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iiuilcrt^ oiihckciidc (xirzakcii iliiai'liij soms rciu' rol s|i('l('ii. lic hdciii

iils voorbeelden : het inetliylainide van nitrobenzoëzuur, dat niet aan-

gegrepen wordt, dat van oxaalzuur hetgeen een uitroderivaat levert,

dat van azijnzuur waaruit stikstofoxydule, niethylnitraat en azijnzuur

ontstaan. Het methylnitraniine gedraagt zich als 't laatste. Het

geeft zelfs beneden 0° zoo goed als quantitatief stikstofoxydule en

niethylnitraat, maar voor zoover ik heb kunnen nagaan niet het tot-

nogtoe onbekende dinitroniethylamine. Uit gedrag pleit ni. i. meer

voor de opvatting, die door de formule CHy.NH.NOo weergegeven

wordt, dan voor de aanwezigheid der O H-groep.

Ik wil hier nog eene opmerking bijvoegen omtrent eene andere

reactie, waaraan door Hantzsch groote waarde gehecht wordt voor

het aantoonen der O H-groep, n.1. de kleuring door ferrichloride.

Van de twee isomere phenylnitromethanen, waarvan het eene —
het stabiele — indifferent is, het andere een zuur karakter heeft,

geeft het laatste de bekende verkleuring met ferrichloride, welke bij

de enolen optreedt en daar als bewijs voor de O H -groep aan een onver-

zadigd koolstofatoom gebonden (evenals in phenolen) aangemerkt wordt.

Deze reactie nu, welke ook Bambergkr en zijne leerlingen voor

tal van stoffen waarin de groep R. NOH voorkomt gevonden hebben,

vertoont het vrije methylnitraniine niet, en als men hieraan eenige

waarde hechten wil zou men tot 't besluit moeten komen dat het

vrije methylnitraniine geen O H-groep bevat. Toch levert het een

ferrizout, dat donkei'geelbi'uin of roodbruin gekleurd is, en vermoe-

delijk tevens chloor bevat. Het vormt zich o. a. als men waterige oplos-

singen van kalium-, natrium- of bariumzout mot ferrichloride-oplossing

vermengt en wacht tot het eerst ontstaande neerslag van ferrihy-

droxydc na eenigen tijd weer oplost.

Mij komt dus nog altijd de meening van Hantzsch dat CH3. NH. KOj

neutraal zou moeten zijn en zoo instabiel dat het zich spontaan in

CH3.N — N—OH omzet, twijfelachtig voor. Binnenkort hoop ik voor

\o/
dien twijfel nieuwe grond(Mi te kiinncn aanvoeren.

Natuurkunde. — De Heer H. .V. Lokentz biedt eeiie mededee-

liiig aan, getiteld : Over do rra<t<j of de aarde bij harcjaar-

lijkiicltc beweyiny den aet/ier at dun niet medesleept. Opmer-

kingen naar aanleiding (umer verhandeling van den Heer

A. A. MlClIKLSüN.

De Heer MlciiEl.ijON luuift onlangs') eeiic belangrijke en op groote

schaal genouicii interferentiepro(>f beschreven, die moest dienen om

>) Aiiici-iciiu Joiinuil ol' S('ieiR-c. Itli J^ci-., Vol. :i, p. I-7Ö, IS'.l/.
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to oiKlfrzoL'ken ot' eoiie i'ehüieve bewegiui^ van tlcii aotliLT dicht bij

den bodera ten opzichte van eene hoogere hxag- van deze middenstof

kan worden waargenomen. Op de mededeeling zijner uitkomsten

laat hij eenige opmerkingen volgen over de onderstellingen die in

do aberratietheorie moeten of' kunnen worden aangenomen. Daar

ik mij met dit gedeelte der verhandeling niet geheel kan vereenigen,

veroorloof ik mij in aansluiting aan mijne vroegere beschouwingen

over het onderwerp de volgende uiteenzetting.

§ 1. In mijne verhandeling over den invloed dien de beweging-

der aarde op de lichtverschijnselen uitoefent ^) heb ik de volgende

onderstellingen gemaakt

:

.1. Doorschijnende ponderabele lichamen zijn met aether gevuld,

die zich vrij bewegen kan. Zijn twee doorschijnende lichamen met

elkander in aanraking (of een zoodanig lichaam met eene luchtle-

dige ruimte), dan zijn aan het grensvlak de componenten der snel-

heid van den aether doorloopend.

B. De beweging van den aether is irrotationeel ; er bestaat dus

een snelheidspotentiaal.

