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JAARVERSLAG OVER HET JAAR 1953/ 1954, 

uitgebracht op de algemene ledenvergadering van 
21 December 1954. 

Het veremgmgsjaar opende met twee belangrijke gebeurtenissen. 
Ten eerste werd de tweede phase in de grote verbouwing voltooid, 
waardoor de voorgevel in oude stijl werd hersteld, vestibule en 
trappenhuis werden vernieuwd en de tweede etage als kantoor
ruimte werd ingericht ten behoeve van een uitbreiding van de 
Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging. 

Ten tweede werd met bescheiden luister het 160-jarig bestaan 
van ons genootschap in September 1953 gevierd, bij welke gele
genbeid Mr L. A. Kesper, Commissaris van de Koningin voor de 
Provincie Zuid-Holland, kon mededelen, dat het Hare Majesteit 
had behaagd de Maatschappij Diligentia het Praedicaat Koninklijke 
te verlenen. Uit handen van Mr J. Nittel ontving de voorzitter, 
Dr A. Schierbeek, namens de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen de versierselen van Officier in de Orde van Oranje 
Nassau. Een persoonlijk telegram met gelukwensen van Hare 
Majesteit voegde hieraan nog een derde blijk van waardering van 
de zijde van het Koninklijk Huis toe. De Burgemeester van 1s-Gra
venhage, Mr F. M. A. Schokking vereerde ons genootschap met de 
zilveren penning van bijzondere verdiensten van de Gemeente. 

In de Koninklijke Bibliotheek werd onder auspiciên van het Haags 
Cultureel Centrum een tentoonstelling ingericht over: Den Haag 
en de Natuurwetenschappen, waarbij grote aandacht werd gewijd 
aan Diligentia. Voor nadere details over de viering zij verwezen 
naar de afzonderlijk uitgegeven brochure. 

Tijdens de officiële viering van het jubileum, dat opgevat kan 
worden als de uitgestelde viering van het 150 -jarig bestaan, dat 
ten tijde van de Duitse bezetting uiteraard zeer sober herdacht 
werd, opende Prof. Dr E. J. Dijksterhuis de serie lezingen van dit 
seizoen met een brillante voordracht over de stand van de weten
schap ten tijde van de oprichting van Diligentia. De overige spre
kers in dit seizoen waren: 
Dr L. A. Boeré, Dr L. D. Brongersma, Ir H. J. Egging, Prof. Dr 
H. J. den Hertog, Prof. Dr G. H.R. van Koenigswald, Jhr Ir C.L. C. 
van Kretschmar van Veen, J. Oldeman, Ir M. Stap, Dr K. W. 

Taconis, Dr Ir B. Verhoeven, Prof. Dr H. J. de Wijs. 
Het aantal leden steeg tot 470. 

Na het aftreden van de heer G. Doorman werd in zijn plaats in 
het bestuur gekozen Ir J. M. Op den Orth. De overige periodiek 
aftredende leden werden herkozen. 

De exploitatie van het gebouw had op zichzelf geen onbevredi
gende resultaten, hoewel door de grote investeringen voor verbe
tering van het gebouw de balans een verliespost laat zien, die 
echter een grote stille reserve verraadt. Vooral de voortzetting 
van de zomerexploitatie met kleinkunst mag als een gunstige ont
wikkeling worden aangemerkt. 
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W e l k o m s t w o o r d  door de Voorzitter van de Koninklijke Maat
schappij voor Natuurkunde onder de zinspreuk DILIGENT I A 

D r A. S c h i e r b e e k 
uitgesproken op Vrijdag 29 Juli 1955 des namiddags om 5 uur 

ter gelegenheid van het voltooien van de verbouwing. 

Dames en Heren, 

Namens de Bestuurderen van de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde onder de zinspreuk Diligentia, heet ik U allen van 
harte welkom, in het bijzonder 1 ): 
de Wethouder van O nderwijs en Kunstzaken, de Heer J, v a n  
Z w ij n d r e g t , 
de Chef van de afd. Kunstzaken, Drs G. K a m p h u i s, 
de vertegenwoordiger van Rijksmonumentenzorg, de Heer C.A. 
Ba a r t  d e  l a  Fa i l l e; 
Mr R. H. W o  1 t j  er , directeur van V. V. V.; 
verder de autoriteiten, die zoveel hebben meegewerkt om de ver
bouwingen snel en goed te laten verlopen en die ons met raad en 
daad hebben bijgestaan; 
de verenigingen en personen met wie culturele of zakelijke re la
ties ons verbinden; 
de vertegenwoordigers van de grote bladen en speciaal de m u
z i e k  r ec e n s e n t e n ,  die zoveel uren in ons Gebouw doorbren
gen, 
cle vertegenwoordigers van de c o nc e r t d i r ec t i e s  en I m p r e
s a r  i a t e n  en van het Theaterbureau S a k s, dus van het A. B. C. 

cabaret, dat morgen ons vernieuwde gebouw in gebruik zal nemen; 
dan niet te vergeten de Dames W i e r i n g a  en onze a rc h i t ec
t e n ,  de Heren C u  s e 11 en W i 11 e m s , tot wie ik aanstonds 
nog enkele woorden hoop te richten. 

Een oude Chinese wijsgeer heeft reeds gezegd: 11 Rijk is, wie 
tevreden is 

1
1, en ik meen, dat Diligentia alle reden heeft om van

daag tevreden te zijn en zich dus rijk te voelen, al g?eft onze 
bankrekening geen rijkdom aan! 

Het is thans juist 150 jaar geleden, dat ons Gebouw geopend 
werd door de toenmalige voorzitter, de predikant V a n d e  K a s 
t e e  1 e, met een rede, die zeker wel een uur geduurd heeft, 11over 
de aangelegenheid der aankweking van de bespiegelende en beoefe
nende wetenschappen voor onze geest en voor ons verkeer, in on
zen leeftijd en in onze stad". 

Het was bij die gelegenheid, dat de naam van 11Het gezelschap 
ter beoefening der proejondervindelijhe wijsbegeerte", (dat reeels 
van September 1793 dateerde), werd omgedoopt in 11J1!Iaatsclzappij 
der Natuu-r� en Letterlumde", onder de zinspreuk 11Diligentia in 
den Hage". 

Ik zal mijn geachte voorganger, die op 25 October 1805 dit ge
bouw inwijdde, in deze niet navolgen en Uw geduld niet zo lo.ng op 

:) Z.H. E. de Burgemeester, Mr F. M.A. Schokking had laten weten, dat lüi 
zeer tot zijn spijt, de opening niet kon bijwonen. 
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de proef stellen, maar het zij mij vergund enkele historische fei
ten onder Uw aandacht te brengen. 

Op de plek, waar nu een deel van onze zaal staat, nl. aan de 
H o g e  Ni e u w s t r a a t  werd tussen 1561 en 156 9 een huis 
met koetshuis gebouwd. Vrij lang daarna, nl. tussen de jaren 

1 6 4 3 e n  1 6 5 1 werd een huis gebouwd met het front naar het 
La n g e  V o o r h o u t, op de lege plek naast het huis v a n  C a b a  u 
(dat met zijn 44 ramen een bezienswaardigheid van den Haag was 
en thans Departement van Marine is). Op de tekening van J . v a n  
Ca l l  {zie fig. 3) uit 169 0 prijkt reeds een huis, dat de Bestuur
deren van de Mij. Diligentia van de erven D e  P e r p o n c h e  r 
kochten. In het komende jaarboek van de Mij. Diligentia en ver
moedelijk in dat van Die Haghe 1 956, zult U tal van bijzonderhe
den over die oude gebouwen kunnen vinden, door ons bestuurslid 
Dr F. H ij m a n s, bij gestaan door de staf van het Gemeente-archief 
(speciaal de Heer J. W. M. Klomp), bijeengebrac ht. De betreffende 
acten van die vroegste tijd af, vindt U in de nieuwe hal. 

Onze voorgangers kochten het geheel der beide huizen voor 
f 8. 500,- (de quitantie zult U kunnen bewonderen!), maar ze 
moesten er voor ruim f 30. 000 in verbouwen. Wat in de wereld 
ook verandert, tegenslagen bij verbouwingen nooit! 

Thans, 150 jaar later, is de verbouwing, die het huidige be
stuur nodig achtte, tot een einde gekomen. Vele jaren zijn daar
aan besteed, want we wilden de verbouwingen zoveel mogelijk in 
de vacantie van het bedrijf laten plaats vinden. Het deed ons leed, 
dat wij daardoor niet in staat waren ook een bijdrage te leveren 
tot het Holland-Festival, maar ook dat leed is thans geleden! 

Reeds vele jaren voor de oorlog was het Bestuur overtuigd, dat 
het oude gebouw zoveel gebreken vertoonde, dat niet te ontkomen 
zou zijn aan een verbouwing. De regel, dat men feitelijk altijd te 
laat verbouwt, werd in ons geval weer eens bevestigd. 

Zoals ik daarnet reeds meedeelde, dateren sommige delen van 
ons huis in eerste instantie uit de 16e, andere uit de 17e eeuw, 
terwijl het gebouw, zoals wij het jaren gebruikten, uit 1805 af
komstig is 2). Het is niet te verwonderen, dat de tand des tijds 
geknaagd heeft aan het bouwwerk, waaraan de opvolgende eigena
ren veel hebben omgedokterd, en toen eenmaal met de verbouwin
gen begonnen was, kwamen steeds meer gebreken aan het licht, 
die de HH. architecten slapeloze nachten hebben veroorzaakt en 
Bouw- en Woningtoezicht de haren ten berge hebben doen rijzen. 

De voornaamste feiten van deze verbouwingen mag ik even in 
Uw geheugen terugtoepen: 
In 1 9 5 0 werd het b o v e n  1 i c h t in de grote zaal dichtgemaakt 
en tevens de ramen aan de Hoge Nieuwstraat. De zaal kreeg hier
door een intiemer aanzien en we gingen over tot een i n d i r e c t e  
v e r l i c h t i n g .  Tegelijk werd de o p g a n g  n a a r  h e t  b a l c o n  
vervangen door een nieuwe fraaie trap, die de oude, bijna levens
gevaarlijke, verving. Honderd vijftig jaar geleden oordeelde het 
bestuur het nodig, dat deze trap werd afgesloten, als de dames 
der leden naar boven waren gegaan; het tegenwoordige bestuur 

2) Een aantal veranderingen, sinds 1805 aangebracht, is beschreven in Na
tuurkundige Voordrachten, Nieuwe Reeks 21/22. 
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achtte dit niet meer nodig, zodat deze trap niet van een afsluiting 
behoefde te worden voor'wien; de enige meevaller bij de verbou
wingen! 

Aan de zaal durfden we, om de zo befaamde acoustiek niet te 
bederven, verder niet veel te doen (Nat. Voordr., N. R. 26). 

Met de verplaatsing van de trap hing samen, dat de o u d e  b e -
s t u u r s k a m e r, een donker hok, tussen de oude vestiaire en de 
zaal, waar men op drukke avonden zijn kleren kon afgeven (en er 
wel in, maar haast niet uit kon komen) bij de vestiaire getrokken 
kon worden. Vroeger hadden we 6 meter 11toonbankruimte11, thans 
18. 

-

-Toen we daarmee bezig waren, bezweek de ketel van de c e n 
t r a 1 e v e r w a r  m i n  g ; we gingen toen over tot o 1 i e s t o o k  en 
airconditioning in foyer en vestiaire. 

De f o y e r kon tevens groter ge maakt worden; de vloer van de 
oude bleek ten dele vergaan, zelfs een steunbalk was bezweken en 
we moesten dus wel onze aandacht daaraan wijden. Uiteraard is 
de foyer te klein: als men op rijen zit en er bovendien nog een 
balcon is, zit men zo opeengedrongen, dat een foyer, waar :men 
aan tafeltjes zit, wel bijna 3 x de grootte van de zaal zou moeten 
hebben! Dit jaar bleken de o u d e  l a m p e n  kapot te zijn en zo 
werden nieuwe lampen aangeschaft, terwijl de donkere verf ver
vangen werd door een modernere kleur. 

Toen werd het t o n  e e 1 onder handen genomen; de vloer begon 
te verzakken en moest dus vernieuwd worden. We maakten daar
van gebruik om tevens een ruime kelder aan te leggen onder het 
toneel, waarbij bleek, dat de fundamenten door onze voorouders 
aangelegd, zó waren, dat het ge bouw min of meer in de lucht 
zweefde, gelukkig zonder ongelukken te veroorzaken (vgl. Nat. 
Voordr., N. R. 28). 

De nieuwe grotere k e 1 d e r  maakte het gebouw ook geschikter 
voor toneelvoorstellingen, daar nu de requisieten gemakkeli]ker 
opgeborgen kunnen worden. 

De a r t  i s  t e n k a m e r s  waren zó, dat we ons er hartgrondig 
voor schaamden, zodat die ook een herstel moesten ondergaan. 
Jarenlang waren ze verwaarloosd en we kunnen de artisten alleen 
maar dankbaar zijn, dat ze niet nog meer geklaagd hebben! 

De g e v e  1 was in de vorige eeuw volkomen bedorven door het 
asymmetrisch ervoor geplaatste 11zaadbakje11 (zie Nat. Voordr., 
N. R. 27). De bepleistering, die in de tijd, dat het gebouw aan ons 
behoorde, was aangebracht omdat de stenen doorsloegen, begon 
slecht te worden en daarom werd een vorig jaar besloten deze on
der handen te nemen. Toen werd de gevel in de oude luister her
steld, zodat deze nu weer goed overeensteint met die, welke op de 
tekening van J. van Call te bewonderen is. Wij mochten voor deze 
gevelverandering een bijdrage ontvangen van Rijlesmonumenten
zorg, de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente 1s-Gravenhage, 
iets waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. Misschien mag ik van de
ze gelegenheid gebruik rnaken om de medewerking van R i j k  s -
rn o n  u rn e n t e n z o r g te vragen voor het mogen aanbrengen van 
een paar in de stijl passende 1 a n t a a r  n s aan de gevel en van de 
G e m e e n t e  1 s -G r a v e n h a g e  voor een betere verlichting van 
het Lange Voorhout: zij, die hun auto aan de overzijde van de weg 
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parkeren, hebben op donkere avonden de grootste moeite om het 
sleutelgaatje te vinden! (zie Nat. Voordr., N. R. 32). 

De o p g a n g n a a r  d e  z g . K e r k z a  a 1 en de vertrekken, 
die de Ko n. N e d. C h e m i s c h e  V e r e n i g i n g van ons gehuurd 
heeft was een versleten arrnoedig houten trapje, dat verleden 
jaar �ervangen werd door een representatieve trap van beton (zie 
Nat. Voordr. N. R. 32). Met het oog op het brandgevaar was dat een 
noodzakelijkheid. Van die gelegenheid werd gebruik gemaald om 
de bestuurskamer naar beneden te brengen en op de tweede ver
dieping de lokalen van de Kon. Ned. Chemische Vereniging te ver
bouwen. 

Zoals ik reeds opmerkte, was de f oye r te klein, de gang was 
te smal en de daarin aanwezige bajonetknik was aesthetisch sto
rend. Toch zouden we nog niet tot verbouwing zijn overgegaan als 
het niet gebleken was, dat de vloer van de gang vernieuwd 1noest 
worden, wat na zoveel jaren intens gebruik ook geen verwonde
ring behoeft te wekken. Ik heb U reeds verteld, dat het midden
gedeelte van ons huis feitelijk uit twee huizen bestond, één uit 1550 

en één uit circa 1650 daterend. Zij waren oorspronkelijk geschei
den door een lager liggende tuin. Toen we voor het feit stonden, 
dat we de gang moesten herstellen, kwam de gedachte op om de 
c a s  s a van de Dames Wieringa en de t o i 1 e t  t e n  uit de gang te 
verwijderen en een 11w a n d e l f oye r11 te maken op de plaats 
waar vroeger de tuin gelegen had. Dit hield in, dat we de enorm_ 
grote oude k e u k e n  moesten verkleinen om een 1noderne kleine 
in te richten en dat we de vrij sombere huiskamer van de Dames 
Wieringa tot een b u r e a u  moesten maken, dat aansloot op de 
cassa. 

Als U zich even indenkt, hoe oud het pand is, dat wij ons eigen
do1n 1nogen noemen, en hoeveel daar in de loop der eeuwen aan 
gewijzigd werd, dan zult U inzien, dat het niet eenvoudig is ge
wéest om al deze verbouwingen, die in de grond van de zaak alle 
herstellingen waren, uit te voeren 3). Tegenslagen zijn ons dan 
ook niet bespaard gebleven en de kosten overschreden nog al eens 
de ramingen! De gebreken waren dikwij-ls nog groter dan we eerst 
1neenden. 

Ongetwijfeld hebben de D a m e s  W i e r i n g  a vaak blijk moeten 
geven van een grote lankmoedigheid, want al deze verbouwingen 
moesten plaats vinden in tijden, die anders een rustperiode voor 
hen hadden kunnen zijn. 

Velen hebben aan deze verbouwingen n1.eegewerkt. Ik wil begin
nen met namens het bestuur dank en hulde te brengen aan de ar
chitecten, de heren J. en L.J.C u s e l l  e n  A. H. W i l l e m s, die 
voor zulk een uitnemende vormgeving hebben gezorgd; verder de 
heer M.D.Ga l je m a, de verwarmingsadviseur, die vele moeilijke 
problemen moest oplossen; de heer A. Ko k s h o o r  n, de onver
moeide aannemer, die in de korte tijd maar moest zien gereed te 
komen; de heer Th.Bl o k l a n d, onze stoffeerder; de heer H.M. 

3) Voor de lezers van dit jaarboek zijn de plattegronden bijgevoegd van de 
begane grond vóór en ná de verbouwingen. 
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Ja n s e, die de centrale verwarmin�su1stallo.tie verzorgde; de 
heerH.Rems t e d t; deheerJ.M.H.van Do n g e n, de stucadoor; de 
heer L. P. H. Me e u w  s e n, die de betimmering uitvoerde; de he
ren K o e k  e n  Re i n d e r s, die nog in de allerlaatste dagen het 
schilderwerk moesten voltooien; het constructiebureau A. v a n  
E c k, dat moest zorgen, dat het herstelde ge bouw de stevigheid 
terug kreeg, die het vele jaren miste! 

M i j n h e e r K a n a a r ,  dat ik U het laatst noem heeft een bij
zondere reden. Ons is namelijk enkele dagen geleden ingefluis
terd, dat U thans Uw werk in Diligentia reeds 45 jaren verricht. 
U bent één van de stillen in den lande; U gaat Uw gang, zorgt voor 
de verlichting en zoals thans voor de electrische installatie op 
een voortreffelijke wijze; U voldoet aan de hoge eisen, die de uit
voerende kunstenaars voor de toneelverlichting vaak aan U stellen, 
op een manier, die hen grote bewondering afdwingt en dan doet 
U net of het heel gewoon is! Het bestuur van Diligentia heeft deze 
gelegenheid aangegrepen om U zijn waardering eens te tonen en 
het is mij een grote vreugde U als bewijs hiervan deze bloemen 
te overhandigen. We hopen, dat U Uw werk nog heel lang moogt 
voortzetten! 

Een woord van lof komt ook toe aan onze altijd raadwetende 
V a n D i s s e l, die een zwaar belaste tijd heeft gehad. 

Allen, die hebben meegewerkt om de verbouwingen op tijd ge
reed te doen zijn, niettegenstaande de tegenslagen en die zorgden, 
dat de zalen op tijd weer schoon waren, zou ik op deze plaats 
graag de dank van het Bestuur overbrengen. 

De zou thans ook allen die ons bloemen stuurden op deze feeste
lijke dag, gaarne namens het Bestuur willen bedanken. (De namen 
van de gevers staan hierachter vermeld. ) 

Maar ik wil nog een speciaal woord van dank richten tot onze 
Secretaris -Penningmeester: Dr W .  P. J. L i g n  a c ,  voor wie al 
deze verbouwingen een enorme verzwaring van zijn werldcring 
hebben betekend. Het Bestuur wil U hiervoor nog eens hartelijk 
danlczeggen! 

Th hoop, dat de huurders en gebruikers van onze zalen de aan
gebrachte veranderingen zullen waarderen, want Diligentia wenst 
niets liever, dan de goede betrekkingen, die zij met hen heeft, te 
bestendigen. De Heer Wim Kan heeft eens gezegd: "Leun niet tegen 
een paal in dit gebouw, want die kan omvallen'." Thans kunt U 
rustig leunen! 

Wij hebben, met de ons ter beschilddng staande middelen, er
naar gestreefd ons oude Diligentia door modernisering van het in
wendige en het herstel van de luister van het uitwendige, aan te 
passen aan de eisen van de moderne tijd en wij hopen, dat ons ge
bouw op deze wijze weer geruime tijd de plaats mag innemen in 
het Haagse culturele leven, die het nu reeds anderhalve eeuw heeft 
gehad. 

Ik zou U willen verzoeken thans ons vernieuwde gebouw in ogen
schouw te nemen, waarna U enige verversingen zullen worden 
aangeboden, maar eerst zou ik U, mijnheer de Wethouder willen 
vragen het lint, dat de "wandelfoyer" van deze plaats scheidt, 
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te willen doorknippen en daarmee symbolisch om! vernieuwP.e ge
bouw te openen. Wij zullen het als een voorrecht en een goed 
voorteken beschouwen als U, die zo veel doet orn het culturele 
leven in onze stad te bevorderen., deze daad wilt verrichten. 

Met bijzondere erkentelijkheid rnaken wij melding van de namen 
van personen en instanties, die door hun prachtige bloemen het 
feestelijk aanzien van ons gebouw in hoge mate hebben bevorderd: 

Architectenbureau Cusell, Ned. Concertdirectie J. Beek, Th. Blok
land, J. G. van Dissel, M.D. Galjerna, H.M. Janse, de Heer en Me
vrouw Kan-Vonk, M. Kanaar, Firma Koek en Reinders, A. Koks
hoorn, Concertdirectie .Johan Koning, Kon. Ned. Chemische Ver
eniging, Concertdirectie Dr G. de Koos, Concertdirectie E. Kraus, 
J. Maas, L. P. H. Meeuwsen, Ned. Impresariaat, Ned. Reisvereni
ging, Afd. 1s-Gravenhage der Ned. Reisvereniging, H. Remstedt, 

Mevr. Roel-Gewin, Theaterbureau E. Saks. 

XXIV 



WOGE NIEL!'Y/STR. 
- -

���������t1����F �---

�lJ���������� PODIUM 

� ���.����.���§DB�� 

fl e u o • • • " o o e 

LANGE. \fOORI-IOLJT 

0 1 '1? 3 4 5  'IOMETER 

Figuur 1 

XXV 



XXVI 

1 

o 1 2 a "' s 1o� 

Figuur 2 



� �
 

O
m

s
tr

e
e

k
s

 1
6

9
0

te
k

e
n

d
e

 J
. 

v
an

 C
a

ll
 h

e
t 

L
a

n
g

e
 V

o
o

r
h

o
u

t,
 

g
e

z
ie

n
 n

a
a

r
 d

e
 K

n
e

u
te

r
d

ij
k

 e
n

 d
e

 H
e

u
ls

tr
a

a
t.

 
R

e
c

h
ts

 d
e

 K
lo

o
s

te
r

k
e

r
k

. 
L

in
k

s
 h

e
t 

h
u

is
 v

a
n

 C
a

b
a

u
, 

te
g

e
n

w
o

o
r

d
ig

 h
e

t 
M

in
is

te
r

ie
 v

a
n

 M
a

r
in

e
. 

A
a

n
s

lu
it

e
n

d
 z

ie
t 

m
e

n
 h

e
t 

h
u

is
 w

a
a

r
 i

n
 

1
8

0
5 

d
e

 K
o

n
. 

M
ij

. 
D

il
ig

e
n

ti
a

 z
ic

h
 v

e
s

ti
g

d
e

. 
C

li
c

h
é

 w
e

h
v

il
le

n
d

 a
fg

e
s

ta
an

 d
o

o
r

 
11H

e
t 

V
a

d
e

t
lan

d
"

 



x
 

x
 

<
 

H
 

H
 

H
 

V
a

n
 l

in
k

s
 n

a
a

r
 

r
e

c
h

ts
: 

D
r

 
W

. 
P

.
J

.
 L

ig
n

a
c

, 
L

. J
. 

C
u

s
e

ll
, 

J
. 

v
a

n
 

Z
w

ij
n

d
r

e
g

t 
(w

e
th

o
u

d
e

r
 v

a
n

 
O

n
d

e
r

w
ij

s
 

e
n

 K
u

n
s

tz
a

k
e

n
),

 . 
J

. 
C

u
s

e
ll

, 
C

. 
A

. 
B

a
a

r
t 

d
e

 l
a

 F
a

il
le

, 
D

r
 A

. 
S

c
h

ie
r

b
e

e
k

, 
A

. 
H

. 
W

il
le

m
s

. 



 

O
p 

de
 v

oo
rg

ro
nd

: W
et

ho
ud

er
 J

. v
an

 Z
w

ij
nd

re
gt

 (
li

nk
s)

 e
n 

D
r.

 A
. S

ch
ie

rb
ee

k 

XXIX 





Geschiedenis van het Gebouw Lange Voorhout 5 te 1 s-Gravenhage, 
opgemaakt uit de originele oude acten, aanwezig in het archief 

der Koninklyke Maatschappy Diligentia (zie: InventaJ;;iS, 
plaat 1 tot 7) en uit gegevens, verstrekt door het 

Gemeente �Archief. 

1561 

1561-1569 

2 Apr.1568 

Belending 
Oost 

Meester Jacop van 
Cabau 

5 Mrt.1569 Rekenkamer verleent 
consent aan Mr. Jacob 
heer van Cabau om 
voor het tuintje van 
zyn:huis in het Voor
hout een stenen muur te 
mogen plaatsen. 

3 Oot.1569 

23 Juni 158 

20 Juni 158 

elending 0. : 
de heer van Cabau 

Hofboek (bewerking door 
N. J. Pabon, f. 466): 
Buren in de Hoge Nieuw
straat zyn: 

en 

Huis van Maerten Mey
ster zeer vermoedelyk 
gebouwd op leegstaand 
erf tussen de huizen van 
Jacop van Cabau en Bou
dewyn Jacobi, 

belending 0. : 
Maertijn Meyster, 
auditeur van de 11 Camere 
van de Reckeninge" 

Mr. Maerten Meyster, 
rekenmeester tot 
Utrecht transporteert 
aan Jhr. Francboys de 
Viri, houtvester van de 
Prins van Oranje in Hol
land, zyn huis en erf, 
laatst bewoond door Jan 
van Paffenrode, in de 
Hoge Nieuwstraat voor 
f. 3425,-

N,: 
het Voorhout 

(zie B) Z.: 
de Hoge Nieuwstraat 

Joncheer Francboys de 
Viry, houtfester van Hol
land, transporteert aan 
Joncheer Charles 
Bentinck een huis en erf 
in de Hoge N ieuwstraat. 

N,: 
het Voorhout 

Z,: 
de heerestraat 

(zie G) 

Belending 
West 

Meester Boudewyn raedt 
(Mr. Bouàewyn Jacobi) 

Rekenkamer verleent 
consent aan Mr. Boude
wyn Jacobi om i.p.v. 
het houten hek aan zyn 
erf en tuin in het Voor
hout een stenen muur te 
mogen plaatsen. 

Mr. Boudewyn Jacobi, 
Raad in de Grote Raad te 
Mechelen, transporteert 
aan Mr. Dirck Herwyer, 
advocaat in de Hove van 
Holland, zyn huis en erf 
in de Hoge Nieuwstraat. 

belending W. : 
Mr. Dirck Herwyer, 
advocaat 

belending W. : 
Meester Dirck 
Herwyer 
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14 Nov. 
1613 

7 Oct. 
1633 

13 Mei 
1642 

3 Juni 1642 

29 Juli 
1643 

XXXII 

Belending 
Oost 

lVIaria Stalperts van der 
Wyele, weduwe Mr. Rut
gert van Ilen, en andere 
transporteren aan Fran
cais van Aertss1 heer 
van Sommelsdijck, am
bassadeur by de Koning 
van Frankryk, een huis 
en tuin, over het slootje, 
van ouds genaamd het 
"Huis van Ca ba u" in het 
Voorhout, 

lVIaria Stalperts v. d. 
Wyele en de andere ge
noemden waren de erf
genamen van de heer van 
Cabau (zie Batavie Illus
trate, f. 1170-1171) 

belending 0, : 

het huis en erf van de 
heer van Sommerdijck 

belending 0. : 

het huis en erf van de 
erfgenamen van de 
heer van Somme1sdijck, 

belending W. : 
het huis en erf van wylen 

Jhr. Carel Bentinck. 

Uit een acte, verleden 
voor notaris Egbert 
Jans de Witte, blykt dat 
Geertrilyd Bentinkek een 
oom Carel Bentingh 
heeft gehad, 

belending 0, : 

de erfgenamen van 
Geertruyt Bentinch 

De erfgenamen vanJonk
vrouwe Geertruyt Ben
tingh,transporteren aan 
Lambert de Chastelijen 
advocaat voor den Hove 
van Holland een huis en 
erf in de Hoge Nieuw
straat voor f. 12, 000 en 
een Schuldbrief van 
f. 4, 000,-

N.: 
het Voorhout 

z.: 

de heerstraat 
(zie F) 

Mr. Lambrecht de Cas
telein, advocaat voor 
den Hove van Holland, 
transporteert aan Govert 
van Reede, heere tot 
Nederhorst, gecommit
teerde ter vergadering 
van de Staten-Generaal 
wegens de provincie 
Utrecht een huis en erf 
aan de noordzyde van de 
Hoge Nieuwstraat voor 
f, 3, soo· en een schuld
brief van f. 20. 000 

N. : 
het Voorhout 

z.: 

de heerstraat 
(zie L) 

Bel�;mding 
West 

De erfgenamen van 
Theodora Herwyers, 
weduwe Mr. Hillebrant 
Valcke, transporteert 
aan Hendrick de Be
ringen, kolonel en ka
pitein, een huis en erf in 
de Hoge Nieuwstraat, 
uitkomende in het Voor
hout. 

belending W. : 
de ritmeester Henri de 
Beringen. 

belending W. : 
ritmeester de 
Beringen 



23Nov.l65 

12 Jan. 
1653 

f1 Nov, 
1662 

8 Nov. 
1683 

Belending 
Oost 

belending 0. : 

Douairière van 
Sammelsdijek 

belending 0. : 
het voornoemde huis en 
stal in het Voor hout 

2li/Irt.l700 Francais van Aerssen 
van So111melsdijek trans
porteert, mede namens 
de andere kinderen, na
gelaten door zyn vader 
Cornelis Van Aerssen, 
aan dè Graaf van Port
land een huis en erf en 

Gerard van Rheede van 
Nederhorst, erfgenaam 
van Godert van Rheede 
heer van Nederhorst, 
transporteert aan Pe
tronella Borre, douai
rière Francais van 
Aerssen1 heer van 
Sommelsdijk, een huis 
en erf met stal aan de 
zuidzyde van het Voor
hout. 

N.: 
de straat 

z.: 

het onderstaand huis in 
de Hoge Nieuwstraat, 
eveneens een huis en 
erf in de Hoge Nieuw
straat 

N.: 
het voornoemde huis en 
stal in het Voorhout 

z.: 

de straat 
(zie S) 

Uit deze aete blykt dus, 
dat Godert van Rheede 
op het erf van het oude 
huis in de Hoge Nieuw
straat een huis heeft 
laten bouwen met het 
front naar het Voorhout 

Petronella Borre over
leden. 
Het huis zal vermoede
lyk zyn vererfd op haar 

zoon Cornelis v.Aerssen. 
Cornelis van Aerssen 
overleden. 
Huis nagelaten aan zyn 
dochter Francoise van 
Aerssen, gehuwd met 
Hendrik van Nassau 
Ouwerkerk.� 
(Voor de genealogie van 
Aerssen, zie Adelsar
ehief, 1902, f 166 e.v.) 

belending 0. : 

de heer van Sammels
dijek 

belending W. : 
de Graaf van Nassau 
Ouwerkerk 

Belending 
West 

belending W. : 
de heer van Beringen 

belending W. : 
de heer van Beringen 

Henriek Beringen 
transporteert aan Mr. 
Willem-van Sehuylen
burgh een huis en erf 
en stal aan de zuid
zyde van het Voor hout 
en aan de noordzyde 
van de Hoge Nieuwstr. 
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27 Juni 
1701 

24 Juni 
1735 

31 Oct 
1752 

XXXIV 

Belending 
Oost 

stal aan de zuidzyde van 
het Voorhout. 

belending 0. ; 
de grave van Portland 

belending 0, : 
voorzegde stal en koets
huis 

belending 0. : 
Baron Benting Heere 
van Rhoon etc. Dit zal 
zyn Willem Bentinck, 
heer van Rhoon en Pa
pendrecht, zoon van 
Hans Willem Bentinck, 
Graaf van Portland, die 
in 1700 het huis kocht 
(zie: "Nederland's 
Adelsboek, 1940, f 198-
199) 

·Henrick, Grave van Nas
sau Ouwerkerck, groot
stalmeester van Zyne 
Koninklyke Majesteit 
van Groot-Brittanniil en 
zyn vrouw, Francoise 
van Aerssen van Sam
melsdijek transporteren 
aan Mr. Willem Ver
brugge, Gecommitteer
de wegens Zeeland in de 
Generaliteits Rekenka
mer (zyn zoon Mr. Rut
ger Verbrugge, raad
ordinaris in de Hoge 
Raad, accepteerde de 
koop) een huis en erf 
met de huisinge, stal en 
koetshuis daarachter, 
aan de zuidzyde van het 
Voorhout, uitkomend in 
de Hoge Nieuwstraat 
voor f. 2 5. 000. 

