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PHOTOBIOLOGISCHE PROCESSEN
door f rof. dr E. C. Wilnnk

1. TWT/RTTVTNfl.

Licht kan elechts op een organisme inwerken, indien dit een lichtge
voelig systeem bezit. Het lichtgevoelig systeem absorbeert de lichtenergie, deze absorptie leidt tot een reactie in dit systeem. In het
algemeen is, in een levende cel, deze primaire reactie gekoppeld met
een stelsel van donkerreacties5alle samen vormen het photobiologisch
proces.
De aard van het primaire proces kunnen wij het best enigszins in het
midden laten.Veelal duidt men dit aan als het „photochemisch proces"
of de „primaire photochemische reactie". Het zou evenwel vaak juis
ter zijn te spreken van een „photophysisch" primair proces, daar het
geen algemene regel is, dat de lichtabsorberende kleurstof zelve eon
blijvende chemische omzetting ondergaat. Voor zover men kan nagaan,
beperkt zich de werking in vele gevallen tot„aanslag" van het kleur
stofmolecuul, waarbij men zich zal moeten denken, dat een electron,
op een of andere wijze behorende tot dit molecuul, reactief en veelal
ook mobiel wordt en aldus de verbindingsschakel vormt tussen de
lichtabsorptie en de „donkerchemische" volgprocessen. Hoe het kleur
stofmolecuul voor het beschikbaar stellen van een dergelijk electron
schadeloos wordt gesteld, onttrekt zich tot nu toe aan onze beoorde
ling.
Bij de meeste photobiologische processen bestaat het lichtgevoelige
systeem uit een kleurstofmolecuul, dat innig'verbonden is met een
eiwit. Van deze pigment-reiwitcomplexen weten wij nog 'betrekkelijk wei
nig. Het is wel waarschijnlijk, dat de binding met het eiwit een gede
finieerd karakter draagt. Daarop wijst o.a. de omstandigheid. dat
kleine, doch karakteristieke verschillen bestaan tussen het absorptiespectrum van de kleurstof in moleculair—disperse oplossing en dat
in de levende cel. Dit laatste vindt men vrijwel volledig terug in
celvrije systemen, colloidale oplossingen, waarin de binding tussen
pigment en eiwit bewaard is gebleven.De bereiding van dergelijke sys
temen is langs verschillende wegen mogelijk.Veelal kan het gekleurde,
lichtgevoelige orgaan met water worden gewreven, waarbij, na afcen
trifugeren van grove bestanddelen, een sus>pensie van het aanwezige
pigment-eiwitcomplex overblijft (1). Ook z^jn dergelijke extracten ver
kregen door desintegratie van cellen door midGßl van ultrageluids
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golven (2). Ben opmerkelijke manier, welke reeds lang geleden een
toepassing Tond bq de bereiding van •> oplossingen" van staafjesrood
of geaichtspurper berust op de omstandigheid dat bepaalde chemica
liën in staat zijn deze pigment-eiwitcomplexen uit de weefsels los te
aaken. Zo bereidde men reeds in de zeventiger jaren der vorige eeuw
oplossingen van staafjesrood met behulp van galzure zouten, de toen
tertijd enige bekende middelen voor dit doel (3)• Later zijn andere
stoffen gevonden, met analoge werking, als digitonine, saponine e.a.
welke behoren tot de grote groep van stoffen met sterk oppervlakactieve eigenschappen, maar van zeer uiteenlopende chemische eigen
schappen, welke men wel als „detergents" aanduidt. Ook hiermee zijn
oplossingen van pigment-eiwitcongilexen verkregen (4,5). Tenslotte
moge worden opgemerkt, dat bepaalde pigment-eiwitcomplexen betrekkelijk gemakkelijk uit de cellen naar buiten diffunderen nadat deze zjjn
afgestorven.
Het is waarschijnlijk, dat zich aan een dergelijke kleurstof-eiwitcomplex reactiepartners kunnen bevinden, die, vermoedelijk door tussen
komst van het eiwit, met het kleurstofmolecuul in engeren zin, electronen kunnen uitwisselen. Engelmann stelde in 188? voor dergelijke
pigmenteiwitcomplexen de naam „chromopJtiyllen" voor (6).Dit geschied
de voornamelijk naar analogie van de naam „chlorophyl" voor het blad
groen. Intussen is, zoals wij nog nader zullen zien, de naam „chloro
phyl" beperkt geworden tot de voornaamste, groene, kleurstofcompo
nent uit het bladgroen, zonder het eiwit. Het bladgroen daarentegen
als geheel is een pigment-eiwitcomplex, waarbij het eiwit kleurstofmoleculen draagt van meer dan een soort, zo b.v. chlorophyl a, chlo
rophyl b en diverse carotenoiden. Aan dit complex, dat, zoals wij nog
nader zullen zien, als drager van het proces der photosynthetische
koolzuurassimilatie moet worden beschouwd, gaf Mestre de naam phy^Lloóhlorine (7), Stoll noemde het chloroplastlne (8). Kort geleden
stelde schrijver dezes (9) de zijns inziens neutralere term „chloro
phylline" voor en, algemener, voor photobiologisch actieve pigmenteiwitcomplexen de term „chromophylline". Hoewe.1. deze termen, krach
tens hun herkomst, nog wel speciaal doen denken aan het photosynthe
tisch apparaat, zou het toch aanbeveling verdienen, de term chromo
phylline geheel algemeen te bezigen. In. deze betekenis Is ook het ge
zichtspurper een chromophylline, het bestaat, zoals wjj nog nader zul
len zien, uit een aan eiwit gebonden carotenoid.
Van interesse is thans nog voor ons, dat de mogelykheid van energieoverdraeht tussen kleurstofmoleculen, die aan eenzelfde eiwit gebon
den zijn, is bewezen; in het bijzonder gelukte dit bewijs in het geval
van het chlorophyl a en het carotenoid fucoxanthine, die deel uitma
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ken van het photosynthetisch actieve chromophylline der diatomeeën
(10fll). Äet deze •bewijsvoering zullen wij later nog uitvoeriger ken
nismaken.
Zoals reeds gezegd, weten wij van het lot der geabsorbeerde lichtenergie binnen een chromopby11ine nog zeer weinig. Wjj willen onder
het nprimaire photochemische proces"verstaan alles wat zich afspeelt
vanaf de lichtabsorptie tot en met de vorming van het eerste chemisch
reactieve product, onverschillig of dit b.v. een H-atoom, een radi
caal of een electron is.
Het is geleidelijk duidelijk geworden, dat, in overeenstemming met de
ervaringen der experimentele photochemie, ook in photobiologische
processen de lichtenergie werkzaam is in pakketjes van zeer bepaalde
Inhoud, de z.g. quanta. De energieinhoud van een lichtquant is omge
keerd evenredig met zijn golflengte. Naar men weet neemt de golfleng
te van het licht in het spectrum toe van ultraviolet over violet,
blauw., groen,, geel, rood naar infrarood. Het voor ons zichtbare
spectrum strekt zich ongeveer uit van iets beneden 400 tot iets bo
ven 700 m (4-7000 A, 1 A « 10~®cm). De energie1nlroud der lichtquanta wordt derhalve in dezelfde richting kleiner, hun aantal in
een bepaalde energié->eenheid groter. 1 Erg Ha-liçht bevat ongeveer
3 x 1Ö^ quanta.
Beschouwen wij thans het geheel van photobiologische prócessen nader,
dan blijkt in eerste instantie èen onderscheiding mogelijk naar de ma
te, waarin de lichtenergie een rol speelt in d.e balansvergelijking
van het brutoproces. In dit opzicht staat de photosynthèse tamelijk
apart. De photosynthèse omvàt reductieprocessen, waarbij de lichte
nergie het energiedeficit van het bruto-proces opvult. De „klassieke"
photosynthèse, de koolzuurassimilatie der groene planten realiseert
zo met behulp van lichtenergie de volledige reversie der suikerverbrandings
lichtenergie
CO2 + H2O
^CH2O + 02 .
Sen energie-opname van minstens één lichtquant (door verliezen en
anderszins in de regel belangrijk meer) voor elk,krachtens de balansvergelijking voor het brutoproces. overgedragen electron of H-atoom
is hierbij essentieel.
•Bij een andere groep van photobiologische processen draagt het licht
het karakter van een prikkel of stimulus, welke een reactieketen in
gang zet,waarbij de energie voor het verloop van deze keten niet meer
door het licht wordt geleverd. Deze reacties zullen dus in het alge
meen exotherm zijn en behoren tot de dissimilatorische en oxydatieve
zijde der stofwisseling. De ervoor nodige energieën zijn onafhankelijk
van het licht in de cel aanwezig, ze worden door het licht slechts
gemobiliseerd{ wij zouden ons als analógon kunnen yooratellen de mobilisering der energie van een locomotief (via den machinist) door
-het licht uit een seinlamp.

Van Pfeffer (12) is afkomstig de uitdrukking, dat een lichtprikkel
slechts vrijnakend(„auslosend") werkt op het met energie geladen sys
teem. Hij kwam hierbij tot de voorstelling, dat een quantitatieve re
latie tussen prikkel en effect principieel ontbreekt. Dit bleek la
ter onjuist, waartoe vooral Blaauw (13) belangrijk experimenteel ma
teriaal leverde. Pfeffer's beschouwingswijze verloor hierdoor sterk
aan waardering. Eerst veel later bleken haar merites opnieuw, waar
toe P. Jordan (14) de stoot gaf door de formulering van zijnttverster
kertheorie der organismen". Hij ging hierbij uit van de gedachte, dat
bij tal van levensprocessen reacties in afzonderlijke, belangrijke mo
leculen „steuernd" kunnen inwerken op aan de massawet gehoorzamende,
grovere omzettingen. Dit verdraagt zich zeer wel met Pfeffer's in
zichten, waarbij bovendien vooral een verwijzing naar de physische
versterkertechniek doet inzien, dat het bestaan van een quantitatie
ve relatie tussen de prikkel (de inducerende reactie) en het effect
(de geïnduceerde reactie) geenszins in de weg staat aan het aannemen
van een koppelingsmechanisme tussen beide met versterkerkarakter,
dus met inschakeling van een nieuwe energiebron (15).
Aldus zien wij althans in beginsel in,hoe weinige lichtquanta in staat
zijn belangrijke physiologische veranderingen te voorschijn te roepen.
Typische vertegenwoordigers van deze soort van photobiologische pro
cessen worden gevonden in het domein van lichtzin en gezichtszin,
waarover wij nog uitvoeriger zullen spreken. Zo bleek uit recente on
derzoekingen,dat het menselijk oog al een lichtindruk kan krijgen als,
binnen bepaalde beperkingen van tijd en ruimtehoek/2 lichtquanta door
gevoelige elementen van het netvlies worden geabsorbeerd (16). Even
eens bleek het mogelijk uit reeds in 1909 door Blaauw (13) gepubli
ceerde uitkomsten af te leiden,dat sporangiëndragers van de schimmel
Ph.yoom.YCes tot phototropische kromming kunnen worden gebracht door
de absorptie van één enkel lichtquant (17).
Bik photobiologisch proces kunnen wij vanuit verschillende gezichts
punten beschouwen. Allereerst kunnen wij vragen naar de plaats van de
lichtgevoelige schakel in de gehele reactieketen.Hiermee hangt samen
de zo juist reeds belichte vraag of hét bruto-proces endotherm of ex
otherm (of liever endergoon of exergoon) is; deze vragen betreffen
derhalve het belang van het licht als energiebron voor het gehele
proces.Hieraan knopen zich vragen naar de relatie tussen de hoeveel
heid opgenomen liohtenergie en het waargenomen effect. Indien het mo
gelijk is dit effect energetisch te waarderen (b.y.als hoeveelheid
ener chemische omzetting),kan men het quantumrendeaient van het photo—
biologisch proces berekenen,d.i. dusde waarde van het quotiënt;ener
gieproductie van het proces/aantal opgenomen lichtquanta. Dit ge—
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tal kan belangrijk zijn voor het verkrijgen van inzicht ja het mechanis
me van het proces en een eerste stap vormen in een volgende mogelijke
analyse-richting, n.l. die van de studie van de kindse van het pro
ces. Allereerst zal men er daarbij op letten hoe de totale intensi
teit van het proces afhangt van de lichtintensiteit en van de lichtqualiteit, en welke uitwendige omstandigheden hierop eventueel in
vloed uitoefenen. Het is verder gebleken, dat sómmige verschijnselen
er mee samenhangen, dat zowel de straling als de absorberende mate
rie discontinu zijn (resp. uit quanta en uit cellen bestaan) terwijl
de afmetingen van de reagerende complexen een belangrijke rol spelen.
In het bijzonder wanneer reeds enkele geabsorbeerde lichtquanta tot
een waarneembaar effect leiden, (zoals het geval is bij bepaalde pro
cessen van licht-en gezichtszin, zie boven, en bepaalde beschadigen
de stralingsinvloeden,zie later) krijgt men te maken met statistische
beschouwingen bij de vraag naar de kaïisen op een effect. Weer een an
der aspect der photobiologische processen wordt geboden door de
aard der betrokken lichtabsorberende stoffen in beschouwing te nemen.
Veelal kan men hieromtrent aanwijzingen verkrijgen door de spectrale
gevoeligheidsverdeling van het proces te bestuderen. Oese gevoelig
heidsverdeling bestempelt men kortheidshalve wel met de termi wer^
kingsspectrum (action spectrum).
Vil men een korte opsomming van photobiologische verschijnselen, dan
kunnen wij naast de reeds kort genoemde photochemische assimilatie
van koolzuur door groene plantendelen erop wijzen, dat ook in enkele
groepen van gekleurde bacteriën een analoog proces verloopt bij be
lichting.Wij noemden ook reeds de phototropische bewegingen van plan
ten, waaronder men verstaat door groeiverschillen tot stand komende
reacties op eenzijdig licht. Hiermede in photochemisch opzicht ver
want zijn lichtzinreacties in uiteenlopende groepen van planten en
dieren, waarvan hier voorlopig mogen worden aangestipt de phototac—
tische bewegingen van vrijlevende organismen, de processen van de ge
zichtszin, bewegingen van chloroplastsn in plantencellen onder in
vloed van licht, e.a.. Voorts wijs ik op de als „photoperiodiciteit"
gekenschetste invloeden van de lengten van dag- en nachtperiode op
allerlei levensprocessen, waarvan in het bijzonder genoemd moge wor
den de overgang van vegetatieve naar generatieve ontwikkeling, zoals
wij die kennen in het tot bloei komen van gewassen en in de werking
van de daglengte op de geslachtscyclus tojj (f vogels. Verder noem ik
nog de invloed van licht op de chlorophylvorming in planten«, ver
schillende z.g. fomatieve invloeden (op grootte en vorm van bladen,
enz.), op de kieming van sommige zaden, en tenslotte de werking van
ultraviolet licht op bacteriën, op de menselijke huid, op het gene
tisch apparaat, etc.. Oit deze op zichzelf nog vluchtige opsomming
moge toch genoegzaam duidelijk zijn, dat'het ondoenlijk is ook •""* een
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belangrijk deel dezer processen in deze cursus van beperkte duur uit
gebreid te behandelen, in vele gevallen zal ik Bij tot enkele aan
duidingen moeten bepalen. Sen en ander overziende kan nog worden op
gemerkt, dat in bet geheel van photobiologische processen de photo
synthèse apart staat, door de belangrijke rol,die het licht als ener
giebron speelt voor de afloop van het bruto-proces. Zulks is bij alle
andere in veel mindere mate het geval, alle dragen meer het karakter
der reeds tevoren aangeduide „stimulus"-processen, waarbij licht
slechts richtinggevend inwerkt op het verbruik van in beginsel aan
wezige energieën. Kenmerkende verschijnselen zijn hierbij, dat geringe
lichtenergieën belangrijke effecten teweegbrengen, terwijl in het al
gemeen het licht een duidelijke nawerking vertoont en de plaats van
lichtabsorptie (de „perceptie" van de licht-„prikkel") geenszins de
zelfde behoeft te zijn als die der reactie. Volledigheidshalve moge
nog worden opgemerkt,dat de reeds genoemde photosynthese-verschijnselen bij gekleurde bacteriën in zekere zin een tussenpositie tussen de
klassieke photosynthèse der groene planten en de zoeven genoemde airdere groep van photobiologische verschijnselen innemen. Hier toch
spelen naast de lichtenergie eveneens andere energieën, in chemische
verbindingen opgehoopt, een essentiële rol bij de afloop van het pro
ces. Zo kennen wij purperbacteriën,die bij de reductie van koolzuur in
het licht de verbrandingsenergie van moleculaire waterstof weten in
te schakelenj het bruto-proces verloopt ongeveer volgens:
C02 + 2 H2

licht

t

0H20 + H20.

