kurr< worden
Íraaie resultaten bereikt voor het geval, dat de angulaire afgeleide van
w(z) bii co nul is.

A. C. ZenNeN beschouwde randproblemen, gegeven door

d2u
A;2+ [a(r) * l)u(x)-0 (0=x=n)

met

o, u (0) * ozu'(0)* o, u(") * aau'(n):Q,

§,u(0)* §zu' (0)+É, u(")* pau'(n)-0,
'waarbij nog

dt §z-az §r: dz §+-at §s

wordt aangenomen, teneinde een orthogonaal volledig stelsel van eigen-
functies te verkrijgen. Hij bewees voor dit geval stellingen, welke in het
eenvoudige geval

a3- a4: Ft: §z:0
bewezen waren door A. HaaR, E. W. HoesoN en A. ZycmuNo. Verder
bestudeerde hij het randwaardeprobleem

s2..
jp +lu(r)-0 (o=x=n\, au(0)* u(nl-0, u'(0)+ au' (n)-O (u*o)

en toonde aan, dat het mogelijk is, naast de ontwikkeling van een volgens
Lrsrscue integreerbare functie f(r) naar het volledige orthogonale stelsel

{ur(*)} van eigenfuncties, een ,,geconjugeerde" reeks te definieeren, die
zich gedraagt als de geconjugeerde reeks van de FouRIrR-ontwikkeling
van l(x).

|. A. ScnourEN en W. v.qN DER KULK leverden bijdragen tot de theorie
der systemen van Pr.qnRsche vergelilkingen. Uitgangspunt vormde een
vroeger door GRI;NaENS in Delft verricht'onderzoek over de classificatie
van enkelvoudige covariante g-vectorvelden. Het opnieuw bestudeeren van
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deze materie leidde tot de ontdekking van het theorema, dat elk systeem

var. g PRRRRsche vergelilkingen, dat den halfrang g heeft, aequivalent is

met een systeem van g vergelijkingen, waarvan elk op zijn hoogst de klasse
2 q 1- | heeft. Hieraan knoopt zich het probleem vast, alle vectordeelers
van een enkelvoudig covariant g-vectorveld te bepalen, die een voorge-
schreven klasse hebben. Met behulp van een nieuw ontdekte differentiaal-
comitante van twee covariante affinoren werd nu een methode ontwikkeld,
om de oplossingen te bepalen van een stelsel partieele differentiaalvergelij-
kingen met één onbekende, die in de afgeleiden dezer onbekende homogene

veeltermen zijn. Met behulp van deze theorie kan men het bovengenoemde
probleem voor het eenvoudigste geval, namelilk voor het bepalen der vec-
tordeelers van klasse l, zonder meer oplossen. Een ander deel der onder-
zoekingen over PnArFsche vergelijkingen vond zijn uitgangspunt in de

door KerulER in zijn boek ontwikkelde theorie over het inwendig probleem
voor een stelsel van multilineaire PnApnsche vergelijkingen. Dit probleem
werd uitgebreid tot stelsels van PFAnRsche vergelijkingen, die niet meer

multilineair behoeven te zijn, maar zelfs transcendent in de differentialen
kunnen wezen (vnN oeR Kur-x) , Deze theorie kan ook worden opgevat als

een uitbreiding van de theorie van |acoat voor stelsels partieele differen-
tiaalvergelijkingen met één onbekende. |. A. ScHourEN en W. vRN oeR

Kulr bewerken op het oogenblik een handboek over de theorie der sys-

temen van PFAFRsche vergelijkingen.
H. BRnmexaMP paste de methode der successieve approximaties toe naar

aanleiding van een stelsel differentiaalvergelijkingen, voorkomende in het
rapport der Zuiderzee-commissie. De waarde van dèze toepassing voor de

techniek is het onderwerp geweest van een prijsvraag aan de T. H. te

Delft. Een daarop ingekomen antwoord gaf aanleiding tot een artikel van

D. N. D:rz (zie ook de diss. van f. P. MezuRe en een artikel van |. M.
BunceRs ).

H, FReuoeNTHAL verrichtte (antwoord op een prijsvraag, in 1939 uit-
geschreven door het Wiskundig Genootschap te Amsterdam) een onder-

zoek voor de hyperbolische differentiaalvergelijking (nog niet gepubli-

ceerd), zooals in 1931 door H. BRettexamp voor de elliptische differentiaal-
vergeli;king was ingevoerd. Hil gaf voorts een streng bewijs voor de een-

duidige existentie van de oplossing voor een probleem van W. SreRNseRc

uit de electromagnetische lichttheorie.
H. BRemnxeMP ewees voor de integraalvergelijking

r
f (z\: | "-u' h (u) du

J
0

de volgende stellingen: I ) Er kunnen geen twee verschillende continue
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functies h(u) zijn (of ook functies É(u), die aan de voorwaarden van
DtRIcnlnr voldoen), die voor iedere geheele positieve z voldoen aan

deze integraalverl;elijking; 2) als er een functie is, die in het halfvlak
í - R z) c aan de integraalvergelijking voldoet enf (z) is een analytische
functie, dan wordt de oplossing gegeven doorr

@

"iu, f 
(z) dz.

Hil gaf voorts voldoende voorwaarden aan, waaronder dit inderdaad een

oplossing is.
F. f. TenesrRe gaf met algebraische hulpmiddelen de oplossing van een

probleem uit de variatierekening der meervoudige integralen.

|. Wolnn bewees, dat als een gebied G met grenskromme ,/ conform
afgebeeld wordt op een cirkelschijf S, de hoektrouw in ieder punt yan y,
ril/aar / een raaklijn heeft, bewaard blilft (dit was alleen bekend in het
geval, dat 7 een ]onoANsche kromme is). Hi; bestudeerde de conforme
afbeelding van een halfvlak op een gebied, dat uit dat halfvlak ontstaat
door cirkelvormige concentrische insnijdingen. Zii D(*> 0) het halfvlak
en laten

trl:r,, i - a,-arg r=+ (n- I ,2..,.)

de insnijdingen zijn. Laat D1, het nieuwe gebied, worden afgebeeld op D,
zoodanig, dat het oneindig verre punt invariant is. Dan geldt: Voldoende
voor het van 0 en oo verschillen van de angulaire afbeeldingsafgeleide in
het oneindige is, dat Zö'n I a. Tezamen met een resultaat van L. AHI-r'oRs

volgt, dat deze voorwaarde noodig en voldoende is, ak t-!l) naar beneden

begrensd is door een getal ) 1.