Huis Voorhout 
N.: 

de heerstraat 
z.: 

voorzegde stal en ach
terhuis. 
Huis Hoge Nieuwstraat 

N.: 
het grote huis 

Z.: 
de heerestraat 

(zie Z) 

Willem Hendrik Verbrug
ge, enige zoon en erfge
naam van Mr. Rutger 
Verbrugge, c.s. trans
porteert aan Wigbold 
Slicher, gedeputeerde 
wegens Gelderland ter 
vergadering van Hunne 
Hoogmogenden ter Staten 
Generaal, twee huizen 
met hunne erven. stal en 
koetshuis annex den ànde 
ren aan de zuidzyde van 
het Voorhout en aan de 
noordzyde van de Hoge 
Nieuwstraat voor 
f. 38, 000. 

Z. en N.: 
de heerestraten 

(zie LL} 

Belending 
West 

belending W. : 
de raadsheer Schuy
lenburgh 

belending W. : 
de raadsheer Schuyc 
lenburgh 

belending W. : 
Willem van Schuy
lenburgh 

Coenraad Le Leu de 
Wilhem huwt in de 
Kloosterkerk met Ma
ria Catharina van &:huy
lenburgh, dochter van 
Willem Hendrik, van 
Schuylenburgh en Alette 



R Mei 
1772 

5 Juni 
1805 

Belending 
Oost 

belending 0. : 
Willem Graaf Bentirrek 

belending 0. : 
het koetshuis en de stal 
van het voorn. grote huis 

belending 0. : 
Het koetshuis en de 
stal van eerstgenoemd 
huis 

Mr. Cornelis Ascanius 
van Sypesteyn raad. 
vroedschap en schepen 
der stad Haarlem, erf
genaam van zyn over
leden echtgenote Elisa
beth Anna Slicher 
transporteert aan Gor
nelis Baron de Perpon
cher Sedenitzky, riaacts
heer in den Have van 
Holland, een huis en erf 
met stal en koetshuis 
daar achter aan de zuid
zyde van het Voorhout 
voor f. 34. 000 

N.: 
het Voorhout 

en nog een huis en erf 
aan de noordzyde van de 
Hoge Nieuwstraat. 

N.: 
het verkochte perceel en 
voorn. Raadsheer De 
Wilhem 

z.: 

de Hoge Nieuwstraat 
(zie 00 

Elisabeth Anna Slicher 
was een dochter van 
Wigbold Slicher (zie 
Actelsarchief 1900, 
f. 297). 

De erfgenamen van Jo
hanna Maria Baronesse 
van Tuyll van Seroasker
ken douairière Cornelis 
Baron de Perponcher 
Sedenitzky transporteren 
aan de bestuurders van 
het gezelschap der Proef
ondervindelyke Wysbe
geerte alhier een huis, 
erf, stal en koetshuis uit
komende in de Hoge 
Nieuwstraat, belendingen 
als in de transport-acte 
van 8 Mei 1772, 
en nog een huis en erf 
aan de noordzyde van de 
Hoge Nieuwstraat naast 
voor gen. stal en koets
huis. De koopprys be
droeg f. 8.500. 

z.: 

de Hoge Nieuwstraat 
(zie PP) 

Belending 
West 

Johanna van Heems
kerk. 
Het huis zal dus door 
erfenis in zyn bezit zyn 
gekomen. 

belending W. : 
Raadsheer Coenraad 
Le Leu de Wilhem 

belending W. : 
het voorn. koets huis en 
de stallen van Raads
heer de Wilhern. · 

belending W. : 
Het koetshuis en de 
stallingen van Mr. 
Le Leu de Wilhern. 
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Van tevoren waren de beide huizen in veiling opgehouden voor 
f. 10. 000. Na de koop werd het geheel bouwvallige huis met koets
huis aan de Hoge Nieuwstraat afgebroken en in plaats daarvan een 
groté en een kleine zaal gebouwd (later tot één zaal verenigd) en 
het huis aan het Voorhout verbouwd, Het geheel ohderging in de 
150 jaar, sinds Diligentia in het bezit ervan kwam, nog talryke 
verbouwingen, waarvan de laatste in 19 5 5 is voltooid, 
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A a n  v u  11 i n g  bij het artikel over de Geschiedenis van het 
Gebouw Lange Voorhout 5. 

Bladzijde XXXVII toont het stuk van 2 April 1586 (A) 
XXXVIII toont hetzelfde stuk in drukletters. 
XXXIX to0nt het stuk van 23 Juni 1582 (B) 
XL en XLI. 11 11 11 20 Juni 1585 (C) 
XLII n 11 11 

3 Juni 1642 (F) 
XLIII 11 11. 29 Juli 1643 (L) 
XLIV 11 11 11 11 11 Sept.1643 (N) 
XLV n 11 11 11 23 Nov'. 1651 (S) 
XLVI 11 11 27 Juni 1701 (Z) 
XLVII 11 11 11  11 24 Juni 1735 (LL) 
XLVIII 11 11 11 8 Mei 1772 (00) 
XLIX 11 11 11 5 Juni 1805 (PP) 

Op bladzijde XXXI staat in de laatste regel: (zie G) 
dit moet zijn: (zie C). 

Op bladzijde L en verder staat de inventaris van alle acten, 
aanwezig bij de verkoop van het huis aan W. Slicher in 1735. 

Het verschil in datum tussen de opgaven in de tabellen en die, 
vermeld in de inventaris, komt voort uit het feit dat er enige, 
soms geruime tijd, verliep tussen de inschrijving in het trans
portregister der Schepenen en de uitgifte van de acte. 

Een groot deel dezer acten is aanwezig in ons eigen archief en 
in het Gemeente-Archief. 
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INHOUD VAN HET OUDSTE ARCHIEFSTUK UIT HET JAAR 1568 

Consent van Graefflyckheyt om een muer int voorhout te setten. 
1568 Gezien byden Luyden van de Rekeningen des Conix in de 
Haege. De requesten handelende uyter name van Zyner Majesteyt 
gepresenteert by mr. Bartolt Ernst, griffier van den Hove van 
Hollandt te kennen gevende, dat hy suppliant achter aen syn erffve 
int Voorhout een thhlyntjen staende heeft welck tot nog toe van 
tselve Voorhoudt geh'e.ynt is geweest met een houten glintinge die 
nu zulcx by toedoen van eenige quaadtwillige ende anderen zoe 
gestelt �nde mishandelt is, dat deselve geheel vernieuwt zal moe
ten wesen, waernaer hy suppliant noch verwachtende is dat die 
toecamende glintinge tzy uyt quaetwillicheyt ofte uyt dartelheyt 
mede dagelicx outramponeert ende gebroken zal worden tot groo
ter coste van hem suppliant versochte daervoren hem gegundt en
de geconsenteert te worden in de plaatse van de voirszegde glin
tinge eenen steenen muyer van zyn erffve te maghen strycken en
de doen maecken. Gesien mede hebben 't adveys van den rent
meester-generaal van Noorthollant Johan Hanneman die hem op
ten in handen derzelve requesten in presentie van den Schoudt en
de Burgemeesteren van den Haege geinformeert heeft als datter 
nyemandt van de nabuyeren by 't stellen van de voirsegde muyre 
beschadigt noch geinteresseert en zal zyn, soe hebben dieselve 
van de Rekeningen uyter name als boven den voirszegden suppliant 
geconsenteert ende geaccordeert, consenteere_n ende aceordeeren 
mits desen dat hy in de plaatse van de voirsegde glintinge eenen 
muyr zal maghen strycken ende doen maecken behoudelick ende 
op expresse conditie dat hy die nyet hooger maecken en zal dan 
die jegenwoordige muyer van zyn erff nu ter tyt is ende dat hy 
dezelve in de hoichte nyet betimmeren noch int noorden die voirs
zegde muyer nyet verder en zal uytstrekken dan zyn glintinge nu 
staende is mits betalende in handen van den vairnoemden rent
meester ofte anderen indertyt zynde tot Zyne Majesteyts proffyte 
voir een recognitie jaerlicx telckens Bamis se twee grooten Vlaems 
daeraff Bamisse 1569 't eerste jaer gevallen zal wesen. Actum 
terbureele van de Camere van de Rentmeester in den Haege den 
2den A.prilis anni 1568 voir Paesschen. 
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VOORDRACHTEN 

gehouden in het seizoen 

1954/1955 



DE WETENSCHAPPELIJKE EXPLORATIE 
VAN HET NATIONALE UPEMBA-PARK 

door 

Dr W.Adam 

Centraal-Afrika in heel lang in alle opzichten het donkere we
relddeel geweest. Tot aan het einde van de vorige eeuw hadden de 
ontdekkingsreizigers en geleerden, die tot de geheimen van dit 
grote werelddeel probeerden door te dringen, met grote moeilijk
heden en gevaren te kampen. Naast de transportmoeilijkheden en 
het afmattende klimaat van het oerwoudgebied, werden de reizi
gers bovendien bedreigd door talrijke tropische ziekten, door een 
vaak zeer vijandige inheemse bevolking en ten slotte nog door de 
wilde dieren. Wij kunnen ons moeilijk een denkbeeld vormen van 
de omstandigheden waaronder deze mensen tot een goede vijftig 
jaren. geleden werkten, nu we over moderne vervoermiddelen en 
geneesmiddelen beschikken en practisch geen enkele bedreiging 
van de inheemse bevolking te vrezen hebben, althans niet in de 
Belgische Congo, waarover ik hier spreek. 

De eerste kennismaking met de Centraal-Afrikaanse flora en 
fauna, die voor ons van wetenschappelijk belang is, dateert uit het 
begin van de vorige eeuw. Op 5 Juli 1816 ging het kleine Engelse 
zeilschip 11Congo" voor anker in de monding van de Congo-stroom, 
die toen Zaïre genoemd werd. Aan boord bevonden zich de leden 
van de James Kingston TUCKEY -expeditie, die in opdracht van 
de Britse admiraliteit moesten onderzoeken of de rivieren Zaïre 
en Niger één en dezelfde river waren. Onder de wetenschappe
lijke staf bevonden zich de botanicus Chr. SMITH en de zoöloog 
J. CRANCH. Een maand later bevond de expeditie zich in Boma, 
van waaruit kleine verkenningen stroomopwaarts tot Isangila even 
boven Matadi gedaan werden. Begin October van het zelfde jaar 
hadden de 18 voornaamste leden van de staf het leven gelaten en 
moest de expeditie terug keren. Vermoedelijk zijn kapitein TUCKEY 
en zijn medewerkers aan gele koorts gestorven. De zoölogische 
verzamelingen, die door LEACH bestudeerd werden, bevinden 
zich nog in het British Museum of Natural History, terwijl de 
verzamelde planten nog in het herbarium van Kew-Gardens aan
wezig zijn. 

We moeten dan tot 1957 wachten, voor er enig materiaal me:t 
betrouwbare gegevens verzameld wordt, en wel door BURTON en 
SPEKE, die van de Oostkust vertrokken waren en het Tanganyika
meer bereikten. Zij brachten enkele schelpen uit dit reusachtige 
meer mee, die door hun gelijkenis met mariene soorten ertoe bij
droegen de mening te doen ontstaan, als zou het Tanganyika-meer 
een oude zeearm zijn geweest. Later is deze hypothese weerlegd. 

Lezing gehouden voor de leden van de Koninklijke Maatschappij voor l''atuurkunde 
onder de zinspreuk "Diligentia", op I October 1954. 

1 



Tegen het jaar 18 70 beginnen de grote Afrikaanse expedities, 
die niet altij d  alleen een wetenschappelijk doel hadden. Sindsdien 
is er veel verz�meld en bestudeerd, maar er blijft nog steeds 
ontzettend veel te doen; grote gebieden zijn op botanisch en zoölo
gisch terrein nog altijd terra incognita. Wat de eerste reizigers 
vooral trof, was het grote aantal soorten grote zoogdieren, zoals 
olifanten, buffels, nijlpaarden, neushoorns, zebra's en antilopen, 
benevens allerlei verscheurende dieren als leeuwen, luipaarden, 
enz. In veel streken behoort deze dierenrijkdom helaas tot liet ver
leden. Omstreeks 188 5 is de runderpest, vermoedelijk met ziek 
vee uit Europa, in Egypte ingevoerd, Langs de Oostkust bereik
te deze ziekte in tien jaren de Kaap en doodde naar schatting zes 
millioen runderen en honderdduizenden buffels en antilopen. In 
1891-1892 bereikte deze pest het NO deel van de Congo, waar toen 
o.a. de zwarte neushoorn verdween. Ten einde de uitbreiding te 
stuiten, werden in s01nmige streken enorme aantal antilopen, buf
fels en zebra's afgemaakt. Op deze wijze vielen misschien nog 
meer slachtoffers dan door de ziekte zelf; bovendien hield het toe
nemende aantal blanke jagers een ontzettende slachting onder de
ze eens zo rijke dierenwereld. 

Toen men zich tegen het einde van de vorige eeuw bewust be
gon te worden van de onheilspellende omvang van deze natuurver
woesting, begon het idee van natuurbescherming door te dringen. 
Reeds in 1889 werden door Konii1g LEOPOLD II jachtr�servaten 
ingesteld, om de verdelging van de olifanten tegen te gaan. Aan
vankelijk betroffen de beschermingsmaatregelen alleen bepaalde 
diersoorten. Tot een veel ruimere opvatting der natuurbescher
ming kwam men door het oprichten van Nationale Parken. Het 
eerste Nationale Park, het beroemde 11 Yellowstone National Park" 
werd in 1872 in de Verenigde Staten opgericht. Hier werd een ge
bied om zijn natuurlijke schoonheid ten behoeve van het aestheti
sche genot van de mens beschermd. In 1909 had Prins ALBERT 
van België, na een reis door de Congo, op de noodzakelijkheid 
gewezen van het oprichten van reservaten voor het behoud van 
flora en fauna. Door de eerste wereldoorlog konden zijn plannen 
helaas niet verwezenlijkt worden. Maar in 1919, tijdens zijn reis 
door de Verenigde Staten, sprak Koning ALBERT opnieuw zijn 
wens uit, in de Belgische Congo nationale Parken op te. richten. 
Zo werd tenslotte in 1925 het 11Albert-Park11 gesticht, gelegen tus
sen het Kivu- en het Albert-meer. Het ging er echter niet alleen 
om het beschermen van de natuurlijke schoonheid en om het behoud 
van de planten- en dierenwereld, maar vooral ook om een gebied 
in zijn natuurlijke staat voor wetenschappelijk onderzoek te re
serveren. Het is hierbij van belang om een zo groot mogelijk ge
bied volkomen te onttrekken aan de invloed van de mens en de 
reacties van een dergelijk aan zichzelf overgelaten milieu te kun
nen bestuderen. 

L ater werd het Albert-Fark uitgebreid en toen in 1934 een twee
de Park gesticht werd, kreeg de beheersinstelling de naam van 
11 Instituut van de Nationale Parken van Belgisch Congo" .. Het doel 
van dit Instituut is drieledig: 1. de volledige bescherming van be
paalde natuurlijke milieus; 2. het wetenschappelijke onderzoek 
van deze milieus met hun flora en fauna; 3. het gelegenheid geven 
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tot het bezoeken van de reservaten, voor zoverre dit verenigbaar 
is met de eerste twee doelstellingen. Eigenlijk is dus de naam 
Nationaal Park niet geheel juist voor deze beschermde gebieden 
in de Congo; ze beantwoorden meer aan het moderne begrip van 
Integraal Natuurreservaat, maar voor het gemak zullen we de 
naam Nationaal Park hier maar verder gebruiken. Voor de we
tenschap zijn deze natuurreservaten van onschatbare waarde, om
dat men planten en dieren in hun natuurlijke omgeving onder uit
schakeling van de invloed van de mens kan bestuderen. Alleen het 
Albert-Park vormt een uitzondering wat de mens betreft, aange
zien men de pygmeeën, welke deze streek bewonen, in het be
schermde gebied opgenomen heeft. Zolang deze mensen met hun 
primitieve wapens alleen jagen voor hun eigen behoeften, vormen 
ze een natuurlijk element dat het biologische evenwicht weinig of 
niet verstoort. 

Op het ogenblik bestaan er vier Nationale Parken, welke alle in 
het Oostelijke deel van de Congo liggen: 

1. Albert-Park, dat thans 371. 000 hectaren beslaat en in alle 
opzichten het meest gevariëerde park is, wat de biologische mi
lieus betreft. Van het oerwoud tot aan de .meer dan 5000 m hoge 
toppen van de Ruwenzori, die met sneeuw en ijs bedekt zijn, vin
den we hier ongeveer alle denkbare Afrikaanse milieus. 

2. Kagera-Park, dat· in 1934 gesticht werd en 180.000 hectaren 
beslaat, ligt in het NO deel van Ruanda op de grens van Tanganyi
ka-Terrority. Het is een landschap, dat met zijn met grassavan
ne of struiksavanne begroeide heuvels op sommige delen van de 
Soedan lijkt. 

3. Garamba-Park, in 1938 gesticht, met een oppervlakte van 
500. 000 hectaren, om de laatste witte neushoorns en giraffen, die 
nog in de Congo voorkomen, te beschermen. Dit gebied sluit bij 
de sav<:mnen van de Soedan aan, 

4. Het in 1939 gestichte Upemba-Park, gelegen aan de beneden
L ufira, beslaat een oppervlakte van 1.173.000 hectaren, d.w.z. 
bijna 2/ 5 van de totale oppervlakte van België of 1/200 van die 
van de Congo. 

In 1946 organiseerde het Instituut van de Nationale Parken in 
samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur
wetenschappen een wetenschappelijke expeditie, welke tot doel 
had een inventaris op te maken van de planten- en dierenwereld 
van dit Park, deze planten en dieren in hun natuurlijke omgeving 
te bestuderen en verzamelingen bijeen te brengen voor de weten
schappelijke instellingen in België. Vijf biologen, allen verbonden 
aan het Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel: G. F. de 
WITTE, leider van de expeditie en specialist in reptielen, A.JANS
SENS, entomoloog, L. VAN MEEL, hydrabioloog en botanicus, 
R. VERHEYEN, ornitholoog, en schrijver dezes als Malacoloog, 
hebben gedurende kortere of langere tijd aan deze expeditie, die 
ongeveer drie jaren geduurd heeft, deelgenomen. Het inlandse per
soneel bestond uit 42 preparatoren, jagers en vallenzetters, die 
ieder een bepaald werk kregen toegewezen. Sommigen verzamel
den .en prepareerden insècten, anderen weekdieren en andere 
ongewervelde dieren; een derde groep zocht slangen, hagedissen, 
kikkers, padden en vissen. Een paar mannen prepareerden huiden 
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en skeletten van zoogdieren en vogels, die door de jagers en val
lenzetters onder onze leiding buit gemaakt werden. Vooral bij de 
grote zoogdieren waakten wij ervoor, dat slechts de hoognodige 
dieren, bestemd voor de wetenschappelijke verzamelingen in Bel
gië, gedood werden. Ieder gedood dier werd zorgvuldig onder
zocht; zijn parasieten werden verzameld en bepaalde organen of 
embryonen gefixeerd om later te worden bestudeerd. Ten slotte 
hield een groep negers zich uitsluitend bezig met het zoeken en 
drogen van planten. Een oude neger, die zijn leven in de wilder
nis had doorgebracht en zo'n soort medicijnman was, gaf ons de 
inlandse namen der planten in 11Kiluba" (de taal der Baluba-ne
gers) en allerlei inlichtingen omtrent de gebruik$waarde, de ge
neeskrachtige werking of de magische betekenis van planten en 
bomen. Al deze folkloristisch interessante gegevens hebben wij zo 
goed mogelijk vastgelegd, aangezien ze met de ontwikkeling der ne
gers verloren gaan; de jongere generatie kent ze vaak niet meer. 

De expeditie beschikte over een dr;i.e -tons vrachtauto, maar 
aangezien er maar enkele berijdbare wegen in dit Pai'k zijn, 
moesten we vaak de hulp inroepen van inlandse dragers. Gezien 
de moeilijkheden om voldoende dragers te vinden, was onze actie
radius beperkt. Daar komt nog bij, dat er in een dergelijk natuur
reservaat geen bevolking woont en geen aanplantingen zijn, zodat, 
behalve het gewone expeditiemateriaal, ook al het voedsel mee
gedragen moest worden, niet alleen voor ons personeel, maar ook 
voor de drágers zelf. Aan de andere k ant had de afwezigheid van 
een permanente bevolking een groot practisch voordeel voor ons 
uit hygiënisch oogpunt, aangezien zo de k ans op een infectie met 
tropische ziekten tot een minimum was beperkt. 

In het geheel heeft de expeditie 15 kampen gehouden, die ieder 
één of meer maanden duurden. De kampplaatsen werden zo geko
zen, dat zo veel mogelijk biologische milieus onderzocht konden 
worden. 

Het Upemba··Park ligt in opper-Katá.nga, tussen 8 en 9 graden 
Zuiderbreedte en tussen 26 en 27 graden Oosterlengte. Het wordt 
in tweeën gedeeld door de Lufira, een rechter zijrivier van de 
Lualaba, die de bovenloop van de Congo-stroom vormt. Ten Cos
ten van de Lufira verheft zich de Kibara-hoogvlakte tot ongeveer 
1800 m. Deze zacht golvende hoogvlakte is een overblijfsel van de 
oude schiervlakte, welke in het tertiair opgeheven werd. Geolo
gisch hebben we hier te maken met zeer oude gesteenten van de 
Kibara-formaties, welke hier en daar als grote kwartsietblokken 
aan de oppervlakte komen, terwijl aan de randen op sommige 
plaatsen het grote conglomeraat van het iets jongere Kundelungu
systeem zichtbaar is. Ten Westen van de Lufira vinden we een 
reeks bergruggen, welke de uitlopers van het Bia-gebergte en van 
de Manika-hoogvlakte zijn, die in het zuiden van het Park een 
hoogte van 1500-1600 m bereiken. Deze behoren geologisch voor 
een groot deel tot het Kundelungu-systeem, dat kalkrijkere ge
steenten bevat, terwijl op enkele plaatsen granietformaties aan de 
oppervlakte komen. Het Westelijke deel van het Park ligt in de 
grote Kamolondo-vlakte, dus in het overstromingsgebied van de 
Lualaba. Hier strekt zich een lange reeks moerassen en meren 
uit, waarvan het Upemba-meer het grootste is. 
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De meeste Oostelijke ZlJrlVleren van de Lufira, welke op de 
Kibara-hoogvlakte ontspringen, hebben het gehele jaar door stro
mend water, waarvan de temperatuur om de 200 C schomrnelt. Dit 
water is meestal vrij zuur met een pH van 5,8-6,8. De meeste 
Westelijke zijrivieren daarentegen vallen in de droge tijd bijna 
geheel droog en hebben doorgaans zwak alkalisch water met een 
pH van boven de 7. De Lufira zelf, die in zijn benedenloop een 
breedte van 100 m heeft, stroomt het gehele jaar door. De pH van 
zijn water schommelt om de 7, en de zoetwaterfauna is zeer rijk. 

Onder invloed van de overheersende ZO winden is het klimaat 
van het Upemba-Park over het algemeen droog en gematigd, met 
een lange droge tijd, welke eind April of begin Mei begint. Meest
al vallen de eerste regens in de tweede helft van September. De 
maand October is nog vrij droog. In December valt de meeste re
gen met een maandgemiddelde van 226 mm. In Januari en Febru
ari is de regenval iets minder, zonder dat er evenwel van een 
duidelijke kleine droge tijd sprake is, terwijl er in Maart een 
tweede hoogtepunt bereikt wordt met een maandgemiddelde van 
200 mm. April is doorgaans al vrij droog en van begin Mei tot 
half September valt er practisch geen druppel regen. Niettegen
staande deze lange droge tijd valt er jaarlijks gemiddeld 1200 mm 
regen, d.w.z. ongeveer 50o/o meer dan in België. Toch is dit ge
middelde van 1200 mm voor de Congo heel laag. In het centrale 
bekken van de Congo valt jaarlijks ongeveer het dubbele en op de 
Westelijke helling van de Ruwenzori bedraagt de jaarlijkse regen
val op sommige plaatsen 4000 mm. 

De temperatuur schommelt naar gelang van het jaargetijde, 
maar hangt bovendien van de hoogteligging en van het milieu af. 
Terwijl in het centrale Congobekken de jaarlijkse gemiddelde 
temperatuur 260 C bedraagt, is deze in Opper-Katanga slechts 
20, 50C. In Brussel is de gemiddelde temperatuur van Juli, dus 
van de warmste maand: 18. 7°C. Gedurende het drcge jaargetijde, 
dat meteen het koude jaargetijde is, daalt de temperatuur op de 
hoogvlakte en in sommige dalen, welke naar het Zuiden open lig
gen, 1 s nachts vaak onder de 10°C , terwijl hij overdag op de hoog
vlakte meestal niet boven de 25°C stijgt. In de warmste delen van 
het Park daalt de temperatuur 1 s nachts niet onder de 20°C en 
stijgt overdag tot 35°C. Helaas ontbraken ons de nodige tijd en in
strumenten om in ieder milieu uitvoerige waarnemingen te doen 
over het micro-klimaat. De boven gegeven cijfers hebben slechts 
een betrekkelijke biologische waarde, maar ze geven ons toch een 
algemene indruk van het klimaat. 

Het is op het ogenblik nog niet mogelijk om een volledig over
zicht van de flora en fauna van het Upemba-Park te geven. Niet 
dat het nodige materiaal hiervoor ontbreekt, integendeel, maar 
de bestudering ervan is momenteel nog niet ver genoeg gevor
derd, vooral wat de planten betreft, waarvan 7. 6 00 herbarium
nummers verzameld werden. De gewervelde dieren zijn voor een 
groot deel volledig bestudeerd en geven een indruk van de grote 
rijkdom van dit gebied: 107 soorten zoogdieren, 424 soorten vo
gels, waaronder 48 palaearctische trekvogelsoorten, en 99 soor
ten reptielen, waaronder 3 soorten schildpadden, 2 soorten kroko
dillen, 40 soorten hagedissen en 54 soorten slangen. Maar van de 
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ongewervelde dieren is tot nu toe slechts een klein gedeelte be
werkt en gepubliceerd. Bij sommige van deze diergroepen is het 
moeilijk om zoögeographische conclusies te trekken, omdat het 
aantal nieuwe soorten, dat gevonden werd, zo hoog is. De tot nu 
toe gedetermineerde bekende soorten wijzen er echter reeds op, 
dat het Upemba-Park in een grensgebied ligt tussen de Guineese 
en de Zambezische Provincie, of volgens een andere indeling tus
sen de Westafrikaanse, de Oostafrikaanse en de Zuidafrikaanse 
subregio's. Dit vergemakkelijkt het onderzoek niet, maar de re
sultaten zijn er des te interessanter door. In het onderzochte ge
bied zelf met zijn zeer gevariëerde milieus komt de oecologische 
verspreiding heel duidelijk aan het licht. In plaats van een opsom
ming van planten- en dierennamen te geven, is het interessanter 
om de verschillende milieus iets nader te bekijken. 

Het droge, gematigde klimaat heeft in de eerste plaats grote 
invloed op de plantengroei. Het grote tropische regenwoud ont
breekt volkomen in het Upemba-Park, dat gekenmerkt is door de 
verschillende savanne -typen. In het Oosten, op de uitgestrekte 
Kibara-hoogvlakte, onderscheiden we twee duidelijk gescheiden 
plantenformaties: de grassavanne en de galerijbossen. Hoewel dit 
landschap er zo droog uitziet, ontspringen op de hoogvlakte tal
rijke bronnen, die het gehele jaar door water geven. De hieruit 
ontstane riviertjes worden bijna zonder uitzondering begeleid door 
de zogenaamde galerijbossen. Tegen het einde van de natte tijd, 
wanneer de hoge grassen uitgebloeid zijn, geeft de savanne op het 
eerste gezicht alleen maar de indruk van een oneindige dorre 
grasvlakte. Maar walmeer een savanne brand, die in de regentijd 
door blikseminslag veroorzaakt kan worden en in de droge tijd 
regelmatig van buiten af het reservaat bedreigt, de oude grassen 
verbrand heeft, schiet reeds na enkele dagen een nieuwe vegetatie 
op, vaak met planten, die eerst bloeien en daarna pas bladeren 
krijgen. En dan pas geeft men zich rekenschap van de rijkdom 
van deze plantenwereld. Het is niet mijn bedoeling hier in te gaan 
op de voor- en nadelen van deze savannebranden, maar het is wel 
interessant te vermelden, dat direct na een brand vele hoefdieren 
de as komen likken en dat de jonge vegetatie een rijker voedsel 
aan de herkauwers biedt dan de oude harde grassen, die alles ver
stikt hebben. 

Op plaatsen, waar de rotsbodem ondoordringbaar is, hoopt het 
regenwater zich in moerassen en plassen op, welke in de droge 
tijd vaak volkomen uitdrogen. We vinden hier een typische moe
rasvegetatie: struikgewas en klein geboomte, bedekt met lange 
korstmossen, en op de bodem een tapijt van veenmos (Sphagnum ) . 
Het water van deze tijdelijke plassen is zeer zuur (pH: 5-5,6), met 
waterplanten als Utricularia en Nymphaea en met Desmidiacea. De fauna 
is echter zeer arm: behalve insecten en bloedzuigers hoofdzake
lijk Copepoda, maar geen mollusken of vissen. In de savanne ver
heffen zich hier en daar rotspartijen van kwartsiet blokken, be
groeid met enkele struiken (bijv. Strophanthus welwitschii ) of kleine bo 
men en vele t;Ypische rotsplanten, zoals de schilderachtige Aloë's. 

In tegenstelling tot de grassavanne vormen de galerijbossen een 
totaal ander milieu. Ze doen denken aan een tropisch oerwoud in 
het klein, dat als een muur van bomen uit de savanne oprijst, zon-
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der een overgangszone van struikgewas. In deze bossen, die door
gaans slechts een smalle strook langs de rivieren vormen, zijn 
de bomen niet veel hoger dan 10-1 5  m, maar hun stam kan een 
dikte van 1 m bereiken. Overal is er een wirwar van lianen en de 
bomen, die met epiphyten bedekt zijn, hebben vaak plankwortels 
of luchtwortels. De grond is doorgaans met een dikke laag humus 
bedekt en begroeid met mossen en varens. Het is er vrij donker, 
koel en vochtig. Op plaatsen waar de rivier een dieper bed uitge
slepen heeft en waar het grondwaterpeil gedaald is, maakt het 
galerijbos plaats voor een woudgordijn, soms met Pandanus en 
Raphiapalmen. 

De fauna van de hoogvlakte is zeer rijk. Op deze uitgestrekte 
grasvlakten leven grote kudden zebra's (Hippotigris quagga bohmi) en 
antilopen, zoals elandantilopen (Taurotragus oryx), hartebeesten (Alce� 
laphus lichtensteini), paardantilopen (Hippotragus equinus ) en de sierlij
ke Oribi 1 s ( Ourebia ourebi). Wrattenzwijnen ( Phacochoerus aethiopicus ) zijn 
zeer talrijk; de zich met termieten voedende· aardvarkens (Ory,'cte-' 
ropus afer ) zijn niet zeldzaam, hoewel men deze dieren, die diepe 
holen graven, zelden overdag te zien krijgt. Dat zelfde geldt ook 
voor de meeste wilde dieren als leeuwen ( L eo leo massaicus ) , lui
paarden (Panthera pardus), jachtluipaarden ( Acinonyxj ubatus ), servals 
(L eptailurus ser val), hyena 1 s ( Crocotta crocuta), jakhalzen (Thos adustus), 
wilde honden ( Lycaon pictus ) en de kleinere roofdieren zoals civet
katten, mangoesten, enz., wier sporen geregeld gevonden wer
den. Stekelvarkens (Hystrix africae-australis) zijn er vrij zeldzaam, ha
zen ( Lepus capensis crawshay i ) daarentegen zeer algemeen. Van de on
gewervelde dieren vallen in de eerste plaats de termieten van het 
geslacht Eutermes op, wier talrijke nesten kleine steenachtige knob
bels in de savanne vormen. De uitwerpselen van de vele grote 
zoogdieren trekken verschillende soorten mestkevers aan. Week
dieren zijn zeer schaars vertegenwoordigd in de savanne, n1aar 
de galerijbossen bezitten niettegenstaande hun zure grond een 
zeer rijke Molluskenfauna, waarvan de soorten echter doorgaans 
kleine afmetingen hebben. Van de vele vogels vallen vooral de 
kraanvogel (Bug eremus carunculatus), ooievaars (Qicania ciconia en Ciconia 
niger), de Jabiru's (Ephippiorhynchus senegalensis), de secretarisvogel (Sa
gittarius serpentarius), de grote Trap (Neotis den hami jacksani), de kleine 
Trap (Lissoûs melanogaster) en de grondkalao (Bucorvus leadbeateri) op, om 
alleen enkele grote soorten te noemen. De vogels van de hoog
vlakte behoren vooral tot de Zuidafrikaande fauna, terwijl vele van 
de lager voorkomende soorten zowel ten Noorden als ten Zuiden 
van de evenaar gevonden worden. De palaearctische trekvogels 
volgen twee hoofdrichtingen; de landvogels trekken over de Kiba
ra-hoogvlakte in de richting van het Moëromeer, zij die min of 
meer aan het water gebonden zijn trekken evenwijdig aan de Lua
laba. 