Dit brengt mee, dat bij het bruto-proces vrijwel geen energie-opname
of -afgifte plaats vindt. Deze merkwaardige situatie blijkt evenwel
bij nadere bestudering toch meer verwant met de photosynthèse der
groene planten ^nn men oppervlakkig gezien zou verwachten. Het blijkt
n.l.,. dat licht nodig is voor het verloop van bovengeschetst proces
en bovendien in het bijzonder, dat de vereiste hoeveelheid lichtener
gie, per gereduceerd molecule C02 niet belangrijk geringer, althans
niet van een andere grootteorde is dan bij de groene planten. Dit is
een sterke.aanwijzing,dat ondanks de gunstiger energetische situatie,
toch in beide gevallen een analoog mechanisme wordt gevolgd. Hierop
wijst ook de omstandigheid, dat allerlei bijverschijnselen, waarop ik
nog gelegenheid hoop te hebben, beknoptr terug te komen, analoog zijn.
Tevens is ook bjj deze bacteriën geen duidelijke nawerking van een be
lichting te constateren.
Dit alles bijeengenomen, rechtvaardigt een aparte beschouwing van het
photosyntheseproces tegenover de andere genoemde photobiologische
processen. Andere argumenten voor een aparte behandeling van het
photosyntheseprobleem worden gevormd door de omstandigheid, dat spe
ciaal de photosynthèse der groene planten in de kringloop der stof
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Ia da lerende natuur een uiterst belangrijke rol speelt, «aine« veer
samenhangt, dat over bet photosyntheseprobleem tal Tan ten dele zeer
diep gaande en gedetailleerde onderzoekingen zijn verricht en de op
heldering van bet mechanisme, hoewel wij ook hier nog .aan het begin
staan, toch reeds Terder is voortgeschreden dan hg de meeste andere
photohiologische verschijnselan.
Het is mjjn bedoeling la het volgende hoofdstuk de ontwikkeling van
onze wwm-i« omtrent de photosynthèse in grote trekken voor u te
schetsen, dan een hoofdstak te wijden aan de oTerige photohiologische
processen, terwijl tot slot nog çen hlik geworpen moge worden op een
geheel andere zijde der relatie tussen chemisae en straling in de bi
ologie, n.l. die der uitzending van straling door organismen, welke
zich speciaal concentreert OB het zo fascinerende verschijnsel der
uitzending Tan zichtbaar licht, de z^g. biolumlnescentie.
2. PHOTOüïIfrüKSE.
Gaan wij thans over tot een meer gedetailleerde behandeling van het
photosyntheseprobleem, dan kunnen wij dit op verschillende wqzen be
naderen, b.v.t
1) vanuit de gegeven algemeen-photobiologlsche inleiding
2) vanuit een energetiach-geochemisch gezichtspunt
3) vanuit een historisch gezichtspunt.
Wij willen elk dezer beschouwingswijzen kort vervolgen en beginnen met
de laatstgenoemde. In aansluiting aan beschouwingen van Aristoteles
geloofde men aanvankelijk, dat de planten de voor httn bouw en levens
verrichtingen noodzakelijke stoffen als zodanig uit de aarde opnemen.
Proeven toonden evenwel langzamerhand de onjuistheid van deze ziens
wijze aan. Veelal vindt men melding gemaakt van een vroege proef van
J.B. van Helmont (1577-1644), die de onhoudbaarheid der bovengenoem
de beschouwing duidelijk naar voren bracht. Van HeJmnnt plaatste een
wilgetak in een kuip met aarde en liet de hieruit ontstane plant 5
jaar groeien.De wilg was daarna 164- pond in gewicht toegenomen, ter
wijl de aarde, in gedroogde toestand, slechts 2 ons in gewicht was
afgenomen. Van Helmont concludeerde uit z^jn proef, dat de gewichts
toeneming van de plant geheel te danken was aan de opname van water
- waarmee hij de plant had begoten, - en dat derhalve alle in de
plant aanwezige stoffen uit water moesten zijn. gevormd. Was dus aan
Van Helmont het bestaan van „biochemie" - een actieve omzetting en
verbinding van eenvoudige, van buiten opgenomen principes in inge
wikkelde bestanddelen door de levende cel - duidelijk geworden,
naast de versteviging van deze zienswijze zien wij later het inzicht
baan breken, dat ook de atmosfeer tot de voeding der planten bij
draagt. Tegen het einde der 18e eeuw
elementaire waarnemingen
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ook reeds tot het inzicht geleid, dat licht een belangrijke groeifac
tor voor planten is.
kwam reeds in 1671 tot de conclusie,
'dat in de bladen opgenomen voedsel zodanig wordt verwerkt, dat de
groei er door onderhouden kan worden. Hq kwam hier toe door vergelij
king met de functie van de cotylen, welke hij als echte bladen her
kent. Hij werd tot de voedselbereidende werking van de cotylen o.m.
geleid door de waarneming dat de eindknop zich niet verder ontwik
kelt als de cotylen worden weggenomen (vgl. 18).
Mariotte gaf in 1679 verdere argumenten voor het bestaan van speci
fieke biochemische omzettingen in planten, o.a. door te wijzen op het
voortbrengen van verschillende kwaliteit vruchten door loten van ver
schillende peren op gelijke onderstam. Hales (1727) nam profeven om
aan te tonen, dat planten lucht opnemen en suggereert eveneens reeds
een mogelijke gunstige werking van- licht bij de voeding van planten.
Tegen het einde der achttiende eeuw verraadt een semi-populair boek
als Martinet's "Katechismus der. Natuur" reeds een verder doordringen
van deze inzichten, voorlopig nog op geheel empirische basis. Tot
medewerking van de lucht bij de groei der planten concludeert Marti
net uit de waarneming, dat grote bomen op muren in weinig aardekun
nen groeien. Tan het licht zegt hij, dat het de planten onderhoudt,
voedt, beter gesteld, gezonder en lustiger maakt; als proef om dit
te bewijzen noemt hij het in het donker zetten van een plant, die daar
door gaat kwijnen en ten slotte sterft.
Naast deze, door „gezond verstand" uit voorhanden materiaal afleidbare conclusies nam in dezelfde tijd het experimenteel onderzoek der
photosynthèse een grote vlucht. Het is opmerkelijk, dat Nederlandse
onderzoekers hierin een belangrijke rol speelden, wat voor een deel
moge hebben samengehangen met de omstandigheid, dat verschillende,
merendeels pas opgerichte Genootschappen door prijsvragen het onder
zoek stimuleerden. Deze zelfde periode, de tijd ongeveer tussen 1750
en 1785 kenmerkte zich eveneens door een grote vooruitgang in chemi
sche kennis, waartoe speciaal de ontdekking van verschillende gassen
bijdroeg (koolzuur, zuurstof, waterstof, de samenstelling van water
en van koolzuurgas). Vooreerst werden de gassen nog met de algemene
term „lucht" aangeduid (vaste lucht [« koolzuur],gedephlogisticeerde
lucht £» zuurstof], brandbare lucht [» waterstof, soms ook methaan]
enz.).
De in het einde der 18e eeuw vallende onderzoekingen over photosyn
thèse vinden hun uitgangspunt in een waarneming van Priestley, dat
planten onder bepaalde omstandigheden een atmosfeer verbeteren, wel
ke bedorven is door ademhaling van dieren of door hetbranden van een
kaars. Hoewel Priestley de voorwaarden voor zijn waarneming niet in
de hand had en deze later dikwijls niet kon reproduceren, maakte zijn
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oatdekking veel opgang an. leidde ex toe, dat ilea in 1773 de jaarlijk
se medaille der Royal Society werd Verleend, waarbij haar voorzitter,
in opmerkelijke bewoordingen uitsprak, hoe verstrekkend hij
de betekenis van Priestley's waarneming achtte. Elke plant zou hier
door nuttig voor de mensheid zijn gebleken, ook de vergiftige en die
welke niet onderscheiden zijn door enige «private virtue" eveneens
de vegetatie in onbewoonde gebieden, „considering how constantly the
winds convey to them our vitiated air for our relief, and for their
nourishment". Bijzonder opmerkelijk is hierbij,dat de gedachte aan een
voeding der planten door de afgewerkte lucht hier reeds duidelijk
wordt uitgesproken, duidelijker dan bij de onderzoekers,die zich in de
eerstvolgende jaren nader met de studie van het vraagstuk bezighiel
den,veelal het geval was.

Onder deze onderzoekers moet wel allereerst genoemd worden Jan Ingen-Houaz. die in 1779 in 3 maanden een uitermate omvangrijk an gron
dig onderzoek verrichtte en in hetzelfde jaar publiceerde onder de
titelt „Experiments upon Vegetables, discovering their great Power
of purifying the Common Air in Sunshine, and of Injuring it in the
Shade and at Night". Set succes van dit werk «as zeker mede te dan
ken aan de suggestieve wjjze, waarop Ingen-Housz zijn beide voornaam
ste vorderingen ten opzichte van Priestley reeds in de titel weergafi
de noodzakelijkheid van het zonlicht voor de luchtverbetering door
middel van planten en, niet minder belangrijk, de tegengestelde wer
king des nachts. Doordat Priestley de werking van het licht niet be
greep, kon hjj zijn resultaten niet reproduceren en verklaarde hij de
luchtverbeterende slechts voor „something in the process of vegeta
tion or at least something usually attending it" e» meende dat een
langdurige ontwikkeling van de planten in de beschouwde hoeveelheid
lucht voor het resultaat nodig was. Ingen—Houjbg liet in zijn verhanddeling,als resultaat van een reeks van nauwkeurige proeven zien, hoe
de luchtzuiverende werking der planten Rnr> de inwerking van zonlicht
was gebonden,hoe onder déze omstandigheden het effect snél tot stand
komt en hiervoor geen langdurige groei nodig is. Hij toonde bovendien
aan,dat het licht en niet de warmte van de zon de hier werkzame oor
zaak is, dat allçen groene plantendelen de lucht in het zonlicht ver
beteren, maar *s-nachts een tegengestelde werking uitoefenen, ter
wijl aan niet-groene delen de laatste werking steeds eigen is. Dit
zijn nog niet de enige door Ingen-Housz in zijn eerste onderzoek be
reikte resultaten; zij tonen echter reeds veldoende aan, dat IngenHousz de voorlopige aanduidingen van Priestley wist uit te bouwen
tot een materiaal, dat een vaste grondslag legde voor de kennis van
de photosynthèse, zowel als voor die van de ademhaling dér planten.
In de loop der tachtiger jaren van de 18e eeuw vulde Ingen-Housz dit
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voorlopig rapport aan door de uitgifte van een omvangrijker, tweede
deel onder dezelfde titel. De inhoud hiervan is van meer interesse
voor de beoordeling van de figuur van Ingea-Housz. zoals ik binnen
kort elders zal aantonen (20), dan dat deze essentiële nieuwe bijdra
gen geeft tot de kennis der photosynthèse. Hoofdzaak is, dat IngenHousz. evenals zijn tijdgenoten, ook hierin nog niet kwam tot een vol
ledig inzicht van het bestaan van een gaswisseling, waarbij de opname
van koolzuur en de uitscheiding van zuurstof door groene plantende
len in het licht oorzakelijk verbonden waren.
Beeds voor Ingen-Housz. n.l. in 1778 publiceerden Deiman en Paets
van Troostwijk onderzoekingen over photosynthèse, waarin^Priestley's
resultaten werden bevestigd, maar waarin overigens weinig nieuwe ge
zichtspunten werden geopend. Van meer belang is een verhandeling van
W.van Barneveld. ... omtrent de hoeveelheid van bederf 't welk in
onze dampkring ontstaat nevens deszelfs verbetering door de groei
der plantgewassen"(21). Hoewel het deel der Verhandelingen, waarin
Van Barneveld's onderzoek is opgenomen, in 1781 verscheen, had hij
het grootste deel van zijn bijdrage reeds in 1778 ingezonden. Van
interesse is nu, dat Van Barneveld in dit gedeelte uitdrukkelijk het
zonlicht vermeldt als factor, naast de vegetatie nodig ter verbete
ring van bedorven lucht. In een opzettelijk opgezette proef vond hij,
dat een plant huislook buiten de zon, een bepaalde hoeveelheid lucht
in 3 dagen niet herstelde, in de zon evenwel in enkele uren. Op
grond van deze en enkele analoge plaatsen in Van Barneveld's verhan
deling heeft Bauwenhoff (22) geconcludeerd,dat Van Barneveld de wer
king van het zonlicht bij de zuivering der lucht door de planten
waarschijnlijk onafhankelijk van Ingen-Housz heeft ontdekt. Boewei om
trent deze conclusie enige onzekerheid bestaat, speciaal doordat Van
Barneveld later nog zijn verhandeling terug heeft gehad, geloof ik
toch, mede op grond van inlichtingen door de Secretaris van het
PtU.G., Dr.J.O.Brandt Corstius te Utrecht welwillend aan mij verstrekt,
dat Bauwenhoff's oordeel juist is. Ingen-Housz en vooral zijn duitse
vertaler, Scherer. hebben evenwel Van Barneveld hierover scherp aan
gevallen (23, zie ook 24). Hoewel ik dus geloof aan Van Barneveld's
prioriteit, is de kwaliteit van Ingen-Housz's onderzoek ongetwijfeld
beter.Zo nam Van Barneveld niet de luchtbedervende werking der plan
ten in het donker waar, evenmin als trouwens hun tijdgenoot Senebier.
Beiden zagen in dit door Ingen-Housz vermelde resultaat zelfs een
onjuistheid à priori, op grond van het aldus geformuleerde argument:
dat het „onnatuurlijk zoude zijn te ondervinden,dat enig heilzaam mid
del van den Schepper verordend om goed aan te brengen, tegelijk nade
lig zoude kunnen zijn, zonder dat hetzelve door onkunde of zorgeloos
heid van den mensch misbruikt wordt...". (v.Barneveldf25l) en
„une
vraie calomnie contre la nature et contre les sages êt sublimes pro
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cédés, une calomnie, dont la nature se vengera elle-même" (Senebier),
beide typische uitingen van een volkomen anthropocentrische natuur
beschouwing.
Als voornaamste winstpunt van Senebler'8 uitvoerig werk over photo
synthèse ten opzichte van Ingen-Housz wordt zijn scherper inzicht om
trent de deelneming van CO2 beschouwd. In 18o4 stelde de Saussure op
grond van wegingen, naast de vroeger uitsluitend gebruikte v-olumetrische metingen, vast, dat ook water wordt opgenomen bij het photosyntheseproces (men zie hiervoor o.m. (26), (27) • voor zeer interes
sante technische details de originele verhandelingen).
Zo was dus, ongeveer 30 jaar na de eerste moderne aanvang van deze
bloeiende onderzoekperiode de photosynthesevergelijking:
COg + HgO + licht •