|. Wolnn bestudeerde verder invariante gebieden bij de iteratie van een
conforme afbeelding. De functie zlz) moge het hal{vlak D(x) 0) afbeel-
den op een,binnen D liggend gebied D1, welks grens een zich naar oo in de

Jt,xt
richtingen arg -) --i "" 

-. + ; uitstrekt. Aangenomen wordt: z1$) - 
I

en z1(oo ) : m. De functies zr(z) , gedeÍinieerd door znk) : z1{zr-1 Q)}
beelden D af op samentrekkende gebieden Dr(n- 1,2,...),Zii N het
continuum, dat tot alle D, behoort, en 2 de angulaire afgeleide van z1(z)
in het oneindige. In 1937 wordt bewezen: bevat D1 een halfvlak (rla>0),
dan ook N. In 1940 wordt bewezen: als 2 ) 0, dan heeft N de opening z
bij het oneindige. In 1940 wordt verder bewezenr bevat N een gebied,
waarin een punt a èn diens beeld o1 - zr@l liggen, dan is ),> 0, dus N

l6

c+i

h@- 
Í

c-ia
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heeÍt de opening a bii a. Echter werd aan de grens van D1 nog een regel-
matigheidseisch gesteld. ln 1941 bleek deze regelmatigheidseisch overbodig
en werd bewezen: als N een gebied bevat met I en co tot grenspunten,
dan is 1> 0, dus N heeft de opening nbij a. Verder werd de afbeeldings-
functie gevonden van D op het grootste tot N behoorende gebied met
opening n bii *. In de dissertaties van VLES en VAN DER HEYDEN worden
uitvoerige bewijzen van deze stellingen en voorbeelden gegeven. Verder
bestudeerde f. Wolnn functies, welker waarden-voorraad voorgeschreven
lacunes heeft (uitbreiding van de resultaten van H. UNxEI-eRcH) en bewees
ongelijkheden, waaraan de afgeleiden van deze Íuncties voldoen. Verdere
resultaten in deze richting levert HeyNA in zijn dissertatie.

C. VlsseR verrichtte onderzoekingen over het randgedrag van €€Íl con-
forme afbeelding. Het voornaamste resultaat was een noodzakelijke en vol-
doende voorwaarde voor het niet nul zijr, van de angulaire afgeleide van
univalente functies.

|. Rtoorn handelde over karakteriseerende eigenschappen van analy-
tische, harmonische en subharmonische functies.

C. S. Mel.JeR onderzocht in een rij van ruim twintig publicaties, waarvan
de eerste in 1932 is verschenen, verschillende eigenschappen van de Íuncties

W*,^(z) en Mp,^(z) van WutrtAKER, van de Besssl-sche functies ,1,(z),
Y,,(rl,I,,(z), K"(z); van de HeNrel-sche Iuncties Htlt(z) .n 11tz)(z); van de

ÍunctiesH,(") enL"(z) van SrRuve; van de functies sr,,(z) en S,.,,(z) van
Lo,ttmrr; van de bolÍuncties pTt(r) enQft(z); en van de gegeneraliseerde
hypergeometrische functie

pFq (ut, .. . api bt,. . . bq; z).

De eerste publicaties van de reeks houden zich bezig met de asymptoti-
sche ontwikkelingen van de functies J,Q), Y,(z), Hatk) en Hf,\(z), zoowel
voor groote z, als voor groote z en vi er werden bovengrenzen afgeleid
voor de resttermen, die men krijgt, als men de asymptotische ontwikkelingen
van deze Íuncties ergens afbreekt. Het grootste deel van het onderzoek is
gewild aan de ,,Integraldarstellungen". Er wordt aangetoond, dat de

Íuncties

Wr,* (z), Mr,^ (z), I'k),Y" (z), I" (z), K" (r),

til') 121, HYt k),H,(r),L,(z), s,,,,(z\, s,,,,(z) (A)

en bovendien verschillende producten van deze functies en ook enkele
producten van bolÍuncties op vele wijzen kunnen worden voorgesteld door
bepaalde integralen. Een zeer belangrijke rol speelt in dit verband een

zekere lineaire combinatie van gegeneraliseerde hypergeometrische functies,
die door Gly,'fii (w) wordt voorgesteld. Het bliikt, dat niet alleen boven-
genoemde Íuncties, maar ook talrijke producten van deze functies bijzondere
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gevallen ziin van de Íunctie Cl;,,$t (w). Deze laatste functie kan op ver-
schillende, zeer algemeene wijzen, worden voorgesteld door bepaalde
integralen. Door specialisatie vindt men dan integralen voor de functies (A)
en hun producten. Enkele van de laatste publicaties behandelen uitbrei-
dingen van een bekende Íormule uit de theorie van de transformatie van
Leplace, n.l.

F(*)-

In de uitbreidingen worden de exponentieele functies ersen e-srvervangen
door Íuncties van BBSSeT- of WsrrrAKER. Deze onderzoekingen worden
nog voortgezet.

|. G. RurcERS bestudeerde reeksen en integralen, waarin functies van
Bessrl optreden.

|. Koxstrle onderzocht in zijn diss. het asymptotisch gedrag der oplos-
singen van verschillende typen diÍferentiaalvergeliykingen.

A. F. MoNNa stelde het probleem van DIRTCHLET om aan te toonen, dat
slechts op één wijze aan ieder gebied O met randwaarden I(O) een harmo-
nisthe functie kan worden toegevoegd, zóó, dat deze functie een lineaire
Íunctionaal van f (Q) is en met de oplossing van het probleem van
DtntcHI-er overeenstemt, indien die bestaat. In een bijzonder geval loste hij
dit probleem op. Hil bestudeerde verschillende uitbreidin;en van het
probleem van DIRICHLeT. Aan enkele stellingen uit de lunctietheorie gaf hij
een uitbreiding door toepassing van de moderne resultaten van de poten-
tiaaltheorie. Hil wees op het belang van de toepassing van de moderne
potentiaaltheorie op de functieth eorie. Zijn onderzoekingen, betreffende
het opstellen van theorema's voor harmonische Íuncties in ruimten van drie
of meer dimensies, analoog aan stellingen uit de functietheorie, denkt hij
voort te zetten, Hil beschouwde verder krommen in functieruimten en in de
Hrr-enRt-ruimte.