Naarmate men afdaalt naar lagere gebieden, verandert de gras
savanne geleidelijk in een struiksavanne (met Erythrina, Uapaca en 
Protea ) en vervolgens in een beboste savanne (met Bràohystegia). In 
de struiksavanne vinden we de typische pagode::- of paddestoelvor
mige nesten van Cubitermes, terwijl we in de laag gelegen beboste 
savanne de enorme termietheuvels van Acanthotermes vinden, die 
met een speciale vegetatie, o.a. grote Euphorbiaceeën, begroeid 
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ZlJn. In de beboste savanne, welke dichter wordt naarmate we 
verder afdalen, ontmoeten we de zwarte paardantiloop (Hippotragus 
niger), op de rotsen de klipspringer ( O reotragus oreot ragus ), in de ga
lerijbossen de dwergantiloop· ( Philantomba coervla )  en de bosbok ( Trag 
elapkus scriptus), en aan de waterkant de rietbok (Reduncaarundimum). 

De talrijke kleine riviertjes van de hoogvlakte verenigen zich 
tot enkele grotere rivieren, welke brede dalen uitgeslepen hebben. 
Aan de randen van de hoogvlakte en van de grote dalen hebben de 
riviertjes soms diepe rotskloven uitgeslepen met stortbeken en 
watervallen. Het water van deze riviertjes is helder en arm aan 
organismen; enkele soorten vissen, vooral Cyprinidae en Süuroidea, 
en zoetwaterkrabben (Potamon ) . In geen van de rivieren, welke van 
de hoogvlakte naar de Lufira stromen, hebben we ooit zoetwater
slald{en gevonden, zodat er geen infectiegevaar met de gevreesde 
Schistosomose bestond. 

In de grote vallei van de Lufira, welke op ongeveer 700 m hoog
te ligt, is de beboste savanne zeer dicht, en daar, waar een sa
vannebrand het meters hoge olifantsgras ( Pennisetum purpureurn) niet 
opgeruimd heeft, is het heel moeilijk zich een weg te banen. 
Hier en daar vinden we Borassuspalmen, terwijl het smalle gale
rijbos op vele plaatsen ondoordringbaar is door de van scherpe 
stekels voorziene Pho enix reclinata. In deze streek, evenals in de 
buurt van het Upemba-meer, leven kleine kudden olifanten ( Loxo
donJ;a africana ) , buffels ( Bubalus caffer) , waterbokken ( f( obus defassa craw -
shayi) en ook de Kob van Vardon ( Adenota vardonii ) . Behalve de wrat
tenzwijnen, vinden we hier ook de meer aan het water gebonden 
penseelzwijnen.(Potamochoerus poreus). De rivier zelf: herbergt een 
rijke fauna, zowel van gewervelde als van ongewervelde dieren: 
nijlpaarden (Hippopotamus amphibius), krokodillen (Crocodylus niloticus ), 
talrijke soorten vissen, waaronder de electrische Malqyterurus elec
triClts en de mèrkwaardige Mormyridae (zoals Gnathonemus elephas ), zoet
watergarnalen en krabben, de grote zoetwateroesters Ethèria ellip
tica ) , welke op de rotsen en stenen vastgegroeid zitten, en andere 
weekdieren. 

Behalve de gewone bronnen zijn er op enkele plaatsen warme 
bronnen. In één hiervan, welke een temperatuur van 550 C had, 
leefden kleine Anaspidacea, primitieve C rustace a, waarvan de 
nauwste verwanten in koude onderaardse wateren in Europa leven; 
zij waren nooit tevoren In Afrika gevonden. In het Zuiden bevinden 
zich de zoutbronnen van Ganza, die vroeger door de bevolking ge
exploiteerd werden. Nu trekken ze talrijke dieren aan, welke het 
zoute water, dat hoofdzakelijk natriumchloride bevat, komen 
drinken. B ijzondere organismen werden hier helaas niet gevon
den. 

In de Westelijke zijrivieren van de Lufira, welke meestal zwak 
alkalisch water hebben en in de droge tijd bijna volkomen uitdro
gen, vinden we overal zoetwaterslakken, welke in de Oostelijke 
zijrivieren ontbreken. 

Wanneer we ten slotte afdalen naar de Kamolondo-vlakte, heb
ben we aanvankelijk de dichte beboste savanne, maar naar mate 
we het meer naderen wordt de boomgroei schaarser en maakt de
ze ten slotte plaats voor droge en vervolgens drassige weiden, die 
in de natte tijd onder water staan en waarvan vaak grote stukken 
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loslaten, die als drijvende eilanden weggevoerd worden. Aan de 
oever van het meer en in die uitgestrekte moerassen in het Zuiden 
bestaat de vegetatie uit lisdodden ( Typha angustifolia ), Carex, Polygunum, 
Jussieua repens en de struikvorn1ige Aeschynomene elaphroxylon, welke een 
ideale broedplaats biedt aan talrijke wevervogels. Papyrus vinden 
we alleen hier en daar verspreid langs de oevers. In tegenstel
ling tot het iets Noordelijker gelegen Kisale -meer, dat bijna ge
heel met Papyrus volgegroeid is, vertoont het Upemba-meer een 
enorme open wateroppervlakte. Alleen langs de oevers groeit een 
weelderige waterflora met Nymphaea capensis, Potamogeton, Utricularia, My
riophyllum en zeldzaam Pistia stratiotes. In het Westelijke gedeelte van 
het meer, dat in open verbinding met de Luabala staat, groeit bo
vendien Trap a bipinnata. 

De bodem van dit overstromingsgebied, dat op de diepste plaat
sen een diepte van ruim drie meter bereikt, bestaat uit een zwar-:
te modderlaag, welke in het Westen enige meters dik is. Behalve 
aan de oevers is deze bodem totaal onbegroeid en herbergt hij 
practisch alleen Chironomidenlarven. We hebben hier te doen met 
een eutrooph meer, waarvan de pH variëert tussen 8, 0 in Novem
ber-December en 6, 4-7,4 in April-Juli. Het microplankton is ge
kenmerkt door het ontbreken van Diatomeeën en Desmidiaceeën. 
Het zoöplankton bestaat hoofdzakelijk uit capepoden en raderdier
tjes ( Rotifera ), terwijl het zeer rijke nannoplankton in Januari een 
maximum van bijna 300 cc per 100 liter water bereikt. Behalve 
de talrijke vissoorten, die we over het gehele meer verspreid 
vinden, concentreert het dierlijke leven zich voornamelijk bij de 
oevers, waar het krioelt van insecten, weekdieren, schaaldieren, 
en waar we krokodillen ( Crocodylus cataphractus ), nijlpaarden en tal
rijke vogelsoorten aantreffen. Ook de merkwaardige longvissen 
(Protopterus) zijn hier zeer algemeen. 

Dit al te beknopte overzicht geeft natuurlijk geen volledig beeld 
van de buitengewoon rijke flora en fauna van het Upemba-Park. 
Daarvoor moet men ter plaatse het verschil hebben gezien tussen 
het reservaat zelf en het verarmde, niet beschermde gebied, er 
omheen. Onze expeditie heeft getracht door de verzamelingen en 
de uitgebreide photographische documentatie een beeld vast te 
leggen van een van de weinige oasen van natuurleven, welke aan 
de vernietigende hand van onze moderne beschaving ontsnapt zijn. 
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B A C T E RIO PH A GEN EN VIRUSSEN 

door 

Prof. Dr K. C. Winkier 

De studie van bacteriophagen (d'Herelle, Bordet, Wolman, Bur
net) heeft vooral in de· laatste tien jaren (Delbrück, Luria, Lwoff, 
Bertani) resultaten opgeleverd met zulke belangrijke consequen
ties voor de virologie, de genetica, de �mmuniteitsleer, ja voor 
het kankervraagstuk, dat het de moeite waard is voor dit schijn
baar specialistische onderwerp uw aandacht te vragen. 

Vroeger noemde men elke smetstof een virus. Een filtreerbaar 
virus is dus een smetstof die ook na filtratie nog een ziekte kan 
veroorzaken. De kenmerken van een virus waren aanvankelijk ge
heel negatief: f i l t r e e r b a a r, o n z i c h t b a a r, n i e t  k w e e k
b a a r  en dienden vooral om de groep der virussen van bacteriën 
af te grenzen. De beide eerste kenmerken bleken bij het toepassen 
van nieuwe onderzoekmethoden (membraanfilters, ultracentrifuge, 
electronenmicroscoop) slechts van een verschil in grootte te ge
tuigen dat nauwelijks als principiëel kon worden aanvaard. Het 
derde kenmerk is wel van fundamentele aard, daar virussen als 
strict intracellulaire parasieten geheel afhankelijk bleken te zijn 
van het enzymatische apparaat van de gastheercel. 

Het gebied der virussen omvat elementen met een diameter van 
10 m[J. tot 250 m[J. waarvan de massa dus evenveel verschilt als 
een muis van een olifant. Ook in chemische aard (ribonuclefuezuur 
bij plantenvirussen, desoxyribonuclefnezuren bij dierpathogene 
virussen) en gedrag verschillen zij sterk, zodat men zeker niet 
van de kennis omtrent een virus uit mag generaliseren. 

A. BACTERIOPHAAG 

In 1917 ontdekte d' Herelle dat een bacterievrij filtraat van fae
ces, toegevoegd aan culturen van dysenteriebacillen, deze oploste 
en doodde. Het agens was geen gewone vergiftige en oppervlakte
actieve stof, daar het in serie op nieuwe dysenterie-culturen kon 
worden overgebracht en zich daarbij vermeerderde. Op vaste voe
dingsbodems met bacteriën uitgestreken, ontstonden in het bacte
rie-dek ronde kale plekjes ( 11täches vierges", 11plages", 11plaques", 
zie figuur 1) waar de bacteriën niet groeiden. Dit bacteriedodende, 
oplossende, zich vermeerderende agens noemde d'Herelle bacte
riophaag. 

Een plaque kan als phaagkolonie worden opgevat; zij ontstaat uit 
één phaagdeeltje (juist zoals een bacteriekolonie in het algemeen 
uit één bacterie ont�taat). Door uit een plaque te enten, kan men 
een zuivere kweek verkrijgen; door het aantal plaques te tellen 
heeft men een telmethode. 

Lezing gehouden voor de leden van de Koninklijk e Maatschappij voor Natuurkunde 
11 onder de zinspreuk 11Diligentia", op 15 October 1954. 



Duizenden bacteriophagen zijn sindsdien gevonden. Men onder
scheidt hen door plaquemorphologie (zie figuur 1) met behulp van 
de bacteriën welke zij aantasten (gastheer-specificiteit) en door 
antigeenstructuur (serologisch). De gastheerspecificiteit kan breed 
of eng zijn en zowel voor de identificatie van phagen als voor de 
typering van bacteriën worden gebruikt. 

Sinds 1943 onderzochten Demerec, Luria, Delbrück en vele an
deren een aantal bacteriophagen can de coli -dysenteriegroep, type 
één tot zeven (T 1 - T 7) (figuur 2).  De kennis door de studie van 
type T2 verkregen zal hier als leidraad worden genomen. Lang 
niet alle phagen gedragen zich geheel gelijk, al is er ook veel 
overeenkomst. 

De coli- bacteriophaag T2 bestaat voor 40-50o/o uit desoxyribo
nucleïnezuur (D. N.A.) omhuld door een eiwitlaagje (50-60%). Hij 
bezit een kop van 65 x 80 miJ, en een staart van 120 miJ, (zie fi
guur 3). Het deeltjesgewicht is 460 millioen. Op stereoscopische 
electronenmicroscoopphoto' s bleek de kop zeskantig te zijn (Th.F. 
Anderson) (figuur 4). 

Door 11osmotische shock" treedt het D. N.A. uit de eiwithuls en 
blijft slechts het eiwithulsje als 11ghost 11 zichtbaar. 

D e  r e  1 a t  i e  v i r u s/g a s t h e e r  c e 1 - bij meercellige dieren 
zo moeilijk te bestuderen - laat zich bij eencellige organismen 
beter benaderen. 

Brengt men enkele phaagdeeltjes in een jonge groeiende bacte
riecultuur dan ziet men het aantal phaagdeeltjes (althans in het 
begin) trapsgewijs toenemen tot de hele cultuur is opgehelderd, 
Blijkbaar worden eerst enkele cellen geïnfecteerd, terwijl de 
hieruit vrijkomende virusdeeltjes nieuwe cellen infecteren tot de 
epidemie zich over de hele populatie heeft verbreid. Door vele 
cellen tegelijk te infecteren en de cultuur daarna zeer sterk 
(10 . 000 x) te verdunnen zodat de vrijgekomen phaagdceltjes geen 
nieuwe gastheercel meer vinden, slaagde Delbrück erin één ont
wikkelingscyclus te isoleren ( 11 one step growth curve 11, 11 single 
cycle experiment", zie figuur 5). Zo weet men dat de intracellu
laire ontwikkeling van phaag T2 21 minuten duurt en dat per cel 
(afhankelijk van het medium) 50 - 150 phaagdeeltjes vrijkomen. 
Door zo ver te verdunnen dat men slechts één geïnfecteerde bac
terie per buisje overhoudt kan men zelfs de phaagpopulatie af
komstig uit één bacterie nader bestuderen ( 11 single burst" tech
niek). 

De ontwikkelingscyclus bestaat bij deze virussen uit: a d  s o r p
t i e  aan de gastheercel, de i n v a s i e, de i n t r a c e l l u l a i r e  
v e r m e n i g v u l d i g i n g  en de l y s i s  waarbij de phaagdeeltjes 
vrijkomen. Een soortgelijke cyclus -zij het met varianten- heeft 
men ook bij dierpathogene virussen als influenza, vaccinia, vo
gelpest, psittacosis e.a. vastgesteld. 

A d s o r p t i e  
De phaag wordt met de staart aan de bacterie geadsorbeerd, 

waarna het desoxyribonucleïnezuur (D. N.A.) uit de phaag in de 
bacterie overgaat, terwijl de lege eiwithuls buiten achter blijft. 
Blijkbaar is de eiwithuls van de phaag voor de lysis, het D. N.A. 
voor de intracellulaire vermenigvuldiging verantwoordelijk. 
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F iguur 1. Linies de kleine "plages" van T2, rechts de zeer grote 
plages van T7. Let ook op het verschil in rand. Pe 
kl ei n e r e  phaag T7 heeft door zijn korte latente pe
riode, grote 11burstsize" èn grotere diffusiesnelheid, 
veel grotere plages. 

r4 

T 1 

T2 

T3 

B 

T4 

T7 

T6 

.___ 

T5 

Figuur 2. Bacteriophagen van het type T 1 -T 7 en hun gastheer 
(coli-bacterie). 
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Figuur 3, 

Figuur 4. Phaag T2 gezien door het electronenmicroscoop 
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Eiwlhynthts. 

Figuur 5. Schematisch overzicht van de gebeurtenissen in de cel 
in chronologische volgorde. 

De adsorptie is een reactie tussen eiwithuls van de phaag en de 
celmembraan, daar losse bacteriemembranen nog phaag adsorbe
ren en lege eiwithulsjes (ghosts) aan bacteriën worden geadsor
beerd. Bij T2 wordt de adsorptie geheel door de electrolytconcen
tratie beheerst en berust op een reactie tussen NHs groepen van 
de phaag en coo- groepen van de bacterie. Bij T1 is naast de 
electrolytgevoelige reversibele adsorptie een irreversibele en
zymatische stap te onderscheiden. 

De hoge gastheerspecificiteit van sommige phagen is dus een 
enzyme-substraat-specificiteit. Soms is deze specificiteit groter 
dan de serologische (phagotypering van typhusbacillen en staphy
lococcen). Dat de eiwithuls buiten blijft bewees Hershey door het 
phaag-bacteriemengsel na de adsorptie sterk te roeren. De eiwit
hulsjes laten nu los en worden na afcentrifugeren van de gefnfec
teerde bacteriën in de bovenvloeistof teruggevonden. Onderzoe
kingen met isotopen bevestigen dit. 

In t r a c e l l u l a i r e  v e r m e n i g v u l d i g i n g  
Het binnengedrongen D. N.A. partikeltje noemt men vegetatieve 

phaag. Met gebruikmaking van het enzyme-apparaat van de bac
teriecel vormt de vegetatieve phaag nu enerzijds phaageiwit, an
derzijds reproduceert het zichzelf. Pas als een flinke hoeveelheid 
D. N.A. deeltjes en eiwithoesjes zijn gevormd worden tenslotte de 
brokstukken tot complete phaagdeeltje� verenigd (maturatie). 

a. Wat er met de bacterie gebeurt 
De geïnfecteerde bacterie deelt zich niet meer. De synthese van 

ribonucleïnezuur en van bacterie-eiwit staat stop, de ademhaling 
gaat ongestoord. voort terwijl de desoxyribonucleihezuursynthese 
na een korte onderbreking wederom snel voortgang vindt. 
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De ongestoorde energiestofwisseling wijst erop dat het enzyma
tisch apparaat van de cel blijft functioneren (de phaag zelf bezit 
geen ademhalingsenzymen). Daar de synthese van bacterie-eiwit 
(enzymatische adaptatie) stilstaat maar de totale eiwitsynthese 
gelijk blijft, moet vrijwel direct phaageiwit worden gevormd. Na 
enkele minuten kan men dit trouwens serologisch aantonen en iets 
later ook morphologisch met het electronenmicroscoop vinden in 
de vorm van kleine bolschilletjes ( 1

1doughnuts 11, Levinthal) met de 
afmeting van een phaagkop. Het gesynthetiseerde D. N.A. blijkt 
geheel phaag D.N.A. te zijn. Dit werd aangetoond door het te mer
ken met radioactieve isotopen. Figuur 5 brengt deze gegevens in 
beeld. 

Morphologisch ziet men de bacteriekern reeds in de eerste mi
nuten desintegreren en het kernmateriaal randstandig worden zo
dat de phaagvermeerdering in een gedode cel plaats vindt. 

b. Wat er met de phaag gebeurt. 
Gedurende 14 minuten is phaag T2 op geen wijze in de cel terug 

te vinden hoe men deze ook kapot maakt. Een dergelijke d u i s t  e
r e  p e r i o d e  is ook bij vele dierpathogene virussen waargeno
men. Daar de vegetatieve phaag zijn eiwitjasje buiten liet is hij 
niet infectieus voor nieuwe cellen. Pas als de afzonderlijk ge
vormde D. N.A. en eiwitdeeltjes in elkaar gezet worden, m.a.w. 
als de maturatie begint (na 14 min. ) bevat de cel weer infectieuze 
phaag. 

Bi o c h e m i s c h e  g e g e v e n s  
Alle groei is uiteindelijk terug te voeren tot de verdubbeling 

van een macromolecule (zelfreproductie of replicatie). Men stelt 
zich voor dat een zelfreproducerend macromolecule bouwstenen 
uit het medium aantrekt en hun verbinding tot een identiek mole
cule catalyseert ( autosynthetische functie). Elk 11levend

11 macro
molecule heeft daarnaast natuurlijk een rol te vervullen d.w.z. 
dat het naast de autosynthetische ook een heterosynthetische en
zyme -activiteit moet bezitten. 

Men kan de gegevens over phaagvermenigvuldiging dus ook zo 
uitdrukken: de vegetatieve phaag oefent eerst zijn heterosynthe
tische functie uit en produceert (eventueel met behulp van celen
zyme) phaageiwit, daarna wordt autosynthetisch nieuwe vegetatie
ve phaag (D. N.A.) gevormd. Tenslotte vindt maturatie plaats 
(zie figuur 5). 

Uitvoerige onderzoekingen met isotopen hebben geleerd dat de 
grondstoffen zowel voor phaageiwit als voor phaag D. N.A. voor 
80o/o uit het medium afkomstig zijn (zie figuur 6) terwijl de b�c
terie zelf slechts een klein gedeelte bijdraagt. Voor het phaag
eiwit zou men een soortgelijk schema kunnen opstellen. Daar de 
grondstoffen door de bacterie -enzymen tot bouwstenen worden 
omgezet, kan men dus inderdaad zeggen dat de phaa.g zich repro
duceert met behulp van bacterie-enzymen. 

Vi r u s s e n  als c e l a f h a n k e l i j k e  p a r a s i e t e n  
Het fundamentele karakter van het kenmerk n i e t  k w  e e k b  a a r  

wordt nu duidelijk. Een virus kan men niet buiten de levende cel 
kweken omdat het niet alleen bouwstenen maar ook celenzymen 
16 



Virus DNA Kern DNA 

Bacterie enzymen 

Figuur 6. Schematische weergave van de biochemische gegevens. 
Uit glucose, NH4 -ionen en phosphaationen (enzovoort) 
kan de bacteriecel haar nucleoproteïne opbouwen. Bij 
phaagsynthese verloopt in plaats van de normale re :::te
tieketen a-c de keten a-b, dat wil zeggen het phaag
D.N.A. zuigt de bouwstenen weg. Tachtig procent van 
het phaag-D. N.A. wordt langs de weg a-b, dus uit de 
bouwstenen van het cultuurmedium, gevormd. De bac
teriekern draagt langs de weg c- b slechts 20o/o bij. 

behoeft. In dit inzicht ligt opgesloten dat wij een virus slechts 
kunnen aantonen als het zich in een cel vermeerdert en daarbij 
veranderingen in de gastheercel te weeg brengt. Apatnogene vi
russen kunnen wij dus niet kennen. 

Ge n e t i c a  v-a n b a c t e r i o p h a g e n  
Bacteriophagen vertonen mutatie en iets wat op geslachtelijke 

voortplanting lijkt. Bij infectie van een bacterie met verwante 
phagen vindt men in de nakomelinhschap behalve de oude types 
ook nieuwe vormen. Deze recombinanten kunnen slechts door uit
wisseling van erfelijke eigenschappen zijn ontstaan. De recombi
natie treedt op tijdens de vermeerdering van de vegetatieve phaag 
dus vóór de maturatie. Men stelt zich voor dat de vegetatieve 
phaag zich logarithmisch vermeerdert waarbij dan tussen de na
komelingen recombinatie optreedt. Zodra het aantal nakomelingen 
(de zg. vegetatieve pool) een bepaald aantal bereikt, begint de 
maturatie en wordt telkens een willekeurig D. N.A. brokje aan de 
pool onttrokken en met eiwit omhuld. De vermeerdering en re
combinatie in de vegetatieve pool blijft nog enige tijd doorgaan als 
de maturatie al begonnen is. De voltooide phaagdeeltjes nemen er 
niet aan deel (figuur 7). 

In grote phaagpopulaties vindt men soms enkele individuen met 
andere eigenschappen (plaque vorm, gastheerspecificiteit). Der
gelijke veranderingen treden met een vaste frequentie op en blij
ken in de phaagnakomelingschap clouaal verdeeld (d.w.z. in de 
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Figuur 7. Schematische voorstelling van de phaagontwikkeling in 
de bacterieceL Eerst heterosynthese van phaageiwit 
(kransjes), dan autosynthese van D. N.A. (vegetatieve 
phaag), tenslotte maturatie door omhulling van de vege
tatieve phaag met het eiwit. 

ene 11singl,e burst" vindt men er veel- vroege mutatie- in de an
dere weinig - late mutatie -). Dit bewijst het mutatiekarakter e!L 
tevens de logarithmische vermeerdering van de vegetatieve phaag. 

Maakt men met phaag geïnfecteerde cellen vroeg kapot (prema
ture lysis) dus tussen de 13e en 2le minuut, dan blijken de eerste 
nakomelingen procentueel evenveel recombinanten te .bevatten als 
de later gevormden. De eerst voltooide phaagdeeltjes zijn dus niet 
de ouders van de later verschijnenden. De recombinatie heeft dus 
voor de maturatie plaats. Daar de recombinanten niet clanaal 
verdeeld zijn (d.w.z. in elke 11single burst" is de verhouding der 
recombinanten slechts door de sampling error bepaald) mag men 
bovendien concluderen dat de recombinatie niet in het begin of 
vóór maar tijdens de logarithmische vermenigvuldiging op moet 
treden. Het gehele complex van verschijnselen laat zich volgens 
de regelen der populatie genetica benaderen. Ook heterozygote 
phaagdeeltjes zijn waargenomen. 

Bij infectie van één bacterie met drie phagen treden recombi
nanten op met kenmerken van elk der drie ouders. Er moeten in 
de vegetatieve pool dus meerdere paringsronden plaats vinden. 
Quantitatieve gegevens leerden dat voor Tz 4-5 paringsronden op
treden terwijl de vegetatieve pool + 30 vegetatieve deeltjes zou 
bevatten. -

Daar geen phaageiwit in de cel binnendringt en de recombinatie 
aan de maturatie voorafgaat, bewijzen deze proeven dat het des
oxyribonucleïnezuur en niet eiwit de drager is van erfelijke eigen
schappen. 

Ook bij andere virussen bijv. bij influenza heeft men uitwisse
ling van genetische eigenschappen kunnen vaststellen. 
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C o n c e p t i e  b a c t e r i o p h a a g  
Volgens bovenstaande gegevens GEDRAAGT DE BACTERIO

PHAAG ZICH DUS ALS EEN INTRACELLULAIRE PARASIET DIE 
DE CEL DOODT EN ZICH VERVOLGENS MET BEHULP VAN 
HET CELLULAIRE ENZYME-APPARAAT VERMEERDERT, 
WAARBIJ EERST EIWIT EN DAARNA DESOXYRIBONUCLEINE
ZUUR WORDT GESYNTHETISEERD. HET DESOXYRIBONUCLEI
NEZUUR KAN MUTATIE EN RECOMBINATIE ONDERGAAN. 
TENSLOTTE WORDEN DESOXYRIBONUCLEINEZUUR EN EIWIT 
TOT EEN COMPLEET PRAAGDEELTJE SAMENGEVOEGD. 

B. LYSOGENITEIT 

Voegt men bacteriophaagdeeltjes aan een groeiende bacterie
cultuur toe dan heldert deze op omdat de meeste bacteriën zijn 
opgelost. Wacht men wat langer dan wordt de cultuur weer troe
bel. De nu gegroeide bacteriën zijn phaagresistent. Brengt men 
overmaat phaag met bacteriën op een plaat dan vindt men bijna 
steeds enkele resistente kolonies. 

Resistente bacteriën kent men in twee soorten. De ene soort 
verloor door mutatie een oppervlakte-antigeen of phaagreceptor 
zodat de bacterie de phaag niet meer adsorbeert. Dit is dus een 
natuurlijke onvatbaarheid. 

De andere vorm van resistentie wordt wel door de bacteriophaag 
veroorzaakt. Men treft haar vooral na infectie met weinig viru
lente (zg. gematigde) phagen aan. Ent men zulke resistente ko
lonies af clan blijkt de cultuur altijd kleine hoeveelheden bacterio
phaag te bevatten. De bacterie blijkt 11phaagclrager" te zijn gewor
den. In elke cel is de phaag in een veranderde vorm als p r o
p h a a g  aanwezig. De aanwezigheid van de prophaag is de oor
zaak van deze cellulaire immuniteit voor homologe en verwante 
bacteriophagen. Men noemt bacteriecultures .• die een prophaag 
bevatten, lysogene culturen. Zij zijn zeer verbreid in de natuur. 
Bij Salmonella (para typhus) -soorten is het mogelijk de bacterie te 
herkenen aan de (pro)phaag die hij draagt. 

Gematigde bacteriophagen lossen slechts een deel der bacterie
populatie op; een ander deel wordt lysogeen (lysog·enisatie). Elke 
cel uit een lysogene cultuur geeft weer aanleiding tot een lysogene 
cultuur, zodat elke cel de (pro)phaag bevatten moet. I.n de meeste 
lysogene culturen vindt men een vaste verhouding tussen het aan
tal bacteriën en het aantal vrije phagen (bijv. 100 0 op 1). Men 
meende aanvankelijk dat een op de duizend cellen één phaagdeeltje 
afscheidde, maar Lwoff toonde aan dat enkele cellen (bijv. 1 op 
100. 000) lysis ondergaat, waarbij een normale 11burst size'' op
treedt (bijv. 100 phaagdeeltjes). Bij de overige cellen is het op 
geen wijze mogelijk in de kapotgemaakte cel phaagcleeltjes aan te 
tonen. Serologisch bevatten de verbrijzelde cellen ook geen phaag
eiwit. Deze gegevens leidden tot de aanname dat de vegetatieve 
phaag in een abnormale vorm- de prophaag- overgaat. 

Het percentage cellen van een lysogene cultuur dat lysis onder
gaat en phaag afgeeft, kan zeer verschillend zijn en hangt behalve 
van phaag en gastheercel van milieu- omstandigheden af. Door ul
traviolet en door chemicaliën, zoals HzOz en andere mutagene en 
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carcinogene stoffen, kan 11i n d u c t  i e  11 plaats vinden, zodat een 
groot percentage van de cellen een normale phaagontwikkeling en 
lysis vertoont. Blijkbaar gaat door deze invloeden de prophaag 
weer in vegetatieve phaag over. 

Wa t i s  p r o p h a a g? 
Bij lysogenisatie wordt de cel niet door de phaag gedood, maar 

blijft zich, eventueel na vertraging, delen. Men kan nu veronder
stellen dat de uit de vegetatieve phaag gevormde prophaag zich in 
het protoplasma als een zelfstandig plasmadeeltje onafhankelijk 
van de kern vermeerdert, zodat bij elke deling in iedere dochter
cel een of meer deeltjes terecht komen. Wil iedere dochtercel 
steeds prophaag ontvangen dan mag het aantal prophaagdeeltjes 
niet te klein zijn. De alternatieve hypothese is dat de prophaag 
zich synchroon met de kern deelt en aan de kern verbonden blijft. 
Het aantal prophaagdeeltjes is dan klein. Men is er nu in geslaagd 
het aantal prophaagdeeltjes per bacterie te tellen. 

Infecteert men een P seudomonas -bacterie met één phaagdeeltje 
van elk der twee gematigde phagen A en B dan blijkt de verhouding 
van A : B in de nakomelingschap 1 op 1 te zijn. Infecteert men een 
cel met 3 A deeltjes en 1 B deeltje dan is de verhouding in de na
komelingschap (burst) eveneens 3 op 1 geworden etc. Infecteert 
men nu een lysogene Pseudomonasstam, die prophaag A draagt, 
met verschillende hoeveelheden B dan blijkt men 3 B deeltjes per 
bacterie nodig te hebben om een opbrengst A : B = 1 : 1 te krijgen. 
Er zijn dus blijkbaar drie prophagen per cel of, daar elke cel + 3 
kernen bezit, é é n  p r o p h a a g  p e r  k e r n. 

-

Bij kruisproeven met lysogene bacteriën bleek het karakter der 
lysogeniteit zich als één erfelijk kenmerk te gedragen, terwijl het 
gebonden was aan het kenmerk voor galactosevergisting. Deze re
gelmatige segregatie en koppeling betekent dat de prophaag zich 
als erfelijke eigenschap d.w.z. als normaal kernbestanddeel ge
draagt . D e p r o p h a a g i s d u s o p o f a a n e e n b a c t e r i e
c h r o m o s o o m  g e f i x e e r d. 

De prophaag gedraagt zich dus als erfelijke factor die aan de 
cel nieuwe eigenschappen verleent. Enerzijds gedraagt de pro
phaag zich als potentieel letale factor, die, als hij tot expressie 
komt, phaagvermeerdering en cellysis geeft, andererzijds ver
krijgt de cel door de prophaag een echte cellulaire immuniteit. 
Dat soms nog andere eigenschappen door de prophaag worden ge
regeerd blijkt uit het onderzoek van Freeman, die aantoonde dat 
virulente diphtheriebacillen allen lysogeen zijn en er in slaagde 
avirulente diphtheriebacillen door infecte met een 11 temperate 

11 

phaag in lysogene en virulente diphtheriebacteriën om te zetten. 
Ook bij Salmonellasoorten kunnen erfelijke eigenschappen door 
lysogene phagen worden overgebracht. 

EEN PROPHAAG IS DUS EEN VAN DE VEGETATIEVE PRAAG 
AFKOMSTIG D. N.A. PARTIKEL, DAT OP OF AAN HET BAC
TERIE-CHROMOSOOM GEFIXEERD IS EN ZICH GEHEEL ALS 
EEN NORMAAL KERNBESTANDDEEL GEDRAAGT. PROPHAAG 
IS DUS EEN ERFELIJKE, POTENTIEEL LETALE FACTOR, DIE 
AAN DE BACTERIECEL IMMUNITEIT TEGEN VERWANTE PHA
GEN EN SOMS NOG ANDERE EIGENSCHAPPEN VERLEENT. 

20 



E r f e 1 ij k o f i n f e c t i e u s 
Confronteert men de definitie die wij voor baderophaag en voor 

prophaag ontwikkelden en bedenkt men, dat dezelfde phaag in de 
ene qacterie lysis en in de andere lysogenisatie geeft, dan is het 
duidelijk dat eenzelfde partikeltje zich als infectieus agens èn als 
genetische eenheid kan gedragen (figuur 8). 

Productief 

Ly&ogeen 

(�) 
Reductief 

Onvatbaar 

Figuur 8. Onder: natuurlijke onvatbaarheid. De phaag wordt niet 
geadsorbeerd. 

Boven: Schematische voorstelling van de twee moge
lijkheden voor een gematigde phaag en zijn gast-
heer nl. 