C. Het meêsleepen der lichtgolven in doorschijnende isotrope -)

stoffen wordt bepaald door den bekenden coëfficiënt van Fuesnel.

Over de verschijnselen in ondoorschijnende stoffen werden geene

onderstellingen gemaakt.

Het bleek dat men uit de hypothesen .4, /i en C de aberratie

en verschillende daarmede samenhangende verschijnselen kan ver-

klaren. De aldus verkregen theorie bevat als een bijzonder geval

die van Fuksnkl, die den aether overal in rust onderstelt en even-

eens C aanneemt. Aan den anderen kant kan mijne theorie be-

schouwd worden als eene Avijziging van die, welke Stokes had

voorgesteld. Deze natuurkundige nam n.1. du onderstelling 7i aan,

maar voegde er aan toe :

D. dat overal aan het oppervlak der aarde de snelheid van den

aether gelijk aan die der aarde is.

Het is duidelijk dat men, dit aannemende, J en 6' niet meer

noodig heeft ; deelt de aether in de beweging der aarde, dan zal

natuurlijk ook alles wat b.v. in een stuk glas aanwezig is dit even-

eens doen; van een meêsleepen, zooals in C bedoeld wordt, is dan

geen sprake.

1) Versl. en Meded. dei' Akad. v. Wet., 3e lieeks, Deel 2, p. 297, 1S80 ; Areli.

ncerl., T. 21, p. 1U3, 18S7.

'•') Zie, Wilt de uitbreiding tot anisotrope lichamen betreft: Lokenïz, Over den in-

vloed v:;n de beweging der aarde op de voortplanting van het licht ia dubbelbre-
kende lichamen. Zittingsverslageii der Akad. v. Wet., Deel I, p. 141), 1S'J3.
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De tlicoi'ic viui SroKKS kiiii cchlc^i- niet wdrilen aaiii^-cnoiiicii, iliiir

do ündcü'stclliiigcn B on D mot elkaiulor in strijd zijn.

Hot was daarom noodi<4', daar er woinig uitzi(!ht solicon te bo-

staan ^) om zondor />' tot oono voi'lvlaring der abeiTatic te komen,

D to laton vallen, on dus aan het oppervlak der aarde eene relatieve

l)(!weging' van den aotlior ton opziolitc; van de aarde toe te laton.

Dit maakte echter wcilor de onderstellingen A en C' noodig.

Kortheidshalve moge de theorie die op J, />' en C bornst de

(jewijzlgde theorie van SïOKES heeten; men heeft, voor zoover ik

kan nagaan, geene andere keus dan tusschen deze theorie en die

van Fresnel, die trouwens een bijzonder geval van de algemeene

theorie is.

§ 2. Bij de thans door Miciielson genomen prooi' doorliepen do

twee met elkander interfereerende lichtbundels denzelfden weg in

tegengestelde richting, en wel den omtrek van een rechthoek, met

twee verticale zijden en twee horizontale zijden in de richting van

Oost naar West. De hoogte was 50, en de lengte 200 voet, zoo

groot als de afmetingen van het Ryerson-laboratorium te Chicago

toelieten. Aan het eene uiteinde A van de basis A B was een met

een doorschijnend zilverlaagje bedekte glasplaat P geplaatst, waar-

van hot vlak den hook van don rechthoek middendoordeelde ; aan

de andere hoekpunten />', C en D bevonden zich spiegels, waarvan

de nadere beschrijving liior achterwege kan blijven. Eene lichtbron

Wiis geplaatst op hot vei-lcngd<; der basis aan de zijde van .1 ;
de

stralen vielen van hier in horizontale richting op /-* en werden ge-

splitst in oen dooi'gohiton on oon teruggekaatst gedeelte, liet eerste

volg(I(; don weg .1 B (' 1) A en werd, bij P teruggekomen, voor

(>en deel door de glasplaat dooi'gelaten. liet gedeelte dat eerst terug-

gekaatst was, plantte zich voort volgens A D C />' .1 en werd dan

voor een deel door /* verticaal naar bonedon gorotlecteerd. Zoo

verkreeg men dus in oon kijker die in verticalen stand benedon /•*

was opgesteld twee bundols die tot oon inteiforontiovorsehijnsel

aanleiding gav(Mi. 'i'e 12 uur di'r^ middags on te niiddornaeht had

de beweging der aarde eene richting die weinig van do horizontale

zijden van den i'eehthoek afweek; werd nu de aother door de aarde

inedogosleopt en wel die nabij do bovenste zijde niimler dan die

nabij do basis, dan zou do eene lichtbundel mol den aetherstroom

medegaan, waar deze de grootste, en tegen dien stroom in, waar

hij do kleinste snelheid iiooft, on de andere lichtbundel juist omge-

') LoiiKN'i'/,, De iilji'i'riilictluMii-ii' van Stokes. /ittiMi;svei'sl:i;;(Mi ilcr .\k:i(l. v. Wel.,