C. Vlssnn bewees: Ziin in een ruimte S, voorzien van een Legnscue-maat
m, met m(S) - l, oneindig veel meetbareverzamelingen E1, Ez, ... gegeven
met m(Ei) à k (i- 1,2, ...), dan is er bij iedere e)0 eén paar Ei,Ei
te vinden, zoodanig, dat m(EiE*)>k2 -e 

is. Hieruit leidde hij een uit-
breiding af van de ,,Wiederkehrsatz" van PorNcaRÉ-CaRarHÉooonv. Hij
bewees een aantal soortgelijke en algemeenere stellingen met toepassingen
op incompressibele, stationnaire stroomingen. Hil gaf verder een kort bewijs
van de volgende stelling (waarop de aflelding van de spectraalformule

A - | l dE(1) voor zelf-geadjungeerde operatoren kan worden gebaseerd):
Elke begrensde zelÍ-geadjungeerde operator A in een Hrr-seRr-ruimte is
op één en slechts één manier te schrijven als R--§, waarbij R en S begrens-

P+ia @

*, Í "" d'Í "-'t F (t) ctt'

F-i* 0
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de, positief-definiete zelf-geadjungeerde operatoren ziin, die verwisselbaar

zijn met elke met A verwisselbare lineaire operator. Hii bewees voorts de

volgende ,,ergodenstelling": Is A een lineaire operator in een HII-'seRr-

ruimte en zijn A, A2, A3, ... gelijkelijk begrensd, dan heeft voor ieder

element r het gemiddelde I (Ax * Azx * ... * Anx) een zwakke limiet;
n

is bovendien À unitair of zelf-geadjungeerd, dan is deze limiet sterk (deze

stelling is later verscherpt door F. RIeSZ en ook door YOSTOA en KnXUtANl,

die aantoonden, dat de limiet altijd sterk is).
H. FReUOsNrnel- publiceerde verscheidene onderzoekingen over lineaire

ruimten.

IV. Àlgebra. Getallentheorie. Ànalytische getallentheorie. Àdditieve
getallentheorie. Diophantische approximaties. Transcendentie.

,,Geometrie der Zahlern" .

B. L. v,qN DER WAERDEN onderzocht het volgende probleem: Zii T het
aantal veeltermen l(x) van gegeven graad met geheele coëfficiënten, die

absoluut ( N zijn en zij S het aantal onder deze veeltermen, waarvoor

t(r) - 
0 een gegeven Gal-otsgroep heeft' Hoe gedraagt zich het quotient

S:7 voor groote waarden van'N? Hii bewiist in het bijzonder, dat dit
quotient als een macht N-z van N (met /'> 0) tot nul nadert voor N -> co,

als de gegeven Gel-olsgroep intransitief is.

N. G. W. H. Bescen publiceerde (o.a' numerieke) resultaten over priem-

getallen en getallen van BeRNout-t-t.

B. v. o. Poll- paste de Heaviside calculus op de theorie der priem-

getallen toe.

S. C. vaN VesN onderzocht het gedrag en de ligging der nulpunten van

de zeta-Íunctie van RIn.uaNn in de kritieke strook, doch heeft zijn resultaten

nog niet gepubliceerd.
H. D. KloosreRnnaN gaf een eenvoudige behandeling van de singuliere

reeks voor het probleem van WARING. Hii vond exacte Íormules voor het

aantal oplossingen van het systeem diophantische vergelilkingen

4+4+"'+ *?:n xr*xzl"'*x':m
(waarin m en n gegeven geheele getallen zijn) in de gevallen s:3,5,7'
Dlt leidde tot nieuwe formules voor het aantal wijzen, waarop een natuurlijk
getal geschreven kan worden als een som van 3, 5 oÍ 7 kwadraten. Andere

gevallen van hetzelfde probleem zíin nog in onderzoek.

I. G. veN DER CoRPUt onderzocht systematisch een complex van

problemen uit de additieve getallentheorie en wel in het bijzonder zulke

problemen, waarvoor met de nieuwe methoden van VINOCRADOW nieuwe
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resultaten kunnen worden verkregen. Zoo beschouwde hij het probleem om
geheele getallen door middel van priemgetallen p, p', p" te schrijven in den
vorm Kp * K'p'lF(p"), waarbi; K en K'gegeven van nul verschillende
geheele getallen zijn en F(r) een gegeven veelterm ís, die voor geheele
waarden van tc geheele waarden aanneemt, waarbil dan verder nog voor
de priemgetallen p, p', p" cotgruentievoorwaarden worden voorgeschreven.
Hil bewees dat ,,bijna alle" positieve even getallen een som van twee
priemgetallen zijn. Hij onderzocht de mogelijkheid om geheele getallen in
de vormen

p,* pz, p,* otr+ pi, p?+ p3* p3+ pi, h-pz, p,-ptr-ptr,

p,* ptr-ptr, pi+ ptr* pl-pi, p?+ pi-p',-pi
(waarin pt, pz, pe, pE priemgetallen zijn) voor te stellen. Hil onderzocht
voorts de meer algemeene problemen, die men verkrijgt, als men deze
kwadratische en lineaire vormen nog met gegeven geheele getallen-
coëfficiënten voorziet of indien men één der termen in deze vormen nog
door een willekeurige veelterm vervangt, die voor geheele waarden der
veranderlijke geheele waarden aanneemt. Verder kunnen aan de pi nog
andere voorwaarden worden opgelegd, zooals b.v. tot gegeven intervallen
te moeten behooren of aan gegeven congruentievoorwaarden te moeten
voldoen. Hil bewees verder algemeene theorema's, welke betrekking hebben
op het probleem om m gegeven geheele getallen tr(,u:1,2, ... m) voor
te stellen door uitdrukkingen van den vorm

n

t*: ) $u,r,
y=l kr-1,2,...m),

waar dè br,, gegeven geheele getallen zijn en de onbekenden u, geheele
getallen zijn, die aan een zekere voorwaarde moeten voldoen. Uit deze
theorema's volgt een groot aantal speciale rèsultaten, zooals b.v. de
stelling, dat ,,bijna ieder" geheel getal de som van een priemgetal en een
g-de macht is (bij gegeven g). Voor de toepassingen van deze algemeene
theorema's was het noodig om de oplossingen van bepaalde systemen van
congruenties te beschouwen.

|. G. vax DER CoRpur en CH. Ptsor bestudeerden het bijzondere geval
van (A), waarin van u?, geëischt wordt den vorm f ,(g,) t. bezitten, waar f,
een veelterm van graad 2 2 met geheele coëÍficiënten is en y, een natuurlijk
getal met lf ,b,) l<X (- gegeven geheel getal 2 2) (, - 1,2, ... nl.

|, G. vaN DER CoRpur leverde verscheidene bijdragen tot de vooÍ ver-
schillende gebieden der getallenleer (o.a. dat der diophantische approxi-
maties) gewichtige theorie der sommen van WsyL, waarbil hil resultaten
van VlNocRADow verscherpte en generaliseerde.