· 

le. ontwikkeling tot vegetatieve phaag en matu
ratie die tot oplossing van de cel leidt; 

2e. ontwikkeling tot prophaag die aan het chro
mosoom wordt gehecht zodat een lysogene 
cel ontstaat. 

E n d o gene o n t s t a a n  v a n  v i r u s s e n  
Bacteriophagen kan men zich exogeen of endogeen ontstaan den

ken. Exogeen ontstaan zou betekenen, dat een vrij levend orga
nis me op bacteriën ging parasiteren en tot een volledig celafhan
kelijk virus degenereerde. Reeds op deze grond heeft men meest
al een endogene ontstaanswijze aangenomen. Lysogene bacteriën 
komen in de natuur zeer verbreid voor. Men kan zelfs argumen
teren dat alle bacteriën lysogeen zijn, maar dat wij niet in alle 
gevallen over de gevoelige stammen beschikken om de lysogeni
teit aan te tonen. De waarschijnlijkheid, dat bacteriophagen zich 
allen uit lysogene stammen hebben ontwikkeld, wordt dan wel heel 
groot. 

De berichten over het endogene ontstaan van andere virussen 
(speciaal insectenvirussen) heeft men steeds met wat skepsis ont
vangen. Als men ook andere virussen evenals bacteriophagen als 
losgeslagen genen (of kernbrokstuklcen) mag beschouwen wordt 
voor deze vormen een endogeen ontstaan eveneens waarschijn
lijker. 

He t c a r c i n o o m  v r a a g s t u k  
Over ·de erfelijke of infectieuze aetiologie van kw__aadaardige ge

zwellen is veel getwist (zoals zo vaak over zaleen die later geen 
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tegenstelling bleken in te houden). De virusaetiologie van turnoren 
is meermalen bepleit en voor het kippencareoom en konijnenpa
pilloom ook aangetoond. Een losgeslagen gen hoeft niet steeds zo
als bij de bacteriophaag cellysis te geven. Als men dan verneemt 
dat verschillende carcinogene stoffen de inductie van prophaag tot 
vegetatieve phaag (dus het losslaan van het gen) tot stand brengen 
dan vraagt men zich af of het verschijnsel van de lysogeniteit ook 
niet een nieuwe toegang tot het carcinoomvraagstuk geeft. 

Ce l l u l a i r e  i m m u n i t e i t  
Bij infectieziekten bij mens en dier zijn wij vertrouwd met de 

specifieke humorale immuniteit zoals die door antilichamen wordt 
veroorzaakt. Herhaaldelijk probeerde men - speciaal bij virus
sen-onduidelijke verschijnselen met behulp van cellulaire immu
niteit te verklaren (loi de �préséance, local immunity). Zij kon 
nooit duidelijk worden vastgesteld. Lysogene bacteriën vormen 
een concreet voorbeeld van groepsspecifiek verkregen immuniteit 
en geven daarmee een basis aan beschouwingen over immuniteit 
door de aanwezigheid van de smetstof, zoals die voor myxomatose 
en voor herpes fibrilis en voor andere ziekten zijn gehouden. 

Ph a g e n  e n  a n t i b i o t i c a  
Sommige bacteriecultures produceren eiwitachtige stoffen die 

andere bacteriën tot oplossing brengen. De productie geschiedt 
door enkele cellen uit de cultuur die daarbij kapot gaan. Sommige 
van deze 11 bacteriocines 11 hebben dezelfde gastheerspecific�tei t als 
bepaalde phagen. Door inductie met ultraviolet e.d. kan men de 
11 bacteriocine 11 -productie belangrijk verhogen. Men kon aanneme
lijk maken dat hier een bijzonder soort lysogeniteit in het spel is 
waarbij geen phaag maar alleen phaageiwit (dat immers lytische 
eigenschappen bezit) wordt geproduceerd. Natuurlijk mag men 
deze relatie niet op de niet-eiwitachtige antibiotica van betrekke
lijk eenvoudige structuurformule betrekken. 

Ph a g e n  e n  g e n e t i c a  
Sommige bacteriën (pneumococcen) kunnen nieuwe erfelijke 

eigenschappen verkrij�en door infectie met D. N.A. -deeltjes 
(transforming agents). Bij Salmonella's worden erfelijke eigen
schappen door (temperate) bacteriophagen overgedragen. Ook pha
gen zelf vertonen recombinatie. Deze verschijnselen hebben de 
genetica voor nieuwe puzzles gesteld, die zeker niet na zullen la
ten hun invloed uit te oefenen op de algemene inzichten over de 
overdracht van erfelijke eigenschappen. Bij bacteriophagen is bo
vendien voor het eerst het stricte bewijs geleverd dat desoxyribo
nucleïnezuur en niet eiwit de drager van erfelijke eigenschappen 
is. 

V i r u s s e n ,  l e v e n d  o f  d o o d ?  
Virussen zijn levend voor hen die het leven zo ruim definiëren 

dat de virussen daarbinnen vallen, dood voor hen die de dode stof 
zo ruim begrenzen, dat zij de virussen daartoe kunnen rekenen. 
Strijd over deze definities is uiteraard onvruchtbaar. Leven is 
organisatie. Valt in een meercellig organisme de organisatie weg 
dan zijn· de (zelfstandige?) cellen - hoewel zij nog enige uren kun-
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nen overleven- ten dode opgeschreven. Valt in een cel de organi
satie weg dan gaan ook de (zelfstandige?) kern- en protoplasma
eenheden (genen, mitochondriën, plastiden) na korte tijd te gron
de. Leeft een losse levercel? Leeft een losgeslagen gen? Ik kan u 
niet zeggen wat virussen zijn, interessant zijn ze wel. 
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BODEMDALING EN -RIJZING IN DE GEOLO GISCHE 

GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND 

door 

Dr A. J. Pannekoek 

De huidige bodemdaling van Nederland is plotseling weer in het 
middelpunt van de belangstelling komen te staan door de waters
nood van Februari 1953. Voor een geoloog evenwel is een der ge
lijke bodemdaling een zeer gewoon verschijnsel: elders op aarde 
immers zijn bodemdalingen en -rijzingen geconstateerd van soort
gelijke of zelfs grotere bedragen. Voor ons land alleen is de da
ling zo belangrijk, omdat het land nu reeds voor een groot deel 
onder de zeespiegel ligt en de daling samengaat met een algemene 
zeespiegelrijzing en met inklinking van de slappe bovenste lagen 
van het land door bemaling e.d. 

Dalingen en rijzingen hebben elkaar waarschijnlijk gedurende 
de gehele geologische geschiedenis van onze aarde op velerlei 
plaatsen afgewisseld, waarbij een gebied nu eens komvormig of 
bekkenvormig daalde en een naburig gebied oprees tot gebergte, 
waarna in een volgende periode de dalings- en rijzingsgebieden 
van plaats veranderden of de rollen zelfs geheel werden omge
keerd. Wij zullen de belangrijkste dalingen en rijzingen die ons 
land betroffen, voor zover bekend, hier vervolgen, waarbij we dan 
tenslotte aan het eind weer bij de tegenwoordige bodemdaling uit
komen. 

Eerst dienen we ons echter af te vragen hoe men dalingen of 
rijzingen, die millioenen of honderden millioenen jaren geleden 
plaats vonden, en sinds lang door tegengestelde bewegingen zijn 
afgewisseld, nu nog kan herkennen. Dit is alleen onder ;gunstige 
omstandigheden mogelijk, nl. als een dalend gebied tijdens die 
daling door sedimenten, zoals zand en. klei, is opgevuld en als 
deze sedimenten althans ten dele in de bodem bewaard zijn ge
bleven. 

Er zijn ook thans op aarde nog stroken, die tot in de jongste 
geologische tijd, bijv. gedurende de laatste 1 millioen jaar, een 
belangrijke daling hebben ondergaan en toch niet diep onder de 
zeespiegel zijn verdwenen. Dit komt doordat er naar zo'n dalinga
bekken een belangrijk sediment-transport, door rivieren of zee
stromingen, plaats vond, en er evenveel sediment werd afgezet 
als de bodem daalde. Een voorbeeld is de Po-vlakte, waar afzet
tingen uit het begin van de ijstijd, dus npg geen 1 millioen jaar 
oud, thans tussen 1000 en 2000 m diepte gevonden worden. De ge
hele daling is hier gecompenseerd door de aanvoer van sedimen
ten uit de omringende gebergten. Eenzelfde laag, die in het mid
den van het Po-bekken op meer dan 1 000 m diepte ligt, vindt men 
aan de randen van het komvormige dalingsbekken, die dus niet of 
weinig gedaald zijn, dichtbij of aan de oppervlakte. Terwijl in het 
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midden dus sindsdien l 000 m sediment werd afgezet, werd er aan 
de rand slechts een durme laag gevormd (fig. la). Ook ons eigen 
land is hier een yoorbeeld van. 

Niet alleen de dikte maar ook de aard van de sedimenten is in 
het midden verschillend van de rand. Dichtbij de rand werd meest
al het grovere materiaal (grind, stenen) uit het omringende ge
bergte afgezet; in het midden meestal slechts het fijnere (fijn zand, 
klei). 

Een dergelijke opvulling van dalende sedimentatiebekkens nu 
heeft herhaaldelijk in de geologische geschiedenis en in vele ge
bieden op aarde plaats gehad. Is door latere opheffing, bijv. tot een 
gebergte, al het in het vroegere dalingsbekken afgezette sediment 
weer door erosie verdwenen en naar elders vervoerd, dan zal het 
feit, dat hier vroeger een met sedimenten gevuld dalingsgebied 
heeft gelegen, ons waarschijnlijk altijd onbekend blijven. Zijn er 
echter fragmenten van gespaard, bijv. een stukje uit het midden, 
met dikke, liefst .kleiige sedimenten, en een stukje uit de randzone 
met dunne, grove sedimenten (fig. lb), dan zal men uit de verge
lijking daarvan, althans iets van het vroegere bekken kunnen re
construeren. 

Met deze beginselen voor ogen wenden wij ons nu tot ons land. 
Eerst dient echter nog iets gezegd te worden over de geologische 
ligging van Nederland, d.w.z. de ligging ten opzichte van de be
langrijke geologische eenheden in de omgeving. Nederland blijkt 
nl. zeer geschikt te liggen voor de vorming van dalingsbekl(ens en 
oprijzende gebieden. Het midden en N. van ons land vormden her
haaldelijk een deel van een grote b e k k e n z o n e  die W. Europa 
van 0. naar W. doorsnijdt, van Noord- en Midden Duitsland tot in 
Engeland. Ten Z. hiervan lag het zg. massief van Brabant, dat al 
vroeg een opheffingsgebied was, en later sloot zich hierbij het Ar
dennisch- Rijnse leisteengebergte aan. De zuidhelft van ons land 
ligt nog op de noordflank van het Brabants massief en slechts af 
en toe breiddl '1 de sedimenten zich zuidwaarts hierover uit. 

De bovengenl•emde bekkenzone werd juist in Nederland herhaal
delijk overdwars gekruist door een rijzingsgebied, dus een soort 
d r e  mp e 1, die de bekkenzone in afzonderlijke bekkens verdeelde. 
Bovendien wordt vooral het ZO. van ons land door een stelsel van 
ongeveer ZO.- NW. verlopende breuken in schollen verdeeld, waar
van sommige diep zijn gedaald, andere juist zijn opgerezen; ver
der noordelijk interfereren deze dalings- en opheffings -schollen 
met die van de bekkenzone. Door het samenspel van al deze ele
menten vertoont de geologische geschiedenis van ons land ee'n zeer 
afwisselend beeld van rijzingen en dalingen. 

Het oudste dalingsbekken, dat ik hier zou willen noemen, is dat 
van het De v o o n, al ligt dit ook geheel buiten ons land, nl. ten 
Z. van het Brabants massief in de tegenwoordige Ardennen en het 
Rijnse leisteengebergte. Vooral het Onder-Devoon heeft daar een 
enorme dikte, het is een echte 11geosynclinale11 (d.i. een groot 
langgerekt dalingsbekl(en, dat zich met sedimenten vult); pas in 
het Boven-Devoon breidde het bekken zich iets naar het N. uit over 
de Zuidrand van het Brabants massief, doch de noordflank en dus 
vermoedelijk ook wel het zuiden van ons land bleef er geheel vrij 
van (fig. 2a). Het is mogelijk dat er verder noordelijk in ons land 
een volgend Devoonbekken heeft gelegen, samenhangend met de 
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Fig. la. Dalingsbekken, met sedimenten opgevuld, en rij zingsge
bied, waar de sedimenten van afkomstig zij n. 

Fig. lb. Na ontplooiing en erosie overgebleven fragmenten van 
het bekken, waaruit het oorspronkelij ke bekken kan wor
den gereconstrueerd. 
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Fig. 2. Ligging der achtereenvolgende palaeozoische dalingabek
kens op een Z. -N. -doorsnede door Nederland. 
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Old Red Sandstone van Engeland, maar dit blijft geheel hypothe
tisch, het is nooit door boringen bereikt. 

Een volgend groot dalingsbekken, dat van het B o v e n  Ca r
b o o n, heeft een andere ligging: het is een heel eind naar het N. 
opgeschoven (fig. 2b). Het z. deel van de vroegere Devonische geo
synclinale is opgeheven en wellicht geplooid en, tot vasteland ge
worden, leverde het nu grote hoeveelheden afbraakmateriaal (zand 
en klei) waarmee het dalende bekken zich vulde. Af en toe groei
den er grote bosvenen in het sedimentatiegebied (de latere steen
koollagen), die soms door een kortstondige inbraak van de zee 
werden vernield. Deze afwisseling kan wijzen op kleine onderbre
kingen en versnellingen van de daling of op schommelingen van de 
zeespiegel, maar kan ook ontstaan zijn doordat het veen eerst 
door snelle groei de dalingasnelheid compenseerde, daarna door 
sterke inklinking juist gelegenheid gaf aan de zee om het land bin
nen te dringen, totdat het evenwicht zich herstelde en de sedimen
tatie van zand en klei de daling kon bijhouden. Het Carboon geeft 
ons een fraai voorbeeld van een dalend bekken, waarvan de opper
vlakte, door zijn gelijktijdige vulling, nooit anders dan even boven 
of even onder de zeespiegel heeft gelegen. 

Met het P e r m  is het beeld opnieuw geheel veranderd. Tijdens 
een volgende plooiing is nu ook het vroegere Carboonbekken ge
deeltelijk geplooid en opgeheven en tot erosiegebied gemaakt en 
het klimaat is aride geworden. Een nieuw dalingsbekken ontstond 
hier pas in de Zechstein (Boven- Perm), met als centrum NW.

Duitsland. Daar lag toen een gedeeltelijk afgesloten zeebekken 
(volgens enkelen zelfs een woestijnmeer) in een woestijnklimaat, 
waarin door indamping dikke zoutlagen werden afgezet. In het 
centrum zijn deze meer dan 1000 m dik. 

Bij toenemende indamping worden in zo'n bekken achtereenvol
gens carbonaat, sulfaat (anhydriet) en chloriden (steenzout en ten
slotte kalizouten) afgezet. In het hoofdbekken ligt viermaal boven 
elkaar deze opeenvolging, d. w. z. er zijn vier achtereenvolgende 
indampingscycli geweest. Dezelfde volgorde van afzetting vindt 
men ook als men van de rand van een bekken naar het centrum 
gaat. 

Nederland ligt nu juist op de rand van dit bekken. Het ZW. lag 
er waarschijnlijk geheel buiten; van hier naar het NO. gaande ont
moet men dus de opeenvolgende zones: in de Peel bijv. is alleen 
wat carbonaat en kleigesteente afgezet, bij Lochem is reeds een 
dikke anhydrietmassa aanwezig; bij Winterswijk werd slechts tij
dens de eerste cyclus een locaal klein zoutbekken gevormd (fig. 
2c), daarna verplaatste zich het dalingsgebied naar NO. -Nederland 
en N.- Duitsland, waar de volgende cycli een grote dikte hebben: in 
NO.-Nederland tot 1000 m, waarvan 800 m zout (fig. 2d). 

In de Tr i a s  heeft het sedimentatiegebied zich iets uitgebreid, 
in het ZO. tot over onze grenzen, al blijft het W. van het land een 
randzone met geringe sedimentdikte. Het NO. is nog steeds het 
gebied met de grootste sedimentdikte en de grootste daling; daar 
zijn de afzettingen ook kleiiger en daar komt ook weer een zout
laag voor (ontgonnen door de K. N. Z. te Hengelo), 

De 0 n d e r  -Ju r a  (Lias) geeft weer een nieuw element te zien: 
nu wordt voor het eerst ook het W., vooral Zuid- Holland en omge
ving, een dalingsgebied, met meer dan 600 m Lias·-sedimenten; 
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dit gebied hing echter nog samen met het grote Noordduitse bek
ken. In de Midden-Jura bleef de toestand ongeveer dezelfde. 

Tijdens de Bo v e n - J u r a  (Malm) gaat deze ontwikkeling nog 
verder: het westelijk dalingabekken was nu door een landrug ge
heel gescheiden van het NO., dat weer een randzone vormde van 
het Nedersaksische bekken. De rug zet zich waarschijnlijk naar 
het NW. voort� mogelijk tot in Friesland en vormt zo de 11 Neder
landse Drempel". 

Gedurende het thans volgende O n d e r- K r i j t bleef de schei
ding in twee bekkens door de Triasdrempel in hoofdzaak bestaan. 
In het westelijke dalingabekken werden eerst zeer dikke zoetwa
terafzettingen gevormd op de overgang van Jura naar Onder- Krijt 
(Wealden), daarna mariene lagen, meestal uit klei bestaande. En
kele zandlaagjes hierin kunnen economisch zeer belangrijk zijn 
daar zich hierin aardolie kan ophopen, zoals te Rijswijk. 

Het noordoostelijke dalingabekken bleef een randzone van het 
Noordduitse bekken. Vanaf de randen, vooral vanuit het Z., werd 
af en toe zand naar het bekken toegevoerd, terwijl in het centrum 
slechts klei werd afgezet. Een dergelijke zandafzetting nabij de 
rand is de bekende Bentheimer zandsteen, die ook in de onder
grond van Twente voorkomt; een uitloper strekt zich tot in Drente 
uit en vormt daar de zandlaag, waarin zich de aardolie van Schoo
nebeek heeft geconcentreerd, Een iets latere zandafzetting is de 
Losserse of Gildehäuser zandsteen, die ook in de richting van het 
bekken weer plaats maakt voor kleigesteenten (fig. 3 ). 

w 0 

t-=3 kleisteen 

FIG. 3 

De bekkenrand wisselde af en toe van ligging en breidde zich 
ook wel eens wat meer over de rand van de drempelzone uit. 
Een voorbeeld hiervan vormt de zandlaag uit het Onder-Krijt, die 
in Wanneperveen op de Trias ligt en daar het reservoir vormt 
voor het aardgas. 

Gedurende het eind van het Onder-Krijt en het B o v e n-K r i j t  
was de verdeling in diepe bekkens en hogere drempels minder 
geprononceerd, De zee breidde zich nu ook over de Zuidhelft van 
ons land uit, die na een lange onderbreking eindelijk weer mee
deed met de daling, waarbij o.a. het Zuid- Limburgse Krijt ge
vormd werd. 

Het Boven-Krijt bereikte hiermede ook het gebied dat thans 
door de reeds genoemde ZO. -NW. verlopende breuken in dieplig-
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gende gedaalde en hogere opgeheven schollen is verdeeld. De be
kendste diepe schol is de zg. Centrale Slenk, die in de ondergrond 
van Roermond-Helmond-' s Hertogenbosch verloopt; ten 0. daar
van liggen de hogere Peelschollen, ten ZW. de hogere schollen 
van Zuid-Limburg en de Kempen, waar onder het Krijt direct het 
Carboon ligt en die allebeide tot mijnbouwgebieden werden. Nu is 
het merkwaardig, dat het Boven-Krijt in de diepe schollen het 
dunst, op de hoge het dikst is. Dit betekent dat de bewegingsten
dens toen juist omgekeerd was: de later opgerezen schollen lagen 
toen dus lager dan de later gedaalde schollen. In het Duitse Ne
derrijn-gebied vindt men zelfs een strook waar het Boven-Krijt 
geheel ontbreekt, door Van Waterschoot van der Gracht 11ophef
fingsas van Erkelenz" genoemd. 

Bij de aanvang. van het T e  r t i  a i r was de toestand opnieuw 
grondig veranderd. Na de plooiing van het midden en N. van het 
land aan het einde van het Krijt kwam de sedimentatie slechts 
langzaam op gang: het oudste Tertiair (Palaeoceen) bevat nog veel 
land-afzettingen. Dit is het dikste in het Peel-gebied, zodat hier 
misschien een lokaal dalingsbekken lag, maar elders in het land 
is er waarschijnlijk veel van het Palaeoceen weer weggeêrodeerd, 
zodat men daarover maar weinig weet. (fig. 4a). 

Een duidelijker bekkenvorming begint weer in het E o c e e n, en 
er blijkt, evenals tijdens het Onder-Krijt, weer een.zuidwestelijk 
en een noordoostelijk dalingabekken te zijn ontstaan, die soms 
verbonden, soms ook gescheiden waren. Hun ligging is echter an
ders dan tijdens Jura en Onder·-Krijt: de drempel ligt meer 0.- W. 
en omvat een deel van het vasteland van Zuid- Holland, dat in het 
Onder-Krijt juist een diep bekken was; het zuidwestelijke bekken 
heeft zijn centrum in Zeeland en het aansluitende Belgiê, dat 
voordien steeds een relatief hoog gebied was, een deel van de 
noordflank van het Brabants massief; ook het noordelijke bekken 
is wat meer naar het W. verschoven zodat het mede de Zuiderzee 
en Z. Friesland omvat, die in het Mesozoïcum een deel van de 
toenmalige drempel vormden. De herhaaldelijke verschuiving van 
bekken- en opheffingsgebieden is ook hier weer evident (fig. 4b). 

In het 01 i go c e e n  vindt weer een verschuiving plaats: de 
bekkens vloeien ineen tot één bekken en het zuidelijke diepste deel 
verplaatst zich naar het ZO. Dit is het gebied waar de grote ZO.
NW. gerichte breuken lopen die dit gebied in schollen verdelen. De 
bewegingen zijn nu tegengesteld aan die van het Boven-Krijt; de 
reeds genoemde 11 Centrale Slenk" is een dalingsgebied geworden, 
en hier lag nu het gebied met de grootste Oligoceen-dikten (fig. 
4a). Het W. van het land was daarentegen evenals in het Eoceen 
nog een gebied met slechts geringe afzetting, en bij Den Haag lag 
nog steeds een rijzingsgebied, waar het Oligoceen geheel ont
breekt. Het nu volgende M i o c e e n  geeft geen ingrijpende veran
deringen te zien (fig. 4a), en het Plioceen vormt al een overgang 
naar de nu volgende periode. 

Bij de aanvang van het P l e i s  t o c e e n  (Diluvium) blijkt het 
bekken zich alweer verplaatst te hebben: nu is het gebied met de 
grootste Pleistoceen-dikte, dus met de sterkste daling gedurende 
het Pleistoceen, naar West-Nederland, vooral naar Noordholland, 
verschoven (fig. 4e). Zelfs het Tertiaire neiland" bij Den Haag doet 
nu eindelijk mee aan de daling. Ook de afzetting van het verdere 
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Fig. 4 a -e. Dikte van de sedimenten der verschillende afdelingen 
van het Tertiair en Kwartair in Nederland, globaal de lig
ging der achtereenvolgende dalingsbekkens weergevend. 

Fig. 4 f. Daling of rijzing van de bodem ten opzichte van Amster
dam tussen de waterpassingen van 187 5 - 1887 en 1926 -
1940 in mm. 
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Pleistoceen is sterk door dit dalingsgebied bei'nvloed: in het Oude
re Pleistoceen bijv. is het W. van Nederland nog zee, het 0. land. 

Vergelijkt men nu de verspreiding van het mariene Holoceen 
(Alluvium), d.i. van de oude zeeklei en de jonge zeeklei in het W. 
en N. van ons land, met dit bekken, dan zou men zeggen dat ook 
die overstromingen nog grotendeels bepaald zijn door de ligging 
van het Pleistocene dalingsbekken, al komen ze er niet precies 
mee overeen, en het zou voor de hand liggen te veronderstellen, 
dat dit dalingabekken ook nu nog werkzaam is. 

Er is echter een feit dat hiermee in strijd is: nl. de uitkomsten 
van de twee opeenvolgende waterpassingen van 1875/87 en van 
1926 / 40 (fig. 4f). Het blijkt nl. dat Nederland in de tussengelegen 
50 à 60 jaar wel is gekanteld, maar ongeveer om een 0.- W. verlo
pende as, waarbij het uiterste N. ca 4 cm is gedaald, het uiterste 
Z. ca 4 cm is gerezen t. o. v. Amsterdam (de werkelijke as liep 
waarschijnlijk niet door Amsterdam en kan verder zuidelijk gele
gen hebben, wat de aard en de mate van de beweging echter niet 
beïnvloedt). Dit nu is een geheel andere beweging dan die tijdens 
het Pleistoceen. Men moet zich dan ook afvragen of het dalinga
bekken zich juist in de laatste. laat ons zeggen duizenden jaren 
weer heeft verplaatst, of dat hier andere bewegingen van korter 
duur op een bekkenvorming zijn gesuperponeerd, bewegingen, die 
misschien in vroegere tijden ook plaats vonden. Slechts herhaalde 
waterpassingen, ook in omringende landen, en vergelijking met 
allerlei geophysische gegevens kunnen hierop in de toekomst mis
schien een antwoord geven. 

Voor ons land is het zaak om het oog gericht te houden zowel 
op de huidige bodemdaling als op de rijzing van de zeespiegel, 
teneinde op de gevolgen voorbereid te zijn. Wat de bodemdaling 
betreft: we hebben gezien dat bijna overal daling en rijzing elkaar 
hebben afgewisseld en nergens blijvend waren. Toch is dit geen 
reden om hier nu een spoedige omslag van daling naar rijzing te 
mogen verwachten, want we hebben ook gezien dat een dergelijke 
omslag meestal pas na vele millioenen jaren plaats vond, 

33 





VOORUITZICHTEN VOOR DE ENERGIEVOORZIENING 
DER WERELDHUISHOUDING 

door 

Prof. dr ir R. W. van Bernmelen (Utrecht) 

I n l e i d i n g  

Het vraagstuk van de energievoorziening is één der ernstigste 
problemen van de tegenwoordige, op industriele productie geba
seerde wereldhuishouding. Het is één van de drie bedreigingen 
waarmee de mensheid te kampen heeft: tekort aan voedsel, tekort 
aan industriele grondstoffen en tekort aan energie. Deze drie ge
varen staan niet los van elkaar. Want een voldoende voedselpro
ductie voor een dichte aardbevolking is niet mogelijk zonder uit 
metalen gemaakte machines, en zonder energie om die machines 
te doen werken. Voldoende productie van metalen en andere in� 
dustriele grondstoffen is niet mogelijk zonder goed gevoede ar
beiders en zonder energie-consumerende machines. Voldoende 
energieproductie is slechts mogelijk met behulp van de industri
ele productie van machines en distributiesystemen, waarvoor 
weer metalen en arbeiders nodig zijn. 

Roofbouw was tot dusver een onafscheidelijk aspect van de ge
schiedenis der mensheid. Als jager, houtkapper en landbouwer 
heeft de mens tienduizenden jaren lang diersoorten uitgeroeid, de 
bodem, die hij bewerkte, omgewoeld, vernietigd en vergiftigd, 
vruchtbare landstreken in woestijnen herschapen. 1 ). Hij buit de 
beperkte ertsvoorraden uit.-� om daarna hun kostbare metaalinhoud 
in oorlogen te verspillen 4). De Mens is bezig de kool- en aard
oliereserves op te maken in een millioenste van de tijd, die nodig 
was om ze te vormen. Hij leeft als een speler, die in één seconde 
het kapitaal van generaties op het spel zet . . . . met de kans in de 
volgende seconde (dat is in het tijdsperspectief van de mensheid: 
de komende eeuw) een veelvoud terug te winnen bf alles te verlie
zen. 

Het voedselprobleem heeft thans allerwege de aandacht, omdat 
meer dan de helft van de explosief toenemende wereldbevolking 
chronisch honger heeft. 

Maar op het gebied van de productie van industriele grondstof
fen en de energievoorziening zijn wij nog hardleers. Roofbouw is 
daar de leuze. Als zorgeloze bohémiens leven wij royaal van een 
natuurlijk kapitaal aan ertsen, steenkool en aardolie, zonder ons 

1) C. G.G. J. van steenis: Home Destruens. Noordhoff-Kolff, N. V. 
Djakarta-Amsterdam, 1954. 

2) R.W.van Bemmelen: De verdeling van delfstoffen over de aarde 
als factor in de wereldeconomie. Koloniale Studien No. 5, 1940. 
R. W. van Bemmelen: Geologie en Economie, Mart. Nijhoff Ui tg. 
Den Haag. 19 52. 

Lezing gehouden voor de leden van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
onder de zinspreuk ,.Diligentia", op 12 November 1954. 35 



te realiseren dat deze reserves door ons enorme verbruik weg
smelten als sneeuw voor de zon en niet weer bijgroeien als plan-. 
ten op de akker. 

Ten tijde van de klassieke beschavingen werd aan de menselijke 
energiehonger voldaan door slavenarbeid. Omgerekend in kilo
watt-uren bedroeg de energieproductie door spierkracht in de 
oudheid ongeveer 15 kWu per jaar en per hoofd van de bevolking. 
Deze hoeveelheid energie koopt men tegenwoordig in Nederland 
voor enkele luttele guldens. Een arbeider, die met zijn spier
kracht een dynamo zou moeten drijven, zou voor niet meer dant 
een dubbeltje waarde aan electrische energie produceren gedu
rende een werkdag van acht uren, terwijl het gemiddelde dagloon 
bij ons in de buurt van tien gulden ligt. De gemiddelde energie
productie per hoofd bedraagt in Nederland ongeveer 1600 kWu per 
jaar, dat is ruim 100 maal zoveel als ten tijde van de Griekse en 
Romeinse culturen. In de Verenigde Staten is de energieproductie 
per hoofd tegenwoordig zelfs ongeveer 1000 maal zo groot als in 
die tijden. In Nieuw Zeeland is een arbeider_met behulp van ma
chines in staat 2 km 2 land te bewerken en in Egypte zijn daar 150 

arbeiders zonder de hulp van ,,machineslaven" voor nodig. Figuur 
1 geeft een beeld van de verhouding tussen menselijk vermogen en 
dat der robotslaven, die tegenwoordig gemiddeld per hoofd van de 
wereldbevolking ter beschikking staat. 

Het blijkt dat tegenwoordig de energie, die wij grotendeels uit 
steenkool en aardolie verkrijgen, spotgoedkoop is. Het gevolg 
hiervan is een geweldige technische bloei. Maar deze bloei is 
slechts mogelijk op .basis van potverteren, waarbij ons kapitaal 
aan die fossiele brandstoffen in rook opgaat. 

De vraag is dus hoelang wij hiermee kunnen door:gaan. 
In dit uur wil ik het vraagstuk van de energievoorziening der 

wereldhuishouding met u bespreken. Deze wereldhuishouding is 
niet de som van de toevallige activiteiten van een paar milliard 
mensen. Integendeel, zij vormt een geheel van onderling afhanke
lijke, elkaar Wederzijds heinvloedende handelingen. Wij mensen 
op aarde worden door een gemeenschappelijk lot verbonden en dat 
noopt ons tot een internationaal geco!5rdineerd beheer van de na
tuurgaven. 

Bij een bespreking van de vooruitzichten van de energievoor
ziening der menselijke samenleving zou men zich derhalve kun
nen stellen op het standpunt van een 11wereldraad voor energie
voorziening", welke op dit gebied leiding zou moeten geven. Het 
zal daarbij natuurlijk nodig zijn de plannen en acties af te stem
men op andere materiele, sociale en politieke problemen der we
reldeconomie. Doch wij zullen ons vanavond beperken tot enige 
technisch-economische aspecten van het vraagstuk der energie
voorziening. 

De betekenis van de energievoorziening voor het algemeen wel
vaartspeil is moeilijk in cijfer..s'uit te drukken. Het is echter een 
erkend feit dat de gemiddelde levensstandaard der diverse landen 
zich ongeveer verhoudt als de energieproductie per inwoner. De 
directe kosten voor de energievoorziening maken slechts een ge
ring deel uit van de bruto waarde der nationale productie, bij
voorbeeld 2o/o in de Verenigde Staten, Dat komt doordat men alleen 
maar arbeidslonen en afschrijvingen op de installaties van de 
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F;g, 1. DE. ROBOT DER MODERNE TECHNIEK. 

De verhouding tussen de afmetingen van het menselijke figuurtje 
en de robot geeft ongeveer de krachtverhouding weer tussen de 
mens en de machineslaaf, die per hoofd van de wereldbevolking 
beschikbaar is om het zware werk te doen. 

mijnen en dergelijke in rekening brengt en niet de kapitaalswaà.r
de of vervangingswaarde van de gewonnen fossiele brandstoffen 
zelf. Maar de energievoorziening beinvloedt het hele proces der 
nationale economie; bet is als het ware een 11hefboomfactor", die 
de nationale productie op gang brengt. Hoe hoger de gemiddelde 
kosten per eenheid van geproduceerde energie zijn, des te zwak
ker staat de gehele nationale productie in de internationale con
currentie. 