J)c'cl 1, p. '.17, lSi)2.
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keerd. Het verschil der snelheden boven en beneden zou dus eene

verandering der phaseversehillen teweegbrengen, welke verandering

des middags in de eene en te middeiiiaeht in de andere richting

zou zijn. Er werd derhalve onderzocht of de interferentiesti-epen

op verschillende uren al dan niet denzclfden stand hadden. Het

bleek dat, zoo eene standveranderiug al bestond, zij stellig minder

bedroeg dan '/20 streepaf'stand. De grootste verplaatsing die uit de

gemiddelden van vele instellingen volgde had ongeveer deze waarde,

maar de verkregen getallen loopen te veel uiteen om van die uit-

komst zeker te kunnen zijn.

§ o. In het bovenstaande werd alleen gesproken van de snel-

heid die de aether aan de hoiizontale zijden van den rechthoek in

de richting daarvan heeft. Maakt men geenerlei onderstelling over

de aetherbeweging, dan wordt, zooals men gemakkelijk aantoont,

de invloed op de phaseversehillen bepaald door de lijnintegraal van

de aethersnelheid langs den omtrek van den rechthoek ; deze is O

als de beweging irrotationeel is. Mocht men derhalve uit de proeven

afleiden dat de strepen zich in den loop van den dag niet verplaatst

hebben, dan zou de uitkomst zoowel vereenigbaar zijn met de gewij-

zigde theorie van Stokes (trouwens ook met de oorspronkelijke

theorie van Stokes) als met de theorie van Fresnel, dus met de

beide theorieën, die men kan aannemen.

Zelfs is de steun dien deze theorieën aldus verkrijgen, krachtiger

dan ik eerst uit de beschouwingen van Michelson meende te mogen

opniciken. Hij merkt op, dat de negatieve uitkomst der proef ook

verklaard zou kunnen worden als men aannam, dat de aarde den

aether medesleept en dat deze werking zich uitstrekt tot op eene

hoogte die vergelijkbaar is met de middellijn der aarde; immers, in

dat geval zou de vermindering der snelheid bij eene rijzing van 50

voet zeer weinig bedragen. Terwijl hij nu een zoo ver reikenden

invloed der aarde onwaarschijnlijk acht, zou ik dien juist verwach-

ten, wanneer nu eenmaal de aarde den aether medesleepte. Eene
verdeeling der snelheden, zooals men die heeft wanneer een bol zich

verplaatst door eene vloeistof met wrijving, die niet langs het opper-

vlak kan glijden, ware dan, naar het mij voorkomt, niet ondenk-

baar. In dit geval zou in een vlak, door het middelpunt der aarde,

loodrecht op de bewegingsrichting, gebracht, op eene hoogte boven
het aardoppervlak, gelijk aan den straal der aarde, de snellieid van

den aether nog het i^/y^, en op eene hoogte gelijk aan de middel-

lijn der aarde nog het 7'„, van de snelheid der aarde bedragen.

Waren nu de uitkomsten van Michelson met eene dergelijke

snelheidsverdeeling te vereenigen, dan zouden zij wel is w.iir ve.-

18
Verslageu dt-r Afdecliug Nutuiiik. Dl. VI. A". 15)97/98.



( 270 )

liiedeii cone voel snellore afname der snellioid met de lioo.<>-te aan te

nemen, maar m. i. zeer goed denkbare bewegingstoestanden zonder

snelheidspotentiaal niet uitsluiten.

De berekening leert echter dat het andei-s met de zaak gesteld

is. Neemt men aan dat des middags en te middernacht de waar-

nemingsplaats in het bovengenoemde vlak ligt en dat dan de recht-

hoek van MiCHELSON loodrecht op dat vlak staat, dan vindt men
dat de strepen zich van het eene tijdstip tot het andere over ^'g

streepafstand hadden moeten verplaatsen. Zelfs eene vrij wat kleinere

verplaatsing zou niet aan den waarnemer ontsnapt zijn.