(A)
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|. F. Koxsme schreef een aantal verhandelingen, voornamelijk op het
gebied der diophantische approximaties. Hil gaf een uitvoerig overzicht van
àlt gebied in ,,Diophantische Approximationen" (Berlin 1936). Het een-

voudigste probleem is hier dat der benadering van een irrationaal getal door
rationale getallen. Daarbij speelt de theorie der kettingbreuken een groote
rol. Hil toonde aan, dat de meeste bekende resultaten ook op andere wijze
(ladenmethode) kunnen worden behandeld. Veralgemeening der probleem-

stelling voert tot de bekende vraag naar de benaderde oplossing van stel-
sels lineaire vergelijkingen in geheele waarden der onbekenden, waarvan
o.a. het probleem der simultane approximaties van n irrationale getallen

een speciaal geval is. Met behulp der door Mlttxowsxl ingevoerde en door
BllcnRel-or verdiepte ,,Geometrie der Zahlen" vonden . KoxsmA en

Meur-eNsnlo hier nieuwe resultaten, zoowel in het reëele als in het com-
plexe geval. Men kan het genoemde eenvoudigste probleem uit de theorie
der diophantische approximaties ook op andere wijze generaliseeren, door
niet-lineaire problemen te beschouwen. Dit voert eenerzijds tot het analoge

onderzoek van kwadratische en hoogere vormen, waar ). G. veN oeR

CoRpur en G. ScnneKE met de genoemde methode van BLICnrELDT nieuwe
resultaten vonden. Anderzil'ds stoot men o.m. op de vraag naar het asymp-

totische gedrag van modulo I gereduceerde getallenrijen en naar het voor-
komen van roosterpunten in smalle strooken om bepaalde krommen (vaN

DER CoRpur, vAN DER CoRPUT-Ptsor, ). F. Koxsna). Zie ook de diss.

van D. ScHepBI-. Tot dit probleemgebied behooren ook verschillende metri-
sche onderzoekingen van |. F. Koxsnn, waar o.a. vragen als die naar de

verdeeling der decimalen in ,,bijna alle" decimale breuken worden be-

schouwd.
Op deze gebieden treden naast ,,elementaire" methoden ook ,,transcen-

dente" methoden op, o.a. de reeds genoemde methode van Wr'vL'' Door
VAN DER CORpUT en KOXSmn werd met uitbreiding van deze laatste

methode een zeeÍ algemeene stelling afgeleid, waarmede het mogelijk is,

uitgebreide klassen van diophantische ongelijkheden te onderzoeken. Voor
reeds vroeger gegeven toepassingen zie men de in Koxstrla ,,Dioph' Appt."
genoemde litteratuur.

J. F. Koxsnnc gaf een klassiÍicatie der transcendente getallen, welke àan-

sluit aan de door M.qulrn van een ander gezichtspunt uit gegevene. Met
diens classificatie, toegepast op het gebied der p-adische getallen en de

vraag naar de uitgebreidheid der klassen houdt zich o.a. de dissertatie van

TunxsrRn bezíg.

J, PoexeN bewees in zijn dissertatie een stelling, waaruit volgtr Voldoet
een in den oorsprong reguliere analytische functie aan een algebraïsche

differentiaalvergelijking en bezit ze een reeksontwikkeling 2 a o xk,waarvan
de coëfÍiciënten voldoende snel tot nul naderen, dan kunnen de getallen
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ak niet alle algebraïsch zijn. Dit kan soms gebruikt worden, om de trans-
cendentie van getallen te bewijzen, welke methode door Pop«rrv en MlnLeR
nader is uitgewerkt.

I. PoexrN beschouwde functies f (r), die aan lineaire differentiaalver-
gelijkingen van een eenvoudig type voldoen en bewees Ziln xs,x1,... x,
van elkaar verschillende meetbare getallen, die bovendien regulier voor de
difÍerentiaalvergelijking zijn, dan zijn de n(r* l) getallen ft,i (q) (z-
0,1, ... ,-l: Q - 0,1,... r) lineair onafhankelijk t.o.v. het lichaam der meet-
bare getallen. Hii vereenvoudigde het bewijs van LeÀleeRT voor de onmeet-
baarheid van n. Hil houdt zich bezig met een uitbreiding van het begrip
transcendentaal-transcendente functie en daarbij met problemen van den
volgenden aardl Welke voorwaarden moet men aan een functielichaam
opleggen, opdat de .I'-functie en al haar afgeleiden algebraïsch onafhanke-
Iijk t.o.v. dit lichaam zijn?

C. VtssrR bewees: Is in de n-dimensionale Euclidische ruimte .e, een
massadistributie p(E) gegeven met de eigenschap

,,f:XopKà.Qh)-,.>1>0,

waarin K 1 de ,,kubus" l r, l S h voorstelt, dan kan iedere verzameling E
door translatie in een positie worden gebracht, waarin p(E)> ),m(E) (hier
is m(E) de maat van E) . Deze stelling omvat de beroemde stelling van
Mtt'lxowsxt over roosterpunten in convexe lichamen en de door verschil-
lende auteurs daarvan gegeven generalisaties (zie o.a. vAN DER CoRpUT).

C. VrsseR verkreeg een aantal resultaten (nog niet gepubliceerd) over
,,meetkundige ongelijkheden". Zoo bewees hij o.a. dat de bekende ongelijk-
heid van BRulr-MrNxowsKr voor convexe lichamen, geldig is voor lichamen
van willekeurigen vorm.

V. Meetkunde. Invariantentheorie. Kinematica

B. L. vaN DER WAERDEN zgtte zijn onderzoekingen omtrent de grond-
slagen der algebraïsche meetkunde voort. De resultaten van dit onderzoek
zijn neergelegd in een serie artikelen en in zijn boek ,,Einftihrung in die
algebraische Geometrie" (Berlin 1939).