Wanneer het beschikbare energiekapitaal (in de vorm van steen
kool en aardolie) schaars begint te worden, zal er een druk op de 
activiteiten van de wereldbevolking ontstaan. Deze druk kan op 
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vier manieren verkleind worden: 1) door m i n d e r  v e r s  p i  1-

1 i n  g, dus grotere efficientie der machines en betere organisatie 
van het energieverbruik; 2} door n i e u w e  b r o n n e n  vi:m ener
gie tot ontwikkeling te brengen; 3} door een a f n a m e  v a n  d e  
w e r e l d b e v o l k i n g, en 41 door een v e r l a g i n g v a n  d e  g e
m i d d e l d e  l e v e n s s t a n d a a r d. 

Wij zullen er natuurlijk in de eerste plaats naar streven ons 
energiebudget te verruimen door middel van de twee eerstge
noemde middelen (minder verspilling en nieuwe energiebronnen). 
Als ons dat niet lukt zullen de twee laatstgenoemde processen {af
name van de wereldbevolking en verlaging van de levensstandaard} 
als natuurlijke correctiva het ongewenste (maar onvermijdelijke!) 
gevolg zijn. 

De vraagstukken waarvoor wij hier staan zijn dermate complex, 
van zovele factoren afhankelijk, dat een medicus in zo'n geval 
geen diagnose zou durven stellen en zich zou beperken tot de uit
spraak: 11Ik weet het niet. Maar als u verstandig leeft kunt u mis
schien nog wel heel oud worden". 

Maar als wij ons toch een oordeel over de toestand willen vor-
"":'"?0 en met redelijke cijfers willen komen om daarmee de situa

tie te tekenen, dan moeten wij een antwoord zoeken op de volgen
de vragen: 
1) Hoe groot zal de vraag naar energie in de komende 50 tot 100 

jaren zijn? 
2) In hoeverre kunnen de gebruikelijke energiebronnen aan de 

vraag voldoen? 
3) In hoeverre zal het nodig en mogelijk zijn om nieuwe energie

bronnen tot ontwikkeling te brengen? 
Naar aanleiding van deze laatste vraag zullen wij ook kort de 

mogelijkheden der kern-energie bespreken. 

Gr o n d s l a g e n  d e r  b e s c h o u w i n g e n  

Alvorens tot een bespreking van deze vragen over te gaan is hef 
echter nodig in het kort de grondslagen van deze beschouwingen te 
formuleren. 

Te n e e r s t  e zullen wij ons n i e t  b e m o e  i e  n m e t  d e  s o
e i a a 1- e c o n  o m  i s  c h e  p r o  b 1 e m e n, die zich b-ij de organisa
tie der wereldhuishouding voordoen. Wij willen ons beperken tot 
het doortrekken van ontwikkelingstendenzen op het gebied der 
energievoorziening, die zich in de laatste eeuw hebben voorge
daan. Zodoende komen wij tot 11prognoses" voor de komende eeuw. 
Dit zijn dan geen voorspellingen van wat gebeuren gaat; het laat 
ons slechts zien wat wij te verwachten hebben, wanneer zich geen 
revolutionaire veranderingen voordoen op het gebied van de we
tenschap en de techniek der energievoorziening. 

Zo zullen wij ons enerzijds niet baseren op de a priori pessi
mistische en défaitistische veronderstelling, dat een derde we
reldoorlog de wereldhuishouding dermate zal outredderen en de 
mensheid decimeren, dat daardoor de vraag naar industriele 
energie toch maar een fractie van de tegenwoordige zal zijn. An

derzijds zullen wij ons evenmin in luchthartig vertrouwen baseren 
op de veronderstelling, dat het ons door middel van wetenschap 
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en techniek wel zal gelukken om � zodra de nood aan de man komt 
- allerlei ingrijpende veranderingen in het productie- en con
sumptiepatroon der energie tot stand te brengen. 

Wel zal een resultaat van zulke extrapolaties zijn, dat wij ons 
duidelijker realiseren, in welk opzicht reeds in de nabije toe
komst moeilijkheden zijn te verwaçhten. Daardoor kunnen wij 
reeds thans, nu wij nog over een ruim arbeidsvermogen beschik
ken, onze wetenschappelijke onderzoekingen zodanig richten, dat 
die moeilijkheden wellicht tijdig voorkomen of beperkt worden. 

Te n t w e  e d e  stellen wij als basis voor onze, beschouwingen, 
dat het v o o r h e t  b e r e i k  e n e n b e h o  u d e  n v a n  e e n a I

g e m e n e  w e l v a a r t  n o d i g  i s ,  d a t  i n d u s t r iël e e n e r
g i e o v e r v 1 o e d i g e n g o e d k o o p  b e s c h i k b a a r z a 1 z i j n. 

Om daarvoor een norm te stellen, zullen wij aannemen, dat de 
kosten per eenheid van energie tot niet meer dan het dubbele van 
het tegenwoordige relatieve prijspeil zullen stijgen, Anders zou
den de opgeofferde, andere mogelijkheden voor de besteding van 
de ons ter beschikking staande tijd, kennis en materialen te groot 
worden om nog economisch verantwoord te zijn. 

Bijvoorbeeld: wij zullen niet meer van motortransport gebruik 
kunnen maken, zoals wij dat thans gewend zijn, wanneer de brand
stofkosten per kilometer 10 tot 100 maal zo groot zouden worden. 
We zouden dan tot andere middelen van vervoer moeten besluiten; 
desnoods weer gaan wandelen. 

Te n d e r d e  stellen wij als basis van onze redeneringen, dat 
d e  g e m i d d e l d e  e n e r g i e c o n s u m p t i e  p e r  h o o f d  e n  
p e r j a a r z a 1 b 1 ij v e n t o e n e m e n. 

Door de toenemende bevolkingsdichtheid zal het niet meer mo
gelijk zijn voldoende voedsel voor allen te produceren met de 
ouderwetse primitieve landbouwmethodes, waarmee door één 
boerengezin nauwelijks meer voortgebracht kan worden dan het 
voor het eigen bestaan nodig heeft. In de Verenigde Staten leefden 
er omstreeks 1800 van elke 11 personen 10 op boerderijen; tegen
woordig moet daar elke landarbeider voedsel voor 15 andere Ame
rikanen voortbrengen. Dat is slechts mogelijk bij verhoogde op
brengst per eenheid door mechanisatie van de landbouw, toepas
sing van kunstmest en insecticiden, irrigatie, en an_9ere handelin
gen, welke van de energievoorziening afhankelijk zi;]n. 

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de 1 a n d b  o u 'W steeds 
meer gemechaniseerd zal moeten worden om aan de toenemende 
vraag te voldoen. Zij wordt daardoor steeds afhankelijker van 
machines, wier productie en gebruik grote hoeveelheden energie 
vergt. De metalen om zulke machines te bouwen moeten worden 
gewonnen uit ertsen die geleidelijk armer aan metaal worden, 
Daardoor zijn steeds grotere hoeveelheden energie nodig om die 
ertsen aan den dag te brengen, te vermalen en te concentreren 
ten einde hun metaalinhoud te kunnen winnen. De benodigde ener
gie krijgen wij tegenwoordig voor meer dan driekwart uit steen
kool, aardolie en aardgas, welke verkregen worden uit gemid
deld steeds dunnere en diepere koollagen en uit steeds diepere en 
steeds trager vloeiende olieboringen. Daardoor zal de netto ener
gie-opbrengst van de kolenmijnen en de boringen geleidelijk afne
men. 

Ook het v e r k e e r  zal steeds intensiever worden en daardoor 
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meer energie gaan vereisen. Voorts zullen ook de o n d e r  o n  t
w i k k e 1 d e  g e b i e d e n  steeds meer overgaan van primitieve 
naar gemechaniseerde levensmethodes. Dit zijn slechts enkele 
van de talrijke oorzaken, die maken dat het gemiddelde energie
verbruik per hoofd van de wereldbevolking zal blijven stijgen. 

Na dus eerst de grondslagen van ons betoog vastgesteld te heb
ben, zullen wij nu overgaan tot een bespreking van de drie hier
voor gestelde vragen, wier beantwoording nodig is om een inzicht 
te krijgen in de vooruitzichten van de energievoorziening der we
reldhuishouding. 

De eerste vraag is dus: 
1) H o e  g r o o t  z a l  d e  v r aág n a a r  e n e r g i e  i n  d e  k o

m e n d e  50 t o t  1 0 0  j a a r z i j n? 
Bij de beantwoording van deze vraag moet met drie factoren 

rekening worden gehouden: 
a) De groei van de wereldbevolking. 
b) De toename van het energieverbruik per hoofd. 
c) De gemiddelde efficientie van dat verbruik. 
Het aantal mensen op aarde is toegenomen van ongeveer een 

millioen nomaden in het stenen tijdperk, meer dan tienduizend 
jaar voor het beginonzer jaartelling, tot ruim twee milliard aard
bewoners in het heden. De groeisnelheid nam toe en af in de loop 
der eeuwen en omstreeks de 7e en Se eeuw was er zelfs een in
zinking. Daarop volgde een gestage groei, die echter sinds de 16e 
eeuw een bijkans explosief karakter kreeg. De oorzaak van deze 
sterke groei is nog duister, omdat ze niet alleen in het Westen na 
de renaissance optrad, doch ook in het Oosten (China) onder totaal 
andere sociologische omstandigheden plaats vond (figuur 2). 
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Fig. 2. De toename der wereldbevolking van 10.000 voor Christus 
tot heden 
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Voorspellingen omtrent de verdere groei der wereldbevolking 
zijn dan ook moeilijk. Een theoretisch plafond, gebaseerd op de 
maximaal mogelijke omzetting van zonnestraling in voedingsstof
fen, is nog lang niet bereikt. De malthusiaanse demon zou door 
politieke en technische maatregelen bestreden kunnen worden. 

Bevolkingen ontwikkelen zich blijkbaar volgens S-curves, maar 
de constanten dier curves kunnen elk ogenblik door uitwendige 
(materiële) en inwendige (psychosomatische) invloeden verande
ren, hetgeen in de loop der geschiedenis ook herhaaldelijk ge
schiedde. We kunnen er wel zeker van zijn dat het increment der 
wereldbevolking in de loop der tijden weer zal gaan afnemen. 
Maar er is in het verloop der groeicurves niets dat er op wijst 
dat zo'n afname in de naaste toekomst te verwachten is. 

Schattingen van de toekomstige omvang der wereldbevolking 
werden gegeven door Carr-Saunders in 1936 en door Wilcox in 
19 31 en 1940. Deze gaven gemiddeld de volgende uitkomsten: 

A.D. 1950 2000 2050 

milHarden mensen 2, 4 ='=- o. 2 3,9='=_0,3 7' 2 ='=- 1, 0 

Palmer Putnam, aan wiens boek nEnergy in the future11 3) een 
belangrijk deel van de hier volgende gegevens ontleend is, komt 
op grond van een analyse van de demographische evolutie van 168 

bevolkingen tot de volgende cijfers: Een wereldbevolking van 3, 7 
+ o. 5 milHard mensen in het jaar 2000 en 6A 3 + 1, 0 milliard in 
het jaar 2050. 

-

Een wereldbevolking van 6 tot 8 milliard mensen zal misschien 
nooit bereikt worden, ook al door invloeden van politieke en an
dere aard, die in de inleiding werden aangeduid, maar niet verder 
in deze beschouwingen betrokken worden. Maar de tendens daar
toe is er en indien het ooit zover komt, dan kan zo'n reusachtige 
wereldbevolking zeker niet gevoed worden door de primitieve 
landbouwmethodes die men tegenwoordig nog allerwegen aantreft. 
Slechts sterk geïndustrialiseerde en geintensiveerde landbouwme
thodes zullen daartoe in staat zijn, hetgeen gepaard zal gaan met 
een sterke toename van het gemiddelde energieverbruik per hoofd 
van de bevolking. 

De snelle stijging van de energieproductie ten behoeve van de 
wereldhuishouding blijkt uit de volgende cijfers. Alles bij elkaar 
opgeteld werd in de eerste 18i eeuwen van onze jaartelling 6 tot 9 

Q geproduceerd 4). 

3) The Van Nastrand Company, Inc., New York, 1953. 

Aan dit boek zijn ook bijgaande illustraties ontleend, behalve 
figuur 1. 

4) De g r o o t h e i d  Q is een enorm energte-quantum, dat wordt 
ingevoerd om bij de besprekingen een gemakkelijk vergelijkba
re waarde te hebben, zodat niet steeds over milliarden, billi
oenen, trillioenen, enz. gesproken behoeft te worden. Deze 
grootheid Q is dus zoiets als een lichtjaar in de astronomie. 
Eén Q = 1018 Btu (British thermal units). Dit quanturn thermi
sche energie is equivalent aan ongeveer 4 x 1014 pk. u of 3 x 
1014 kW. u of 30 milHard ton steenkool. Eén Btu is de hoeveel
heid warmte welke nodig is om een pound (0, 454 kg) water van 
60° tot 61° Fahrenheit te verwarmen. 
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Het tempo van de energieproductie was in 1850 ongeveer een Q 
per eeuw. In de periode 1850-1950 werd circa 4 Q geprod:uceerd 
en wel uit de volgende bronnen: kool 2, 3 Q; olie en gas 0, 48 Q; 
hout en landbouwafval 1, 2 Q; waterkracht 0,01 Q. In 1950 bedroeg 
de energieproductie ongeveer 0, 1 Q, d.w.z. het tempo der ener
gieproductie was in honderd jaar vertienvoudigd. 

Opvallend is echter dat de jaarlijkse energieproductie per hoofd 
van de bevolking in de laatste decennia niet belangrijk gestegen is 
en in enkele industrie -landen zelfs dalende is (in Groot- Brittanië 
van 150 millioen Btu in 1917 tot 130 millioen Btu in de tweede we
reldoorlog). Dat desondanks een belangrijk grotere jaarlijkse 
energiecon&umptie per hoofd van de bevolking mogelijk was. komt 
door een vergroting van de gemiddelde efficiëntie, waarmee de 
betreffende nationale energiesystemen de geproduceerde energie 
(11inf-mt11)· vermogen om te zetten in geconsumeerde energie ("out
put' ) . Deze gemiddelde efficiëntie verdubbelde gedurende de eer
ste helft van de twintigste eeuw (van 11to/o tot 22o/o) voor de wereld 
al.s geheel .en in de Verenigde Staten steeg zij zelfs tot het drie-: 
voudige (van 11 o/o tot 30 o/o). Dat wil dus zeggen dat we tegenwoor
dig voor een zelfde arbeidsprestatie twee- tot driemaal minder 
geproduceerde energie verbruiken dan een halve eeuw geleden 
(figuur 3). 
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Fig. 3. De toename van de gemiddelde efficiëntie (van een achttal 
landen en van de wereld) waarmee de geproduceerde ener
gie wordt omgezet. 

Om een juister beeld te krijgen van de energie die per inwoner 
beschikbaar is, moet de energieproductie per hoofd dus verme
nigvuldigd worden met de gemiddelde efficiëntie van het nationale 
energiesysteem. Op die wijze krijgt men een inzicht omtrent het 
gemiddeld aantal paardekrachten dat elke inwoner gedurende een 
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acht-urige werkdag ter beschikking staat. Dit cijfer varieert van 
0, 1 pk in India tot 4 plc in Engeland en zelfs 10 pk in de Verenigde 
Staten. 

Het zal voor de minder ontwikkelde gebieden mogelijk zijn om 
de gemiddelde efficiëntie van het nationale energiesysteem nog 
belangrijk op te voeren. Deze bedraagt bijv. thans maar 6o/o in In
dia. Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat men voor de wereld
huishouding als geheel in de tweede helft van de 20ste eeuw nog
maals een verdubbeling van de efficiëntie tot stand zal kunnen 
brengen. Wil men het beschikbare aantal paardekrachten per 
werkdag opvoeren, dan zal dit op den duur alleen door middel 
van een grotere gemiddelde energieproductie per hoofd kunnen 
geschieden. 

Ondanks het feit dat de energieproductie per inwoner voor vele 
belangrijke industriestaten in de laatste decennia weinig of niet 
steeg, heeft de energieconsumptie per hoofd voor de wereld als 
geheel toch met 2, 2o/o per jaar, in de laatste 15 jaar zelfs met 3o/o 
per jaar, kunnen toenemen. In sommige fanden bedroeg de stijging 
bijna 5o/o per jaar. Voor het bereiken of handhaven van een rede
lijke algemene welvaart, zal in de komende eeuw met een jaar
lijkse stijging van de energieconsumptie per hoofd van deze orde 
van grootte rekening gehouden moeten worden (figuur 4). 
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������-��������� 

100 '5!=!=!=��������1il=a··-
��"cff�.aC������,�=�� •• �,�c,� •• �-�������--� 
·-�������������-�/�"��� 

'� lO oto 10 10 ,900 to 40 � 10 2000 20 •o � tQ 
�UA 

4) De toename van de energieproductie per jaar (voor een achttal 
landen en de wereld) tot 1950, met hypothetische projectie tot 
A.D. 2050 op grond van verschillende aannames omtrent de 
verwachte toename van de gemiddelde efficiëntie van het ver
bruik. 
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Men kan nu schattingen maleen omtrent de grootte van de ener·
gieproductie, die de behoefte zal moeten dekken op grond vah di
verse aannames betreffende de waarschijnlijke groei van de we
reldbevolking, het jaarlijks increment van de energieconsumptie 
en het verloop van de gemiddelde efficiëntie van het energiesy
steem der wereldhuishouding. Putnam (1953) komt zodoende tot 
cijfers wellee varH�ren van circa 10 Q cumulatief in de komende 50 jaar en circa 70 Q in de komende 100 jaar ( bij een consumptie
increment van 3o/o per jaar) tot respectievelijk 22 Q en 487 Q bij 
een toename van de energieconsumptie per hoofd met 5o/o per jaar. 
Deze cijfers geven een antwoord op de eerste vraag, namelijk 
hoe groot de maximale hoeveelheid energie is, die waarschijnlijk 
in de komende 50 tot 100 jaar geproduceerd zal moeten worden 
(figuur 5). 
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Fig. 5. Schatting van de cumulatieve behoefte aan geproduceerde 
energie van A.D. 1947 tot 2050, op grond van vier ver
schillende groeicurves der wereldbevolking en drie ver
schillende tempi van toename van het gemiddelde energie
verbruik per hoofd van de wereldbevolking, en het alge
mene te verwachten verloop van de gemiddelde efficiëntie 
van het wereldenergiesysteem (fig. 3). 

We komen nu tot de tweede vraag: 2) In h o e v e rre k u n n e n  d e  g e b r u i k e l i j k e  e n e r g i e
b r o n n e n  a a n  d i e  v r a a g  v o l d o e n? 

De energiebronnen kunnen verdeeld worden in e n e r g i e-k a-
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p i t a a l e n  e n e r g i e-i n k o m e n  5). Het energiekapitaal bestaat 
uit niet-vernieuwbare minerale grondstoffen. Dat zijn de fossiele 
brandstoffen (kool, olie, gas), welke een geconserveerde vorm 
van de stralingsenergie der zon zijn, benevens de ertsen van na
tuurlijke radio-actieve elementen, welke kernsplitsingsenergie 
kunnen leveren. 

Het energie -inkomen omvat de directe stralingsenergie van de 
zon en daarmee samenhangende energievormen (brandhout, water
kracht, windkracht, en dergelijke), benevens de aardwarmte en 
de getijde -energie. 

De tegenwoordige energieproductie der wereldhuishouding komt 
voor driekwart uit ons energiekapitaal (fossiele brandstoffen) en 
slechts een kwart ervan worçlt door het energie-inkomen gedekt. 
We zullen dus moeten nagaan in hoeverre de thans in gebruik zijn
de energiebronnen in staat zullen zijn om onze behoefte aan goed
kope energie in de loop van de komende 50 tot 100 jaar te voldoen. 

E n è r g i e  k a p i t a a 1 i n d e  v o r m v a n f o s s i é 1 e b r a n d
s t o f f e n: 

Er is meer kool, olie en gas in de aardhuid dan er ooit door de 
mensheid uit gewonnen zal kunnen worden. De schattingen van de 
absolute hoeveelheid calorische energie, die de aardhuid in de 
vorm van fossiele brandstoffen bevat, variëren van maximaal 
10. 000 Q, wanneer alle vrije zuurstof in de atmosfeer een pro
duct van het bladgroenproces zou zijn, tot een paar duizend Q, 
wanneer een deel van de zuurstof uit waterdamp aan de buitenkant 
van de atmosfeer door cosmische straling zou zijn ontstaan. 

In de afgelopen eeuw hebben wij mensen de gemakkelijkst win
bare voorkomens van steenkool en aardolie voor een belangrijk 
deel afgeroomd. De reserves aan goedkope energie uit fossiele 
brandstoffen beginnen dan ook reeds schaars te worden. De win
ningskosten van de fossiele brandstoffen zijn thans over het alge
meen stijgende. We naderen snel een elleboog in de gemiddelde 
kostencurve, waarbij elke scherpe toename in de productiekosten 
andere (nieuwe) energiebronnen aantrekkelijker zal maken. Het 
heeft daarom weinig zin om de uiteindelijke reserves te bereke
nen, welke we bezitten in de vorm van diepe, dunne, onzuivere en 
moeilijk winbare koollagen, of in de vorm van diepe, arme en 
moeilijk bereikbare, eventueel zelfs submariene olieterreinen. 

Op grond van de gegevens van het Internationale Geologencon
gres te Toronto in 1913 werd tot voor kort algemeen aangenomen 
dat de s t e e n k o o l r e s e r v e s  d e r  w e r e l d  zeer groot waren 
(ruim 5 billioen ton, overeenkomende met 180 Q). Doch hernieuw
de calculaties hebben de reserves aan steenkolen, welke volgens 
de gebruikelijke mijnbouwkundige methodes economisch winbaar 
zijn, teruggebracht tot circa 32 Q, dat is slechts 18o/o van de oor-

5) R. W. van Bemmelen: 11Het vraagstuk der wereld-energievoor
ziening", Tijdschrift Wetenschap en Samenleving, April 1953. 

6) R. W. van B emmelen: riVooruitzichten van de energievoorziening 
der wereld". TijdschriftWetenschap enSamenleving,Apri11954'. 
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spronkelijke schatting. Deze voorraad is ongeveer als volgt ver
deeld: 

Verenigde Staten 
Canada 
Engeland 
Anderen 

6Q 
2Q 
1Q 

___1__g_ 
16 Q 

U.S. S. R. 

China 
10 Q 

6Q 

16 Q 

De aangetoonde w e  r e  1 d r e  s e r v e a a n a a r  d o  1 i e e n  g a s  
is bijna 1 Q en men vermoedt dat in totaal 5 Q uit deze bron ver
kregen kan worden. De olieschalies kunnen nog 1 Q opleveren en 
de kleverige, moeilijk hanteerbare teerzanden van Athabasca 
misschien nog 0, 02 Q. 

Ondanks de veel kleinere reserves is tegenwoordig de bijdrage 
van olie en gas meer dan de helft van die van kool aan de energie
voorziening der wereld, 

In de Verenigde Staten is hun bijdrage zelfs groter dan die van 
steenkool (57o/o van de totale energieconsumptie). 

Dientengevolge zullen aardolie en aardgas eerder hun -produc
tiepiek passeren dan steenkool. Daar het tegenwoordige consump
tiepatroon van energie een toenemende voorkeur vertoont voor 
vloeibare brandstoffen, zal het op den duur nodig zijn vaste brand
stoffen in vloeibare om te zetten. 
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Fig. 6. De aardolievoorziening van de Verenigde Staten met de 
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Deze transformatie gaat echter met grote verliezen aan calori
sche waarde gepaard (ca. 50% volgens de tegenwoordig bekende 
technische processen). Hierdoor zullen de netto effectieve reser
ves aan steenkool met bijna de helft verminderd worden. 

De volgende tabel geeft de reserves aan fossiele brandstoffen, 
waarover door de wereldhuishouding en de Verenigde Staten vol
gens Putnam op economische basis beschikt kan worden, zonder 
of met omzetting van vaste brandstoffen in vloeibare (uitgedrukt 
in Q). 

Reserve aan Wereld Wereld Verenigde Verenigde 
fossiele (zonder (met Staten Staten 
brand- conversie) conversie) (zonder (met 
stoffen conversie) conversie) 

Kool 32 23 6 3,2 
Olie en gas 5 5 0,5 0,5 
Olieschalies 1 1 0,4 0,4 
Teerzariden 0,02 0,02 - -

I 38 Q 29 Q 6,9 Q 4,1 Q 

Mocht het in de toekomst mogelijk blijken een deel van de in 
steenkool aanwezige energie door middel van ondergrondse ver
branding en vergassing te winnen, dan zou dit staatje er iets min
der somber uitzien en misschien een dubbel zo groot reservecij
fer voor kool geven. Voorlopig is dit nog niet economisch verant
woord, omdat men nog niet in staat is zuurstof op grote schaal 
goedkoop te produceren of te concentreren. Daarom zal men 
vooralsnog met bovenstaande cijfers rekening moeten houden. 

Het blijkt dan dat de netto effectieve reserve aan fossiele brand
stoffen, waarover de Verenigde Staten beschikken (4,1 Q) kleiner 
is dan de waarschijnlijke cumulatieve energiebehoefte van dat 
land tot A.D. 2000 (4, 3 Q, wanneer de energieconsumptie per 
persoon en per jaar met 2o/o toeneemt). Daar fossiele brandstof
fen tegenwoordig voor 9/10 in de Amerikaanse energiebehoefte 
voorzien, zullen daar reeds in de tweede helft van deze eeuw aan
zienlijke tekorten ontstaan doordat de diverse soorten van fossie
le brandstoffen hun productiepiek passeren. Dit zal waarschijnlijk 
in deze volgorde geschieden: olie en gas (circa 1955!), goede co
keskolen, goede kolen in de oostelijke industriestaten (Oost van de 
Mississippi), alle kolen, olieschalies. 

Het is derhalve te verwat:hten dat (door de met de uitputting der 
kool- en oliereseryès gepaard gaande sterk stijgende kosten per 
eenheid van geproduceerde energie) in de Verenigde Staten reeds 
vóór 1975 een toestand van dwingende noodzaak zal ontstaan om 
althans ten dele op andere energiebronnen over te schakelen. De 
12 milliard dollar die de Verenigde Staten tot dusver aan het kern
onderzoek besteedden lijn zeker niEit alleen bestemd om destruc
tieve bommen te maken. Men moet hierin ook zien een welbewuste 
poging om tijdig aanvullende bronnen van industriële energie tot 
ontwikkeling te brengen, die de tekorten aan goedkoop arbeids
vermogen, die in de naaste toekomst te verwachten zijn, zullen 
moeten dekken. Dezelfde ontwikkeling is te verwachten voor de 
industriestaten van West-Europa. 
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Maar alvorens de toepassingsmogelijkheden van kernenergie te 
bespreken zullen wij eerst moeten nagaan of het niet mogelijk zal 
zijn de achteruitgang van de energieproductie uit fossiele brand
stoffen op te vangen door een toename van de energieproductie uit 
ons energie-inkomen. 

E n e r g i e  - i n k o m e n  

Er zijn een aantal vormen van energie -inkomen, die weliswaar 
van enige plaatselijke betekenis zijn of kunnen worden, zoals wind 
en getijden, maar die voor de energiehonger van de w·ereldhuis
houding betrekkelijk onbelangrijk zijn. Het Claude-proces (dat is 
winning van energie u�t de temperatuurverschillen van tropische 
wateren), collectors van zonnestraling en de aardwarmte zijn 
evenmin bronnen van overvloedige, gemakkelijk transportabele en 
goedkope energie. 

Het is mogelijk dat de wetenschap door nieuwe ontdekkingen en
kele technische dromen zal weten te verwezenlijken, welke be
staan op het gebied van thermo-elementen, photo-electrische cel
len, oxidatie-reductie systemen, photochemische ontleding van 
water, warmte -accumulatie in kristalroosters, lichtaccumulatie 
in fosforverbindingen, niet-biologische photosynthese, enz. U zult 
zelf aan dit lijstje wellicht nog andere mogelijkheden kunnen toe
voegen. We kunnen er echter niet op rekenen dat daardoor in de 
naaste toekomst ingrijpende veranderingen in de energievoorzie
ning van de wereldhuishouding zullen worden veroorzaakt. 

Reëele vormen van energie -inkomen, waarmee voor de komen
de 50 tot 100 jaar rekening gehouden mag worden, zijn de volgen
de: 

H o u t  leverde in 1950 circa 4o/o van de totale energievoorzie
ning van de wereld, dat is 0, 004 Q. Het zal door uitbreiding van 
de exploitatie en reboisatie in de komende 50 jaren ruim 0, 4 Q 
kunnen leveren en in de daarop volgende 50 jaar, bij sterk ge
intensiveerde exploitatie, nog 1 Q, wat ons brengt op een totaal 
van 1t Q in de loop van de komende eeuw. 

La n d b o u w a f v a l  leverde in 1950 weliswaar 20o/o van het to
taal, doch bij juiste landbouwmethodes dient hiervan een groot 
deel als bemesting te worden gebruikt, zodat deze bron sterk in
gekrompen moet worden. We zullen hieruit in de loop van een 
eeuw misschien 1 Q mogen betrekken. 

W a t e r k r a c h t  maakte in 1950 slechts 0,7o/o van de totale 
energievoorziening der wereld uit. Het reeds geinstalleerde ver
mogen aan waterkracht in de wereld is 65 millioen kW. Dat is on
geveer een achtste deel van het technisch uitvoerbare potentieel 
(500 x 106 kW). Het theoretische maximum, dat uit waterkracht 
verkregen zou kunnen worden, is nog weer 10 maal zo groot. 

Het zal misschien mogelijk zijn om in 50 jaar de geinstalleerde 
capaciteit vijf maal zo groot te maken. Aan de Jangtse-kiang in 
China wordt bijv. bij Itsjang een waterkrachtproject uitgevoerd, 
dat een geïnstalleerd vermogen van 9, 6 x 106 kW zal hebben. Dat 
is zt maal zo groot als het grootste waterkrachtwerk ter wereld 
(Grand Coulée in de Verenigde Staten) en meer dan 25 maal zo 
groot als het grootste waterkrachtwerk in Europa (Génissiat aan 
de Rhöne). 
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Ondanks zo
'

n geweldige toename van het geinstalleerde vermo
gen zou dan de cumulatieve bijdrage van waterkracht in het jaar 
2000 slechts 0, 2 Q zijn. Indien men in staat zou zijn het geinstal
leerde vermogen in 100 jaar tot het vijfvoudige op te voer0n
waarmee men dan reeds de grenzen zou bereiken van het totétle 
vermogen, dat in de vorm van waterkracht economisch winbaar 
is - dan nog zou dit cumulatief in de komende eeuw slech,ts 0, 6 Q 
opleveren. 

W i n d  k r a c h t zal weer in toenemende mate toegepast worden. 
Hiertoe zijn bijv. in Engeland en in ons land onderzoekingen gaan
de. Maar het is duidelijk, dat het theoretisch maximum dat wind
kracht ons aan energie kan opleveren slechts een fractie van onze 
energiehonger kan stillen. Volledige technische benutting van de 
windkracht langs de Westkust van Engeland zou slechts 2 millioen 
ton steenkolen per jaar besparen, dat is nog niet 1 o/o van de tegen
woordige Engelse steenkoolproductie. 

De g e t ij d e n e n e r g i e, waarover ook vaak hoopvol gesproken 
wordt, zal eveneens slechts van lokale betekenis zijn. Slechts 
0, 3o/o van het theoretisch potentieel zal eventueel technisch uit ge
voerd kunnen worden. Er zijn op de wereld maar een zestal pro
jecten, die daarvoot in aanmerking komen en die met elkaar 
slechts 0,2o/o van de energiebehoefte der wereld in 1947 uitmaken. 
Het Severn project zou Engeland bijv. een besparing van een mil
Hoen ton steenkool per jaar kunnen opleveren, wat slechts een 
half procent van de tegenwoordige jaarlijkse steenkoolproductie 
van dat land uitmaakt. 

Wa r m t e p o m p e n  zijn een middel om thermische energie van 
laag niveau, zoals voorkomt in de vorm van temperatuurverschil
len in grond- en watermassa's, op te voeren tot een grotere con
centratie, waardoor ruimteverwarming in de winter en air-con
ditioning in de zomer mogelijk zijn. De netto bijdrage van dit 
proces aan de energievoorziening is echter nog dubieus. 

Ru i m t e  v e r w a r m  i n  g d o  o r z o n  n e s t  r a 1 i n  g is mogelijk 
met behulp van speciale constructiemethodes der huizen onder 
bepaalde klimatologische omstandigheden. 

Hierdoor kan een vrij grote besparing op andere energiebron
nen (fossiele brandstoffen) verkregen worden. Niet minder dan 
30o/o van het energiesysteem der Verenigde Staten wordt voor 
"comfort heating" gebruikt. Hiervan zou 1/5 deel op deze wijze 
bespaard kunnen worden. Deze methode zou aan het energiesy
steem der wereld in de loop van 100 jaar cumulatief 4 Q kunnen 
leveren. 

B i  o 1 o g i s  c h e  p h  o t o s  y n t h e  s e  is geen bron van goedkope 
energie. Volgens de resultaten van de experimentele· Chlorella
farm onder supervisie van Vannebar Bush zou een ton gedroogde 
Chlorella ongeveer 540 dollar kosten en evenveel calorische waar
de hebben als een ton steenkool, die echter ongeveer honderd 
maal goedkoper is. Al zou men de kostprijs tot de helft of een 
kwart kunnen reduceren, dan nog biedt de geïndustrialiseerde 
photosynthese ons geen goedkope energie. Toepassing van dit 
proces zou wel gerechtvaardigd zijn, wanneer men op die manier 
voedingsstoffen zou kunnen produceren, of als men daarmee zeld
zame elementen uit zeewater zou kunnen concentreren. 