Daaruit blijkt wel dat het niet gemakkelijk zal zijn een bewe-

gingstoestand van den aether, waarbij deze door de ajirde wordt

medegesleept en aan D voldaan is, zoo te bedenken, dat men niet

met de proef van Michelson in strijd komt.

Hierbij mag niet over het hoofd worden gezien, dat de proef alle

bewijskraclit zou verliezen, wanneer hetzij de wanden van het ge-

bouw, hetzij de sluitplaten der buizen, waardoor Michklson de

lichtstralen liet loopen, ondoordringbaar voor den aether waren. Yan
de buizen is echter in dit opzicht wel niet te vreezen ; het is m. i.

aan geen twijfel onderhevig, dat glas den aether kan doorlaten, en

dan kunnen de sluitplaten der buizen, die de onderste en de bovenste

zijde van den rechthoek uitmaken, de lichtstralen niet tegen een

horizontalen aetlierstroom beschut hebben.

§ 4. Van de beide theorieën die volgens § 1 nog kunnen worden

aangenomen is ontegenzeggelijk die van Fkesnel de eenvoudigste;

ik heb daarom bij latere onderzoekingen die theorie aangenonnni en

ondersteld dat nlle ponderabele lichamen den aether volkomen door-

laten. ') Intusschen gebiedt de voorzichtigheid, de meer algemeeue

theorie, de gewijzigde van Stokes, niet uit het oog te verliezen.

De afleiding van den meêsleepiugs-coëfficient, dus van de onderstel-

ling C, uit de electromagnetische lichttheorie blijft gelden, zoodra

slechts de volkomen permeabiliteit der doorschijnende lichamen wordt

aangenomen. En het lijdt wel geen twijfel, dat de verklaring van

een aantal verschijnselen uit de bewegingsvergelijkingen van het

licht zoo kan worden gegeneraliseerd, dat zij niet meer alleen past

in de th(M)i'i(! van Fresnel, maar ook in de gewijzigde theorie van

Stokes; ik bedoel dat men d(ï bewegingsvergelijkingen zal kunnen

opstellen en er de noodige gevolgtrekkingen uit zal kunnen atl(>iden,

') LoRENTZ, La tlu'orie .'lectromiiiiui^liciuf de M.v\ni;i.i. et soii applicatuui au\

corps moiivüuts. Leiden. Lrill, IS'J^. (Ook versolic en in Aroli. in'erL, 'i . ~'5) ; Lo-

KKNTz, Versuch einer 'l'licone der electrisclien und optiselien ILi-sclieinuniren in be-

wegten körpem. Leideu. BriU, 1895.
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ook wanneer men aaniieenit dat de relatieve snelheid van den aether

ten opzichte van de pond-'rabele stof niet in alle punten dezelfde

is, maar uit een snelheidspotentiaal van dezen of genen vorm moet

worden afgeleid.

Een paar moeilijkheden blijven nog altijd over. Eene daarvan

is gelegen in eene vroegere, welbekende proef van Michiclson en

MoRLEY, waarin twee lichtstralen met elkander interfereerden, dio,

de een in de eene richting en de andere in eene richting loodrecht

daarop, over een zekeren afstand heen en weer liepen. Het bleek

dat de beweging der aarde geen invloed had op den stand der

onder deze omstandigheden waargenomen interfereritiestrepen.

Om deze uitkomst te verklaren heb ik de volgende onderstelling

gemaakt, waartoe ook Fitzgeeald gekomen is : ')

E. De afmetingen van het vaste lichaam (metaal of steen) dat

bij deze proeven als drager van het optische apparaat diende, on-

dergaan eene verandering, zoodra het zi",h met eene zekere snelheid

V ten opzichte van den aether in de onmiddellijke omgeving be-

weegt. Trekt men in het lichaam twee lijnen L, en Lj, de eerste

in de richting van r, de tweede loodrecht daarop, welke lijnen even

lang zouden zijn, wanneer i;=0 was, dan zal tengevolge der beweging

de verhouding L\ : L^ de waarde I
—

--p^ aannemen, als T' de snel-

heid van het licht is.