W. vaN DER WouDE toonde aan, hoe de stelling van NorrneR in volle
algemeenheid geheel elementair bewezen kan worden, en gaf toepassingen
van deze stelling. Hil merkte op, dat in de beschrijvende meetkunde som-
mige lineaire problemen gewoonlijk opgelost worden door de opgave tot
een kwadratische terug te brengen. Van twee van zulke vraagstukken
geeÍt hij oplossingen, die dit bezwaar niet hebben. Het eerste van deze
komt soms in de techniek voor en het tweede leidt tot een configuratie
(158, 158) in Rs,die de centrale projectie is van de configuratie in R+, die
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in BexrR's ,,Principles of Geometry" IV het uitgangspunt van allerlei inte-
ressante toepassingen is. W. vAN DER Wouoe bewees voorts een betrek-
king tusschen de elementen van een ,,Pythagoraeisch" tetraëder, waaruit
de door F. BuscHm.aNN en O. BorremA bewezen eigenschappen dadelijk
volgen. Hil gaf een elementair-analytisch bewijs van de stelling, dat elk
der keerpuntsraaklijnen van de hypocycloide van SretNeR-ScHlaenlt
loodrecht op een zijde van den driehoek van MoRrrv staat.'Hij gaÍ een

analytische behandeling van de vraag of er 6 punten ;n Ra gevonden

kunnen worden, zoodanig, dat ieder vlak door drie dezer punten loodrecht
staat op het vlak der drie andere. Hij besprak bijzondere gevallen van de

figuur van 4 rechten in .Qa, in het bilzonder het geval, waarin de rechten

een gemeenschappelijke transversaal hebben. In plaats van een vijfde
rechte, die met de vier gegeven rechten geassocieerd is, vindt men alle

rechten van een regeloppervlak.
Verschillende onderwerpen uit de algebraïsche en difÍerentiaalmeet-

kunde behandelen de Leidsche dissertaties van |. J. DnoNxeRs, P. Heze-
BROEK CN PU. DWINCTR.

De algebraïsche meetkunde maakte deel uit van het meetkundig onder-
zoek aan de Universiteit te Groningen. Door G. ScnaRxr, waren voor de

involuties in de stralenruimte, waarbil twee toegevoegde rechten elkaar in
het algemeen kruisen, drie ranggetallen ingevoerd en tevens die stralen-
involuties bepaald, waarvoor deze ranggetallen de waarde 0 o[ I hebben.

H. C. M. vaN Drlx onderzocht in zijn dissertatie welke de straleninvoluties
met ranggetallen < 2 zijn, waarvoor het eerste ranggetal I is, terwijl van
de andere ranggetallen tenminste één de waarde 2heef.t. Door G. ScHee«e
v/aren de kegelsneden, die 5 gegeven lijnen snijden, en die een complex

vormen, afgebeeld op de polen van haar vlakken t.o.v. een gegeven niet-
singulier kwadratisch oppervlak en werd het complex met behulp van de

zoo verkregen afbeelding onderzocht. Door L. S. N. SweeRrs waren in
zijn dissertatie op dezelfde wijze verschillende kegelsnedencomplexen, als

b.v. dat, hetwelk bestaat uit kegelsneden, die een bikwadratische ruimte-
kromme viermaal en een rechte éénmaal snijden, bestudeerd. De vraag
was, deze methode uit te breiden voor het onderzoek van complexen van
vlakke kubische krommen, als b.v. dat, hetwelk gevormd wordt door de

vlakke krommen van den derden graad, die 9 gegeven rechten treÍfen.
Hierbij was een niet gemakkelijk onderzoek noodig van het stelsel der
vlakken, die 9 gegeven rechten in geassocieerde punten snijden. In de

dissertatie van I. I. GnennserRGEN zijn dergelilke complexen van vlakke
derdegraadskrommen op de aangegeven manier bestudeerd. |' C' H' Grn-
RETSEN onderzocht in een antwoord op een door het Wiskundig Genoot-
schap te Amsterdam uitgeschreven prijsvraag met synthetische methoden

de stralenmeetkunde in de 4-dimensionale projectieve ruimte P4. Dit
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onderzoek geschiedde met behulp van de afbeelding der rechten van Pa

op een 6-dimensionale variëteit van de 9'dimensionale projectieve ruimte
Pe, welke aÍbeelding verkregen wordt, als men aan iedere rechte lvan Pa

het punt van Pe toevoegt, dat de homogene coördinaten van I tot homo-

gene coördinaten heeÍt. Aan de Universiteit te Groningen zijn verder nog

verschillende onderzoekingen aan den gang over onderwerpen uit de ver-
wantschapsmeetkunde, als b.v. van een afbeelding van de omgeschreven

driehoeken eener kegelsnede op de punten der driedimensionale ruimte,
van uitbreidingen dezer aÍbeelding en van verschillende nieuwe afbeel-
dingen der rechten eener driedimensionale projectieve ruimte op de punten

eener vierdimensionale projectieve ruimte. De eerste aÍbeelding gaf reeds

een antwoord op een vraag betreffende de omgeschreven tetraëders van
een kubische ruimtekromme, die in een kwadratisch oppervlak beschreven

zijn. Een analoge vraag van de tweedimensionale projectieve meetkunde

naar de driehoeken, die om een gegeven kegelsnede en in een andere ge-

geven kegelsnede beschreven zijn, was reeds lang door de bekende

sluitingsstelling van PoNcrlrr beantwoord. Ook kan met behulp van een

n-dimensionale uitbreiding dezer afbeelding de analoge vraag voor de

n-dimensionale meetkunde beantwoord worden. De vermelde a[beeldingen

der rechten eener driedimensionale projectieve ruimte gaven reeds ver-
schillende interpretaties van eigenschappen van geassocieerde rechten in
een projectieve -Qa. Verder gaf f. C. H. GrRRerseN in zijn dissertatie een

uiteenzetting van de wijze, waarop de grondslagen van de meetkunde van
het aantal met behulp van de topologie gelegd kunnen worden (zie ook II,
Tópologie).

|. A. Bannnu hield zich bezig met onderzoekingen op het gebied der

meerdimensionale en niet-Euélidische meetkunde.

O. Borrema publiceerde een twintigtal artikelen over uiteenloopende

meetkundige onderwerpen: Over scharen van quadratische variëteiten,
over elementaire meetkunde, over zelf-projectieve puntgroepen, over
axiomatiek en verschillende andere ohderwerpen.