> organische stof + 02

in grote trekken bekend geworden. Het moet evenwel worden opgemerkt,
dat ook bij Ingen-Housz. vooral in zijn latere werken (het 2e deel der
„Experiments"en £28j)niet de klaarheid van gedachten heerst, die men
misschien geneigd zou zijn aan te treffen op grond van zijn eerste on
derzoek en op grond van zijn beeld zoals dat uit beschouwingen van
latere schrijvers resulteert. Hierop hoop ik elders uitvoeriger terug
te komen, hier moge worden volstaan met de opmerking, dat een scherp
inzicht in het bestaan van een gaswisseling in de planten in deze
période nog niet aanwezig was.
Uit de ontoereikende chemische kennis van deze tijd en het onvolledi
ge verwerken der nog te recente, nieuwere chemische inzichten van
Lavoisier, die dé phlogiston-chemie geleidelijk verdrongen, is het
verklaarbaar, dat het werk van Ingen-Housz en de Saussure nog niet
volledig „insloeg" en gedurende lange tijd weer op de achtergrond kon
geraden tegenover een door Hassenfratz ingeleide vernieuwing van
de opvatting, dat organische materie uit de aarde, speciaal uit de
humus,door de planten wordt opgenomen.
Berst in 1840 kwam hieraan definitief een einde, doordat Liebig-(29)
wederom allereerst door „gezond-verstand" - overwegingen liet zien,
dat quantitatieve beschouwingen omtrent de hoeveelheden koolstof in
de grond en in de daarop groeiende gewassen reeds de onmogelijkheid
van Hassenfratz' opvatting aantonen. Ook is volgens Liebig de op
brengst van bos, wei en cultuurland aan koolstof in het gewas per
eenheid van oppervlak van dezelfde grootteorde, waaruit hij conclu
deert, dat de C-voeding der planten niet uit de bemesting wordt be
streden, daar deze op de genoemde gronden geheel verschillend is.
Bovendien neemt het humusgeh&lte tengevolge van de plantengroei toe,
een „Urhumus" kan er niet geweest zijn, want v66r de humus waren er
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planten. Terloops zij nog vermeld, dat, merkwaardigerwijze, Liebig
niet de ademhaling der planten erkende, hij Meld de Og-opname en de
C02-afgifte voor onafhankelijke chemisch-physische verschijnselen.
Bjj Sachs, eindelijk, is de opvatting, dat de koolstof der groene
planten geheel uit koolzuur afkomstig is, ook op physiologische
gronden volledig geconsolideerd (30). Se zuurstofafscheiding door de
groene plantendelen noemt Sachs het uiterlijk waarneembare teken, dat
in de cellen brandbare stof ontstaat op kosten van koolzuur, water
en andere hooggeoxydeerde verbindingen.Opmerkelijk is, dat Sachs. de
ze principiële constatering vooropstellende, daarnaast met nadruk op
de mogelijkheid wijst, dat ook organische stof direct wordt opgenomen
uit de humus. Sachs wijst er hierbij op, dat kieraplanten met een en
dosperm zich hieruit met organische stoffen voeden, wat hij vergelijk
baar acht met opname van organische stoffen door de wortels. Het kan
in dit verband nog worden opgemerkt, dat het ontwijfelbare belang van
humus in de grond voor het plantenleven naar zijn aard nog niet ge
heel is opgehelderd. Ken kan wel aannemen, dat velerlei werkingen
van de humus op de planten verlopen door tussenkomst van de micro
flora en -fauna van de grond. In hoever hierbij direct opneembare or
ganische stoffen als „bijvoeding" een rol van betekenis spelen, is
nog onvoldoende bekend. Heeds lang weet men, dat groene wieren in
reincultuur - die in het licht hun gehele koolstofvoeding uit kool
zuur kunnen betrekken - op toevoer van suikers met versterkte groei
reageren. Ook weet men, dat hogere planten suikers kunnen assimile
ren. Van interesse lijkt in dit verband nog, dat uit recente proeven
van Ste-tnhBTp; bleek, dat sommige suikers door hogere planten door de
wortels kunnen worden opgenomen en tot versterkte groei aanleiding
geven.
Met Sachs zijn wij langzamerhand aan het begin van het moderne plantmphysiologisch onderzoek aangekomen; het lijkt niet gewenst de moder
ne onderzoekingen hier' vanuit een historisch gezichtspunt te behan
delen. Veeleer zal aan de hand van enkele speciale gezichtspunten
getracht worden enige hedendaagse aspecten van de studie der photo
synthèse te belichten.
Tevoren moet evenwel nog op één historische mijlpaal worden gewezen,
welke tevens geschikt is als overgang naar het tweede, reeds genoem
de aspect van het photosyntheseprobleem. Het betreft hier de in 1845
door Bobert Mayer geformuleerde betekenis der groene planten als
>tvangers van zonneenergie". - „Die Pflanzenwelt bildet ein Reser
voir in welchem die flüchtigen Sonnenstrahlen fixiert und zur Nutz
niessung
niedergelegt werden
„Die Pflanzen nehmen eine
Kraft, das Licht, auf, und bringen eine Kraft hervor: die chemische
Differenz" (26). Deze omstandigheid, dat de photosynthèse der groene
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' planten (vergelijk ook de inleiding) het enige grootscheepse vangapparaat voor de zonneënergie op aarde is, verleent bet een uitzonder
lijke geochearlscfae en — in de menselijke maatschappij — ook economi
sche betekenis. Het is het enige tegenwicht teg$n de veelsoortige
processen,, «aardoor in de levende natuur en in de techniek, poten
tiële energie in kinetische wordt omgezet. Dit cijfers -van Liebig
volgde een schatting yan de jaarlijkse productie der landplanten van
5 x 10l° ton organische koolstof. Later is dit cijfer enigermate geWïjaigd, terwjjl men kort geleden tot de overtuiging krat* dat 4e pho
tosynthèse in de oceanen vele malen groter is dan die op het land.
Babinowitch (26) geeft voor de totale O-fixatie per jaar in de ocea
nen 15-5 x 1Ó"> ton, voor die op het land slechts 1,9 x ÏO^-O ton, in
totaal dus ongeveer 1.75 x 1011 ton. De verbrandingswarmte hiervan
is circa 1.75 * 1021 cal.;volgens Babinowitch wordt per jaar op aar
de ongeveer 1.5 z 10^3 cal. aaslmileerbare zonneënergie geabsorbeerd
door plantehkleurstoffen. Volgens'deze gegevens zou deze assimileerbare zonneënergie (waarin dus niet is opgenomen geabsorbeerd $aifrarood licht, dat, zoals wij nog nader zullen zien, niet photosynthetisch werkzaam is) met een rendement van ongeveer 1% in organische
materie worden omgezet. Dit cijfer nu, klopt verrassend goed met een,
dat langs geheel andere weg kan worden verkregen.Wij kennen n.l. zeer
goed de opbrengsten en droge-stofgehalten der landbouwproducten, zo
wel van de fractie, die ons primair interesseert*als in vele geval
len van de bijproducten en-de afval. Gegevens hieromtrent voor ons
land vindt men b.v. in de bekende, onder redactie van enige vooraan
staande landbouwkundigen jaarlijks uitgegeven, Sederlandse landbouw
almanak, waaraan nog de aaaa vaiStaring is verbonden, die hiermee in
1847 begon. Ook de straling is hier te lande goed bekend. Uitvoerige
metingen hieromtrent geschiedden te Wageningen door Br*«« en Iteesinck
(31). Legt men deze aan een rendementsschatting ten grondslag, dan
vindt men, dat het photosynthetisch rendement van de. op de totale
beteelde oppervlakte (dus b.v. per H.A.) gedurende de groeiperiode
vallende assimileerbare lichtenergie (waarbij dus ook weer de infra
rode zonnestraling niet meegerekend is) bij de meeste gewassen iets
boven 1% ligt (voor verschillende tussen 1.2 en 1.3%). Alleen suiker
bieten haalden ruim 2%, evenals het suikerriet, uitgaande van gege
vens over" de zonnestraling' te Batavia (zie 32). Het valt op, dat de
ze cijfers voor met zorg gekweekte gewassen weinig hoger liggen dan
het bovengeschatte bruto-rendeaent van alle photosynthèse op aarde.
Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat bjj de-schatting voor Nederland
se omstandigheden de gehele assimileerbare lichtenergie op de beteel
de oppervlakte als basis werd genomen, zander rekening te houden met
verliezen door reflectie, absorptie door de aarde e.d. Gegevens over
het lichtverlies tussen een gewas zijn er weinig} enige voorlopige
metingen werden door Sehr, dezes in de zomer van 1948 gedaan, maar
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de cijfers hiervan zijn nog niet uitgewerkt Het is echter niet te ver
wachten, dat deze het bruto rendement sterk zullen wijzigen, daar on
getwijfeld bij een volledig ontwikkeld gewas, het overgrote deel der
assimileerbare lichtenergie door de planten in het bladgroen wordt
geabsorbeerd. Het zal van wetenschappelijk en wellicht ook van econo
misch belang zijn een inzicht te krijgen in de factoren, die er voor
verantwoordelijk zjjn,dat slechts een zo geringe fractie der zonneënepgie door de planten in organische materie wordt omgezet. Het is toch
gebleken, dat het photosynthetisch apparaat op zichzelf tot hogere
prestaties in staat is. Wanneer men in kortdurende proeven (b.v. enigê uren) bij suspensies van eencellige groene wieren de hoeveelheid
koolzuur bepaalt in afhankelijkheid van de opgenomen lichtenergie,
onder gunstige omstandigheden (zie verderop) dan blijkt, dat 1 mole
cule C(>2 tot koolhydraat wordt omgezet voor een gemiddelde opname
van 8-12 lichtquanta (33)- Dit betekent, dat ongeveer 20-30% van de
geabsorbeerde lichtenergie . in chemische energie wordt omgezet. Ook
voor bladfragmenten van hogere planten, onder speciale voorwaarden,
vindt men weinig minder ongunstige uitkomsten. Het zal speciaal on
derzoek vereisen — waarmee het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek te Vageningen zich in de toekomst mede zal bezig
houden — uit té maken, welke factoren voor de rendementsverminde
ring onder natuurlijke omstandigheden verantwoordelijk zijn. Enige mo
gen hier als voorlopige opsomming worden gegeven: 1) te hoge stra
lingsintensiteit, 2) te gering COg-gehalte, 3) te lage temperatuur,
4) te geringe watervoorziening, 5) voorlopig moeilijk overzienbare
factoren, als» verlopend assimilatorisch rendement gedurende lange
belichtingen, b.v. •s namiddags minder dan *s ochtends, verlies door
ademhaling, e.a. Deze opsomming leidt ons als vanzelf naar de zuiver
physiologische beschouwing van het photosyntbese-probleem. Wij vragen
ons af,hoe de snelheid der photosynthèse afhankelijk is van de licht
intensiteit, van het C02~gehalte, van de temperatuur, enz. Antwoord
op deze vragen verkrijgt men,door aan goed gedefinieerde objecten
(bladen, bladschijfjes, groenwieren e.d.)de photosynthesesnelheid te
onderzoeken onder uiteenlopende uitwendige omstandigheden. Op de voor
deze onderzoekingen gebruikelijke methodieken kan hier niet worden
ingegaan; vermeld moge slechts worden, dat men er voor moet zorgen,
in bepaalde proefseries zo goed mpgelijk vergelijkbare proefobjecten
te kiezen. Uitgaande van een principiële, in 1905 door P.g.Blackman
(34) gegeven uiteenzetting, is men gaan inzien, dat biologische pro
cessen in het algemeen geen aan de massawet gehoorzamende enkelvou
dige reacties zijn, maar reactieketens, waarvoor geldt dat de snel
heid van stof- en energietransport door een dergelijke keten bepaald
wordt door de langzaamste schakel. Vaak kan men de snelheid van een
dergelijke schakel opvoeren door een bepaalde uitwendige factor (in
de photosynthèse b.v. licht of CO2) in intensiteit te verhogen, een
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dergelijke factor noemt men beperkende of limiterende factor. Zijn al
le van buiten toevoegbare factoren in overmaat aanwezig, dan is het
totale proces afhankelijk van de temperatuur, daar thans de snelheid
bepaald wordt door de reactiesnelheid der bij de photosynthèse betrok
ken enzymsystemen. Bij verhoging van dé temperatuur kan een tot dus
ver in overmaat aanwezige factor in het minimum geraken en een ande
re schakel van het proces dan tevoren de totale snelheid gaan bepa
len. Het is gebleken, dat bij lage lichtintensiteiten het licht be
perkende factor is, een photochemisch prpcesdeel bepaalt dan de to
tale snelheid; dit procesdeel is weinig gevoelig voor temperatuursverhoging. Bij hoge lichtintensiteiten daarentegen is de totale snel
heid sterk temperatuurafhankelijk. Hieruit resulteerde de voorstel
ling, dat het photosyntheseproces is samengesteld uit een photoche
mische reactie en minstens een donkerproces met hoge temperatuurcoëfficient. Warburg (35) vond, dat dit laatste proces cyaangevoelig is
en noemde het „Blackman-reactie". Het is wel zeker te achten, dat
deze Blackmen-reactie, althans het donkerproces als geheel, nog weer
een samengesteld proces is. Bij overmaat licht en voldoende hoge tem
peratuur is de photosynthesesnelheid gevoelig voor wijzigingen van de
COg-concentratie, bij lage lichtintensiteit niet. Hieruit blijkt, zo
als wij trouwens later nader zullen zien, dat CO2 in (een deel van)
het donkerproces is betrokken. Wij zien aldus in, hoe b.v. een laag
002-gehalte, zoals in de buitenlucht voorkomt, er toe zou kunnen
leiden, dat hoge lichtintensiteiten niet volledig kühnen worden be
nut, en aldus een verlaagd energierendement optreedt (immers, verho
ging van het COg-gehalte zou hogere opbrengsten geven). Intussen is,
zoals gezegd, hierover nog exact onderzoek nodig, alvorens deze din
gen definitief kunnen worden geconstateerd.
Voor een goed begrip van het belang der photosynthèse als geochemische factor is het goed zich te realiseren, dat ook de z.g. heterotrophe organismen, die in hoofdzaak organisch voedsel gebruiken/tot
synthese van (andere) organische verbindingen in staat zjjn. Een deel
van het voedsel wordt hierbij echter verademd of vergist, onder vrij
making van de daarin opgehoopte energie. De levenscyclus van een heterotrooph organisme leidt zo altijd tot vermindering van de. oorspron
kelijk aanwezige organische stof en tot dissipatie van de in organisehe materie opgeslagen energie. Het leven op aarde kan slechts in
stand blijven, doordat^in de levende natuur een dubbel probleem is
opgelost: de herinbouw van de algemene eindproducten der stofwisse
ling, koolzuur en water, in organische, materie en de hernieuwde vast
legging van energie. Beide aspecten der organische synthese zijn niet
geheel gekoppeld. Vele heterotrophe organismen zijn in staat koolzuur
in organische binding vast te leggen, hoewel ze voor hun energiebe
hoefte zijn aangewezen op organische voeding, waarmee dissipatie der
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hierin aanwezige energie gepaard gaat.
Ontmoet herinbouw van een eenmaal vrijgekomen molecule koolzuur in
organische verbindingen geen fundamentele bezwaren, reversie van
eenmaal gedissipeerde energie is op thermodynamische gronden onmoge
lijk (vgl. 26). Derhalve is men voor de vervanging van alóus verloren
gegane energie aangewezen op andere bronnen. Als zodanig gebruiken
levende wezens de energie van het zonlicht en enkele groepen ookde
energie van bepaalde ancTgani3che verbindingen. De laatstgenoemde
vorm van stofwisseling duidt men aan als chemosynthese, waarbij dus
chemische verbindingen de energie leveren voor organische synthese.
Chemosynthese komt slechts voor bij enkele gespecialiseerde bacteriëngroepen, die dus in het donker sterk endotherme processen, zoals de
reductie van koolzuur tot koolhydraten, tot stand kunnen brengen.
Als geochemische factor speelt dit stofwisselingstype sen geringe
rol, uit theoretisch oogpunt is het evenwel belangrijk, vooral sedert
enkele jaren geleden bij de zwavelbacteriën(die in staat zijn koolzuur
te reduceren met behulp van energie, die verkregen wordt uit de oxy
dâtie van zwavelverbindingen) door Vogler. Umbreit en medewerkers•
(36) de wijze van koppeling tussen energieleverende en energieconsumerende reactie is opgehelderd. Het bleek, dat gelijktijdig met het
zwavel-oxydatieproces organische, energierijke phosphaten worden op
gebouwd, welke zonder enige verdere energietoevoer voor de reductie
van koolzuur bruikbaar zijn. Daarbij komt' dan phpsphaat weer vrij in
anorganische vorm. Men wi3t al langer, dat bij meer stofwisselings
processen, speciaal uit het gebied der gisting, phosphaatoverdrachten een rol spelen. Vogler stelde de vraag, in hoever zijn vondsten
betekenis zouden hebben voor het inzicht in het mechanisme der pho
tosynthèse. Enig experimenteel onderzoek is sindsdien over deze ma
terie verricht, maar tot dusverre met weinig positief resultaat
(37. 38).
Het is in de laatste decennia steeds meer duidelijk geworden, dat de
stofwisseling van heterotrophe en autotrophe organismen door tal van
trekken verbonden is. Sen der meest opvallende \ondsten was wel, dat
uiteenlopende heterotrophe organismen in staat zijn COg in organische
vorm te binden volgens een reactie van het type: HH + C O ^ ' f i C O O H
(39iOok bij chemoautrophe organismen speelt dit reactietype misschien
een rol bij de conversie van koolzuur door bemiddeling van energie
rijk phosphaat. Tenslotte hebben Buben en medewerkers, door gebruik
te maken van koolzuur met radioactieve koolstof, aangetoond, dat ook
de verwerking van koolzuur door photosynthetisch actieve organismen
begint met een donkerreactie van hetzelfde type (40). De in ander
verband boven reeds genoemde purperbacteriën vertonen andere merk
waardige overgangen tussen photosynthèse en andere stofwisselingsty 100