Toen ik deze hypothese opstelde spi'ak ik alleen van de theorie

van Fresnel, en verstond dus onder v de snelheid der aarde. Het

is echter duidelijk dat de negatieve uitkomst der bedoelde interfe-

rentieproef alleen dan zonder eenige hypothese verklaarbaar zou zijn,

wanneer aan de oppervlakte der aarde do aether en de ponderabele

stof geene relatieve snelheid ten opzichte van elkander hadden, wat

in de oorspronkelijke theorie van Stokes werd ondersteld. Deze

theorie mag echter, zooals wij zagen, niet worden aangenomen. Voor

elke theorie die )cel kan worden aangenomen, voor de gewijzigde

van Stokes evengoed als voor die van Freskel, levert de proef

van MiciiELSON en Morley hetzelfde bezwaar op. Dit kan echter

steeds door mijne onderstelling worden opgeheven, wanneer men
deze formuleert, zooals ik het boven gedaan heb.

De onderstelling E moet derhalve in elk geval worden gemaakt.

Iets over de voortplantinfj van het licht ingeval de beweging van

den aether niet irrotationeel is.

§ 5. Ofschoon Michelsun de theorie der laatstelijk door hem

') Zittingsverslagen der Aknd. v. Wet., Deel I, p. 7-1, 1892.

18*
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geliüiiR'ii pioct' i'ceds Iwvït uutwikkelcl, is liet misscliien de moeite

waard, iets uitvoeriger na te gaan, welken invloed eene beweging van

den aether zonder snelheidspotentiaal moet hebben. Ook voor het

geval dat er doorschijnende stoffen (leuzen) in het spel zijn, wordt

dit betrekkelijk eenvoudig, wanneer men de onderstellingen A en C

blijft aannemen.

]k beschouw zoowel voor den aether als voor de lichtgolven de

relatieve beweging ten opzichte van de ponderabele stof, dus ten

opzichte van de aarde, en duiil de snelheid van den aether in eenig

punt door ^>, de snelheid van het licht in rustenden aether door V
aan. Grootheden van de orde p'^IV'^ zullen worden verwaarloosd.

Men mag dan, indien een lichtstraal een hoek O met de snelheid

y maakt, voor de snelheid van dien lichtstraal stellen :

in den aether : V -\- p cos i!J

en in eene ponderabele stof:

— j_ i- cos &.
n w

In den tweeden term dezer laatste uitdrukking is de hyi»othese

C uitgedrukt; n is de brekingsindex.

De tijd dien de lichtstraal behoeft om een element ds te dooiloo-

pen is in den aether

ds ds p
^, ,—

-r; cos (> ds.
V + p cos ''/ V V

en in eene ponderabele stof

ds » ds p
, ,

=r — cos i> ds .

f-
^^ cos iJ

n tl
•

De „tijdsb(>sparing" wegens de beweging van den aether is dus

in elk ^-eval

~- cos »9 ds.

Wanneer men zich bij de behandeling van de verschijnselen der

terugkaatsing en breking, int(>rferenti(> en buiging van het beginsel

van llliYOKNS bedient, kan alles teruggebracht worden tot de vraag:

Gesteld dat bet lieht langs twee wegen APB en AQH van een

punt .1 naar een ])unt />' gaat, welken invloed heeft dan de bewe-

ging van den aetiier op het phaseverschil der in /> samenkomende

triHinii'en ?
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Klaarblijkelijk wordt de veraiidei-ing vaa hot phasevcrscliil bepaald

door het verschil der tijilsbespariiig-en voor de beide wegen, en uit

het bovenstaande volgt hiervoor

7-.- 1 p cos d ds —
1 p cos i'J ds

,

I
'' U Am J ALiii ^

waarvoor wdj, als wij den tweeden integratieweg omkeeren, mogen

schrijven

"t"^ P <^*^^ '^ ^^^ + I P '^'^^ ^ ^'*' — T-T P •^'Os '^ ds.
\-1.'aPB J BQ.A J ^-JAPBaA

De verandering van het phaseverschil hangt dus af van de lijnin-

tegraal der snelheid p langs den gesloten weg ^4P2?'2-lj zij is natuur-

lijk des te kleiner, naarmate de twee beschouwde wegen minder uit-

eenloopen. Inderdaad hangt volgens eene bekende stelling de lijn-

integraal langs eene gesloten lijn samen met de grootte van een

oppervlak dat deze lijn tot rand heeft.

§ 6. Bij de toepassing van het bovenstaande op de proef van

MicnELSON kunnen wij eerst nagaan, welke lichtbeweging in het

waarnemingsvlak wordt teweeggebracht door de golven die zich langs

den eenen weg hebben voortgeplant, vervolgens de golven beschou-

wen, die den anderen weg hebben gevolgd, en eindelijk de interfe-

rentie der twee lichtbewegingen.