'W. vaN DER \MouDE en I. I. DRoNxeRs beschouwden een congruentie K
opgebouwd uit kwadratische regelscharen ,1 en een congruentie K*, opge-

bouwd uit de kwadratische regelscharen 1* , waarbil )" en ),* steeds op een-

zelÍde tweedegraadsoppervlak liggen. Zii bewezen, dat K en K* in het

algemeen dezelfde brandoppervlakken hebben en bepaalden de uitzon-
deringsgevallen,

In de jaren vóór 1936 werd door f. A. ScnourEN, D. vAN DANTZIG,

GoI-le en |. HaaNTJES een theorie over algemeene projectieve over-
brengingen ontwikkeld, die niet teruggrijpt op de affiene overbrengingen.
De uiteindelijk gebruikte methode verschilt van die van VeeLeN en van
die van CaRraN voornamelilk door het gebruik van de door vaN DaNrzlc
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geïntroduceerde kromlijnige homogene coördinaten. De theorie werd in
een aantal verhandelingen van ScHoureN, vax DaNtzrG en HaaurJES toe-
gepast op de algemeene veldtheorie. |. A. Scnoureu en f. Hanurles gaven
een samenvattende verhandeling over de meetkundige resultaten.

Toepassingen bil f. HanNrles.
De theorie der projectieve overbrengingen werd toegepast op de con-

forme meetkunde door ). A. ScHoureN en f. HaaNryes. Hiermede in ver-
band staan de verhandelingen over conforme relativiteitstheorie van
]. A. ScuourEN, J. Haenr;es en W. WnoNa.

Uitgangspunt voor de theorie van het geometrische object vormde een
verhandeling van ]. A. ScuoureN en D. vAN DANTZTG. Theoretische resul-
taten bij ]. A. ScuourEN en f. HneNrles. Practische toepassingen op
p-vectoren, gewone en WEyLsche p-vectordichtheden en hunne betrek-
kingen bij een in Xn gelegen Xm door |. A. Scuoureru en D. vaN Danrzrc.

Invoering van kromlijnige homogene coördinaten leidde |. A. ScHoureN
tot de ontwikkeling der theorie der dubbelhomogene contacttransformaties
(zie ook Hwe CnuNc LeE).

Van |. A. ScnoureN en D. f. Srnurx verscheen'in 1937 het tweede deel
van hun ,,Einfiihrung in die neueren Methoden der Differentialgeometrie"
(het eerste deel hiervan was in 1935 verschenen).

D. vaN DeNrztc paste de rekenwijze van Rrcct toe op de functionaal-
analyse. Deze onderzoekingen zijn var, belang voor zijn onderzoekingen
over de verhouding van meetkunde en physica. Steunend op vroeslere
onderzoekingen (ten deele gezamenlijk met |. A. ScuoureN) over di[-
ferentiaalmeetkunde en relativiteitstheorie stelde hil zich in 1934 de vraag,
in hoeverre het streven van verschillende moderne mathematici, physici
en astronomen, de physica tot één of anderen vorm van meetkunde te
herleiden, gerechtvaardigd was. Dit streven berust nameliyk veelal op
eeriigszins aprioristische overwegingen en kent aan de mathematiseering
van de verschijnselen, die op vaste lichamen en lichtstralen betrekking
hebben, ten onrechte een meer fundamenteele beteekenis toe, dan aan de
mathematiseering van andere physische verschijnselen. In een eerste groep
van publicaties kon met betrekking tot de theorie van MAxwe Lr., zij het
nog tastenderwijs, aangetoond worden, dat de fundamenteele electromag-
netische vergelijkingen geenerlei metrische relaties impliceeren, en dat de
metriek alleen optreedt in de relaties, die de energie (zij het kinetisch, zij
het potentieel) met de snelheden verbinden (de eerste opmerking was,
naar later bleek, reeds in 1922 door F. KorrlrR en in 1924 door E. CRnreN
gemaakt, zonder dat dit destijds tot verdere consequenties leidde). Het-
zelÍde bleek in een tweede groep van publicaties het geval te zijn in de
thermodynamica, de kinetische gastheorie en de thermo-hydrodynamica
van volkomen-volkomen vloeistoffen. De in algemeen invarianten vorm



251

geb.ucLte en onafhankelilk van de metriek gemaakte vergelijkingen sluiten
nauwer bij de experimenten aan en leenen zich beter voor quantiseering
dan de gewone metrische relaties, die er een specialiseering van zijn. Als
bijproduct werd een nieuw (door zijn kleinheid niet meetbaar) relativistisch
effect ontdekt, terwijl de bekende strijdvraag naar den preciesen zin van
de relativistische dichtheid van een relativistisch-volkomen vloeistoI
(Scuw.tRzscHILD, EDDINGToN, SvNce) volledig kon worden opgehel-
derd. De uitbreiding tot onvolkomen vloeistofÍen is nog niet gelukt. In een

in 1938 te Cambridge gehouden voordracht en in de inaugureele rede van
hetzelfde jaar werden de implicaties van de nieuwe methoden met betrek-
king tot de begrippen van ruimte en tijd onderzocht. Daarbij bleek, dat het
ruimte-tijd-continuum (dat aan de andere publicaties uit rekentechnische
overwegingen was ten grondslag gelegd, al is dit niet essentieel) geen

empirische realiteit bezit. Deze komt uitsluitend toe aan afzonderlilke
elementaire gebeurtenissen, ,,flitsen" (Eng. ,,Ílashes") genoemd. Het pro-
bleem, het ruimte-tijd-continuum te elimineeren en de beschrijving der
physische verschijnselen te reduceeren tot een flitsen-model is nog on-
opgelost, evenals het probleem, de grootheden, die de metriek bepalen,

statistisch te interpreteeren met behulp van wisselwerkingen en over-
gangsu/aarschilnlilkheden tusschen afzonderlilke flitsen in grooten getale.