pen. Er werd reeds op gewezen, dat deze in belangrijke mate chemische
energieën inschakelen in hun stofwisseling. Hierdoor naderen zq tot
de chemo-autotrophe organismen, en sommige puiperen zwavelbacteriën
zijn in staat tot conversies, welke van die der bovengenoemde kleur
loze, chemo-autotrophe zwavelbacteriën alleen vei%chillen doordat
licht in de plaats treedt van zuurstof. De meeste tot nu toe in dit
opzicht onderzochte purperbacteriën (41) reageren met versterkte
groei op toevoeging van organische stoffen. Zij verwerken deze klaar
blijkelijk met behulp van lichtenergie en zijn in staat tevens kool
zuur op te nemen (42), zuurstof hebben ze hierbij niet nodig. Sommi
ge stammen zijn gebleken op dezelfde organische stoffen ook in het
donker te kunnen leven, maar ze hebben dan zuurstof nodig. Uit ver
schillende experimenten is, speciaal onder invloed van Kluyver en
zijn leerlingen, de voorstelling geresulteerd, dat de stofwisseling
der purperbacteriën in het licht moet worden opgevat als een reduc
tie van koolzuur met geactiveerde waterstof, die aan zeer uiteenlo
pende meer of minder gereduceerde verbindingen, 4e z.g. waterstofdonatoren kan worden ontleend:
OOg + 2 H2A

0^20 + <2 Â

+ H^p.

Gelijk men ziet treedt een dehydrogenatie of oxydatie van de water
stofdonator op. Experimenteel heeft men dit ook waargenomen: oxydatie van H^S tot S of 80^ , van Hg tót HgO, van uiteenlopende orga
nische stoffen, waarbij zelfs delen van het molecule de rol van OOg
kunnen gaan vervullen. Voorzover men tot nu toe weet, is water de
enige stof, die bij groene planten als waterstofdonator in^het photosyntheseproces optreedt. Hier ia Clus in bovengenoemde vergelijking
steeds HgO. Trekt men de analogie verder door, dan brengt dit
mee, dat de in de photosynthèse van groene planten ontwikkelde zuur
stof, uit water afkomstig is en niet uit koolzuur, zoals men Van
ouds aannam. Sluwer heeft hierop reeds vroeg gewezen. Inderdaad is
zulks in de laatste jaren door gebruik te maken van het zware zuur
stof-isotoop 0^-® door Ruben (43) bewezen en door Dole c.s. (44) be
vestigd. Op enige ogenschijnlijke bezwaren van geochemi'sche aard wezen
Kamen en Barker (45), vgl. tevens (26, p. 10)
Alvorens wij op de kinese van het photosyntheseproces nog iets nader
ingaan,moge-iets over het licht-absorberende apparaat worden gezegd.
Hoewel in de uiteenlopende groepen van organismen met photosynthe
tisch vermogen sterke analogieën in het pigmentapparaat worden aan
getroffen, kent men toch een vrij groot aantal* verschillende pigmentsystemen, die blijkbaar licht kunnen omzetten in een voor photosyn
thèse bruikbare vorm van energie. Boven werd reeds opgemerkt, dat
het photosjmthetisch apparaat de natuur heeft van een kleurstof-eiwitcom
plex. In de meeste gevallen draagt het eiwit meer dan één kleurstof.
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De hoofdkleurstof is »'estai chlorophylachtig van natuur, d.w.z. een
tetrapyrrolverbinding met onder neer een isocyclische extra ring en
een phytolester als de belangrijkste zjjketen. Hen kent thans 5 ver
bindingen net eenzelfde kexnskelet, n.l. 1) chlorophyl a, blauwgroen
van kleur, dat bij alle photosynthetisch actieve planten wordt aange
troffen, behalve bij de bacteriën; 2) chlorophyl b,beperkt tot groenwieren, flagellaten en Çonsophyta (d.z. mossen, varens en bloemplan
ten); 3) chlorophyl c, in hoofdzaak in bruinwieren en diatomeeën; 4)
chlorophyl d, in roodwieren, 5) bacteriovirldiae^beperkt tot de z.g.
groene zwavelbacteriën, die in stofwisseling verwant zijn met de pur
peren zwavelbacteriên. Soor het bezit van hetzelfde kernskelet heb
ben deze kleurstoffen analoge absorptiespectra, met een sterk maxi
mum in het blauw en meer of minder ook in het rood, hoewel de rela
tieve hoogte der beide toppen sterk varieert. Ook de purperbacteriën
bevatten een (blauw-groen) chlorophyl, dat zich chemisch van de bo
vengenoemde in hoofdzaak onderscheidt door het bezit van 2 extra liatomen in het keroskelet.Dit veroorzaakt aanmerkelijke spectrale ver
schillen, het gehele spectrum is „wijder", het blauwe maximum ligt in
het ultraviolet, het rode maximum in het Infrarood. Een kleiner ma
ximum in het geel verleent het wel voornamelijk zijn kleur. Baast de
chlorophyllen vindt men bij de groene organismen gele, bij de purperbacteriën rode en gele carotenoiden. Ten dele zitten deze in elk ge
val (misschien wel steeds) aan dezelfde eiwitten als de chlorophyl
len. Voor enkele carotenoiden is medewerking bij de photosynthèse aan
getoond, het duidelijkst wel voor het fucoxanthlne der diatomeeën.
Licht, door dit pigment geabsorbeerd, is photosynthetisch actief
(11). Het is in dit geval zo goed als zeker, dat deze lichtenergie
eerst via het chlorophyl in de photosynthèse terecht komt. Het bleek
n.l. dat chlorophyl op door fucoxanthine geabsorbeerde lichtenergie
gaat fluoresceren, op geheel dezelfde wijze als op energie, die recht
streeks door chlorophyl wordt geabsorbeerd. Vbor nadere beschouwin
gen aangaande het mechanisme van deze energieoverdrachten vgl. men
b.v. (10.9). Voor sommige carotenoiden der purperbacteriën is mede
werking bij de photosynthèse eveneens waarschijnlijk (49). Van chloro
phyl c en d is medewerking in de photosynthèse nog niet strikt bewe
zen. Bij blauwwieren en roodwieren treft men naast het chlorophylcarotenoid-eiwitcomplex nog andere pigmenteiwitcomplexen aan, die
photosynthetisch actief aqjn. Tan oudsher zqn deze bekend onder de
namen phycocyaan en phycoërythrine. Aan deze complexen danken deze
wieren hun afwijkende kleuren, resp. blauwgroen, vuilpurper of rood
achtig. De kleurstofgroepen dezer complexen zijn tetwa-pyrrolen even
als het chlorophyl, echter niet in ringvormige oriëntering, maar
lineair gerangschikt al a tqj de galkleurst offen (bilinen), waarmee ze
na verwant zjjn. Merkwaardigerwijze komen phycocyaan en phycoërythrine
gemakkelijk uit afgestorven of beschadigde cellen vrij als eiwitcom102