Voor het bereiken of handhaven van een redelijk welvaartspeil 



is het echter nodig dat men de beschikking heeft over goedkope 
industriële energie, die niet meer dan ongeveer het dubbele van 
de tegenwoordige prijs per eenheid mag kosten. Wanneer wij aan 
die conditie vasthouden, dan zullen de hoeveelheden energie, die 
wij in de loop van de komende honderd jaren uit ons energie-in
komen kunnen betrekken, slechts gering zijn. Putnam (1953) geeft 
hiervoor de volgende samenvatting: 

waarschijnlijke cumulatieve bijdrage tot het energiesysteem 
van de wereld in de komende 100 jaar door: 

C o l l e c t o r s  v a n  z o n n e w a r m t e  

voor ruimteverwarming 
voor waterverwarming 
voor koken op het midden van de dag 

D i v e r s e n  

Brandhout 
Landbouwafval 
Waterkracht 
Windkracht 
Solaire collectors voor electr. vermogen 
Claude proces 
Veencultivatie 
Getijden 
Vulkanische stoom 

zeg totaal 

4 
0,05 

� 
4,07 Q 

1, 5 
1,0 
0,5 
o, 1 
0,05 
0,5 
o, 035 
0,001 
0,0005 
3,2365 Q 
5 tot 10 Q 

We zien uit deze samenvatting dat ons energieinkomen slechts 
een tiental energiebronnen verschaft - ten dele reeds in gebruik 
zijnde en ten dele beloften voor de nabije toekomst inhoudende -
welke tezamen in staat zijn om in de loop van de komende honderd 
jaar cumulatief 5 tot 10. Q aan goedkope energie te leveren. Dat 
is slechts 7 tot 15o/o van de geschatte totale energiebehoefte der 
wereldhuishouding in die periode (70 Q). 

3)In h o e v e r r e  z a l  h e t  n o d i g  z i j n  o m  n i e u w e  b r o n
n e n  v a n  e n e r g i e  t o t  o n t w i k k e l i n g  t e  b r e n g e n? 

Het energiebudget van de wereldhuishouding ziet er volgens de 
voorgaande beschouwingen als volgt uit: 

Waarschijnlijke cumulatieve energiebehoefte 
Cumulatieve energieproductie: 

1950-2050: 70 Q 

uit fossiele brandstoffen 
uit energie-inkomen 

Totaal ongeveer 
Tekort 

29 Q 
5 tot 10 Q 

35 Q 
35 Q 

Uit deze cijfers blijkt dat het energiebudget der mensheid voor 
de komende eeuw pas voor de helft gedekt is. 

Het is dus wel duidelijk, dat naar nieuwe bronnen van goedkope 
energie gezocht zal moeten worden. Een dreigend tekort aan goed
kope industriële energie is één van de grote problemen, waar wij 
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voor gesteld worden. Het voortbestaan van de technocratische 
cultuur zal volgens Toynbee 's principe 6) van 11 Challenge and res
ponse" afhangen van de wijze waarop we dat probleem zullen op
lossen. 

Het is echter de vraag wáár we nieuwe bronnen van goedkope 
energie moeten zoeken. 

We kunnen daarbij twee kanten uitgaan, naar energiebronnen 
van grotere concentratie dan de gebruikelijke of naar die van ge
ringere concentratie. 

Tot dusver benutte de mensheid voornamelijk energiebronnen 
van middelmatige concentratie, dat zijn brandstoffen welke che
mische energie in de electronenschalen der atomen bezitten, wel
ke door verbinding met de electronenschaal van het zuurstofatoom 
wordt vrijgemaakt. Men zou dit de 11 s c h a  a 1- e n e r g i e" kunnen 
noemen, in tegenstelling tot de 11k e r n- e n e r  g i e  11, die door de 
natuurwetenschap van deze eeuw ontdekt werd en die een veel gro
tere concentratie bezit. De warmte die vrijkomt bij de splijting 
van één .uraankern is enige ;millioenen malen groter .dan die welke 
c;le electronenschaal van één koolstofatoom oplevert bij chemische 
verbinding met de electronenschalen van twee zuurstofatomen. 
Natuurlijke splitsbare elementen zijn derhalve bijzonder hoog
waardige kernbrandstoffen. Zij worden, evenals de (schaal)brand
stoffen, tijdens het proces der energieproductie verbruikt. Aan
gezien de kernbrandstoffen gewonnen moeten worden uit ertsen, 
dat wil zeggen uit natuurlijke concentraties van begrensde afme
tingen, is de voorraad ervan beperkt. Wij komen zo dadelijk nog 
op de grootte van deze reserve terug (hoofdstuk 4). 

De andere weg die wij bij het zoeken naar nieuwe bronnen van 
energie kunnen uitgaan, is te pogen om laag-niveau energie, welke 
ons door de zonnestraling verschaft wordt, op goedkope wijze te 
concentreren. Onze atmosfeer vangt per jaar ongeveer 5000 Q op, 
waarvan 3200 Q tot de aardoppervlakte doordringt en waarvan:960 
Q op het land valt (uitgezonderd de poolstreken). 

De hoeveelheid energie die de aarde in de vorm van zonnestra
ling ontvangt is dus enorm groot. De zon levert ons 10, 000 maal 
zoveel energie als door de mensheid in welke vorm dan ook ge
bruikt wordt. Voor het meest geindustriali::;eerde land ter wereld, 
de Verenigde Staten, is deze factor ongeveer 2000. De zonne
energie die in een dag op een stad als New York valt is equivalent 
aan de energie van 240 atoombommen! 

Eén hectare van ons land ontvangt op een mooie zomerdag 
60. 000 kWu aan stralingsenergie, dat is voor een electriciteits
waarde van ongeveer 6000 gulden. Het grootste gedeelte daarvan 
gaat echter weer als warmteuitstraling verloren. 

Het nadeel van de zonne-energie is haar sterk 11 verdunde" vorm. 
Om enigszins belangrijke hoeveelheden zonne-energie te winnen 
zullen grote uitgestrektheden aan zonnestraling blootgesteld moe
ten worden en deze energie van lage intensiteit moet dan eerst 
naar een centraal punt verzameld worden, waar zij wordt opge
voerd tot energie van hogere intensiteit. Eerst dan kan die ener
gie weer naar de verbruikers gedistribueerd worden, zoals wij 
dat met de energie van de tegenwoordige krachtcentrales doen, 

6) "A Study of History". Vol. I-IV, London, 1933-139. 
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Door de noodzaak de zormestralingsenergie eerst in een centraal 
punt te concentreren zijn grote investeringen per eenheid vp.n ver
mogen nodig. Daardoor staat de zonne-energie als basis voor in
dustrieel arbeidsvermogen volgens de tegenwoordige stand van 
onze kennis sterk in het nadeel bij de gebruikelijke krachtcentra
les en zelfs bij de atoomcentrales. 

Het is echter niet onmogelijk dat op dit gebied nog revolution
naire ontdekkingen worden gedaan. Het wetenschappelijke speur
werk in deze richting zal dan ook met kracht voortgezet moeten 
worden. Dit klemt te meer, omdat de mensheid op den duur, wan
neer het energiekapitaal opgebruikt raakt, weer geheel (evenals 
onze voorvaderen) va.n haar. energie-inkomen zal moeten leven. 

Maar we zijn tegenwoordig nog lang niet zo ver, dat we weten
schappelijk en technisch in staat zijn een technocratische cultuur 
van een uit rnilliarden zielen bestaande wereldbevolking op dit 
energie-inkomen te baseren. Wanneer we desondanks voor de nog 
sterk toenemende wereldbevolking een redelijk welvaartspeil wil 
len bereiken of handhaven, dan zullen de tekorten aan goedkope 
energie, die in de nabije toekomst te verwachten zijn, op een an
dere rnanier aangevuld moeten worden. 

Zal ons kapitaal aan grondstoffen voor ·'kernsplitsingsenergie 
ons over deze impasse heen kunnen helpen? 

Om deze vraag te beantwoorden zullen we een antwoord moeten 
geven op de volgende punten: 
a) Zijn kernbrandstoffen technisch en economisch toepasbaar? 
b) Hoe groot zijn de reserves aan kernbrandstoffen? 
c) In hoeverre kunnen kernbrandstoffen in het kader van de ener 

gieconsumptie onzer geïndustrialiseerde samenleving toepas
sing vinden? 

4. W a t  z ij n d e  rn o g e  1 ij k h e  d e  n v a n  k e r n - e n e r g i e  ? 
a) Over de technische toepasbaarheid van kernbrandstoffen be
hoeft thans geen twijfel meer te bestaan. 

De kostprijs van deze energie is nog dubieus, al gaat het daar 
bij niet om grote verschillen. Zij varieert volgens Putnam (1953) 
van iets minder dan de tegenwoordige kosten per eenheid van elec
trisch vermogen uit steenkool tot ongeveer het dubbele daarvan. 
Daarbij maken de kosten voor de kernbrandstof zelf een vrijwel 
verwaarloosbare fractie uit van de totale kosten per eenheid van 
energie 7) 

Milatz B) gaf daarvoor onlangs de volgende cijfers: Voor de 
productie van 1 kWu electriciteit heeft men ongeveer 4 kWu aan 
warmte-energie nodig. Om deze hoeveelheid warmte te produce
ren zou men bij gebruik van goede steenkool 2t cent aan brandstof 
moeten besteden en bij toepassing van het uraan-splijtingsproces 
slechts 1/10 tot 1/1000 cent. 
b) De schattingen van de economisch winbare reserves van ertsen. 
welke kernbrandstoffen bevatten, zijn de laatste jaren met spron-

7) Sarn H. Schurr and Jacob Marschalk: 11 Economie aspects of 
atomie power". Princeton University Press. Princ. N. J . •  1950. 

8) J. M. W. Milatz: 11Nieuwe weg naar Nederlands W elvaart". El
seviers Weekblad van 21 Nov. 1953. 
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gen omhoog gegaan, al worden vele gegevens nog geheim g�hou� 
den. In mijn publicatie van 1953 gaf ik cijfers ontleend aan Ayres 
enScarlott (1952), welke echter beslist veel te laag blijken te zijn. 
Professor H. Thirring uit Wenen (1952) 9) schatte de economisch 
winbare uranium-reserves reeds op 100. 000 ton metaal. Volgens 
F. Matthews in het compilatiewerk van W. vanRoyen en O.Bowles 
(1952) 10) liepen de schattingen kort �electen nog uiteen van 30.000 
tot 500.000 ton uraan. Cohen (1953) 1) noemt echter een bedrag 
van 25 milHoen ton uraanmetaal, winbaar tegen een prijs van niet 
meer dan 100 dollar per pound. Dit cijfer wordt ook aanvaard 
door de grondstoffen-afdeling van de Atomie Energy Commission 
in de Verenigde Staten. De tegenwoordige jaarlijkse wereldpro
ductie van uraan bedraagt vermoedelijk reeds tienduizenden ton
nen per jaar. 

Een uraanreserve van 25 millioen ton yertegenwoordigt een 
hoeveelheid energie van 12 Q besloten in de vorm van het isotoop 
u235 en 140 maal deze hoeveelheid (ongeveer 1700 Q), indien door 
11breeding" via plutonium ook de energie uit het isotoop u238 ge

wonnen kan worden. 
Wat deze cijfers ook voor ons land betekenen is duidelijk. wan

neer men zich realiseert dat ae Nederlandse steenkoolproductie 
van 13 millioen ton per jaar equivalent is aan 1011 kWu of 5 ton 
u235. Wanneer men 50% 11breeding 11 zou kunnen bereiken, zou de 
splitsing van 10 ton uraan per jaar evenveel energie opleveren, 
als onze tegenwoordige steenkoolproductie. 

Nu is 10 ton uraan minder dan een duizendste deel van de tegen
woordi�e wereldproductie van dat metaal, terwijl ons volk onge
veer lf2 50 deel van de wereldbevolking uitmaakt. Een Nederland
se uraanconsumptie van 10 ton zou dus minder dan een kwart van 
een evenredig aandeel der tegenwoordige wereldproductie zijn, 
gerekend per hoofd van de bevolking. 

De 11American Power Conference" gaf tijdens haar 15e jaarver
gadering in de Verenigde Staten in Maart 1953 het volgende over
zicht van de wereldreserves aan fossiele- en kern-brandstoffen: 

Energiebron 

Kool 

Ruwe olie ... 
Olieschalies 
Aardgas , ... .. . .. . 

Natuurlijke be!lzine 

Totaal fossiele brandstoffen . 

Uranium 

Thorium 

Totaal kern-brandstoffen 

J\laximale 
wereldreserve 

.3482 X 109 ton 

610 X 10" barrels 
620 X 1011 barrels 
560 • X 1012 cu.ft. 

11,5 X 109 harrels 

25 X 10° ton 

l X !OH ton 

Herkomst 
van de gegevens 

Bureau of J\Iines U.S.A 

"'ceks en 1-.foulten ..... 
Bureau of J\Iines U .S.A. 
American Gas Assoc. . .. 
American Petr. Inst, ... 

A.E.C. Raw matcrials 
division ... ... ... .. . 

Idem 

Energie per 
eenheid in Btu 

1.3.500 ! 
14.000 

9.000 
6,4 x 10° 
6,4 x 10° 

1.000 
6,4 x 10° 

Totale energie 
inBtu 

722 x 1017 

.39 x 10" 
40 x 1017 

6 x 1017 
0,74X 1011 

80 x 10" = 80 Q 

.3,5 x 1010 1700 x 10'"' 
(breeding I op 1) 

71 x 10'" 

1800 x 10" = 1800 Q 

9) Bulletin of Atomie Scien tists, No. 6, Aug. 1952. 
10) 11 Mineral Resources of the World", Prentice Hall Inc. 19 52. 
11) Nucleonica. Mei 19 53a p. 13, 
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c) Wanneer men aamleemt dat op economische basis met behulp 
van breeding een derde van de uraanenergie gewonnen kan worden, 
dan betekent dat een energiereserve van 575 Q, Putnam (1953) 
is van mening dat de Verenigde Staten tegen A. D. 2000 ongeveer 
15% van hun energiebehoeften uit kernbrandstoffen zouden kunnen 
betrekken. Deze schatting is gebaseerd op het aandeel van het 
tegenwoordige consumptiepatroon van energie, dat geschikt i's.· 
voor de toepassing 'van kern-energie. Om deze 15o/o in A.D. 2000 
te bereiken zou men vanaf 1970 jaarlijks atoomcentrales met een 
gezamenlijk vermogen van 25 millioen kilowatt moeten installe
ren. Wanneer een dergelijke ontwikkeling zich voor de wereld als 
geheel zou kunnen voordoen (totale jaarlijkse toename van het 
gerustalleerde vermogen van atoom -centrales van 7 5 millioen ki
lowatt, wat meer is dan het totale tegenwoordige gerustalleer
de vermogen aan waterkracht8 hetgeen 11slechts" 65 millioen kW 
bedraagt), dan zou de cumulatieve bijdrage van uraan tot de ener
gievoorziening der wereldhuishouding in het jaar 2000 toch nog 
maar 3 f4 Q zijn. . 

Tegen het jaar 2050 zou de maximum bijdrage tot de energie
voorziening van de wereldhuishouding 18o/o van de benodigde cu
mulatieve 70 Q kunnen zijn, dat is bijna 13 Q. De gezamenlijke 
vermogens van de atoomcentrales zouden dan tegen dien tijd 130 
milliard kilowatts moeten leveren! Dat is 200 à 250 maal de tech
nisch uitvoerbare waterkracht-capaciteit en 20 à 25 maal het 
theoretische waterkrachtpotentieeL 

Ondanks deze fantastisch grote cijfers zal daardoor het tekort 
op het energie-budget nog niet gedekt zijn: 

Waarschijnlijke cumulatieve energiebehoefte 1950-2050 .. 70 Q 
Cumulatieve energieproductie 1950-2050: 

uit fossiele brandstoffen 29 Q 

uit kernbrandstoffen 13 Q 
uit energie-inkomen 5 tot 10 Q 

Totaal 48 tot 53 Q zeg 
Tekort ongeveer 

50 Q 
20 Q 

Wij wezen er reeds op, dat indien het energie-inkomen een 
groter deel van de last te dragen krijgt, dit waarschijnlijk met 
zeer grote prijsstijgingen per eenheid van energie gepaard zal 
gaan. De mensheid zal er derhalve naar streven om zo lang mo
gelijk van haar energiekapitaal te profiteren. Om dit mogelijk te 
maken zal echter het consumptiepatroon van energie moeten ver
anderen. De wijze waarop wij thans energie gebruiken is namelijk 
voor 85% ongeschikt voor toepassing van kernenergie (namelijk 
verbranding van fossiele brandstoffen in kleine eenheden zoals 
auto's, vliegtuigen, schepen, treinen, verwarming van woonruim
ten). 

Tegen het jaar 2000 - of reeds eerder - zal er door stijging 
van de prijs van fossiele brandstoffen vermoedelijk een neiging 
ontstaan tot algemene electrificatie ( 11 blanket-electrification" ), 
waardoor een algemener gebruik van de door atoomcentrales op
gewekte electriciteit mogelijk zal worden. 

Slechts met behulp van zo'n algemene electrificatie zou het mo
gelijk zijn tegen het jaar 2050 de energieproductie als volgt te 
verdelen: 

54 



Uit energie-inkomsten 

Uit energie-kapitaal 

15o/o 

rest fossiele brandstoffen . . 25o/o 

kern energie . . . . . . . . . . . . . . 60o/o 
100 o/o 

Bij zo'n verdeling van de last zou kernbrandstof tot het jaar 
2050 cumulatief ongeveer 35 Q kuimen opleveren en daarmee zou 
het tekort op het energie-budget voor de komende eeuw-periode 
gedekt zijn. 

Er is echter een groot MAAR. . . . Om dit te bereiken zullen 
enorm grote hoeveelheden koper en andere metalen uit steeds ar
mer wordende ertsen geproduceerd en verbruikt moeten worden. 
Dit is waarschijnlijk de Achilles-pees van bovenstaande ambiti
euze projecten op het gebied van energievoorziening. Want deze 
productie van m:j_nerale grondstoffen zal gepaard gaan met steeds 
groter investatiekosten en steeds grotere energieconsumptie per 
geproducee:r:de eenheid, wat geweldige prijsstijgingen ten gevolge 
zal hebben. 

Om slechts een enkel voorbeeld te noemen, verwijzen wij naar 
een artikel in Mining Journal (Vol. 239, 1952, p. 253) 11The dark 
outlook", waarin er op gewezen wordt, dat de wereldreserve aan 
loodertsen 36 x 106 ton is, bij een gebruik 6an 1, 45 x 106 ton per, 
jaar in 1950 en vermoedelijk van 2, 5 x 10 ton per jaar in 1975. 
Deze reserve is dus slechts voor circa 20 jaar toereikend, ter
wijl de kans op het vinden van nieuwe grote ertsreserves gering 
geacht moet worden. Met behulp van veel energie zou men ook 
veel armere ertsen kunnen gaan exploiteren, welke niet in boven
genoemde reserve gecalculeerd zijn. Lood wordt dan echter een 
zeer duur metaal. 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

De tegenwoordige welvaart van geïndustrialiseerde landen is 
voor een belangrijk deel te danken aan de goedkope energie, die 
grotendeels door het afromen van ons kapitaal aan fossiele brand
stoffen verkregen wordt. 

De voeding van de voorlopig nog sterk aanwassende wereldbe
volking zal slechts mogelijk zijn door mechanisatie en industria
lisatie van de landbouwmethodes, wat gepaard gaat met een stij
ging van de energieconsumptie per hoofd, Aan deze stijgende be
hoefte aan energie kan nog slechts in beperkte mate voldaan wor
den door het opvoeren van de efficientie van het energieverbruik, 
waaraan wij de eerste helft van de twintigste eeuw vooral de ver
ruiming van ons arbeidsvermogen danken. Het zal in de toekomst 
nodig zijn per jaar steeds grotere hoeveelheden primaire energie 
te produceren. 

Voor het bereiken of handhaven van een redelijk algemeen wel
vaartspeil zal het bovendien nodig zijn, dat niet alleen overvloedig 
industrHHe energie ter beschikking staat, maar dat deze ook goed
koop is. De kosten mogen gemiddeld tot niet meer dan ongeveer 
het dubbele van het tegenwoordige prijspeil per eenheid van ge
produceerde energie stijgen. 

Door de uitputting van de economisch winbare reserves aan 
fossiele brandstoffen zal er in de tweede helft van de twintigste 
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eeuw een steeds dwingender noodzaak ontstaan om de gebruike
lijke energiebronnen met a!"dere bronnen van goedkope energie 
aan te vullen. 

Volgens de huidige stand van wetenschap en techniek zal ons 
energie-inkomen (van de zonnestraling afgeleide energievormen, 
aardwarmte, getijden) slechts 15o/o van ons energiebudget kunnen 
dekken. Daar de mensheid echter op den duur zijn activiteit waar
schijnlijk geheel op het energie-inkomen zal moeten baseren, is 
het nodig dat het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied met 
kracht wordt voortgezet. 

· 

De tekorten aan de beschikbare goedkope energie, die nog voor 
het einde van deze eeuw te verwachten zijn, zouden echter gedekt 
kunnen worden door een snelle uitbouw van het gerustalleerde 
vermogen van atoomcentrales. De reserves aan kernbrandstoffen 
blijken namelijk toereikend te zijn om de energiebehoefte der 
mensheid voor nog een paar eeuwen te dekken. Indien men er in 
zou slagen om het proces van de atoomversmelting, dat in de 
waterstofbom wordt toegepast ( 4H -> 1 He), tot technisch hanteer
bare intensiteit te temperen, dan zou het energievraagstuk zelfs 
definitief zijn opgelost. 1600 ton zeewater bevat voldoende water
stof om daarmee de totale energiebehoefte van de wereldhuishou
ding van het peil van 19 50 volledig te dekken. Ook de versri:lelting 
van andere stabiele lichte elementen tot zwaardere stabiele ele
menten zou uitkomst kunnen brengen. Maar dit behoort nog tot de 
technische toekomstdromen, waarmee we vooralsnog geen reke
ning mogen houden bij het opmaken van ons energiebudget. 

Moeilijkheden zijn bovendien te verwachten op het gebied van 
de voorziening met metallische grondstoffen, die voor zo'n enor
me uitbouw van de technocratische cultuur nodig zijn. Men zal 
onder andere steeds meer niet-metallische vervangingastoffen 
moeten gebruiken, daar waar het gebruik van metalen niet strikt 
noodzakelijk is. 

Ten slotte zij opgemerkt, dat voor een land als Nederland (dat 
slechts over een klein energie-inkomen uit de van zonnestraling 
afgeleide energiebronnen kan beschikken en waarvan de reserves 
aan fossiele brandstoffen betrekkelijk gering zijn) de toepassing 
van kernenergie de aangewezen weg is om te voorzien in de te
korten aan goedkope industriële energie, die in de naaste toekomst 
te verwachten zijn. 
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ZWARTE KERAMIEK 

door 

Dr P.W. Haaijman 

Met het woord keramiek duiden wij in het algemeen voorwerpen 
aan welke hoofdzakelijk door verhitting van kleiachtige grondstof
fen ontstaan. Wij denken aan gebruiksvoorwerpen, zoals kopjes, 
schotels, borden, dakpannen, of ook aan kunstvoorwerpen zoals 
vazen, beeldjes, wandborden enz. De keramische techniek is al 
zeer oud. In de loop van de tijd is deze van een handwerk tot een 
wetenschappelijk gefundeerde industriële techniek uitgegroeid. 

In de laatste decennia is door de stormachtige ontwikkeling der 
electratechniek behoefte ontstaan aan materialen met bijzondere 
electrische of magnetische eigenschappen. Deze konden ten dele 
volgens keramische werkwijze gemaakt worden. Dit begon met 
de vraag naar isolatoren en dielectrische materialen. Aanvanke
lijk kon men hier met de oude technieken, in welke de bijzondere 
plastische eigenschappen van met vocht aangemaakte kleiachtige 
stoffen een zeer belangrijke rol spelen, bevredigende producten 
maken. 

Door de ontwikkeling van verschillende 11binders11 heeft men ge
leerd synthetische stoffen of mineralen te verwerken welke de 
kleiachtige eigenschappen missen. 

Van af die tijd is door samenwerking van electrotechnici, che
mici en physici een reeks van materialen met nieuwe eigenschap
pen ontwikkeld, waardoor geheel nieuwe mogelijkheden in de elec
tratechniek zijn ontsloten. 

De ferromagnetische en de electrisch geleidende materialen 
zijn meestal donker gekleurd. Zij worden ter onderscheiding van 
de lichtgekleurde isolatoren en dielectrica aangeduid met de naam 
zwarte keramiek. 

De directe aanleiding voor de ontwikkeling van deze materialen 
is een moeilijkheid geweest waarvoor de electratechnici kwamen 
te staan toen men wisselstromen van hoge frequentie ging toepas
sen. De electratechnicus bouwt zijn hele wonderwereld op met in 
principe slechts enkele bouwstenen, nl. weerstanden, zelfinduc
ties, capaciteiten en electronenbuizen of tegenwoordig transis
tors. Het zijn nu speciaal deze zelfinducties waarmee men bij 
hogere frequenties moeilijkheden krijgt. Wil men een bepaalde 
zelfinductie in een redelijk volume opbergen dan zal het nodig zijn 
dat men in de draadspoel een ferromagnetische kern opneemt. 

Wanneer men door de draad een wisselstroom voert, treedt een 
hinderlijk verschijnsel op, dat men aanduidt met de naam wervel
stromen. Een gedeelte van de toegevoerde energie gaat ten gevol
ge van deze stromen als warmte in de kern verloren. 

Om dit euvel te bestrijden heeft men de kernen van bv. trans
formatoren opgedeeld in van elkander geisoleerde plaatjes: Nu 
kan men berekenen dat deze wervel,stroomverliezen evenredig 

Lezing gehouden voor de leden van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 59 
onder de zinspreuk "Diligentia", op 26 November 1954. 



ZlJn met het quadraat van de frequentie (f) en met de dikte van de 
plaatjes (d) doch omgekeerd evenredig met de soortelijke weer
stand van het materiaal. Door d maar zeer klein te maken kunnen 
de verliezen dus gedrukt worden. Bij in de electratechniek zeer 
gewone frequenties van 10 5 - 106 Hz is dit echter economisch 
niet meer uitvoerbaar. Indien men het niet meer in de d kan vin
den zal men moeten trachten om de weerstand van het ferromag
netische materiaal op te voeren. Men is er inderdaad in geslaagd 
deze waarde door de keuze van speciale ijzerlegeringen ongeveer 
een factor 5 op te voeren. 

Dit was slechts een druppel op de gloeiende plaat. In de derti
ger jaren vormde Prof. Holst, de voormalige directeur van het 
Natuurkundig Laboratorium van Philips, een groep, die tot taak 
kreeg een isolerende ferromagnetische stof te ontwikkelen, welke 
toegepast zou kunnen worden als kernmateriaal voor zelfinduc
ties. Het zal ieder duidelijk zijn dat door de eis 11isolerend" dit 
materiaal buiten de metalen gezocht zal ;noeten wo:cden. In de 
oudere litteratuur waren aanwijzingen in welke richting mogelijk
heden lagen. Reeds in 1909 had Hilpert octrooirechten aange
vraagd op stoffen die hij verkregen had door samen verhitting van 
Fe203 en tweewaardige oxyden. Hoewel de eigenschappen van de
ze mate rial en van geringe praktische betekenis waren, toonden 
zij de mogelijkheid van een isolerende magnetische stof aan. Een 
tweede reeds zeer lang bekende ferromagnetische niet-metalli
sche stof is de magneetsteen, het mineraal magnetiet, dat de che
mische samenstelling Fe304 heeft. Het merkwaardige is dat dit 
materiaal de electrische stroom goed geleidt. Voor een metaal is 
de specifieke weerstand ongeveer 10-5 Q cm. Voor Fe304 lQ-3 

Q cm. Het probleem valt nu duidelijk in twee gebieden uiteen. 
J. H. de Boer enE. J. W. Verwey concentreerden zich op de bestu
dering van de electrische eigenschappen, J .L.Snoek op de magne
tische eigenschappen van niet-metallische, in het bijzonder oxydi
sche materialen. 

Gewoonlijk vertonen metaaloxyden een zeer hoge electrische 
weerstand, denk bijv. aan MgO, Al203, CaO enz. Gekleurde stof
fen als Fe203, Cr203, NiO vertonen over het algemeen hoge 
weerstand, doch het merkwaardige is dat men zeer uiteenlopende 
waarden voor de zelfde stof vindt. 

De verklaring van dit verschijnsel is duidelijk geworden o.a. 
door het werk van Leblanc en Sachse. Zij vonden dat de invloed 
van de atmospheer van zeer groot belang is. Indien zij nikkelcar
bonaat bij lage temperatuur (3000C) in vacuum ontleden dan ont
staat een groen, niet geleidend poeder. Komt dit poeder in aanra
king met een zuurstofhoudende atmospheer dan wordt zuUrstof op
genomen terwijl het oxyde verkleurt van groen naar zwart. Dit 
zwarte poeder blijkt nu een weerstand te hebben die ongeveer 
1000 x zo klein is ds die van het groene nikkeloxyde. Door verhit
ting op 160°C in H2 wordt het zwarte nikkeloxyde weer omgezet in 
het isolerende groene poeder. 

Aanvankelijk dacht men dat zich onder invloed van 02 een hoger 
oxyde Ni203 gevormd had. Dit is echter niet juist. De kristal
structuur van het oorspronkelijk groene oxyde blijft behouden. Het 
zwarte poeder kan opgelost worden in HCl-waarbij NiCl2 en een 
kleine hoeveelheid Cl2 wordt gevormd. Wij kunnen dit beschrijven 
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door te zeggen dat in het normale rooster van NiO enkele twee
waardige nikkelionen vervangen zijn door driewaardige ionen. De 
reactie wordt dan 

Ni3+ + 3 Cl- �Ni.H + 2Cl- +Cl 

2Cl�Cl2 
Door de bepaling van het ontwijkende chloor kunnen wij vaststellen 
dat slechts enkele procenten Ni2+ door Ni3+ vervangen zijn. Aan 
de eis van electraneutraliteit kan voldaan worden als we de op
bouw van het rooster als volgt denken. In het gewone groene nik
keloxyde is elk nikkelion door 6 zuurstof en elk zuurstof door 6 

nikkelionen omgeven. In het zwarte geleidende oxyde ontbreekt 
echter hier en daar een nikkelatoom. Dit zou ten gevolge hebben 
dat er een tekor-t aan positieve lading in het rooster is, doch dit 
wordt nu gecorrigeerd doordat voor elk ontbrekend Ni2+ ion twee 
ionen driewaardig (Ni3+) geworden zijn. In FeO waar in een ge
deelte van de Fe�+ door Fe3+ ionen vervangen zijn en tevens een 
overeenkomstige hoeveelheid Fe2+ ionen ontbreken, toonden Jette 
en Foote aan dat de dichtheid in overeenstemming met deze roos-:
te ropbouw kleiner is naarmate er meer Fe3+ ionen aanwezig zijn. 
Wij kunnen nu ook een beschrijving geven waardoor het aanneme
lijk wordt dat een dergelijke stof geleidt. Voor geleiding is het 
nodig dat men een bewegelijke ladingsdrager heeft. Dit kunnen 
ionen of electronen zijn. Bij geleiding welke door verplaatsing van 
ionen tot stand komt, heeft bij stroomdoorgang stoftransport 
plaats. Bovendien ontstaan ontledingsproducten aan de electroden. 
Bij geleidende stoffen als het NiO en FeO treedt dit stoftransport 
niet op. Hieruit kan besloten worden dat de geleiding veroorzaakt 
wordt door bewegelijke electronen. Waarom geleidt nu het zwarte 
NiO wel en het groene NiO niet? 

In het groene NiO hebben we alleen Ni2+ ionen. Zou een electron 
over willen gaan van Ni2+ naar een volgend Ni2+ ion dan zou de 
toestand dus Ni3+ -Ni+ geworden zijn. Er is dan een sterke tendens 
voor het electron om weer naar zijn uitgangspunt terug te keren 
voor zover dit al niet in een vroeger stadium van de overgang ge
beurt. Indien wij nu echter door een chemische bewerking in het 
rooster reeds een aantal Ni3+ ionen hebben geintroduceerd is de 
toestand geheel anders. Als deze Ni3+ ionen geheel willekeurig 
door het rooster verdeeld zijn, is na overgang van een electron 
van een 2 -waardig naar een 3 -waardig Ni ion de toestand voor en 
na de overgang energetisch volkomen identiek. Het gevolg is dat 
een electron zich dan ook min of meer vrij door het rooster be
weegt. De weerstand zal dus sterk afhangen van de mogelijkheid 
van electronentransport, dus van de concentratie van de Ni3+ 
ionen. Deze concentratie wordt bepaald door de temperatuur en 
de partiaalspa1ming van de Ozin de atmospheer waaraan het oxyde 
het laatste is blootgesteld, 

Er zijn ook voorbeelden van oxyden welke door een partiële re
ductie tot geleiders gemaakt kunnen worden, bijv. titaanoxyde. De 
normale titaanionen zijn de Ti4+ ionen, doch door reductie is het 
mogelijk in dit rooster Ti3+ ionen in te voeren. 