Aansluitende bij oudere onderzoekingen publiceerde R. WetrzeNeöcK
een artikel over semi-invarianten van binaire vormen. Hil maakte vooral
studie van de trivectoren. Verschillende afbeeldingen der alterneerende
tensor aipl zijn door hem geconstrueerd, waarbil spegiaal de beelden der
enkelvbudige triíectoren pitrt naar voren treden. Dergelijke afbeeldingen

stellen in staat de relaties, die tusschen de componenten dezer laatste be-
staan, af te leiden, want zulke relaties gaan over in syzygien tusschen

invarianten. Voorts wordt de reduceerbaarheid van bepaalde comitanten
der trivectoren op andere nagegaan. Het aantal enkelvoudige componenten

pt*t waain een algemeene grootheid aipl ís te ontbinden , bezit een boven-
ste grens. Verder onderzocht R. Wrtrzeln*eöcx systemen van rechten in
vierdimensionale ruimten. Voor de projectieve invarianten van een wille-
keurig aantal rechten werd een rationale basis gevonden, die voor vijf
rechten tevens een volledig systeem is. Nagegaan werd, aan welke voor-
waarde vijf rechten moeten voldoen, om op eenzelf.de quadriek gelegen te

zijn. Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan door vijf geassocieerde

rechten. Door vier rechten in algemeene ligging en hun vier transversalen
(,,Doppelvier") gaan m2 lineaire complexen, waaronder drie speciale. De
overgang naar een reeks van publicaties over de projectieve differentiaal-
meetkunde van regelvlakken in .Qa vormt de opstelling van de vergeiijking
van een beschrijvende van het regelvlak, dat geassocieerd is met een
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tweedimensionaal regelvlak. In de genoemde publicaties zelf worden regel-
vlakken beschouwd, waarvan de homogene lijncoördinaten der beschrij-
venden gegeven zijn als analytische Íuncties van een complexen parameter,
die in een reeks te ontwikkelen zijn. Eersj worden dan opgespoord de

difÍerentiaalcomitanten, dle de projectieve classiÍicatie vastleggen. Vervol-
gens wordt de aanraking door lineaire driedimensionale ruimten onder-
zocht. Daarna heeft afleiding plaats van differentiaal-invarianten. Tot een

wezenlilk systeem daarvan, dat dus het regelvlak afgezien van een projec-
tieve transformatie bepaalt, behooren er zeven. R. WrtrzeNBöcK en

W. I. Bos specialiseerden de aldus verkregen resultaten voor de alge-
braïsche regelvlakken van den tweeden en derden graad. Verder ver-
richtte R. Werrzexeöcx nog een tweetal afÍien-meetkundige onderzoe,
kingen en een onderzoeking over de Íiguur van drie vlakken in Rs.

P. G. MoleNean hield zích bezig met de differentiaal-covarianten van
binaire diÍferentiaalvormen. Nadere uitwerking van een methode van
WetrzrNsöcx maakte het mogelijk, differentiaal-covarianten van de eer-
ste orde van de kubische en biquadratische differentiaalvormen op te
sporen. Daarna worden afzonderlilk die van de kubische onderzocht.
Hiervan wordt een volledig systeem opgesteld. Vervolgens wordt de
noodige en voldoende voor\r/aarde afgeleid, dat de kubische differentiaal-
vorm te transformeeren is in K(x1, x2) @xl + dx)). Dit voert tot di[-
Íerentiaal-invaríanten van de tweede orde dezer vormen. Hiervan worden
er meerdere bepaald, u/aarvan de onderlinge afhankelijkheid wordt na-
gegaan.

G. H. A. GRosHetos, bestudeerde figuren in het prol'ectieve vlak die op-
gebouwd zíjnuit een eindig'aantal lijnelementen. De waarde van de eenige
absolute invariant van een drietal dezer elementen (,,stempelwaarde")
heeft groote beteekenis voor de theorie der hyperosculatiepunten bil
n-de-graads-krommen. Zii speett ook een rol bij een speciale afbeelding
van het systeem der lijnelementen op een driedimensionale puntenruimte,
die een aÍbeelding van LIe als bijzonder geval bevat. Het begrip ,,afbeel-
den" werd ook algemeen beschouwd.

H. I.E. BerH publiceerde eenige artikelen op het gebied der kinematica
en gaf een lineaire constructie van de kern van een door negen stralen
bepaald lineair stralencomplex in Qa.

VI. Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek. Toegepaste Wiskunde.
Verzekerin gswiskunde.

In een voordracht, eind 1940 gehouden voor het Symposium ov€r waàr-
schijnlijkheidsrekening (op initiatief van wijlen Prof. ORNstrtN georgani-
seerd door de coördinatiecommissie van het Wiskundig Genootschap en
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de Nederlandsche Natuurkundige Vereeniging) heeft D. vAN DANTZTG

getracht aan te toonen, dat het probleem, een exacte fundeering van de
waarschilnlijkheidsrekening te geven, weliswaar in formeel logisch en
zuiver mathematisch opzicht door de axiomatiek van RetcHrxeecH-
KouuocoRonn volledig is opgelost, maar dat dit in empiristisch opzicht
nog geenszins het geval is. In het bijzonder blilken infinitesimale beschou-
wingen hier in aanzienlijk hoogere mate, dan in andere gebieden van toe-
gepaste wiskunde tot empirisch zinlooze idealiseeringen te leiden , zoodat
een strikt finitistische fundeering hier meer dan elders dringend nood-
zakelijk is. Bovendien is de signifische analyse van den term ,,waarschijn..
lilkheid" nog geenszins als voltooid te beschouwen. D. vlN DaNrzrc heeft
een uitvoerig werk over ,,Wiskunde der massaverschijnselen" in voorbe-
reiding, waarin deze problemen nader onder het oog zullen worden gezien.
Hoofddoel daarbil is, de in de wiskunde gebruikelilke scherpte van begrips-
vorming en wetenschappelilk-kritische houding ook op de empirische
problemen toe te passen. Het is de bedoeling, de als voorbeelden en
illustratie dienende statistische beschouwingen op physisch, demographisch,
biologisch en ander gebied bij voorkeur te kiezen uit statistisch materiaal,
dat ten onzent verzameld is. Verschillende onderzoekers hebben daartoe
reeds medewerking verleend. Van eventueele verdere mededeelingefl oÍl-
trent beschikbaar materiaal zal een dankbaar gebruik worden gemaakt.

O. Borreme en S. C. vnN VeeN ziln bezig met een berekening der kan-
sen bil het biljartspel.

C. VrsssR toonde aan, hoe de verschillende bekende gevallen, waarin
à priori van een waarschilnlijkheid kan worden beweerd, dat hil 0 of 1 is,
onder één gezichtspunt kunnen worden gebracht door het begrip homo-
ger,e veÍzaÍneling in het product van aftelbaar oneindig vele ruimten, elk
voo'rzien van een maat,

B. L. vaN DER WAERoeN hield zich bezig met vragen over waar-
schijnlijkheidsrekening en mathematische statistiek, speciaal met het oog
op de toepassingen in de medische wetenschappen. Hil heeft, gemeen-
schappelilk' met Prof. GtloennetsrER, een klein leerboek, ten gebruike
van medici, in voorbereiding.