plex In tegenstelling tot chlorophyl,waarbij de eiwitbinding gemakke
lijk wordt verbroken.
Tot slot mogen nog enkele opmerkingen worden toegevoegd betreffende
recente ontwikkelingen van het Inzicht in de kinese van het photosyntheseproces. De opbouw van het proces uit een llchtreactie in éngere zin en minstens één donkerproces werd reeds gememoreerd. Bij
purperbacteriën (Thlorhodaceae) bleek verder, dat verlaging van de
concentratie zowel van de waterstofdonator als van koolzuur de photosynthesesnelheid vermindert, maar alleen bjj hoge lichtintensiteit.
Beide bleken dus niet rechtstreeks betrokken bjj de photochemiscfes
reactie, maar eerst via een donkerreactie. Bij purperbacteriën bleek
nu, dat de fluorescentie van het bacterlochloropfayl in de levende
cel veel meer beïnvloed werd door veranderingen in de toevoer van de
waterstofdonator dan in die van het CÛ2« Daar de fluorescentie van
bacteriochlorophyl (en In het algemeen van een photosynthetisch ac
tief pigment)mag worden opgevat als een Indicatie voor de overdracht
van lichtenergie op het photosyntheseprocea* volgde hieruit, dat de
waterstofdonator een directere rol speelt bij deze energieoverdracht,
dan CO2, en bijgevolg, dat de donkerprocessen, waarin belde worden
1,voorbereid", verschillend zijn. Het photosyntheseproces der purper
bacteriën is aldus minstens opgebouwd te denken uit drie schakels:
een donkerproces, waarin de waterstofdonator betrokken is, een „photochemisch" proces (de opname Van lichtenergie door het pigmentsy\
steem en de overdracht daarvan aan de verdere reacties) en een don
kerproces, waarin koolzuur wordt gereduceerd. Ongetwijfeld zullen de
ze processen in de toekomst nog verder worden gesplitst(zie ook 4-7).
Bjj groene planten wordt, zoals wjj zagen,in de photosynthèse zuurstof
ontwikkeld uit water. Bij purperbacteriën ontstaat b.v. zwavel uit
H2S, wat analoog is te achten-Men kan zich dus afvragen, of bij groe
ne planten het water eveneens primair in een donkerreactie reageert,
evenals de waterstofdonator bij de purperbacteriën. In dit verband is
het opmerkelijk, dat Trelease zulks reeds jaren geleden op geheel an
dere gronden eveneens concludeerde, n.l. vanuit experimenten met
zwaar water (D2O).Anderzijds evenwel is men de laatste jaren erin ge
slaagd, uit photosynthetisch actieve cellen chlorophylhoudende sy
stemen af te zonderen,die in staat zijn tot ogenschijnlijk directe pho
tochemische oxydatie van water onder vrijmaking van zuurstof. Echter
kan hiervoor niet koolzuur als „oxydatiemiddel" (H-acceptor) dienen.
De geschikste acceptoren zijn tot nu toe chinonen gebleken, welker
werking in deze door Warburg en Luttgens (48) werd beschreven. Moge
lijk zullen ook hierbij evenwel nog andere systemen tussengeschakeld
blijken.
Uit wat men tot nu toe weet, is het wel duidelijk, dat het photosyn-
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theseproees moét worden opgevat als een stapsgewijze overdracht van
waterstof van de waterstofdonator op het koolzuur. Elk dezer stappen
moet - vanwege de continue aard van het proceB - het karakter dragen
van een reversibel oxydatie-reductieproces. De waterstofoverdracht
wordt door het licht ln gang gezet. Het verbaast ons derhalve niet
zeer,dat bij belichting van photosynthetisch actieve cellen verschui
vingen in de redox-potentiaal zjjn waar te nemen.. Ln suspensies van
puxperbacteriên ontstaat, bjj lage pH, steeds een verschuiving naar
de geoxydeerde kant door belichting. Deze verschuiving is groot als
wel CO2, maar geen H-donator wordt toegevoegd,klein in het omgekeer
de geval en gemiddeld als belde aanwezig zjjn. Dit is juist, wat men
zou verwachten als in de cel een keten van reversibele redoxsysteçen
tussen H-donator en CO2 is ingeschakeld, waarlangs bij belichting H
naar OOg wordt getransporteerd en daar in althans voorlopig irrever
sibele vorm wordt vastgelegd. Opmerkelijk is,- dat de verschuiving van
de redox-potentiaal niet direct gecorreleerd is met de grootte van de
gaswisseling; deze laatste is verreweg het grootst by aanwezigheid
van CO2 en H-donator beide. Dit wjjst er op, dat de redox-verschui
ving het gedrag van een inwendige schakel van het proces weergeeft
en niet direct gekoppeld is aan de vorming der eindproducten. Daar
het licht de verschuiving bewerkstelligt, ligt het 't meest voor de
hand aan té nemen,dat de redoxpotentiaal in eerste instantie de toe
stand weerspiegelt van het lichtgevoelige redoxsysteem: het pigmenteiwitcomplex met daarmee verbonden reversibel oxydeerbare en reduceerbare acceptoren van vermoedelijk specifiek karakter. Ce reductie
en oxydatie daarvan hangt dan weer af van toe- en afvoer van H door
de betreffende donkerreacties. Aronoff benaderde de samenhang tus
sen photosynthèse en redoxpotentialen van de andere zijde. Hij bestu
deerde in een suspensie van geïsoleerde chloroplasten de snelheid
van de Warburg-Luttgens-reactle (zie boven) met verschillende chinonen (benzo-, naphto-, anthra-). De snelheid der reactie bleek samen
te hangen met de Bo van het chinon. Dit maakt het aannemelijk, dat de
reactieve systemen in het protoplasmatisch apparaat eveneens het ka
rakter van redoxsystèmen dragen. Later vermeldde Aronoff bij lage
lichtintensiteiten minder gelijkmatige uitkomsten.
Vele gebieden der stofwisselingphysiologie zijn aanmerkelijk verder
ontsloten sedert -men beschikt over / onderscheidbare isotopen van de
gewone elementen (waterstof, zuurstof, koolzuur, stikstof, fosfoi;
[zie b.v. 49] ).Ook ln dephotosynthèse bewezen deze reeds goede dien
sten (zie boven). In de laatste tjjd verschenen enkele verdere publi
caties{ het is te verwachten, dat de primaire reactj.eproctu.cten van
het proces in de levende cel hierdoor binnen afzienbare tjjd veel be
ter bekend zullen worden.Tot «oor kort wist men hiervan vrijwel niets.
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3. UCHTABSOBPriB BI EHOEOBIOLOGISCHB BBACTIR.
In de inleiding werd reeds opgemerkt, dat de spectrale gevoeligheid
van een photobiologisch proces samenhangt aet de lichtabsorptie van
het betrokken pigment. Omgekeerd geldt, dat men de boom kent aan zjjn
vruchten: Uit de spectrale gevoeligheid van een proces kan men veel
al de aard van het lichtabsorberende pigment afleiden. • Wjj willen
thans een aantal gevallen hiervan in beschouwing nemen, waardoor wij
tevens de gelegenheid krqgen verschillende lichtwerkingen op de le
vende materie nader te leren kennen.
In sommige gevallen zien wjj lichtreacties in kleurloze of bona kleurloze organismen of organen optreden. Sr bestaan dan 2 mogelijkheden:
of wel er is een reactie op ultraviolet licht of wel het orgaan be
vat een echte kleurstof in menselijke zin, maar in zo kleine concen
tratie, dat deze de totale kleur van het orgaan niet merkbaar beïn
vloedt. Bet eerste geval is gerealiseerd hg de bekende ultravioletbeschadiging van bacteriën, virussen, protozoën en van het genetisch
apparaat (het verooi 'ïen van „kunstmatige mutaties"). I>eze werkin
gen hebben een maximum bjj ongeveer 2650 X,hetwelk wordt teruggevonden
in het abaorptiespectrum van nucleoproteïden en andere eiwitten in
ultraviolet licht. Bjj een virus was het mogelijk de nucleïnezuur- en
de eiwitcomponent te scheiden, waarbij het bewuste absorptiemaximum eigen bleek aan de nucleïnezuurcomponent (50). lien kan derhalve
wel aannemen, dat de ultravioletbeschadiging van de' bovengenoemde
eenheden wordt ingeleid door een photochemische reactie in de nucleznezuurcomponent vas een nucleoprotéide. Opgemerkt moge nog worden,
dat veel energierijkere stralingen{jaL -, ß-,f- ,
röntgenstralen)ionisaties in de levende cellen doen ontstaan, die direct omvangrijkere
beschadigingen inleiden en minder specifiek zijn voor de eigenschap
pen van bepaalde moleculen. De aandacht moge evenwel er op worden
gevestigd,dat de uiteindelqlce beschadiging door ultraviolet hetzelf
de karakter kan dragen. Wq krijgen hier te m«imn met de in de inlei
ding genoemde biologische versterkerprocessen. Uit afstervingskrommen van bacteriesuspensies onder Invloed van stralingen kan men con
cluderen, dat één enkele moleculair« beschadigingsact tot de dood
van de cel kan leiden (men sie hiervoor b.v. 15, 14).
Ben andere bekende ultravioletwerking is die op 'de huid, waarbij ery
thema en daarop volgende pigmentering optreedt. Eén maximale gevoe0
-V
ligheid treedt op^bjj 2967 A,terwijl ook nog weer maxima optreden tus
sen 3600 en 4000 A. Ken zie o.a. (51)Haeminen treden op als katalysatoren bij de weefselademhaling. Door
gebruik te maken van de lichtgevoeligheid van CQ-verbindingen dezer
haeminen, bepaalde Warburg de spectrale afhankelijkheid van dit ver
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schijnsel en kon daaruit besluiten tot het absorptiespectrum van het
betreffende haemlne (zie b.v. 52).
Het bioluminescentieproces der lichtende bacteriën (zie later) bleek
ook lichtgevoelig.De nauwkeurige vaststelling van het gevoeligheidsspectrum door Mej. v.d.Burg en Van der Kerk leidde tot de conclusie,
dat een naphtochinonderivaat een belangrijke rol speelt in het biolu
minescentieproces (53)• Er moge in dit verband op worden gewezen,
dat het vitamine K eveneens een naphtochinonderivaat is.
rtelangrijke photobiologische werkzaamheden zijn gebonden aan stoffen
van carotenoid natuur. Vooral bij planten vindt men dikwijls voorbeeldèn van nagenoeg kleurloze organen, die op zichtbaar licht reageren,
tengevolge van aanwezige geringe concentraties carotenoiden. Carotenoiden zijn veelal ingeschakeld bij de processen, die wij als „licht
zinprocessen" kunnen karakteriseren. Wij verstaan hieronder photobio
logische versterkerprocessen, waarbij geringe lichthoeveelheden tot
soms belangrijke reacties aanleiding geven (vgl. ook de inleiding) .
Dit werd reeds aangeduid in metingen die Blaaaw in 1909 verrichtte
(13). H^j «telde de spectrale gevoeligheidsverdeling vast voor de
phototropische kromming van enige uiteenlopende plantenorganen, nl.
sporangiëndragers van de schimmel Phyeomyces en kieaplantjes van de
haven Het verschijnsel is, dat beide naar het licht krommen bij (zwak
ke) eenzijdige belichting. De reactie vertoont o.m. de volgende ei
genschappen, die het proces in de categorie van de lichtzinreacties
rangschikken.De reactie wordt reeds opgewekt door zeer geringe lichtenergieëni de plaats der reactie is de groeizone, waarbij althans
voor de haverkiemplantjes scherp aangetoond is, dat dit niet de voor
naamste plaats van opname van de lichtprikkel is. — De reactie be
rust op ongelijke strekkingsgroei aan licht- en schaduwzijde. Blaauw
vond rood .en geel licht onwerkzaam, naar de korte golflengten neemt
de gevoeligheid snel toe, bereikt in het blauw een maximum en neemt
naar het violet weer af. Dit gold voor beide objecten, de gevoeligheidskrommen waren analoog, alleen ten opzichte van elkaar in het
spectrum verschoven. Blaauw wees reeds op de overeenkomst in spec
trale gevoeligheidsverdeling met het z.g. staafjesapparaat Qaet sche
meringzintuig) in het menselijk oog en concludeert reeds tot overeen
stemming in photocheaische processen met verschil der betreffende
Stoffen (1.c.p * 284).
In 1937 publiceerde B"*"^"?;(54) een kromme met grotere detaillering
voor de spectrale gevoeligheid der phototropie bij een andere schimAel, Pilobolus. De gevoeligheid is hier gelocaliseerd in een gepigmenteerde zone; de spectrale gevoeligheidsverdeling vertoonde grote*
overeenkomst met het absorptiespectrum van een carotenoid uit de ge
voelige zone (volgeas Bönning - Carotine).
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Bjj de haverkieaplantjes berust de phototropische gevoeligheid op inactivering en omleiding van de z.g. groeistof (auxine), een stof,
onder invloed waarvan de eelstrekking plaats vindt (55-57). Deze inactivering van groeistof treedt in vitro ook op, maàr alleen in ul
traviolet licht,, daar auxine zichtbaar licht niet absorbeert. Schuringa (58) vond, dat bij aanwezigheid van^-Carotine in de oplossing,
inactivering ook plaats vindt in licht, dat door-Carotine wordt
geabsorbeerd. Sr treedt dus sensibilisatie op. Zeer opmerkelijk was
het hoge quanteurendementi 1 lichtquant gaf aanleiding tot inactive
ring van 3 x 10^ moleculen auxine. Daar primair es lichtquant slechts
één molecule (Carotine of auxine) kan beïnvloeden, moeten aanslui
tend reacties optreden, welke slechts verlopen door middel van van het
licht onafhankelijke ernegetische constellaties. Ook dé photo-inactivering van auxine in vitro is dus een „versterker"-proces. Of
aan de werking van licht bij de phOtotropie in de levende cel een
soortgelijk mechanisme ten grondslag ligt, is niet bekend. Vel is ze
ker, dat hierbij secundair eveneens andere energiebronnen worden in
geschakeld. Boven werd reeds opgemerkt, dat bjj beschadiging van bac
teriën door ultraviolet licht één enkel lichtquaht tot afsterving
van een cel kan leiden. Aanvaardt men de hieromtrent door Chick.
Bahn. Jordan en anderen gegeven beschouwingswijze (zie hiervoor s1-5),
dan kan men uit oude gegevens van Blaauw tot de conclusie komen, dat
een sporangiëndrager van de schimmel Phycomyces door absorptie van
één lichtquant in een carotenoidmolecuul tot kromming kan worden ge
bracht (17).
In de cellen van kiemplantjes van de haver kan men protoplasmastroming waarnemen. Deze ondervindt van het licht een, in eerste instan
tie vertragende, invloed. Bottelier (59) vond, dat de spectrale ge
voeligheid der protoplasmastroming grote overeenkomst vertoont met
die der phototropie. Wat dit betekent is nog onzeker.
Manten (46) vond phototropie bij een draadvormig , reehtopgroeiend
blauwwier. Ook hier wees het gevoeligheidsspectrum op lichtabsorptie
door een carotenoid, misschien ookß -Carotine. Licht geabsorbeerd
door phycocyaanen door chlorophyl was phototropisch geheel inactief.
Zo bleek ook de van ouds bekende plaatsverandering van chlorophylkorrels, onder invloed van licht (b.v. bij mossen) niet gevoelig voor
rood licht; ook hiervoor is dus niet het chlorophyl het lichtabsorberende pigment, maar vermoedelijk ook weer een carotenoid, getuige
het feit, dat de spectrale gevoeligheidsverdeling sterk deed denken
aan die bij de phototropie (60).
Ook voor phototaxis, d.i. plaatsverandering van vrij-bewegelijke cel
len onder invloed van licht, bleek bij groene flagellaten, als Euglena, rood licht, en dus chlorophyl onwerkzaam. Ook hier wees de ge
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voeligheidsverdeling op lichtabsorptie in een carotenoid (61). De
hier bedoelde vormen bezitten veelal een z.g. oogvlek, die rood ge
kleurde carotenoiden bevat uit de verwantschap van astaacanthine,wel
ke men wel beschouwt als zetel van de lichtzin.
De onwerkzaamheid der door chlorophyl geabsorbeerde energie bij deze
organismen is opmerkelijk in verband met de omstandigheid, dat bij de
eveneens phototactisch reagerende purperbacteriën ook door bacteriochlorophyl geabsorbeerd licht werkzaam is. Itentea. die de phototazie
van de purperbacterie Khodoapirilium rubrum onderzocht, maakte waar
schijnlijk, dat een plotselinge verlaging der photosynthesesnelheid de
phototactische reactie veroorzaakt. Opmerkelijk was, dat de photosyn
thesesnelheid in een vaste verhouding moest verminderen, onafhanke
lijk van de aanvankelijke grootte. Dit is een voorbeeld van de vroeger
inde „prikkelphysiologie" veel besproken wet van Weber (vgl.b.v.62).
De phototaxis der eencelligen leidt continu over naar photoorienteringsbewegingen van lagere dieren. Ook hier zjjn, volgens waarnemin
gen van Mast (61) in een aantal gevallen carotenoiden als lichtabsorberende pigmenten in het spel, getuige de gedaante der absorptiespectra, b.v.voor de regenworm en voor vleesvlieglarven. Waar de ze
tel dezer gevoeligheid ligt, is niet zonder meer tè zeggen.
Ben opmerkelijke, reeds oude vondst is,dat insecten ultraviolet waar
nemen; dit werd omstreeks 1880 door Lubbock vastgesteld; Forel toon
de kort daarop aan, dat deze gevoeligheid gelocaliseerd is in de ogen. Volgens sommige onderzoekers (b.v. Bertholf 63 )is het maxi
mum der ultravioletgevoeligheid vele malen groter dan dat der gevoe
ligheid voor ziGhtbaar licht. De gevoeligheidsverdeling in het voor
ons zichtbare gebied komt ongeveer overeen met die voor het staaf
jesapparaat bij de mens. Of voor de ultravioletgevoeligheid een be
paald extra pigment in het spel ist is onzeker. Bet is denkbaar, dat
door de grootte van de ogen bij de gewervelde dieren ultravioletge
voeligheid niet tot uiting komt, daar dit de retina niet bereikt ten
gevolge van absorptie in andere delen van het cog. Op allerlei ver
dere interessante aspecten van licht- en gezichtszin bij insecten kan
hier niet worden ingegaan; men vergelijke hiervoor (64) en (65).
Ook het gebied van de gezichtszin der' hogere dieren moge nog slechts
kort worden aangeroerd. Allereerst zij opgemerkt, dat ook hierbij ca
rotenoiden een grote rol spelen. Men weet sinds lang, dat veelal het
netvlies 2 soorten lichtgevoelige elementen bevat:staafjes en kegel
tjes, welke in lichtgevoeligheid verschillen. Met de staafjes zien
wij in zwak licht, met de kegeltjes in sterk licht. Daar ook de spec
trale gevoeligheidsverdeling verschillend is, verschillen b.v. voor
de mens, zoals bekend, de helderheidsindrukken voor talrijke kleuren
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bij dag en bij avond, bet verschijnsel van Purkinje. Het gevoeligheids»••r4iinwi van het staafjesapparaat ligt bij kortere golflengte dan dat
van het kegeltjes apparaat.
De lichtgevoelige stof In de staafjes is het gezichtapurper of staafjesroodt het gedrag van deze stof bij inwerking van lieht en donker
werd in 1876 door Holl ontdekt en inde daarop volgende jaren spe
ciaal door Kxjhro en sedewerkers buitengewoon grondig en scherpsinnig
onderzocht (3, 66). 2$ vonden o.a. dat het gezichtspuxper door licht
wçrdt ontkleurd, in het donker «eer geregenereerd, terwijl hetzelfde
gebeurt in oplossing. Als enige oplosmiddel kennaa.Iuhne cjb.de galamre zouten. Sa slechts geringe vooruitgang in circa 50 jaar zjjn in de
laatste jaren de waarnemingen van Kühne en medewerkers bevestigd en
uitgebreid, speciaal door Wald (67). Dese vond een zeer bevredigends
overeenkomst tussen de spectrale gevoeligheidsverdeliag voorJwt
staafjeszien hq de mens en het absoxptiespectrua van aploaeingm van
staafjesrood (door laid rhodopsine genoemd), laid extraheerde het
gezichtspurper met digitonine. In oplossing kon de bleking WMn
vervolgd. Deze bestaat uit een opeenvolging van licht-en donkttrtotoacties. Br ontstaat een geel eindproduct. Wordt na dé bleking een eiwitprecipiterend agens toegevoegd, dan gaat de kleurstof mee en kan
door benzine of ethanol worden geëxtraheerd. Ze geeft carotamaddreacties, het carotenoide werd door laid retineen genoemd. Intact rhodppslne is niet met benzine,ethanol e.d. van het eiwit los'te maken.
Door belichting wordt de binding van het carotehoid aan hetproteine
blikbaar sterk beïnvloed, wat gepaard gaat met de spectrumverschui
ving. Eet absozptiemaxLnum van rhodopsine ligt bjj 5000
dat van het
retimsen-proteiae bjj 3850 Ar Zn het intacte netvlies wordt het retineen verder omgezet in een'kleurloos carotenoide» vitamine A. Alleen
in het intacte oog wordt hieruit te het donker opnieuw rhodopsine ge
vormd. Tolgens recente gegevens zou ret1neen identiek sya met vita
mine A-aldehyd. laid vond, dat uiteenlopende'diersoorten gezichts
purper hebben met ongeveer gelijk absorptiespectrum, b.v. zoogdieren,
kikvors, zeevissen. Sen afwijkend gezichtspurper hebben zoetwater
vissen} laid noemt dit porphyropsine. Zoals bekend, wijkt ook het vi
tamine A der zoetwatervissen af (vitamine A2).