In het algemeen kan men zeggen dat indien in een stof op gelijk
waardige kristallografische plaatsen ionen van hetzelfde element 
in verschillende waardigheid voorkomen, deze stof electronenge
leiding vertoont. 
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Een tweede probleem was dat de weerstand van een materiaal 
sterk a±bankelijk is van bepaalde verontreinigingen. Door de on
derzoekingen van E. J. W.Verwey, P.W.Haaijman en F. C. Romeijn 
is gevonden dat door inbouw van ionen van een afwijkende waar
digheid geleiding kan worden veroorzaakt. Mengen we bijv. NiO 
mP.t 1 o/o Li20 en verhitten we dit op 1300° in lucht, omstandigheden 
waarbij zuiver NiO een groen isolerend product vormt, dan ont
staat een zwarte, goed geleidende stof welke met zoutzuur Cl2 
ontwikkelt. In dit geval verloopt de volgende reactie: 

(1 - &)NiO +t6Li20 +t60-4Nl"!:26+Ni3t +Li00 
Onder opname van zuurstof wordt dus Li in het rooster opgeno
men. Het positieve ladingstekort wordt gecompenseerd door Ni3+ 
vorming. 

Deze methoden om de weerstand van de zg. halfgeleiders min 
of meer naar willekeur en reproduceerbaar· te regelen, hebben 
geleid tot de ontwikkeling van een voor de electratechniek belang
rijk type weerstanden. Het blijkt nl. dat deze halfgeleiders zich 
van de normale geleiders onderscheiden doG>rdat de weerstand met 
hoger wordende temperatuur sterk afneemt. Deze afname is in de 
orde van 3 à 4o/o per graad. 

Bij meialen zien we bij temperatuurverhoging de weerstand juist 
toenemen, doch slechts ongeveer 0, 4o/o per graad. Deze nieuwe 
soort weerstanden heeft toepassing gevonden voor de onderdruk
king van plotselinge stroomstoten (het kost tijd de weerstand op 
te warmen, zodat dus tijdelijk een grote serieweerstand in de 
schakeling aanwezig is), temperatuurmetingen, alarminstallaties, 
compensatieweerstanden enz. 

Indien wij nu naar onze doelstelling terugkeren, het zoeken naar 
een magnetische isolerende stof, dan kunnen wij gebruik maken 
van het inzicht dat verkregen is door de bestudering van de facto
ren die het electrisch geleidingsvermogen bepalen. Voorkomen 
zal moeten worden dat zich in het rooster ionen van het zelfde 
element op gelijke kristallografische plaatsen in verschillende 
waardigheidstoestanden bevinden. Middelen om dit te voorkomen 
zijn de regeling van de atmospheer waarin de materialen gemaakt 
worden en het gebruik van grondstoffen waarin onzuiverheden wor
den vermeden, welke de waardigheid van de ionen waaruit de stof 
hoofdzakelijk is opgebouwd kunnen beïnvloeden. 

De niet-metallische magnetische stof, het mineraal magnetiet, 
heeft zoals wij al opmerkten een geringe electrische weerstand. 
Dit kunnen we nu begrijpen. Fe304 kristalliseert in de zg. spi
nelstructuur. In de elementaircel bevinden zich 32 zuurstof ato
men in de dichtste kubische stapeling. Tussen de zuurstofbollen 
blijven holten over welke door metaalionen bezet kunnen worden. 
Nu kan men in deze dichtste bolstapeling twee soorten bollen on
derscheiden. Bij de éne soort wordt de holte omgeven door zes 
zuurstofionen op gelijke afstand, de zg. octaëderholte, en bij de 
andere, de tetraëdèrholte, ziet men vier zuurstofionen het mid
delpunt van de holte op gelijke afstand omringen. In de elemen
taircel van de spinelstructuur worden acht tetraëder- en zestien 
octaëderholten door kationen bezet van zodanige waardigheid dat 
deze 24 ionen 64 positieve elementairladingen opleveren om de 
lading van de 32 zuurstofionen te kunnen compenseren. 
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In Fe304 komen twee Fe3+ en één Fe2+ per mol voor, per ele
mentaircel dus 16 ferri en 8 ferro ionen. Wij kunnen het uitzon
derlijk goede geleidingsvermogen van Fe 304 verklaren indien wij 
aannemen dat 8 ferri-ionen in tetraëderholten en dat de overige 8 
met de 8 ferroionen over de octaëderplaatsen verdeeld zijn. In dit 
geval komen dus op kristallografisch gelijkwaardige plaatsen in 
zeer gunstige hoeveelheid ionen van hetzelfde element in verschiJ
lende waardigheid voor. Symbolisch geven we dit aan 
Fe3+[Fe3+ Fe2+ jo4. (Dat de elementaircel in werkelijkheid 8 x zo 
groot is, is alleen van kristallografische interesse.) 

Na het voorgaande zal het duidelijk zijn dat we van deze stof een 
isolator zullen kunnen maken, nl. door vervanging van het ferro
ion door een ander tweewaardig ion. Wij zullen hier graag een ion 
voor nemen dat ongeveer dezelfde grootte heeft als het Fe2+ion 
om de kristalstructuur te behouden. Hiervoor in aanmerking ko
men Ni2+, Mn2+, CQ2+, zn2+, Cd2+, Mg2+ en andere ionen. In
derdaad zijn de stoffen die zo ontstaan, indien zij in de goede 
atmospheer verhit worden, isolatoren. Het Ni, Mn, Co en Mg 
ferriet zijn bovendien ferromagnetisch. Zn en Cd ferriet echter 
niet. Bij een röntgenanalytisch onderzoek bleek uit de intensiteiten 
van de diffractiepatronen dat in Zn en Cd ferriet deze ionen op de 
tetraëderplaatsen zitten; symbolis eh: Zn2+[ Fe3+Fe 3+ ]04, terwijl 
het waarschijnlijk gemaakt kon worden dat Ni Mn en Co op de 
octaëderplaatsen worden vastgehouden. Fe3+(Ni2+Fe3+]o4. Op 
deze wijze was dus inderdaad aan de eis, een magnetische isole
rende stof te maken, voldaan. 

Waren de electratechnici nu tevreden? Geenszins. Voor het 
gebruik van een magnetische stof is het van groot belang de mag
netische permeabiliteit. Deze grootheid vindt men als de helling 
van de lijn die de afhankelijkheid· van de magnetisatie en het mag
netiserende veld aangeeft. 

Deze grootheid is van verschillende factoren afuankelijk, bijv. 
het magnetiserende veld, de temperatuur en de frequentie. Bij de 
belangrijkste electratechnische toepassingen van deze materialen 
worden slechts zwakke magnetische velden aangewend, bij tem
peraturen welke niet veel hoger liggen dan ongeveer 60° à 700 C. 
De zg. beginpermeabiliteit moet hoog zijn. In het algemeen ziet 
men dat de permeabiliteit met verhoging van de temperatuur toe
neemt om dicht bij het Curiepunt, dat is de temperatuur waarbij 
de warmtebeweging de magnetische polarisatie opheft, een maxi
mum te bereiken. Gelukkig is er een methode gevonden om de 
Curietemperatuur sterk te verlagen. Men kan dit doen door meng
ferrieten te maken met het niet-ferromagnetische zink.ferriet. 
Enige getallen worden hier als voorbeeld gegeven. 

Fe [Ni Fe] T 585°C c 
ZnO.l Fe0.9 [Ni0.9Fel.J T 530°C c 
Zn0.3Feo. 7 [Nio.7Fe1.3] T 435°C c 
Zn0.5Fe0.5 [Ni0.5Fe1.5] T 295°C c 
zn0. 7Fe0.3 [Ni0.3Fel. 7] T 85°C c 
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Behalve door de ligging van het Curiepunt wordt de waarde van 
de beginpermeabiliteit bepaald door een aantal andere factoren 
zoals bijv. de dichtheid van het materiaal, spanning in het mate_. 
riaal enz. Onzuiverheden in de grondstoffen welke het optreden 
van insluitsels ten gevolge kunnen hebben, luchtgaatjes, of onoor
deelkundige afkoeling, kunnen de permeabiliteit zeer nadelig be
invloeden. 

Indien men op al deze factoren let, is het mogelijk een mate
riaal te maken met een hoge permeabiliteit en hoge electrische 
weerstand. Nadat de verliezen ten gevolge van de wervelstromen 
verwaarloosbaar klein geworden zijn, is gebleken dat er ook nog 
verliezen van andere aard zijn, die bij een bepaalde frequentie 
van het wisselveld sterk toenemen. Deze frequentie ligt lager 
naarmate de permeabiliteit hoger is. Het is dan ook in de praktijk 
niet mogelijk gebleken om met één bepaald materiaal te kunnen 
volstaan. Voor de verschillende toepassingen heeft men dan ook 
naar een zo goed mogelijk compromis moeten zoeken. Deze prak
tische materialen worden onder de naam F e  r r o x c u b e in de 
handel gebracht. 

Zijn deze nieuwe materialen nu in alle opzichten superieur aan 
de magnetische metaallegeringen? Dit is niet het geval, de mag
netische verzadigin� is in vergelijking 1pet bijv. weekijzer laag, 
slechts ongeveer 1 j 4 van deze waarde. Voor toepassingen waar 
men met grote inducties zou willen werken, dus bijv. in transfor
m.atoren, .welke energie moeten afgeven, is dit een ernstig be
zwaar. Men kan zich afvragen, of het toch niet mogelijk is om de 
ve rzadiding op te voeren. Men dient dus na te gaan in hoeverre 
men hier met een principiele grens te doen heeft. Het is de Fran
se onderzoeker L. Néel geweest, die de theorie heeft gegeven, 
waardoor wij de waarde van de magnetisatie bij een bepaalde 
ionenbezetting kunnen berekenen. 

Uit metingen aan paramagnetische stoffen, waarin dus weinig 
onderlinge wisselwerking bestaat, heeft men gevonden, dat men 
aan metaalionen een bepaald magnetisch moment mag toekennen 
dat meestal in een bepaalde eenheid, het Bohrse magneton, wordt 
uitgedrukt. Uit deze bekende grootheden zou mèn, indien al deze 
momenten bij lage temperatuur gelijk gericht konden worden, de 
verzadiging kunnen berekenen. De zo verkregen waarden zijn ech
ter veel hoger dan men experimenteel vindt. Néel heeft hiervoor 
de oplossing gevonden, door aan te nemen dat er een sterke wis
selwerking bestaat tussen de ionen op de octaëder- en op de te
traëderplaatsen, doch dat deze zo is, dat de magnetische momen
ten tegengesteld gericht staan en hun werking naar buiten, dus 
alleen als het verschil in magnetisch moment van de deelroosters 
merkbaar is. De wisselwerking tussen momenten in dezelfde kris
tallografische holten zou veel zwak�\:er zijn. 

E. W. Gorter heeft deze theorie experimenteel getoetst en be
vestigd. De berekende en gemeten waarden zijn in de tabel op blz. 
65 opgenon1.en. 

Uit de tabel zien we dat, behalve voor zinkferriet, de berekende 
waarden in overeenstemming zijn met de gevonden. Bij zinkferriet 
zijn de octaëderholten uitsluitend door Fe3+ ionen bezet. Als de 
onderlinge wisselwerking op de octaëderplaatsen zodanig is dat de 
dichter bij elkaar zijnde ferriionen met hun magnetisch moment 

64 



ionen in ionen in 
tetraëder- octaëder-

holten holten 

ferroferriet Fe3+ (Fe 2++Fe3+) 
mangaanferriet Fe3+ (Mn2++ Fe3+) 
nikkelferriet Fe3+ (Ni2++Fe3+) 
zinkferriet zn2+ (Fe3++Fe3+) 

Ms +Ms oct tetr 

(4+5) +5=14 

(5+5) +5=15 

(2+5)+5= 12 

(5+5) +0=10 

M -M 8oct 8tetr 

(4+5) -5=4 

(5+5) -5=5 

(2+5)-5=2 

(5+5) -0=10 

Ms 
exp 

4.2 

5,0 

2.3 

0 

1 

antiparallel zullen staan, dan zal de resultante die we uitwendig 
kunnen meten gelijk nul zijn De theorie dat de totale magnetisa
tie het verschil is van de bijdrage van de ionen op de tetraëder 
en van de ionen op de octaëderplaatsen is op zeer overtuigende en 
elegante wijze experimenteel door E. W Gorter gedemonstreerd. 
Indien wij de verzadiging van een ferromagnetische stof meten als 
functie van de temperatuur, dan zien we dat deze met stijgende 
temperatuur afneemt om bij het Curiepunt nul te worden. De wijze 
waarop dit verloopt, hangt samen met de onderlinge wisselwer
king van de magnetische momenten van de ionen. In een ferriet 
waarin Li, Cr en Fe als metaalionen voorkomen blijkt dat de mag
netisatie in de deelroosters op zeer verschillende wijze met de 
temperatuur afneemt. Aanvankelijk wint de magnetisatie van het 
octaëdrische deelrooster, doch deze neemt sneller af dan de mag
netisatie van het tetraëdrische rooster. Dit heeft ten gevolge dat 
bij een bepaalde temperatuur deze grootheden aan elkaar gelijk 
zijn. Bij nog hogere temperatuur wint het tetraëdrische gedeelte; 
de magnetisatie neemt dus weer toe om tenslotte bij het Curiepunt 
nul te worden. 

Dit kan men laten zien door een staafje van deze stof voor te 
magnetiseren, en draaibaar in een magneetveld op te hangen. Het 
staafje zal zich in het magneetveld instellen. Verwarmt men nu 
dan ziet n1.en dat het staafje zich op een bepaald moment omdraait. 
Dit bewijst dus dat bij verwarming de richting van de magnetisa
tie omdraait. Dit verschijnsel is alleen mogelijk als de magneti
saties van de deelroosters tegengesteld gericht zijn. 

Op basis van de spinelstructuur is het dus theoretisch niet mo 
gelijk een hoge verzadiging te bereiken. 

In toepassingen waarin een hoge verzadiging gewenst is, dus 
bijv. in transformatoren, welke een behoorlijk vermogen moeten 
afgeven, zal men bij niet te hoge""frequenties de voorkeur aan de 
gewone metallische materialen geven. Waar het nodig is hoge fre
quenties toe te passen zal men het bezwaar van de lagere verza
diging op de koop toe moeten nemen. 

Behalve deze zg. zacht magnetische materialen die zo goed 
mogelijk een wisselend magnetisch veld moeten kunnen volgen, 
bestaat er ook behoefte aan materialen die, éénmaal gemagneti 
seerd, deze magnetische polarisatie behouden. Deze materialen 
worden gebruikt om permanente magneten te maken, die van be
tekenis zijn in bijv. luidspreker.s, fietsdynamo' s, kleine electri
sche motoren enz. Een zeer bekend materiaal voor de vervaardi
ging van permanente magneten is een legering van Fe Ni Co en Al. 

In de tijd omstreeks '48- '49 ontstond er een grote schaarste aan 
Ni en Co door voorraadvorming om militaire redenen. Dit bracht 
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de fabricage van luidsprekermagnèten in gevaar. Het werd dus 
zeer gewenst uit te kijken naar een nieuw magnetisch materiaal 
dat deze strategisch belangrijke materialen niet zou bevatten. 
Door J. J. Went, G. W. Rathenau, E. W. Gorter enG. W. van Ooster
hout werd een geschikt materiaal gevonden in de verbinding die 
ontstaat indien men 1 mol BaO + 6 mol Fe203 met elkander op 
hoge temped.tuur samerisintert. Deze stof kristalliseert in het 
hexagonale stelsel. Deze kristallen worden in één bepaalde kris
talrichting gemakkelijk gemagnetiseerd. Om deze magnetisatie 
echter weer ongedaan te maken, moet men een groot magnetisch 
veld aanleggen. We kunnen dit verduidelijken met een figuur die 
aangeeft de afhankelijkheid van de magnetisatie met de veldsterkte 
van een magnetisch hard materiaal. 

4rti 

t 

--+H 

Magnetisatie 4 n: I als functie van het aangelegde veld. De pijltjes 
geven de richting aah in welke het veld doorlopen wordt. De lijn 
B geeft in het gebied waar gedemagnetiseerd wordt de magnetische 
inductie (B = 4rri + H) aan. De figuur is enigszins geschemati
seerd. In werkelijkheid komen Ben 4rtl nooit in één punt uit. 

In deze figuur zien we dat indien het materiaal eerst is gemag
netiseerd dat bij afname van het magnetiserende veld de magneti
sche polarisatie slechts weinig afneemt. 

Bij veld H = 0 houden we de remanente magnetisatie over. Om 
de magnetisatie op te heffen moeten we een tegenveld aanleggen. 
Het veld, waarbij de magnetisatie weer nul wordt, noemt men de 
coërcitiefkracht. Voor technische materialen is het belangrijk dat 
het punt, waarbij het product van de magnetische inductie en het 
bijbehorende tegenveld maximaal is, op een zo hoog mogelijke 
waarde ligt. 

Het zal duidelijk zijn dat de remanentie altijd wat kleiner zal 
zijn dan de verzadigingswaarde. Vergelijken we nu het BaFe12019' 
voortaan genoemd F e  r r o x d u r e, Înet de metaallegering welke 
aangeduid wordt met Ticonal G, dan blijkt dat ook dit oxydische 
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materiaal een lage verzadiging heeft, 4200 gauss tegen 1:)400 gauss 
voor het metaal. 

Dit ziet er dus voor het oxyde niet zo gunstig uit, te meer daar 
men in een normaal gesinterd materiaal waarin deze kristallen 
willekeurig door elkaar liggen als remanentie slechts de helft van 
de verzadigingamagnetisatie vindt. Een belangrijke verbetering 
zou zijn als men er in zou kunnen slagen een product te maken 
waarin de kristallen niet willekeurig verdeeld liggen maar gericht, 
zodat de voorkeursrichtingen van magnetisatie in een bepaalde 
richting komen te liggen. G. W. Rathenau, A. L. Stuyts enG. Weber 
ontwikkelden hiervoor een techniek. 

Hiertoe wordt BaC03 en Fez03 in de juiste verhouding voor 
verhit zodat de ferromagnetische verbinding BaFe12019 wordt 
gevormd. Dit product wordt intensief gemalen zodat zoveel mo
gelijk elk korreltje uit één kristal bestaat. Daarna wordt van dit 
poeder een suspensie in water gemaakt welke in een magneetveld 
wordt gebracht. De deeltjes kunnen zich nu in de vloeistof draaien 
zodat hun voorkeursrichting samenvalt met het veld. Vervolgens 
kan men terwijl het magneetveld aan blijft staan de vloeistof weg
persen. Op deze wijze krijgt men een koek waarin de kristalletjes 
gericht liggen. Na drogen wordt deze koek gesinterd. Hierbij doet 
zich het prettige feit voor dat bij dit sinterproces de textuur niet 
alleen behouden blijft doch zelfs nog verbetert. Hierdoor is het: 
mogelijk, voor gesinterd materiaal, een verzadigirtg te doen be
reiken die de waarde van die van een éénkristal benadert. 

Een belangrijk voordeel van Ferroxdure is dat de coërcitief
kracht zeer hoog kan zijn. Terwijl voor het genoemde Ticonal G 
deze waarde bij ongeveer 600 Oe ligt, kan deze voor Ferroxdure 
hoger dan 2000 Oe zijn. Door de bereidingswijze heeft men het in 
de hand deze coërcitiefkracht enigszins te regelen. 

Door op al deze factoren te letten, heeft men de (BH)max die 
dus voor permanent magnetisch.materiaal een kenmerkende qua
liteitseigenschap is, op kunnen voeren tot 3,4xl06 gauss Oe. Hier
door is dit materiaal vergelijkbaar geworden met het Ticonal G 
dat een (BH)max = 5, 7xl06 gauss Oe bezit. 

Voor bepaalde toepassingen schept h,et Ferroxdure echter mo
gelijkheden welke de metallische stoffen niet opbrengen. Doordat 
ook deze stof een isolator is kan hij worden toegepast op plaatsen 
waar een hoogfrequent veld heerst. De hoge coërcitiefkracht maakt 
het mogelijk op korte afstand Noord- en Zuidpolen naast elkaar in 
het materiaal te magnetiseren. In alle toepassingen waar het on
derworpen wordt aan sterke demagnetiserende velden is Ferrox
dure het aangewezen materiaal. 
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KANSREKENING 

door 

Prof. Dr 0. Bottema 

Het bestuur van 11Diligentia 11 heeft goed gevonden dat hier een 
causerie gehouden wordt over enige begrippen der elementaire 
waarschijnlijkheidsrekening. Hoewel het 11toeval" bij deze uitno
diging een grote plaats heeft ingenomen doet zich de merkwaar
digheid voor dat het jaar 1954 enigermate het recht toekomt aan 
het ontstaan der kansrekening aandacht te zien wijden: wij kunnen 
namelijk in dit jaar met een overigens voor dergelijke feiten wei
nig voorkomende nauwkeurigheid van een derde -eeuwfeest spre
ken. Beschouwingen over toeval moeten welhaast zo oud zijn als 
de cultuur, reeds vroeg heeft men beslissingen getroffen op grond 
van het door de teerling te werpen lot. Maar het bewuste gebruik 
hierbij van wiskundige beschouwingen dateert uit het midden der 
zeventiende eeuw. De waarschijnlijkheidsrekening dankt haar ge
boorte aan de ontmoeting van twee zeer tegengestelde figuren, 
waarvan de een misschien een losbol moet worden genoemd, een 
11homme du monde", een (overigens intelligente) speler, terwijl 
de ander een der grootste geesten is uit de cultuurgeschiedenis 
van Frankrijk en van de wereld. De Chevalier DE MÉRÉ , door 
directe ervaring in het bezit van veel gegevens over uitslagen van 
dobbelspelen, wendde zich om opheldering over hem onduidelijke 
wetmatigheden tot niemand minder dan Blaise PASCAL, filosoof, 
theoloog en literator, maar ook wis- en natuurkundige. Uit Pas
cal's belangstelling voor de gegeven problemen, zoals die blijkt 
uit zijn correspondentie met Fermat in 1654, is de waarschijn
lijkheidsrekening voortgekomen. 

Enige vraagstukken uit de vroegste historie dezer wetenschap 
kunnen oc:k thans nog als een inleiding dienen. Een der spelen van 
de Méré verliep als volgt. A werpt met twee dobbelstenen zolang 
tot hij dubbel zes heeft gegooid. Geschiedt dat in hoogstens n wor
pen dan wint hij de inzet. Voor welke waarde van n krijgt men een 
11 eerlijk" spel, dus met gelijke winstkansen voor A en voor zijn 
tegenstander? 

De kans om met één dobbelsteen zes ogen te gooien is blijkbaar 
i, als men onder kans verstaat de verhouding tussen het aantal 
gunstige en het aantal mogelijke uitkomsten. Over deze definitie 
zou overigens nog veel te zeggen zijn, omdat zij berust op de 
praemisse van de onderlinge gelijkwaardigheid der mogelijkheden. 
De kans om in twee worpen minstens eenmaal een zes te werpen . d · d l' 'k t · t I + I I I + 5 I + 5 I _ 11 / 1 f l 1s ten u1 e lJ s e n1e 6 6, maar 6. 6 6. 6 6. 6 -36 ..._ 3, o sne -
ler geredeneerd door beschouwing der complementaire kans (om 
geen zes te gooien): 1 - t·i = ��. Bij werpen,met meer dobbelste
nen speelt de gelijkwaardigheid der ·gevallen reeds een rol. Met 
Lezing gehouden voor de leden van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
onder de zinspreuk .,Diligentia", op 10 December 1954. 
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twee stenen zijn 11 uitkomsten mogelijk, maar zij zijn onderling 
van verschillende kans: de uitslag 5 kan ontstaan uit 1+4, 2+3, 
3+2 en 4+1, de uitslag 12 alleen uit 6+6, 

De kans op dubbelzes is bij één worp ten duidelijkste }6, en bij 
n worpen, analoog met boven, 1 - (��)n. Bij een eerlijk spel moet 
deze kans gelijk -} zijn, men krijgt dus (�!)n = ·L waaruit volgt dat 
n ligt tussen 24 en 25, in overeenstemming met de Méré' s erva
ringen. 

Een tweede probleem waarbij zijn 11theorie" in tegenspraak was 
met het experiment, deed zich voor bij het passedix dat met drie 
dobbelstenen wordt gespeeld, De uitslag 11 kan ontstaan bij de 
combinaties 641, 632, 551, 542, 533, 443, de uitslag 12 bij 651, 
642, 633, 552, 543, 444. Beide malen schijnen er 6 mogelijkheden. 
Maar de redenering is oppervlakkig: de combinatie 641 groeit 
zelf uit tot 6 mogelijkheden: 641, 614, 461, 416, 146, 164, een 
combinatie als 551 echter slechts tot drie: 551, 515, 155. Het re
sultaat is dat er 27 mogelijkheden zijn om 11 ogen, 25 om 12 ogen 
te gooien en in overeenstemming daarmee was de Méré' s ervaring 
dat hij vaker 11 wierp dan 12. 

Onjuiste antwoorden op kansvragen berusten dikwijls op ver
waarlozing van de eis van de gelijkwaardigheid van gevallen. Een 
triviaal door ieder doorzien voorbeeld is: de kans om uit een zak 
met 1 witte en 99 zwarte ballen de witte te hebben is f, want er 
zijn twee mogelijkheden: wit en zwart. Maar de vergissing kan 
veel dieper liggen. Een bekend, geraffineerd en geestig voorbeeld 
is het volgende probleem van Bertrand, die in de tweede helft der 
19e eeuw een beroemd leerboek der waarschijnlijkheidsrekening 
schreef. Men heeft drie gelijke kastjes, elk met twee laatjes, en 
in elk laatje een geldstuk; twee gouden in één kastje, een gouden 
en een zilveren in het tweede (11 gemengde") kastje, twee zilveren 
in het overige. Alle laatjes zijn gesloten. Men kiest een kastje 
uit en vraagt naar de kans dat dit het gemengde is. Het ántwoord 
is uiteraard: i· Men opent één der laatjes en ziet een goudstuk 
liggen. Hoe groot is na deze verruiming van kennis de kans ge
worden? Omdat één mogelijkheid (twee zilverstukken) is wegge
vallen luidt het oppervlakkige antwoord: T. Bij nader inzien is 
dit onjuist; wel zijn er twee mogelijkheden, maar zij zijn niet ge
lijkwaardig: de kans op het gouden kastje ïs tweemaal zo groot als 
die op het gemengde en de gevraagde kans is dus f gebleven. Ook 
psychologisch is dit volkomen aanvaardbaar: een bij de uiteinde
lijke uitslag geïnteresseerde zal naar de inhoud van het geopende 
laatje niet nieuwsgierig zijn. 

In de eerste eeuw na het begin der waarschijnlijkheidsrekening 
maar ook daarna hebben velen zich met het berekenen van kansen 
bij allerlei gelukspelen bezig gehouden. Bij de meer elementaire 
vragen speelt de combiaatoriek een belangrijke rol: zij geeft al
gemene formules voor aantallen van rangschikkings- en verde
lingsmogelijkheden. 

Behalve het begrip 11kans" is een andere grootheid in de kans
rekening van betekenis, nl. het 11gemiddelde", ook wel geheten de 
wiskundige verwachting ( 11espérance mathématique"). Als de uit
slag van een van het toeval afhankelijke gebeurtenis door een ge
tal kan worden aangeduid, dan verstaat men onder 11gemiddelde" 
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het product van kans en uitslag of als er meer uitkomsten moge
lijk zijn: de som van dergelijke producten. De gemiddelde uitslag 
bij een worp met één dobbelsteen is dus t(l + 2 + . . -. 6) = 3t, 
met twee dobbelstenen {6(2 + 2. 3 + .. . ) = 7. Bij een loterij van 
100 loten met één prijs van 50 gulden en 3 prijzen van 10 gulden 
is het gemiddelde 1�0. 50 + 3. 1�0. 10 = 0, 8 gulden, dat is dus ook de 
theoretische waarde van het lot. Merkwaardig zijn tot op onze 
dagen discussies over elementaire vraagstukken van deze aard. 
Wij geven een enkel voorbeeld. Een loterij van 1000 loten heeft 
twee prijzen: 100 gulden en 25 gulden. Men beschouwt de volgen
de trekkingsprocédé's: 1) eerst wordt de hoofdprijs getrokken en 
dan de premie; 2) eerst de premie en dan de hoofdprijs; 3) na de 
eerste trekking wordt het getrokken nummer opnieuw in de trom
mel gedaan. Welke is voor de eigenaar van het lot het voordeligst, 
m. a.w. wanneer is de gemiddelde opbrengst G het grootst? Op
pervlakltige redenering geeft G1 = 10 100• 100 + 9�9. 25, G2 = 10100. 25 + 

9�9• 100, G3 = 10100.100 + 1�00• 25, waaruit zou volgen G2 > G1 > G3 . 

Natuurlijk zijn de beide eerste uitkomsten onjuist. Wordt het eer
ste procédé gevolgd dan is inderdaad de kans op de hoofdprijs 10100 
maar naar de premie dingt men alleen mee als men de hoofdprijs 
niet heeft getrokken. De kans op dit laatste is �:g0, die op een pre
mie is dus fggo. 9�9 = 1�00. Onafhankelijk van de trekkingstechniek is 
dus de gemiddelde opbrengst van het lot 1�00(100 + 25), dat is de 
som van de prijzen gedeeld door het aantal loten. Een verwante 
vraag, mij onlangs gesteld, is de volgende. Er worden geregeld 
loterijen met 10.000 nummers gehouden en met een prijs van hon
derdduizend gulden. Iemand wil 10 loten kopen; wat is beter; 10 
loten van één loterij dan wel één lot van elk der 10 loterijen. De 
vraagsteller koos voor het laatste omdat hij zodoende kans had 
millionnair te worden, wat bij de andere speelwijze onmogelijk is. 
Het is duidelijk dat het gemiddelde in beide gevallen even hoog is, 
nl. 100 gulden, wat ook de eerlijke prijs zal moeten zijn voor 10 
loten, Bij de eerste speelwijze kan alleen 100. 000 gulden worden 
getrokken, de kans daarop is 1/1000. Bij de tweede speelwijze is 
de kans op 100.000 gulden iets �leiner, nl. 1�00' (f�gg0)�, er is kans 
op 200. 000 gulden, nl. 45 ·<9999l 10, die op 300. 000 gulden is 120. (9999)7 • ' .( 10000) .1 

f d .<1 0 • 10 enz., d1e op 1 mlllloen rs ·<10000)1o. Of men de een o an ere 
spe�lwijze volgt komt dus wiskundig op hetzelfde neer. Het is een 
kwestie van karakter of men kleine !{ansen op grote bedragen kiest 
of omgekeerd (of in het geheel niet speelt). 

Wij geven enige kansrekenkundige beschouwingen over bezet
tingsproblemen, waarop enige jaren geleden VON MISES opnieuw 
de aandacht heeft gevestigd. Men heeft n plaatsen en k figuren, 
die op die plaatsen volgens het toeval worden gezet, met dien ver
stande, dat op een plaats meer dan één figuur mag worden gezet. 
k mag �leiner, gelijk of gro

.
ter dan n zij�. Elke P.laats is tenslotte 

s-voud1g bezet; staat er mets op dan 1s s geliJk aan nul. Geen 
plaats kan uiteraard meer dan k-voudig bezet zijn. Gevraagd wordt 
het gemiddelde aantal s -voudig bezette plaatsen. 

Zijn er 10 plaatsen en 6 figuren, dan is de kans dat de eerste 
plaats onbezet is ( -fo) �; het gemiddelde aantal lege plaatsen is dus 
10. (fo-)'6. De kans dat de eerste plaats bezet is door de eerste fi
guur en door geen andere is /o( fö) 5; de kans dat de eerste plaats 
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enkelvoud�g is bezet bedraagt dus 6. fa( la) 5; het gemiddelde aantal 
enkelvoud1g bezette plaatsen is daarom 10. 6. L. (L) 5. De kans dat . 10 10 
de eerste plaats bezet 1s door twee aangewezen figuren en door 
geen andere is (/o) 2• (fo) 4. Men kan op H- manieren twee figuren 
kiezen; de kans dat de eerste plaats tweevoudig bezet is, bedraagt 
dus �:�·(fa) 2. (fo) 4 en het gemiddelde aantal tweevoudig bezette 
plaatsen is 10 maal zo groot. Algemeen vindt men het gemiddelde 
aantal s-voudig bezette plaatsen: 

G( k ) = 
k(k-1) ... (k-s+1) 

(.!_)
s 

(1 _ .!_)k-s n, 's n. 1. 2. 3 ... s 
· 

n 
· · 

n 
· 

In navolging van Van Mises nemen wij n = 365; de formule geeft 
dan het gemiddelde aantal dagen waarop van k personen er tegelijk 
s jarig zijn. Kiest men s = 2, dan kan men vragen naar de waarde 
van k waarvoor het gemiddelde 1 is, of wel men kan oplossen de 
vergelijking G(365, k, 2) = 1. Het antwoord is ongeveer 30, zodat 
wij tot de op het eerste gezicht nauwelijks geloofwaardige conclu
sie komen, dat in een willekeurige groep van 30 personen er ge
middeld twee op dezelfde dag jarig zijn. De theorie wordt overi
gens door het experiment bevestigd. Onder de eerste zes groepen 
van dertig alfabetisch gerangschikte ingeschrevenen aan de Tech
nische Hogeschool kwam het respectievelijk 0, 1, 2, 3, 1, 1 maal 
voor dat twee geboortedata samenvielen. Van de 149 leden van een 
bepaalde vereniging werden de geboortedata onderzocht en het 
aantal dagen van het jaar bepaald, waarop nul, één, twee enz. le
den verjaarden. Onder deze gegevens wordt hier de theoretische 
waarde vermeld, nl. G(365, 149, s): 

s=O 1 2 3 4 
werkelijk 238 110 13 3 1 
theorie 241,8 99,7 20,4 2, 8 0,3 

De overeenstemming is redelijk. Opgemerkt worde dat beide cij
ferreeksen uiteraard voldoen aan twee relaties: hun som is 365 en 
de som der met s vermenigvuldigde getallen is 149. 