Gedurende de laatste vijf jaren is de belangstelling voor de mathema-
tische statistiek hier te lande aanmerkelijk toegenomen. In 1935 verscheen
van. de hand van M. |. vaN Uvetl: ,,Mathematical treatment of the results
o[ agricultural and other experiments". Dit werk geeft een samenvatting
van een reeks mathematisch-statistische methodes, die deel uitmaken van
de mathematisch-statistische stof, welke aan de Landbouwhoogeschool te
Wageningen wordt gedoceerd. Deze methodes hebben in talrijke publi-
caties op landbouwkundig gebied toepassing gevonden.

De mathematische statistiek is in het buitenland, vooral door Angel-

ll
i



254

saksische onderzoekers, tot ontwikkeling gebracht. Een belangrijke Neder-
landsche bildrage tot de theorie vormt de in 1936 verschenen dissertatie
van T. KoopmeNs: ,,Linear regression analysis o[ economic time series".
De schrijver geeÍt hierin een behandeling van een bekend vraagstuk uit de

mathematische statistiek, waarbij de twee voornaamste theorieën op dit
gebied, n.1. die van R. A. Flsnen en van R. Fnlscn, welke voordien tegen-

over elkaar stonden, op gelukkigewijze in een algemeene theorie worden
samengevat,

Onder invloed van buitenlandsche voorbeelden zijn vooral gedurende

de laatste vijI jaren de toepassingen van de mathematische statistiek op

tal van gebieden (economie, meteorologie, biologie, proefveldtechniek,
psychologie) snel in aantal toegenomen.

Bil de onderzoekingen aan het Natuurkundig Laboratorium der N.V.
PHu-lps' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven bleek het belang van de wis-
kunde als hulpwetenschap zienderoogen toe te nemen. Dit geldt vooral
voor het radio-onderzoek. l. F. ScHouleN verrichtte een onderzoek over
lichtdiffractie bij geluidsfilms, waarbil langs optischen weg de FouRleR-

analyse van een geluidsfilm wordt verkregen, alsmede een onderzoek over
het gebruik van de FouRlrR-analyse bil de interpretatie der onscherpe
aÍbeeldingen. Aan het Natuurkundig Laboratorium der Pnlllps' Íabrieken
werden verder verschillende kwesties onderzocht, verband houdende met

zoowel lineaire als niet-lineaire trillingssystemen (ltt het bi;zonder
relaxatie-trillingen) (Bar-rn. vAN DER Por-, W. NtleNnuls en F. L. Srum-
PERS). B.alrn. vAN DER Pol- en H. BRrmlnrR verrichtten een uittberig
onderzoek over de strenge theorie van de diffractie van electro-magne-
tische golven om een bol van eindig geleidingsvermogen en eindige dielec-

trische constante.
De leerstoel voor toegepaste mechanica der technische hoogeschool

houdt zich, overeenkomstig zijn doelstelling, bezig met de beoefening van
de elasticiteitsleer en de uit deze leer voortspruitende sterkte- en stabiliteits-
berekening van de constructies en constructiedeelen. Hil beschikt ten be-
hoeve van experimenteel werk over een eigen laboratorium voor span-
nings- en sterkte-onderzoek. Omtrent de werkzaamheden van dit
laboratorium zij naar het Hoofdstuk Mechanica, No. 1, verwezen. Het
door den leerstoel verrichte theoretisch onderzoek beweegt zich uiteraard
uitsluitend op toegepast wiskundig gebied. Het streven is er op gericht de

aangevatte problemen tot 
- 

voor de technische toepassing 
- 

bruikbare
oplossing te brengen, zoodat een vraagstuk eerst dan als opgelost wordt
beschouwd, wanneer met een werkelilk uitvoerbare hoeveelheid reken-
werk, de verlangde rekenresultaten kunnen worden verkregen. In verband
daarmee is o.a. veel aandacht besteed aan iteratieve oplossingen, waarbij
de leer der aan bepaalde differentiaalvergelijkingen toegevoegde systemen
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van eigenfuncties een belangrijke rol speelt, De aard van het verrichte
werk wordt het best toegelicht door het leerboek ,,Technische Dynamik"
van c. B. Breznwo en R. GRalrmrl (Berlin lg39). De in de laatste jaren
verrichte onderzoekingen hebben betrekking op trillingsvraagstukken en
kritische toerentallen van machine-assen, stabiliteitsvraagstukken in het
bijzonder met betrekking tot cylinders met veranderlilke wanddikte, twee-
dimensionale spanningsvraagstukken en de daarbij optredende rand-
waarde-problemen (zie b.v, de onlangs verschenen dissertatie van K. J.
Scnulz, ,,Over den spanningstoestand in doorboorde platen").

In opdracht van den Rijkswaterstaat en voor zoover het practische ge-
deelte betreft in samenwerking met den hoofdingenieur ln de Directie
Benedenrivieren Ir. |oH. vaN veeN, saf I. I.DRoNxrRs een methode voor
het berekenen van getijbeweging op benedenrivieren.

voor de verzekeringswiskunde zij verwezen naar het uitvoerige en hel-
dere overzicht ,,De verzekeringswiskunde in Nederland gedurende de
Iaatste vijf jaren" door M. vln HannrEN ín ,,De Yerzekeringsbode"
(1941). (Dit overzicht werd samengesteld naar aanleiding van een ver-
zoek der Redactiecommissie van dit rapport.)

VII. Geschiedenis der wiskunde.

B. L' veN oeR waeRoex hield zich bezig met onderzoekingen op het
gebied der Egyptische, Babylonische en Grieksche wiskunde en
astronomie.

H. FREUoeNTHAL verrichtte historische onderzoekingen over de vol-
ledige inductie, over de theorie der difÍerentiaalvergelijkingen en over
elliptlsche functies (niet gepubliceerd).

s. c' var.r VenN onderzocht de kwestie cH.qsles, in verband àet de
zoogenaamde ontdekking van de zwaartekracht en haar consequenties
door Pascel. Dit is gepubliceerd in het tweede gedeelte van het artikel,
gewijd aan de ontdekking van de gravitatietheorie van NewroN, in het
Orgaan der Chr. Vereen. voor Natuur- en Geneeskunde (lg3g).

E. J. DryxsrERHUrs verrichtte onderzoekingen op het gebred der Griek-
sche wiskunde, der Grieksche astronomie, betreffende de mechanische
warmtetheorie en over SlmoN SrevlN (nog niet verschenen). Hil werkte
bovendien mede aan de bewerking van de musicologische geschriften van
CÈn. HuvceNs in deel XX van de HuycrNs-uitgave.
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