X,

Tan het daglicht- en kleurenzintuig weet men veel minder. Hierin
speelt het kegeltjea-apparaat de hoofdrol. Haar men weet hebben reeds
Toung en Helaholtz een theorie opgesteld, waarbij aen 3 soorten van
kleurgevoeligheid zou kunnen onderscheiden, n.l. in hoofdzaak voor
blauw, geel en rood licht.Sr zijn dieren, b.v. slangen, waar het net
vlies vrijwel alleen kegeltjes bevat, en daardoor vrij is van staafjesrood. Ton Studnitz publiceerde enige jaren geleden een absorptiekromme van een extract uit een dergelijk netvlies waarbij drie absorptiemaxima voorkwamen, ongeveer zoals volgens de driekleurentheorie
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zou zijn te verwachten. Deze resultaten waren evenwel aanvechtbaar,
liet voldoende zekerheid Is tot nü toe slechts één.lichtgevoelig pig
ment uit de kegeltjes geëxtraheerd, n.l. het iodopsine van Wald,
wiens resultaten in recente tijd door Bligs zijn bevestigd (5)« De
«luminosity" der verschillende golflengten bij de mens kwam goed over
een met het absorptieflpectrum van een iodopsineoplossing uit kuikenretina's.
Van een andere kant benaderde ftrnnït
het problem. Het behulp van
micro-electroden bepaalde hij de minimum energie, die in verschillen
de golflengten nóg een (bio-electrische) „response" gaf in een be
paald retina-element.(Belichting van de retina geeft een serie electrische impulsen,waarvan de frequentie door de sterkte van de lichtprikkel wordt bepaald;. In ^ele gevallen bij aan licht geadopteerde
kattenogen kreeg hij een homogene gevoeligheidskromme met een maximum
bäg 560 m , de z.g^dominator. In een aantal gevallen echter kreeg hij
Smallere, in 3 spectrale gebieden gelocaliseerde krommen: modulato
ren genoemd, welke vermoedelijk optraden als de electrode 4én enkel
kleurgevoelig element raakte. Belangrijk is, dat adaptatie aan blauw
licht de rode modulatoren naar voren bracht,adaptatie aan rood licht
de groene en blauwe. Volgens Granit zijn de modulatoren vermoedelijk
de ultimale physiologische eenheden, die de dominator samenstellen.
Deze is echter zelf ook, wat Granit noemt een biologische eenheid.
Het daglicht (kegeltjes)spectrum van het menselijk oog komt zeer goed
overeen met de dominâtorkurve. Deze laatste vertegenwoordigt de helderheidsindruk, die wij van sterk licht ontvangen (zie 68).
Ben enkel woord moge nog gezegd worden over de morfologische ontwik*keling van licht- en gezichtszintuigen bij de onderscheidene groepen
van organismen. Hoewel bepaalde preferent lichtgevoelige cellen, celgroepen of celgedeelten soms zjjn aan te wijzen, is er bij planten in
het algemeen geen sprake van lichtzintuigen. Het meest wordt dit be
grip wellicht nog benaderd door de oogvlekken van eencellige groene
flagellaten. Hoe dit zij, de ontwikkeling van lichtzintuigen en ge
zichtszintuigen (d.z. lichtzintuigen, welke een enigermate gedetail
leerd beeld van de omgeving geven) is vrijwel beperkt tot de dieren.
Hier geeft deze ontwikkeling een indrukwekkend beeld van de veelzij
digheid en anderzijds van de merkwaardige convergenties in de evolu
tie van dit orgaanstelsel. Aardige, instructieve plaatjes hierover
geeft Verrier (69), aan wie het volgende is ontleend.
Vindt men bij Coelenteraten verspreide lichtgevoelige cellen in het
integument, welke zich ook reeds tot groepen kunnen verenigen, regel
wordt dit laatste bü Bchinodermata, waar naast eenvoudige,met licht
gevoelige cellen beklede bekertjes,ook reeds groeperingen voorkomen
met differentiatie in Cornea, kristallichaam, pigment- en ganglio110

naire laag. Bij Anneliden vindt men eencellige ocellen en ook gecom
pliceerde ogen, welke aan die der Vertebraten doen denken. De Mollusk
Patella heeft oogbekers, naar de retina onmiddellijk in het zeewater
ligt. Bij Pecten daarentegen zijn er honderden ogen, welke elk veel op
die van de Vertebraten gelijken, in het bijzonder vétnwege de invers
georiënteerde retina. Ook de ogen der inktvissen vertonen veel over
éénkomst met die der Vertebraten, behalve wat de oriëntatie der re
tina betreft. Volgens Verrier vertonen ook de retinapigmenten spec
troscopische verwantschap. Eenvoudig gebouwde oogbekers met cornea
en glaslichaam hebben ook de Myriapoden.Gelijk bekend bezitten de in
secten veelal samengestelde ogen, elk ommatidlum bestaat uit coxneu-r
la, kristalkegeltje en retinula. Bij insectenlarven vindt men enkel
voudige ogen, b.v. van het type van die der Myriapoden.
Tot slot moge nog op enkele photobiologische processen, annex met
het photosyntheseapparaat bij planten de aandacht worden gevestigd.
Allereerst de photosynthèse zelf. Engelm»Tin (6) vestigde er reeds de
aandacht op, dat bjj wiepen, waarvan zoals wij weten verschillende
kleurmodificaties voorkomen — wij kamen immers groenwieren,. blauwwieren, bruinwieren (waarmee de diatomeeên overeenkomen), roodwieren
— parallellteit bestaat tussen het algemene absorptfcespeetrum en
het werkingsspectrum der photosynthèse. Sit zou dus betekenen, dat
naast het chlorophyl ook andere aanwezige en wel de voor de genoemde
groepen karakteristieke additionele kleurstoffen actief zijn in de
photosynthèse. In de laatste jaren is dit voor uiteenlopende groepen
zeker geworden. Melding werd reeds gemaakt van de medewerking van
het fucoxanthlne der diattraeeën aan de photosyathese (10, 11).
Bmerson en Lewis (70) bevestigden aucelmann's conclusie wat betreft
de photosynthetische activiteit van het phyoocyaan der blauwwieren,
Haxo en Blink» voor het phyco-erythrine der roodwieren (71)• De me
dewerking der „gewone" gele carotenoiden van het photosynthetisch
apparaat der groene cellen ( die welke vallen onder de oude termen
Carotine en xanthophyl) aan de photosynthèse is nog niet geheel dui
delijk (zie ook 72). Sommige uitkomsten duiden op een strakke medewer
king of wel op de medewerking van een enkele component van onderge
schikt quantitatlef belang. Voor het fucoxanthine en voor het phycocyaan is het rendement der lichtenergie weinig verschillend van dat
voor chlorophyl. Bij puxperbacteriëb maakte Manten (46) medewerking
van een carotenoid aan de photosynthèse waarschijnlijk, echter waren
er ook duidelijk inactieve carotenoiden in hoge concentratie aanwe
zig. Het kan als hypothese worden uitgesproken, dat de wijze van bin
ding van pigmenten aan belangrijke eiwitten beslist over hun medewer
king in de photosynthèse.
In 1920 ontdekten Garner en Allard, dat voor de overgang van vele
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planten van de vegetatieve in de reproductieve phase (b.v. aanleg of
verdere ontwikkeling van bloemen) de „daglengte" van belang is. Dit
verschijnsel is sindsdien ónder de naam photoperiodiciteit zeer uit
voerig onderzocht. De spectrale afhankelijkheid is het best bestudeerd
door Parker c.s.(73). Zij vonden voor twee kortedag-planten werkzaamheidsmaxima in rood en blauw licht. Dit vestigt de aandacht op de
mogelijkheid, dat de lichtpr^kkel (korte belichtingen waren voldoende
en gaven een latere reactie) door chlorophyl wordt opgenomen. De
ligging der maxima en
«as evenwel iets meer naar de korte
golflengten dan men wellicht op grond van de bekende absorptie.-ban
den van chlorophyl in de levende cel zou vermoeden.
Ook van een ander, sinds lang bekend, onder invloed van lage energieen verlopend verschijnsel, n.l. de chlorophylvorming bij belichting
van geëtioleerds, in het donker gekweekte plantjes is kort geleden
door Miss Frank (74) de spectrale afhankelijkheid nader bestudeerd.
Als object gebruikte zij in het donker opgegroeide haverkiemplantjes.
De spectrale gevoeligheid der chlorophy1vorming vertoonde maxima bij
645 en 445 n^> en minder belangrijke maxima bij 575 en 545 m^De hoog
teverhouding der maxima in rood en blauw komt ongeveer overeen met
die bij chlorophyl a, de ligging der banden met die bij chlorophyl b.
Frank concludeert, dat de aldus gekarakteriseerde voorloper van het
chlorophyl overeenkomt met het speciaal uit kalebaszaden geïsoleerde
protochlorophyl. Deze stof lijkt cnemisch zeer veel op chlorophyl-a,
maar mist 2 kern-waterstofatomen.

4.

BIOLOMINESCENTIE.