Bij de behandeling der eerste vraag kiezen wij een bepaald punt

L der lichtbron en een bepaald punt W van het waarnemingsvlak

uit. Wij kunnen dan tal van gebroken lijnen La/^y... W trek-

ken, waarvan het hoekpunt « ergens in het eerste terugkaatsende

of brekende oppervlak ligt, het hoekpunt /? in het tweede dezer

oppervlakken en zoo vervolgens. De beweging die het punt L in

W teweegbrengt kan worden opgevat als te ontstaan door de inter-

ferentie van vele trillingen die zich langs deze verschillende lijnen

hebben voortgeplant. Twee dier triiliDgen hebben b. v. de wegen
Lajiy . . . IF en La'/^'y' . . . IF doorloopen. De invloed der aether-

beweging op het phaseverschil dezer trillingen is evenredig met de

lijnintegraal der snelheid p langs den omtrek La ft . ..W ...[i' a' L.

Deze gesloten lijn om va f nu een oppervlak, veel kleiner dan het

oppervlak dat binnen den omtrek van den in § 2 genoemden recht-

hoek begrepen is ;
daarom mogen wij van de verandering van het

thans beschouwde phasivorscliil afzien, wanneer zelfs de verandering

van het phaseverschil tusschen de tioee lichtbundels eene kleine groot-

leid is. M. a. w., wij mogen de tijdsbesparing voor a/ de wegen

Lu ft... W, La' ft'... W enz. gelijkstellen; de in W aankomende
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trillingen inti'rfcrGeicn (lus niet elkander met ilezeltde phiiseverseliil-

len als wanneer de aether in rust is. Derhalve wordt aan de am-

plitudo der resulteerende trilling niets veranderd, maar hare phase

wcrdt evenveel gewijzigd als die der samenstellende trillingen, nl.

zooveel als aan de tijdsbesparing voor den weg Lu ft . . . W beantwoordt.

Dergelijke beschouwingen gelden voor den tweeden lichtbundel

;

ook de lichtvei'deeling die deze op zichzelf in het waarnemingsvlak

geeft, is onafhankelijk van de beweging van den aether en alleen

de resulteerende phase wordt daardoor gewijzigd. De tijdsbesparing

waarmede men thans te doen heeft kan, als men dezelfde punten L
en W beschouwt als boven, worden verkregen uit do lijnintegraal

der snelheid p langs eene gebroken lijn L a b . . . W, die den weg

van den tweeden lichtbundel over de vei'schillende terugkaatsende

of brekende oppervlakken volgt.

De verandering eindelijk, die de aetherbeweging brengt in het

phaseverschil waarmede de beide bundels in W interfereeren zal

bepaald worden door het verschil der lijnintegralen voor de wegen

La/i . . . W en Lab . . . W, en daarvooi' mag de lijnintegraallangs

den omtrek van den in § 2 genoemden rechthoek genomen worden.

Pathologie. — De Heer Stokvis biedt voor de Boekerij aan, de

dissertatie van den Heer J. Keyzer: „Ueber Haeniatojjorpjiijrin

ini Ham", en geeft daarvan het volgende overzicht:

Eerst sedert de laatste jaren heeft men in de normale urine van

den mensch sporen eener kleurstof gevonden, die buiten het lichaam

uit bloed het eerst door Mulder en Goudoever bejeid, ga als het

ijzervrij haematine, het voor krj'stallisatie vatbare liaem;it()por|ihvi'iiic

bekend is.

Dr. Keyzer heeft nu in het I'athol. i^abor. te Amsterdam aller-

eerst de waarde der verschillende methoden tot hel afscheiden van

het haematoporphyiine uit de urine ten opzichte van betrouwbaar-

heid en gemakkelijke uitvoerbaarheid nagegaan, en heeft daarbij ge-

vonden, dat de methode van Saillet verreweg de beste resultaten

geeft. Hij heeft verder, daar het vermoeden voorhanden scheen, dat

de hoeveelheid haematoporphyrine met de voeding en het voedsel in

verband stond, zich overtuigd, dat deze kleurstof bij gezonden bijna

geheel uit de urine verdwijnt, indien zij wit vleesch zonder groenten

gebruiken, maar duidelijk daarin aanwezig is, zoodra het voedsel uit

rood vleesch, of uit wit vleesch en bladgroenten bestaat. Inderdaad

scliijut deze urinekleurstof zoowel uit bloedkleurstof als uit planten-

kleurstof', zoowel uit haemoglobine als uit chlorophyl in het dierlijk

licii.iam te kunnen ontstaan, geheel in overeenstemmina' met het door