Wij hebben in het bovenstaande aandacht geschonken aan photobiologische processen, die verliepen onder opneming van stralingsenergie.
Een geheel ander aspect van de relatie tussen straling en leven wordt
gevormd door de uitzending van straling cioor organismen. Wij krijgen
hierbij het tegenovergestelde van wat wij zien bijvoorbeeld bij de koolzuurassimilatie, omzetting in de cel van een of andere vorm van che
mische energie in straling. Ook dit is op zichzelf een uitgestrekt
gebied en meer nog dan voor de andere voordrachten geldt, dat ik
sléchts een uitermate summier r^sum£ van deze materie kan geven.
Lichtemissie door organismen maakt altijd een zeer sterke indruk op
de mensen. Ook in de courant wordt vaak melding gemaakt van deze op
vallende verschijnselen.In Den flaag, kent meu ongetwijfeld het verschijn
sel van het lichten van de zee op warme zomeravonden j ook te land
treedt lichtemissie soms op. Wij willen ons afvragen, wat het karak
ter van dit soort processen is en aan welke omstandigheden zij gebon
den zjjn. £hig lichtend materiaal is aan het einde van de causerie
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gedemonstreerd.Overdag valt het niet mee dit te zieni het duurt dik*
wyls ongeveer tien minuten voordat men het kan waarnemen.
Alvorens nader in te gaan op de emissie van zichtbaar licht, Wil ik
even stilstaan bij de vraag, in hoeverre dit zeer bijzondere verschijn
sel een min of meer algemene achtergrond heeft. Ben tijd lang scllëen
het alsof dit inderdaad het geval was. In het bijzonder meende aen
zulks ca. vijjf en twintig jaar geleden, een tijd, waarin men een gfroct
aantal publicaties aantreft over de z.g. mitogenetische straliiig,
welke door delende cellen zou worden uitgezonden en deze omgekeerd
weer tot deling zou aanzetten. De grondlegger van deze theorie #as
Gurwitsch. Hij ging uit van het volgende verschijnsel. In de .wortéltoppen van de planten vinden wij cellen, waarin wij dikwijls kerndeli&g
aantreffen, welke vaak preferent in bepaalde uren van het etmaal,
b.v. in de nanacht optreden. Gurwitsch meende nu te hebben gevonden ,
dat wanneer hij andere worteltoppen loodrecht daarop aanbrengt, té
genover deze laatste toppen het aantal kerndelingen in de eerste gro
ter was dan elders. Hij stelde zich voor, dat vanuit een dergelijke
top een of andere invloed uitgaat op een andere wortel, waardóór het
genoemde affect teweeg wordt gebracht. Hij formuleerde dit to, dat,
bjj een weefsel, dat op zichzelf in staat is kerndelingen uit te voe
ren, deze mogelijkheid in werkelijkheid wordt omgezet, wanneer er een
andere worteltop op gericht wordt. De*-publicatie hierover maakte
grote opgang. Later meende men eveneens, dat giqÇcellen onder derge
lijke invloeden tot deling kwamen. Het aantal publicaties over deze
materie loopt in de honderden.
Bit speelde zich af ongeveer tussen 1923 en 1930. Niettemin bleef
het gehele gebied enigermate mysterieus, wat voornamelijk te wijten
was aan de omstandigheid, dat het nooit gelukte, iets vàn deze stra
ling langs physische weg aan te tonen. Het is dus in elk geval een
zeer zwakke straling) men kwam verder nog tot de eonelusie, dat de
golflengte zou liggen in de orde van ca. 1900 tot 2600 8, dus tame
lijk ver in het ultraviolet. Oit is op zichzelf merkwaardig, daar de
z.g. detector, die straling moet aantonen, dikwijls bestaat uit cel
len, die echter gesuspendeerd werden in media als moutoplossingen,.
serumoplossingen enz. Wij zagen reeds dat de eiwitcomponenten in deze
systemen ultraviolet sterk absorberen. Hen merkte in de regel hier
over op, dat die stoffen, welke zelf de straling absorberen, als se
cundaire zenders zouden optreden, m.a.w. opnieuw straling houden
uitzenden. Het is de verdienste van de Amerikaan Hollaender geweest,
op dit terrein nauwgezet onderzoek te hebben verricht, allereerët om
er achter te komen,of de bedoelde stralen werkelijk bestonden of Aiet.
Hollaender heeft getracht met behulp van een gevoelig meetinstrument
de z.g. Geiger-teller. het verschijnsel te achterhalen (75).
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Ka uitermate minutieuze onderzoekingen is Hollaender tot de conclu
sie gekomen, dat de huidige physische middelen niet toereikend zijn
om de straling op ondubbelzinnige wijze aan te tonen. De gevoelig
heidsgrens van de teller, die hij gebruikte, was 500 quanta per cm^/
sec. Dit aantal ljjkt nog betrekkelijk groot, maar realiseert men zich,
dat een erg de inhoud heeft van ongeveer 5 x loll quanta, terwijl een
gram cal., d.i. de hoeveelheid warmte, die nodig is om één cc water
één graad in temperatuur te doen stijgen,nog weer 4.2 x 107 ergen is,
dan blijkt wel de grote gevoeligheid vain hst bedoelde instrument.
Het is merkwaardig, dat Hollaender's onderzoek tot dit resultaat
leidde, waar Gurwitsch zelfs meende te kunnen aantonen,dat bepaalde
biologische reacties specifieke golflengtegroeperingen van deze stra
ling zouden uitzenden. Met behulp van een spectrograaf meende men de
emissies te kunnen splitsen en zodoende voor verschillende processen
karakteristieke stralingen te kunnen aangeven, zodat men reeds een
vergaande analyse meende te kunnen nastreven. -Dit is hoogst opmerke
lijk en het is niet opgehelderd hoe dit alles in elkaar zit. Hollaen
der (77) geeft nog de volgende beschouwing. Volgens Gurwitsch komt
als totale emissie een bedrag van niet meer dan 1000 quanta/cm^ sec.
in aanmerking. Hij splitst dit met een spectrograaf in dertig banden.
De karakteristieken van het instrument (b.v. 0.4- mm. spleetbreedte)
en de lichtverliezen in aanmerking genomen, berekent Hollaender. dat
hij gedurende 2 minuten expositietjjd niet meer dan 8 quanta in elke
band zal hebben. Voor die banden zet hij een detectorbuisje met een
gistsuspensie en krijgt soms een groeivermeerdering van 20%.
De conclusie, waartoe Hollaender komt, is «Of course it may be pos
sible that the energy estimations are too low, and it is possible
that living materials respond to energy for which we have as yet no
equivalent in physics".
Men kan veronderstellen, dat de aanhangers van Gurwitsch zich hier
ook op secundaire stralen beroepen. In de laatste jaren schijnt het
onderzoek der mitogenetische straling enigszins doodgelopen. In Ne
derland zijn onderzoekingen gedaan in het Laboratorium voor Hygiëne
te Utrecht, en van verschillende weefsels, bacteriën, van uienwortels, uienmerg en anorganische reactie-mengsels werden positieve effacten gerapporteerd; de waarde hiervan wordt evenwel eveneens on
dermijnd door de twijfel aan de betrouwbaarheid van de methode.
In de jaren omstreeks 1920 was het idee van een verbinding tussen
straling en chemisme niet beperkt tot het gebied van de mitrogenetische straling; Perrin gaf hierover algemene beschouwingen. Snigszins
als een graadmeter voor deze•tijdstroming kan men ae beschouwingen in
het bekende leerboek der physische Chemie van Prof«gruyt (76) nemen.
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Tn de druk van 1925, »"• het einde van het hoofdstuk »Reactiesnel
heid en evenwicht",koot een fvoor, getiteld nChemieme en straling",
waarin behandeld worden de onderzoekingen van perrin. In de druk van
1936 is die paragraaf getiteld „ Beactiesnelheid en aotiveringsenergie". Ben algemeen optreden van straling wordt niet neer aangenomen.
Uit dezelfde stroming is voortgekomen de in 1921 verschenen disser
tatie van de latere Leidse hoogleraar Baas Becking: „Hadiation and
vital phenomena" (77), die in het groot opereert met het idee, dat
allerlei chemische en physiologische processen zouden verlopen onder
afgifte en opname van karakteristieke stralingen. Ik wil hier alleen
iets zeggen over wjn beschouwing«! aangaande de koolzuurassimilatie.
Op grond van de door p«-im»i w aangegeven relatie tussen de temperatuurcoefficient van fcen proces en de karakteristieke golflengte, bere
kent Baas Becking met behulp van Blackman's waarde 2.05 voor Q.10
20°—100 bjj de photosynthèse voor de activerende golflengte gemiddeld
689 m/#, wat zeer dicht ligt bij het voornaamste absorptiemaximum van
het chlorophyl in een groen blad. Dat is wel aardig, maar het is
jammer, dat deze temperatuurcoëfficient niet behoort bij een lichtge
voelig procesdeel, en derhalve moeilijk iets te maken kan hebben met
de absorptie van het chlorophyl, wat aan de waarde van het betoog al
thans wat de koolzuurasaimilatie betreft, wel afbreuk doet.
Ik wil nu overgaan tot een verschijnsel, aan welks realiteit wij niet
behoeven te twijfelen, n.l. de emissie van zichtbaar licht door le
vende organismen. Ik begiri" met er op te wijzen, dat dit geen algemene
eigenschap is van levende cellen. Wij weten, dat wijzelf en de ons om
ringende planten en dieren bij donker onzichtbaar zijn en niet over
het vermogen beschikken licht uit te zenden. Toch zijn er eeh Santal
organismen, die dit vermogen wel bezitten. Sr is een grote litera
tuur op dit gebied aanwezig. Lang heeft zich hiermee bezig gehouden,
de Amerikaanse geleerde E.H. Harvey. Deze liet in 1920 een aardig
boekje verschijnen, getiteld „The nature óf «THMI light" (78). In
1940 is er van zgn hand een groter boek verschenen met ook eea goede,
wetenschappelijke inhoud, getiteld »Living Light" (79).
Harvey geeft in het eerste boek een opsomming van de groepen, waarin
lichtemissie voorkomt en wjj zien dan, dat in het dierenrijk licht
emissie zich het meest voordoet, dat dit in het plantenrijk zeldzamer
of beter gezegd bijzonderder is en tot enkele zeer bepaalde groepen be
perkt blijft.
Lichtende vormen vindt men bqj de prçtozoên of ééncellige dierlijke
organismen, verder zeer talrijke onder de Holtedieren (Coelenteraten),
onder de mosdiertjea (Bxyozoên), die dikwijls lichtemde plekken vor
men op zeewieren en daardoor aanleiding gaven tot de mening,dat zee
wieren licht gaven. Toorts vindt men lichtende vormen onder alle gro—
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tere klassen van liet dierenrijk, zoals wormen, stekelhuidigen, kreef
ten, duizendpoten, insecten, mollusken, manteldieren en vissen. Al
leen bij'de dieren hoger dan de vissen is geen lichtgeving geconsta
teerd. Bij kikvorsen heeft men soms lichtemissie gezien tengevolge
van het verorberen van lichtgevende insecten; eigen licht is echter
bij amphibien, reptielen, vogels en zoogdieren nooit waargenomen.
Beschouwen wij de lichtende vormen, dan is het merkwaardigste de gril
lige verdeling over het dierenrijk. Harvey geeft een aardige vergelij
king hiervoor. Het lijkt erop, zo zegt hij, dat het gehele systeem van
de dieren een keer op een bord is gezet en dat een hand vol zand
daaroverheen werd geworpen. Op de plekken, waar de zandkorrel bleef
liggen, ontstond een lichtende vorm. Onder de planten is lichtemis
sie veel meer beperkt. Het verschijnsel komt slechts voor in drie
groepen en wel de bacteriën, schimmels en de Peridineeën.Dit laatste
is merkwaardig. De Peridineeën zijn een groep tussen planten en dieren
in; ze omvat dierlijk georiënteerde vormen en vormen met een assimi
lerende kleurstof, die een plantaardig leven leiden. Het lichten van
de zee wordt soms veroorzaakt door lichtende Peridineeën; dit treedt
vooral in de herfst op. Dit is inde haven van Kiel geconstateerd.
Ben jaar of zeven geleden vertoonde het havenwater in Den Helder
sterke lichtemissie. Het vermoeden is gewettigd, dat ook hiermede
het optreden van Peridineeën iets te maken had.
Onder de Protozoën is een van de bekendste lichtende vormen de zeevonk. Deze is betrekkelijk goed onderzocht. Het is wel de algemeenste
oorzaa voor het lichten van de zee. De zeevonk licht in sterke mate
op als hij geprikkeld wordt. Wij kunnen in het protoplasma ervan kor
rels onderscheiden, die, naar men veelal aanneemt, de lichtende ma
terie bevatten. Op een door Harvey (1920) gegeven plaatje ziet men
in het protoplasma van de 0,2 mm. grote zeevonk strengen met korrels,
welke laatste dan het lichten veroorzaken. In 1850 is hiervan, door
de Quatrefages reeds een nauwkeurige voorstelling gegeven. Op zijn
plaatje ziet men een zeevonk lichtend voorgesteld en een stukje van.
een zeevonk bij sterke vergroting, waarop men tal van lichtènde punt
jes in de cel ziet. Ben fijngedrukt fragment is eveneens nog als lich
tend voorgesteld.
In de zee vinden wij lichtende vormen in vrijwel alle groepen, die de
zee bewonen. Onder de Coelenteraten lichten zowel hydroide als medu
sa-vormen. Bij de stekelhuidigen is het lichtvermogen beperkt tot de
slangsterren (Ophiuroidea).Bij de lichtende Ostracoden, een groep van
kreeftjes, behoort Cyprldina hilgendorfii. die een grote rol speelt
jnhet moderne onderzoek naar het chemisme van het lichtend vermogen.
Het zijn kleine kreeftjes, die de zeeën van Japan bewonen en die een
lichtklier hebben in de bovenlip. Deze bestaat uit een klein aantal
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cellen met een bijzonder sterk lichtvermogea. Onder kreeften zijn meer
lichtende vormen bekend; bij de Mollusken is het lichten Tan de mos
sel Pholas heel bekend en er is een groot aantal lichtende inktvissen
bekend en ten dele goed onderzocht;ook zijn een aantal lichtende vis
sen bekend. Een merkwaardigheid is, dat niet in al deze gevallen
sprake is van een eigen lichtvermogen. Dikwijls hebben zich organen
ontwikkeld, waarin zich lichtende bacteriën vestigden en die daar
dan een samenleving met de gastheer aangaan en hem als het ware van
een lichtorgaan voorzien;men zou dit kunnen beschouwen als een soort
lantaarn. De bacteriën zijn in ingestulpte huidplooien of plooien van
de slokdarm of einddarm op een bepaalde manier gevestigd.
De lichtende bacteriën vindt men zeer weinig in zoet water; algemeen
worden zij aangetroffen in zeewater. Wanneer men een zeevis, die niethelemaal vers meer is, met wat zout water bedekt, geeft deze veelal
lichtende puntjes te zien; dat zijn kolonies van 1ichtbacteriënr die
zich dâar ontwikkelen. Door isolatie op een vaste voedingsbodem met
+ 3% keukenzout kan men de lichtende bacteriën in cultuur krijgen. De
lichtende bacteriën zijn bijzonder belangwekkend, omdat ze tot nu toe
vrijwel de enige lichtende organismen zijn, dat men gemakkelijk kan ver
meerderen en in cultuur brengen, en vele bovendien relatief zeer
sterk lichten.
Door Pasteur. Koch en Beyerinck zijn, gelijk, bekend, methoden ontwik
keld om willekeurige bacteriën in z.g. reincultuur te brengen. Ook
schimmels, en dus ook lichtende schimmels, kan men' isoleren en kwe
ken en er proeven mee doen. Daarentegen kan men lichtende wormen,
kreeften e.d. tot nu toe niet kweken. Wij hebben hiervoor geen cul-r
tuurmethoden waar succes gegarandeerd is. Alleen bij lichtende bacte
riën en schimmels lukt het zich deze organismen naar believen te ver
schaffen. Jammer is, dat juist de bacteriën en de schimmel8 voor de
studie der biolumi nescentie naast de genoemde charme ook eeg^ groot
bezwaar hebben, dat n.l. het lichten daar,zover men tot nu tóe weet,
aan de intacte levende cel is gebonden. Zodra men die gaat stuk ma
ken of pogingen doet om het lichtend complex in handen te krijgen, is
dat vermogen verloren; het is ni miner gelukt dit weer te voorschijn te
roepen, hoe men hierbij ook te werk ging. Dit geldt ook voor extrac
ten uit lichtende organen van dieren, waar de lichtemissie berust op
samenleving met bacteriën. Sr zijn andere gevallen, waar men te maktt
heeft met een soort kliercelleh, die zelf lichtgevende stof voxaen
en die afscheiden of in de cel tot lichten brengen. Dat komt voor bij
een aantal van de genoemde zeedieren, o.a.kreeftjes, mossels en ver
der bü een aantal lichtende landdieren b.v. bij duizendpoten, bepaal
de lichtende insecten, als kevers( de z.g. vuurvliegen; en verder
ook bij kleine insecten in bosgrond, die tot de groep van de Gollembola behoren. Photogene systemen, die het organisme zelf produceert*
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geven, daarin of erbuiten licht. Bij sommige duizendpoten is het be
kend, dat zjj vooral bij storing dikwijls lichtende materie uitscheiden
en een lichtend spoor achterlaten. Een enkele maal vindt men in ons
land lichtende soorten van duizendpoten van het geslacht Geophilus;
in de tropen is dit echter een algemeen ïekend verschijnsel.Hier
heeft men steeds te maken met een eigen lichtend vermogen. Het is dan
ook dit type van biologischelichtemissie, dat bepaalde bijdragen le
verde tot een verkrijgen van een inzicht.
Twee proeven werden al vroe'g gedaan. In de eerste plaats werden in
bepaalde gevallen lichtende secreties waargenomen en constateerde
men dat bij droging van deze substantie het lichten ophield. Wanneer
men na enige tijd deze weer bevochtigde, kwam er weer licht te voor
schijn. In 1723 deed de Béaumur reeds deze proeven met lichtende mollusken, in 1794- Spallanzanl met delen van lichtende kwallen. Een be
langwekkende proef verrichtte Boyle reeds in 1667, waarbij hij aantoon
de, dat voor bepaalde vormen van bioluminescentie, het lichten van
hout en van vis, lucht nodig is. Lichten van hout wordt veroorzaakt
door een schimmel; dat van vis, zoals wij zagen, door bacteriën. Boyle
bracht lichtend hout onder de klok van een luchtpomp en het bleek,
dat bjj afneming van de spanning, het licht zwakker werd. Zuurstof
blijkt hier essentieel voor het lichtproces. Bij schimmels kan men
moeilijk exact aantonen, dat rechtstreeks zuurstof nodig is, omdat de
zuurstof voor zoveel nodig is en de zuurstofbehoefte hier een eigen
schap van het algemene ademhalingssysteem zou kunnen zijn. Dat zuur
stof inderdaad rechtstreeks bij het lichtproces betrokken is, werd
bewezen bij lichtgevende extracten. Het maken hiervan gelukt niet met
bacteriën, en schimmels, maar wel bij eigen licht producerende insec
ten, duizendpoten, slakken e.d. . Het bleek, 4at de lichtemissie van
dergelijke extracten afhankelijk-was van de zuurstof. Wel bleek, dat
reeds zeer lage zuurstofspanningen voldoende waren.
Van oudsher werden lichtende bacteriën als gevoelig reagens op zuur
stof gebruikt. Wil men constateren of een gas zuurstofvrij is, dan
schakelt men een wasflesje in met een dunne suspensie van lichtende
bacteriën. Wanneer het gas gepasseerd is, ziet men dikwijls de bacte
riën lichten. Deze test moet met vçrdunde suspensies worden uitge
voerd, daar in geconcentreerde suspensies het zuurstofverbruik door
ademhaling te groot is, tengevolge waarvan de methode dan minder ge
voelig is.
Een nader inzicht in het bioluminescëntieproces werd in 1885 verkre
gen door de Franse onderzoeker Dubois met de volgende proef. Hij nam
lichtende kevers en prepareerde het lichtgevend orgaan eruit en doop
te dat in heet water, waardoor het licht doofde en wreef toen deze
materie fijn. Daarnaast wreef hij het lichtgevend orgaan fijn van een
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ander exemplaar, maar zonder h.et in heet waiter "te dopen* In üct;
laatste verkregen extract werd het lichten geleidelijk aan minder en
doofde later geheel. Bracht hij nu een tevoren verhit orgaan in con
tact met het uitgelichte fijngewreven koude materiaal, dan kreeg hij
weer licht te zien. Dit is een proef van zeer fundamentele beteke
nis, daar er uit blijkt, dat twee principes voor het lichten samen
nodig zijn. Ben heetwaterextract dooft ogenblikkelijk uit, een koudwaterextract langzaam. Brengt men die twee echter bij elkaar, dan ont
staat opnieuw licht. IXibois interpreteerde dit in. die zin, dat voor
het lichten nodig is een thermolabiele stof, die hij als enzym be
schouwde (luciferaöe) en een thermostabiele stof (lueiferine). Wan
neer een lichtgevend orgaan in heet water wordt gebracht, wordt de
thermolabiele component van het systeem (het enzym) onmiddellijk ge
ïnactiveerd, de aanwezige luciferine bljjft over. liaakt men daarente
gen een dergelijk orgaan koud fijn, dan blijft de lueiferase blijkbaar
werkzaam; de luciferine wordt onder lichtemmissie verbruikt (daar
zuurstof nodig is, naar alle waarschijnlijkheid geoxydeerd). Als het
extract uitgelicht is, bevat het kennelijk geen luciferine meer,, maar
nog wel actieve lueiferase. Blijkbaar wordt in het extract geen luci
ferine bijgemaakt, zoals dit in de levende cel steeds het geval is.
Deze voorstelling van zaken klopt geheel met de proefuitkomst, dat
toevoegen van een heetwaterextract (dat op zichzelf niet meer licht)
aan een uitgelicht koudwaterextract weer licht doet ontstaan. Inder*
daad heeft deze verklaring steeds stand gehouden. .Men neemt nog al
tijd aan, dat de lichtemissie veroorzaakt wordt door het enzym luciferase en het substraat luciferine. Men neemt aan, dat in de gevallen,
zoals bij lichtende bacteriën en schimmels, waar men niet kan werken
met extracten, zoals Dubois ze maakt, eveneens de lichtemissie tot
stand komt door samenwerking van een enzym luciferase en een stof
luciferine, welke laatste in een irreversibele reactie onder licht
emissie wordt geoxydeerd. Eg verder onderzoek kwam vast te staan,
dat luciferine vermoedelijk het karakter draagt van een derivaat van
1-4—naphtochinon.
Men heeft de overtuiging gekregen,dat de werkzame vorm van de licht
stof de hydrochinonvorm is. Als meest waarschijnlijke formule voor de
lichtstof geldt op het ogeablik 1-4-dihydroxynapthyl-2-hydroxymethylketon. Er ajjn enkele argumenten ten gunste van de mogelijkheid, dat
het molecuul met de zijketen op plaats 2 door middel van een phosphaatgroep aan een dragereiwit vastzit (zie hiervoor 80). De onderzoekin
gen, die hoofdzakelijk daartoe leidden, zijn op verschillende wjjzen
begonnen. De school van Harvey heeft zich daarmede al vroeg bezig
gehouden. Een van zijn leerlingen was Anderson. Deze heeft omstreeks
1935 getracht lichtgevende extracten van Cypri^-ina aan chemische
zuivering te onderwerpen. Verdere onderzoekers op dit gebied zijn
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twee

ïndiërss

Chakravortv

en

Ballentine, die eigenlijk het eerst

op grond vaà chemische eigenschappen er toe kwamen, dat luciferinemolecülen een zijketen van bst type van een ket»-lqr<*roxyi*e'thyl-groep
bevatten. Op grond van. de voorlopige uitkoMStec Tan Anderses, nemen
zij aan, dat dese zijketen op een of andere w$ze verbonden is »et een
hydrochinon-achtige structuur.
Van Schouwenburg en Mej. Van der Burg, in de Biophysische Werkgroep
Utrecht-Delft, hadden de voorlopige waaiaiwtnf gedaan, dat men de
lichtemissie van lichfcbactariën door bestraling kan reamen en «el
had blauw licht invloed, geel licht echter niet. Dit werd aanleiding
tot een uitvoerig onderzoek van Van der gorfc en Van iter Rn-re. ra» te
trachten het absorptiespectrom van de lichtgevoelige, bjj de lichte
missie betrokken stof te bepalen door bestraling met afzonderlijke
golflengten (vgl. ook hst. 3 van dit verslag). Daarbij werd er van
uitgegaan, dat de betrokken stof de luciferine zou zijn of er nauw
mee in verband zou staan. Op waarlijk geniale wijze heeft men dit on
derzoek doorgevoerd en aldus het waarschijnlijkeabsorptiespectrum van
de betreffende stof kunnen vaststellen. Van der Kerk heeft er naar
gezocht wat dat voor een spectrum zou kunnen zqn en kwam daarbij tot
de overtuiging, dat dit spectrum in hoofdzeiken overeenkwam met spec
tra als bekend uit de klasse der naphtochinonen.
Hij heeft toen in
aansluiting aan de onderzoekingen van Ohakravorfer en Ballentine het
1-4--naphtochinon,-2-hydroxymethylketon als meest waarschijnlijke struc
tuur voorgesteld. Door een andere medewerker van de Utrecht-Delftse
Werkgroep, Spruit. werd nog van andere zijde het probleem verder be
naderd. Spruit heeft allereerst onafhankelijk van lichtende bacteriën
de synthetische weg bewandeld en getracht naphtochinonderivaten te
synthetiseren, die de vermelde structuur zouden benaderen. Helaas
gelukte het niet em stof met dè door Van der Kerk voorgestelde struc
tuur te synthetiseren. Het was ook te verwachten, dat bij een derge
lijke structuur ringsluiting met de zijketen de synthese te veel moei
lijkheden in de weg zou leggen. Bepaalde derivaten kreeg hjj, b.v. het
2-chlooracetonaphtohydrochinon, welker absorp fciespectrum een zeer
goede overeenstemming opleverde met het vermoedelijke absorptlespectrum van het luciferine, zoals dit met behulp van de photoactivering
was vastgesteld. Aangezien bij moleculen, die nauw overeenkomen in
structuur, ook het absorptiespectrum analoog zal zijn, meent Spruit,
dat zijn resultaten de door Van der Kerk op grond vten het inactiveringsspectrum voorgestelde structuur steunen, waarbij de hydrochinonvorm waarschijnlijk als de actieve vorm moet worden aangezien.
x) Sa de voordrachten publiceerde Spruit (81) ook de synthese van de
door Van der Kerk voorgestelde verbinding, waarbij bleek, dat de syathese~Eiet door tussentijdse ringsluiting behoefde te worden gestoord.
Het afcsorptiespectrum van deze stof is nog niet gepubliceerd.
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Als wij ons afvragen, wat de plaats Is van de lichtende activiteit
in het stofwisselingsschema van de desbetreffende cel, dan moeten wij
deze, als oxydatieproces een plaats toekennen onder de ademhalings
verschijnselen. Naast het werk van Harvey en zijn school,moet worden
vermeld het ohderzoek van Van Schouwenburg. die argumenten bijeen
bracht voor de opvatting, dat het lichtproces moet worden beschouwd
als een klein zijketentje van het normale ademhalingsproces. Waar
schijnlijk is de luclferase het specifieke enzym voor de lichtemissie.
Luciferine, geoxydeerd door tussenkomst van luciferase, geeft tot de
lichtemissie aanleiding. Andere onderzoekingen hebben er toe geleid
aan te nemen, dat het luciferinemolecuul waarschijnlijk een meer alge
mene rol speelt in de ademhaling, ook reversibele oxydaties onder
gaat en aldus fungeert als waterstoftransporteur in het ademhalings
proces.
Aan het einde van de voordracht werden enige lichtende bacteriën ge
toond, en tevens nog twee andere vormen van lichtend vermogen, n.l.
lichtend hout en lichtend blad.
Lichtend hout is in ons land vin negen van de tien gevallen te danken
aan de honingzwam, een heel gewone schimmei, waarvan het vruchtli
chaam niet lichtgevend is. Het is zeer moeilijk uit lichtende bladen
iets te isoleren, omdat rottende bladen zeer verontréinigd zijn met
gisten, bacteriën enz. Het is tot nu toe niet mogelijk geweest de
schimmel der lichtende bladen in reincultuur te brengen. Tien tot
twaalf gevallen van lichtend hout, waaruit ik probeerde iets te iso
leren, leverden alle.mycelium van de honingzwam op.
De honingzwam
is in cultuur gemakkelijk te herkennen. De culturen hebben een karak
teristieke groei met bepaalde uitstralingen (rhizomorfen), die bijna
nergens anders voorkomen.
In 1904 is door llolisch (82) een andere lichtende schimmel uit hout
geïsoleerd, die hij toen voorlopig Mycelium X doopte. Deze is nog
nooit gedetermineerd kunnen worden, omdat de cultuur geen vruchtli
chamen vormde. De veiligste weg is dan ook, wanneer wij-vermoeden,
dat een bepaalde schimmel met lichtemissie iets te maken heeft, van
een goed gedetermineerd vruchtlichaam sporen uit të zaaien. Zo
bleek, dat in de gematigde zóne een aantal gewone paddestoelen lich
tende mycelia hebben b.v. verschillende Mycena's uit bosgrond. In
ons land komen eigenlijk geen paddestoelen met lichtend vruchtlichaam
voors daarvoor moet men zuidelijker gaan; de dichtsbijzjjnde is wel
PleurStus olearius uit Zuid-Frankrijk« Deze heeft enkele verspreide
noordelijker vindplaatsen en is zelfs één enkele maal in ons land aan
getroffen (zie over lichtemissie by schimmels 83).
x) Sindsdien werd in 2 gevallen uit lichtend hout in Nederland een
andere schimmel geïsoleerd (niet gepubliceerd).
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Dit Boet het slot zijn van deze cursus, waarin Ik trachtte U iets oover de relaties tussen licht en levensverschijnselen mede te delen.
W a g e n i n g e n , Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onder
zoek der L.H.S.
Sept. 1948.
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