Het is een daad van eenvoudige hoffelijkheid om ook aan de ver
eniging Diligentia een getallenvoorbeeld te ontlenen. Om techni
sche redenen hebben wij ons beperkt tot de nieuwe leden van het 
jaar 1954 voor zover zij in Den Haag wonen. Hun aantal is 96 en 
als wij hen verdelen in drie groepen van 32 dan blijken daarin 
resp. 1, o en 1 samenvallende verjaardagen voor te komen. In de 
gehele groep komt het 9 maal voor dat twee geboortedata samen
vallen, wat in goede overeenstemming is met het feit dat 
G(365, 96, 2) = 9, 7. 

Vraagstukken als deze vertonen verwantschap met het aloude 
probleem der r e n c o n t r e s: een volmaakt domme bediende doet 
n brieven elk in een van n enveloppen ;  hoe groot is de kans K(n, s) 
dat s = 0, 1, ... brieven .ln de goede omslag terecht komen? Of al
gemeen: men rangschikt n voorwerpen op twee verschillende ma
nieren: hoe groot is het aantal coincidenties, d.w.z. het aantal 
dat bij beide rangschikkingen op dezelfde plaats komt? Berekening 

d 0 I I . I I M k  di '  leert atK{n, )  =1.2 -ï":2:3'+�··· + �,2 • • •  n '  er 
.. waar g 1s 

het gedrag van deze functie voor grote waarde van n; ZlJ nadert tot 
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� = 0. 368, waarin e het grondtal is van het stelsel der natuurlijke 
logaritmen. 

Een beroemd vraagstuk uit de geschiedenis der waarschijnlijk
heidsrekening is het zogenaamde probleem van Sint-Petersburg, in 
1730 gesteld door Daniel Bernoulli. A werpt een geldstuk zo lang 
tot kruis boven komt; gelukt dit na 1 worp dan is de uitkering 1 
gulden, na 2 worpen 2 gulden, na 3 worpen 4 gulden, na n worpen 
2n -1 gulden. Hoeveel zal A moeten inzetten opdat het ten opzïchte 
van de tegenspeler B een eerlijk spel zij? Uiteraard is de wiskun
dige verwachting van A: 

1 1 1 1 4 1 1 1 
2· + 4· 2 + 8· + . • .  = 2 + 2 + 2 + . • •  

en de som van deze oneindige reeks groeit boven alle grenzen uit. 
Het paradoxale antwoord is dus dat A met geen eindig bedrag het 
recht om het spel te spelen zou kunnen verkrijgen. Het probleem 
heeft aanleiding gegeven tot vele en velerlei beschouwingen van 
mathematische, economische en morele aard. 

In het vorige werd als kans gedefinieerd de verhouding tussen 
het eindige aantal gunstige en het eindige totale aantal mogelijk
heden. In de 18e eeuw is de studie begonnen van de zogenaamde 
meetkundige waarschijnlijkheden waarbij het aantal mogelijkheden 
oneindig groot is. Er worden daarbij nieuwe moeilijkheden ont
moet, de definitie der gelijkwaardigheid vraagt nauwkeurig aan
dacht en het antwoord wordt bepaald door de wijze waarop men de 
soms onvolledig gestelde vraag wenst op te vatten. Het klassieke 
voorbeeld der problemen van meetkundige waarschijnlijkheid is 
het naaldprobleem van BUFFON. Op een horizontaal vlak zijn op 
gelijke afstanden d evenwijdige lijnen getrokken. Men laat op het 
vlak een naald vallen ter lengte L <- d. Hoe groot is de kans k dat 
de naald op een streep komt te liggen? Het vraagstuk wordt nader 
gepreciseerd door de aanname, dat voor het midden van de naald 
alle punten van het vlak met evengrote kans in aanmerking komen, 
terwijl voor de oriëntatie van de naald alle windrichtingen gelijk
waardig zijn. Van het vraagstuk dat natuurlijkerwijze zijn oplos
sing vindt met behulp van integraalrekening, kan ook een elemen
taire behandeling worden gegeven afkomstig van Barbier, door een 
beschouwing van het gemiddelde aantal g van getroffen strepen. 
Men bewijst daartoe allereerst dat g niet verandert als men L in 
stukken knipt en deze afzonderlijk laat vallen, dan wel de naald 
knikt tot een gebroken lijn, of buigt in willekeurige vorm. Dit ver
der aangenomen zijnde buigt men de naald tot een cirkel, waarvan 
dus de straal R = L/ 2n bedraagt. Laat men dit ringetje vallen, dan 
zal het een streep (en wel steeds tweemaal) treffen als het mid
delpunt dichter dan R bij een streep ligt. De kans tot treffen is 
dus �R en dus g = 2. �R = ; .Daar bij de rechte naald steeds hoogstens 
één snijpunt voorkomt, is k = ::, wat met het antwoord van Buffon 
pvereenstemt. Door veel naalden te werpen kan men het getal n 

Jangs statistische weg benaderen. 
Problemen van meetkundige waarschijnlijkheid kunnen dikwijls 

met meetkundige afbeeldingen worden opgelost. Zij een lijnstuk l 
gegeven; het wordt op willekeurige wijze in drieën gedeeld; hoe 
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groot is de kans dat men met de drie stukken als ztjden een d:rie
hoek kan maken. Voor de oplossing beeldt men elke driedeling af 
op een punt P binnen een gelijkzijdige driehoek ABC, waarvan de 
hoogtelijn l is. Volgens een bekende stelling uit de planimetrie is 
de som der afstanden p, q, r van P tot de zijden van ABC gelijk 
aan l (figuur 1). De deling in drieën correspondeert dus met het 
werpen van P binnen de beelddriehoek. Uit de stukken p, q en r is 
alleen dan een driehoek te maken als p+q > r, q+r > p, r+p > q, 
dus p, q en r moeten elk kleiner zijn dan de halve hoogtelijn, 
m.a.w. Pligt binnen driehoek A'B'C. De kans hierop is blijkbaar f. 

Wij besluiten met een voorbeeld uit de mathematische recrea
tie. A en B spreken af tussen 19. 00 en 20, 00 uur op een bepaald 
punt te komen en gedurende een kwartier op elkaar te wachten. 
Hoe groot is de kans dat zij elkaar ontmoeten? In de grafiek (fi
guur 2) stelle P1 het uur van A's komst voor en P2 dat van B. 
Het punt P kan dan als een beeld van het gehele voorval worden 
beschouwd. Als P 1 P de diagonaal OC in Q snijdt, dan is P 1 Q=OP 1, 
zodat PQ aangeeft het tijdverschil tussen de komst van A en van 
B. Is dit kleiner dan 0, 25 dan heeft de ontmoeting plaats. P ligt 
dus gunstig als zijn verticaal gemeten afstand tot AC kleiner dan 
0, 25 is, dus als P ligt binnen de getekende strook. De oppervlakte 
daarvan is blijkbaar 1 - 2.�-(t)2 = i6; dit getal geeft dus de kans 
aan dat het rendez-vous gelukt. 

B 
c 

A 

Figuur 1 

74 

t='-:...:o.:...:.o:...:o _____ ---r_-.."c 

19.00 

/ 

/ 
/ 

/ / 

/ / / 0 
I / 
I/ .V 

/i 
/ I 

--
-/�-- -tP 
/ I 

/ I 
// I 

/ I 
� !1.0.00 

Figuur 2 

A 



OPTISCHE PROEVEN MET CM-GOLVEN 

door 

Dr J. C. van den Bosch 

I n l e i d i n g  

In 1885 wekte Hertz voor het eerst kunstmatig electramagneti
sche golven op. Hij gebruikte hiervoor een inductieklos, waarvan 
de uiteinden van de secundaire spoel verbonden waren aan twee 
bollen met vrij grote capaciteit. Zijn deze tot een bepaalde span
ning geladen, dan zal een vonk tussen dè bollen overspringen en 
het geheel zal als zender gaan werken. De frequentie van de kring 
wordt bepaald door de capaciteit en de zelfinductie. In het geval 
van de Hertz -oscillator zijn deze nog klein, zodat de frequentie 
groot en de golflengte klein is. Met deze oscillator werden dan 
ook golven opgewekt met een golflengte van enige dm. De trillin
gen, die hierbij optreden, zijn sterk gedempt. Omstreeks 1896 

is de Hertz -zender verbeterd door Marconi, die de capaciteit en 
de zelfinductie van de kring vergrootte, waardoor golven met veel 
groter golflengte werden opgewekt. Daar het de bedoeling was, 
deze golven te gebruiken voor draadloos contact over grote af
standen, was deze verbetering van veel belang, daar electramag
netische golven van groter golflengte meer draagwijdte hebben en 
minder geabsorbeerd worden door de aarde dan electramagneti
sche golven van kleiner golflengte. Waren deze golven nog ge
dempt, later maakte de uitvinding van de radiobuis het mogelijk 
ook ongedempte golven op te wekken. 

Het werk van Hertz is in zoverre ook belangrijk, omdat met de 
He:rtz -zender reeds werd aangetoond, dat electramagnetische 
golven de zelfde wetten volgen als lichtstralen. Anderzijds werd 
door de ontdekking van de invloed van een magnetisch veld op de 
door een lichtbron uitgezonden straling door Zeeman in 1896 aan
getoond, dat licht een electramagnetisch golfverschijnsel is, zodat 
een atoom, dat licht uitzendt, beschouwd kan worden als een stra
lende d:i.pool, analoog aan die van de Hertz-oscillator. 

Dan moet dus aangetoond kunnen worden, dat alle wetten van 
reflectie, absorptie, breking, interferentie, polarisatie en bui
ging, die gelden voor licht (dus voor electramagnetische golven 
van enkele duizenden Ä -eenheden golflengte) ook gelden voor 
electramagnetische golven, uitgezonden door een Hertz-zender. 
Ten einde deze verschijnselen echter te kunnen demonstreren, 
heeft men optische instrumenten nodig, zoals lenzen, spiegels 
e.d. , waarvan de afmetingen groot zijn t.o.v. de golflengte, het
geen moeilijk te verwezenlijken is in het geval van een golflengte 
van enige dm, zodat het voor dit doel wenselijk is, oscillatoren 
ter beschikking te hebben, die electramagnetische golven geven 
met een golflengte van enige mm of cm. Hoewel met triodebuizen 
niet-gedempte trillingen verkregen l):unnen worden, bleek het niet 
mogelijk te zijn, hiermee, wat de golflengte betreft, omlaag te 
gaan tot enige cm. 
Lezing gehouden voor de leden van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 

75 onder de zinspreuk 11Diligentia", op 7 Januari 1955. 



Reeds voor de tweede wereldoorlog is door de gebroeders Va
rian een buis geconstrueerd voor de opwekking van cm-golven, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de looptijd van de electronen 
tussen· .kathode en anode. De voornaamste delen van de buis wor
den gevormd door twee trilholten, die op de juiste wijze gekop
peld moeten worden. Een belangrijke verbetering is het reflectie
klystron, waarin één trilholte de dienst doet van de twee trilhol
ten. Deze zendbuizen zijn in het bijzonder ten behoeve van de 
radarafdelingen van leger, marine en luchtmacht verder ontwikkeld 
in de jaren 1940 tot 1945, waardoor daarna de wetenschap ruim 
gebruik heeft kunnen maken van de ervaring in die tijd opgedaan. 
De constructie .van deze klystrons voor zeer korte golven, zelfs 
tot 4 à 5 mm, levert thans geen bijzondere moeilijkheden meer 
op, terwijl ook de detectiemethoden voor cm-golven ver ontwik
keld zijn. 

In het volgende zullen methoden worden besproken voor demon
straties van optische proeven met behulp van electramagnetische 
golven van 3 cm golflengte, opgewekt door een klystron. Een kly
stron geeft vrijwel monochromatische straling, hetgeen een be
langrijk voordeel is t.o.v. de straling, uitgezonden door optische 
lichtbronnen. 

In het algemeen leveren proeven over interferentie, buiging en 
polarisatie met licht grote experimentele moeilijkheden, in het 
bijzonder, wanneer deze klassikaal vertoond moeten worden. Veel 
eenvoudiger wordt deze opgave, wanneer men straling kan ge
bruiken met een golflengte van enige centimeters. Bovendien komt 
hiermee het gelijke karakter van electramagnetische golven ener
zijds en lichtgolven anderzijds zo buitengewoon fraai tot uiting. 

D e  z·e n d e r  

Voor de opwekking van cm-golven wordt gebruikt een reflectie
klystron 723 A/B voor golven van 3. 2 cm (9200 Me/sec. ).(fig. 1). 
Deze bestaat uit een kathode met gloeidraad, een trilholte en een 
reflectorplaat, die respectievelijk op spanningen gebracht worden 
van -300 V (voor versnelling van de electronen tussen kathode en 
trilholte), 0 V en gemiddeld -40 0 V, terwijl de laatste gevarieerd 
kan worden van -30 0 V tot -500 V. De spanning van de reflector
plaat wordt bovendien gemoduleerd met een sinusvormige wissel
spanriillg, die een frequentie heeft van ongeveer 400 c/ sec, welke 
frequentie in het hoorbare gebied ligt. De electramagnetische 
energie, opgewekt in de trilholte, wordt via een coaxiale leiding 
naar buiten gevoerd. Deze coaxiale leiding eindigt als een antenne 
in een golfpijp, via welke de straling verder wordt gericht. De 
golflengte in de vrije ruimte in lucht is 3. 2 cm, en kan worden 
gevarieerd van 3. 0-3.4 cm. De frequentie varieert dan van 10000 
Me/ sec - 8820 Me/ sec. Het vermogen van de zender bedraagt on
geveer 20 mW. 

D e  o n t v a n g e r  

Voor de detectie van de straling wordt gebruikt een kristalde-
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Figuur 1. Doorsnede en schema van een klystron 

teetor. Deze heeft de eigenschap, de stroom in de ene richting in 
veel sterkere mate door te laten dan in de andere richting. Valt 
de hoogfrequente straling op de detector, dan ontstaat een gelijk
spanning over het kristal en wel zoveel maal per- seconde, als de 
frequentie van de modulatiespanning van de reflector bedraagt. 
Het verkregen signaal wordt versterkt en toegevoerd aan een luid
spreker, waardoor het hoorbaar wordt gemaakt, zodat het tege
lijkertijd waarneembaar is voor vele toehoorders. 

V o o r t p l a n t i n g v a n d e g o 1 v e n d o o r g o l f p ij p e n 

Rechthoekige golfpijpen met afmetingen 1" x i" worden gebruikt 
om de 3 cm-golven te richten. Via een hoorn, gekoppeld aan de 
golfpijp, en voorzien van een platbolle lens van paraffine, wordt 
de straling in de vrije ruimte gebracht. Tussen klystron en hoorn 
is een variabele verzwakker geplaatst� die dient om het uitgezon
den vermogen te regelen en o.m te voorkomen, dat teruggekaatste 
golven weer in de trilholte van het klystron terecht komen. Alleen 
golven met een golflengtea kleiner dan twee maal de grootste af
meting van de golfpijp, kunnen zich daarin voortplanten. De golf
lengte van de straling. die zich juist niet meer in de pijp kan 
voortplanten, noemt men de grensgolflengte (Àc)· Tussen Àg, de 
golflengte in de pijp, À ,  de golflengte in de vrije ruimte en Àc, 
bestaat de volgende betrekking 

1 2 1 2 1 2 
<x) = <-x-a)+ <Àg) 

In de onderstaande gevallen wordt steeds gebruik gemaakt van de 
TEo 1 trillingswijze in de golfpijp, waarbij À c gelijk is aan twee 
maal de grootste afmeting van de pijp. Steeds is daarbij de elec
trische vector evenwijdig aan het kortste zijvlak van de pijp, welke 
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Fig. 2. De zender met plaatspanningsapparaat en 
de toongenerator voor de modulatiespan
ning, benevens de hoorn met lens. 
De kristaldetector met versterker en luid
spreker. Verschillende stukken golfpijp. 

Fig. 3. Reflectie aan vlakke platen, rechts zender 
met lens, links de ontvanger, 



Fig. 4. Zender, prisma's en lens van paraffine. 

Fig. 5. Zoneplaat en de platen voor de proef van 
Young. 
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richting dus samen valt met de polarisatierichting van de straling. 
Door middel van een rechthoekig omgebogen stuk golfpijp kan de 
straling 90° van richting veranderd worden, met behoud van de 
polarisatierichting, terwijl met behoud van de voortplantingsrich
ting de polarisatierichting over een hoek van 90° gedraaid wordt 
door een stuk golfpijp, dat over een hoek van 90° getordeerd is. 

Figuur 2 geeft een beeld van de verschillende onderdelen, 

Tran s m i s s i e, t e r u g k a a t s i n g  e n  p o l a r i s a t i e  

Door stoffen als hout en glas worden electromagnetische golven 
geabsorbeerd en gedeeltelijk teruggekaatst. Een glazen plaat bijv. 
kan dienen als halfdoorlatende plaat. Omwikkelt men een houten 
plaat met dun koperdraad evenwijdig aan de polarisatierichting 
van de straling, en is de onderlinge afstand tussen de draden bijv. 
12. 5 mm, dan werkt deze plaat eveneens als een halfdoorlatende 
plaat. Is de onderlinge afstand daarentegen ongeveer 3 mm, dan 
zal de plaat totaal reflecterend werken, indien weer de polarisa
tierichting samenvalt met de richting van de koperdraden. 

Met zo'n halfdoorlatende plaat wordt eveneens gedemonstreerd, 
dat de straling rechtlijnig gepolariseerd is. Indien nl. de koper
draden een hoek van 90° maken met de polarisatierichting, dan 
wordt een maximale. hoeveelheid energie doorgelaten. Zijn beide 
richtingen gelijk, dan wordt geen energie doorgelaten, terwijl bij 
tussengelegen standen een gedeelte van de energie wordt doorge
laten, 

Dat hout, glas en metaal cm-golven reflecteren volgens de wet: 
hoek van inval = hoek van terugkaatsing, wordt gedemonstreerd, 
door de straling scheef op een plaat van het bewuste materiaal te 
laten vallen, en de teruggekaatste bundel te detecteren. Met be
hulp van een rechthoekig omgebogen metalen plaat kan men de 
voortplantingarichting van de stralen 180° veranderen, hetgeen 
vergeleken kan worden met de werking van een omkeerprisma in 
de optiek. 

Een holle parabolische spiegel van aluminium brengt de stralen 
scherp in één punt samen, in welk punt de kristaldetector wordt 
geplaatst, om de straling te detecteren. Figuur 3 toont de opstel
ling voor de reflectie aan vlakke platen, terwijl in figuur 5 o. a. de 
holle spiegel met detector zichtbaar is. 

Br e kin g 

De breking van cm-golven kan gedemonstreerd worden met 
prisma's en lenzen, vervaardigd van paraffine (n = 1. 50). Met 
een 60<: prisma laten we minimum deviatie zien, door het prisma 
draaibaar op te stellen, terwijl met een rechthoekig prisma met 
hoeken van 45° totale reflectie gedemonstreerd wordt. De grens
hoek is 42°. De werking van het laatste prisma is analoog aan die 
van een totaal reflecterend prisma of een omkeerprisma in de op
tiek . 

Een dubbelbolle lens, gegoten van paraffine, convergeert de 
golven in een scherp focus. De diameter van de lens is ongeveer 
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45 cm, de kromtestraal van beide oppervlakken is 25 cm, Figuur 
4 toont de prisma's en de lens van paraffine. 

I n t e r f e r e n t i e  

Staande golven worden verkregen, door de straling te laten te
rugkaatsen tegen een vlakke metalen plaat, die loodrecht op de 
voortplantingarichting is opgesteld. Tussen deze plaat en de zen
der ontstaan dan staande golven. Met een verticaal geplaatste 
kristaldetector. waarvan de afmetingen klein zijn t. o. v. de golf
lengte, toont men het bestaan van knopen en buiken zeer duidelijk 
aan, Uit de afstand tussen de minima of tussen de maxima is ge
makkelijk en nauwkeurig de golflengte te bepalen. 

In het begin van de 19e eeuw zijn door diverse onderzoekers, 
zoals Young, Abbe, Fresnel, Billet en Lloyd interferentieproeven 
gedaan met monochromatisch licht, met het doel het golfkarakter 
van het licht te bewijzen. Met eenvoudige hulpmiddelen kunnen 
deze proeven ook met cm-golven gedaan worden. Als voorbeelden 
kiezen we de proeven van Young en Lloyd. Young maakte gebruik 
van twee evenwijdige spleten, die als cohaerente lichtbronnen be
schouwd kunnen worden. In een metalen plaat zijn twee spleten 
aangebracht met breedte �'A en een onderlinge afstand van 2 À. De 
langste zijde van de spleten is evenwijdig aan de polarisatierich
ting. Al· de onderlinge afstand van de spleten d is, dan treedt in 
een richting o; een maximum op, als het wegverschil dsina een 
geheel aantal malen À is. In dit geval, waar d = 2 À, treden dus 
maxima op als ,a = 30° en a = 90°, Is de onderlinge afstand tussen 
de spleten 4 À, dan treden deze maxima op voor a " 14°301, 30°, 
48°301 en 90°. Voor de proef van Lloyd laten we de stralen rake
lings invallen op een metalen plaat. De detector wordt opgesteld 
in het gebied, waar de directe en de teruggekaatste stralen inter
fereren. Enige maxima en minima worden aangetoond. 

Een zoneplaat van Fresnel is voor cm- golven gemakkelijk te 
vervaardigen. In een aluminiumplaat zijn ringen uitgesneden, 
waarvan de stralen rn gegeven worden door de formule 

,/ nÀ 2 rn .. vnfÀ + (2) 
waarin f de brandpuntsafstand van de zoneplaat is, n het rang
nummer van de zone en À de golflengte van de gebruikte straling. 
Een duidelijk maximum is waar te nemen, als bijv. de 2e, 4e en 
6e ring worden weggenomen, terwijl dit maximum aanmerkelijk 
zwakker wordt, als ook een 'oneven ring ontbreekt, daar de dia
meters van de ringen zo gekozen zijn, dat opvolgende ringen sig
nalen in het brandpunt geven, die tegengesteld van phase zijn. 
Voor een brandpuntsafstand van 25 cm en een golflengte van 3. 2 
cm worden de stralen respectievelijk 9,1, 13,5, 16.2 en 19,0 cm, 
Figuur 5 laat een zoneplaat en de platen voor de proef van Young 
zien. 

Een optisch instrument, dat veel gebruikt wordt in de optiek en 
in het bijzonder in de spectroscopie, is het etalon van Perot en 
Fabry. Het bestaat uit twee evenwijdige halfverzilverde platen 
van glas of kwarts, waarop men convergent licht laat vallen. De 
evenwijdige stralen in een uittredende bundel interfereren, waar-
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door maxima en minima ontstaan, al naar gelang het wegverschil 
tussen twee opvolgende stralen een even of een oneven aantal ma
len t ), is. Een analogon voor cm-golven wordt gedemonstreerd 
met twee evenwijdige platen hout, die omwikkeld zijn met koper
draad evenwijdig aan de polarisatierichting, terwijl de onderlinge 
afstand tussen de koperdraden 12. 5 mm is. Deze platen zijn dan 
halfdoorlaten.d voor cm-golven. Afhankelijk van de afstand tussen 
de platen, treedt op een bepaald punt achter de tweede plaat in de 
as een minimum of een maximum op. Door de afstand tussen de 
platen te veranderen kan men een minimum in een maximum doen 
overgaan of omgekeerd. 

De interferometer van Michelson is in de optiek één van de in
strum·enten, bekend om de experimentele moeilijkheden, die het 
met zich brengt. Deze moeilijkheden vinden hun oorzaak in het 
evenwijdig stellen van de platen, evenals dit het geval is bij het 
etalon van Fabry en Perot. Het analogon van de interferometer 
van Michelson voor cm-golven is een zeer eenvoudig instrument. 
Het bestaat uit een halfdoorlatende plaat, bijv. van glas, en twee 
metalen platen, die dienen voor totale reflectie van de stralen. In 
de vierde arm van de interferometer wordt de detector geplaatst. 
Door een van de metalen platen in de voortplantingarichting van 
de stralen te bewegen, kan men de minima en maxima de detector 
horen passeren. Door in één der armen, voor één van de metalen 
platen een plaat paraffine te brengen, kan men een minimum in 
een maximum doen overgaan of omgekeerd. Uit de verschuiving 
van de metalen plaat, nodig om het oorspronkelijke minimum (of 
maximum) terug te krijgen, kan de brekingsindex van de paraffine 
berekend worden. De brekingsindex van paraffine voor cm-golven 
is 1. 50, m.a.w. de golflengte in paraffine is 2/3 van die in de 
vrije ruimte. Figuur 6 toont de interferometer van Michelson. 

Figuur 6. Interferometer van Michelson 

82 



H e t  p r i n c i p e  v a n  e e n  a b s o r p t i e m e t i n g  

Het zal wellicht duidelijk zijn, dat het op het Zeemanlaborato
rium in Amsterdam niet in de eerste plaats de bedoeling is, de 
techniek der cm-golven te gebruiken voor demonstraties van op
tische proeven, hoe belangrijk deze uit didactisch oogpunt ook 
mogen zijn. Veeleer staat ons voor ogen deze techniek te gebrui
ken voor spectroscopische metingen. In atomen en moleculen 
treden vele overgangen op, waarvan de frequenties in het cm- of 
mm -gebied liggen. In atomen zijn dit in het bijzonder hyperfijn
structuurovergangen, terwijl de zuivere rotatiespectra van vele 
moleculen eveneens in dit gebied vallen. Op enkele uitzonderingen 
na worden deze spectra in absorptie waargenomen. Het principe 
van de meting is het volgende. 

De straling van een klystron komt via een golfpijp in een ab
sorptiecel, een stuk golfpijp van enige meters lengte, aan beide 
zijden afgesloten door micavensters. In deze absorptiecel wordt 
het te onderzoeken gas overgebracht. Op dezelfde wijze, als boven 
beschreven bij de optische proeven, wordt het signaal gedetec
teerd en versterkt. Het wordt nu echter gevoerd naar de horizon
tale platen van een oscillograaf. De zaagtandspanning van de tijd
basis van de oscillograaf wordt gebruikt als modulatiespanning 
van de reflector van het klystron. Op het scherm van de oscillo
graaf zijn dan een of meer modes van het klystron zichtbaar. Het 
aantal is afhankelijk van de amplitudo van de zaagtandspanning. 
Absorptie door het gas van een gedeelte van de energie, door het 
klystron uitgezonden, bij een frequentie, die ligt in het frequen
tiegebied van het klystron, wordt als een absorptie11 pip

11 
op het 

scherm waargenomen. In de opstelling is tevens opgenomen een 
golfmeter. Dit is een metalen cylinder, die van binnen verzilverd 
is, en afgesloten door een beweegbare zuiger. Daar de eigen fre
quentie van de trilholte afhankelijk is van zijn afmetingen, wordt 
die bepaald door de stand van de zuiger. Door de zuiger te ver
plaatsen kan men de eigenfrequentie in het frequentiegebied van 
het klystron laten vallen, waardoor een absorptie11pip" op het 
scherm zichtbaar wordt. 

In het voorgaande hoop ik u een beeld gegeven te hebben van de 
methoden om proeven over reflectie, transmissie, breking, pola
risatie en interferentie van electramagnetische golven te demon
streren met behulp van cm-golven. 

Ik wil besluiten met een woord van dank aan de heer F. W. Hei
neken, assistent aan het Zeemanlaboratorium, voor zijn voor
treffelijke hulp bij de voorbereiding en de demonstraties van de 
experimenten, terwijl ik tevens dank verschuldigd ben aan de heer 
F. Bruin, eveneens medewerker aan het Zeemanlaboratorium, 
mede op wiens initiatief de vervaardiging van deze apparatuur tot 
stand is gekomen. 
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ENKELE PROBLEMEN VERBAND HOUDENDE MET 
DE WINNING VAN TIN UIT TINERTS 

door 

Prof. Dr G. Meyer 

De tinwinning behoort tot die industrieën die reeds zeer lang 
bestaan. Aanvankelijk geschiedde de bereiding van het metaal op 
zeer primitieve wijze. In de grond werd een gat gegraven, waar
boven hout werd gestapeld en op dit hout het tinerts gebracht. 
Vervolgens werd het hout aangestoken; het bij deze hoge tempera
tuur ontstane tin.smelt en verzamelt zich in de kuil. Chemisch is 
dit proces dus zeer eenvoudig en komt hierop neer, dat het bij 
hoge temperatuur door onvolledige verbranding ontstane koolman
oxyde het tindioxyde reduceert tot metaal. En tot nu toe berust de 
tinwinning op hetze�fde eenvoudige chemische procédé, alleen de 
wij ze van uitvoering is aanmerkelijk verbeterd. In plaats van de 
kuil met takkenbossen is de moderne oven gekomen, bekleed met 
vuurvast materiaal en gestookt door oliebranders. De charge, het 
mengsel van tinerts en kooL wordt in deze ovens gereduceerd en 
het vloeibare tin op gezette tijden afgetapt, terwijl de rookgassen 
na verwijderen van meegevoerde vaste stoffen worden afgevoerd. 
Tot nu toe is dit de enige methode van tinwinning, welke op grote. 
schaal over de gehele wereld wordt toegepast en welke men ook 
vindt in de tinsmelter van de Billiton Maatschappij te Arnhem. 
Technisch dus een grote evolutie met behoud van hetzelfde chemi
sche principe. Uit den aard der zaak komt vooral in de zuiverheid 
van het geproduceerde tin de grote vooruitgang in deze tak van in
dustrie tot uiting. Het volgende staatje is een verkort uittreksel 
van de lijst van producten, die door de fabriek te Arnhem worden 
geleverd: 

Billiton tin minimum gehalte 99, 9 o/o Sn 
Tulp tin 11 99,85 o/o Sn 
Grade A tin 11  11 99, 80 o/o Sn 

met enkele andere producten, die minimaal 99o/o Sn bevatten. 
Lood wordt gewonnen met een zuiverheid van 99, 97 o/o, daar

naast worden tinlegeringen vervaardigd, zoals tinsoldeer, letter
metaal enz. Afhankelijk van de ertsen, die worden verwerkt, zijn 
ook procédé' s ontwikkeld voor de winning van wolfraam, vanadium 
en bismuth-derivaten. Dit geeft dus wel een beeld van de grote 
vooruitgang, welke op het gebied der tinwinning is gemaakt. 

Het uitgangsmateriaal is zeer verschillend in samenstelling: 
Hier mag op het verschil worden gewezen tussen tin erts en.tin
concentraat. Het e r t s is het product zoals het in de natuur wordt 
gevonden, het concentraat is, zoals de naam aanduidt, een erts, 
dat door verschillende zuiveringsmethoden (wassen, flotatie e.d.) 
een hoger tingehalte bevat dan het erts. Zo verwerkt de fabriek in 
Arnhem concentraten met een tingehalte dat ±. 70o/o bedraagt. In 
aanmerking genomen, dat zuiver Sno2 een tingehalte van 79 gew. o/o 

Lezing gehouden voor de leden van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
onder de zinspreuk 11Diligentia1
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Daar noch tin noch tindioxyde bij de temperaturen, die in de 
smeltoven heersen, merkbaar vluchtig zijn lag het vermoeden 
voor de hand, dat een lager tinoxyde een merkbare vluchtigheid 
zou bezitten en hierin de oorzaak van het tinverlies moest worden 
gezocht. Inderdaad is naasrhet stanni-oxyde ook het stanno-oxyd 
bekend. Dat door een toeslag van kalk geen vervluchtiging meer 
optreedt is dan te verklaren doordat het stannosilicaat niet vluch
tig is. 

In dit stadium is een mijner oudleerlingen, Dr Ir J.C. Platteeuw, 
een onderzoek begonnen omtrent het systeem tin-zuurstof, waar
van de resultaten zijn neergelegd in een dissertatie, welke in Juli 
1953 te Delft is verschenen. Daar dit onderzoek speciaal ten doel 
had na te gaan of er een oxyde van tin bestaat, dat bij omstreeks 
1000°C een merkbare dampspanning bezit, is het van belang na te 
gaan, wat in de chemische literatuur over de verschillende tin
oxyden te vinden is. Het staat vas� dat naast tindioxyde (Sn0 2 ) ook 
het lagere oxyde SnO bestaat. Dit laatste oxyde is gemakkelijk 
langs natte weg te bereiden; echter treedt bij verhitting van SnO 
bij temperaturen tussen 400° en 500°C ontleding van deze verbin
ding op. Over de ontledingsproducten blijken de meningen verdeeld 
te zijn. Zo worden de volgende reacties voor deze ontleding opge
geven: 

2Sn0-.... Sn + Sn02 
SnO-+ SnO 

4Sno- Sn+ Sn304. 
Daarnaast vindt men ook nog de volgende tinoxyden vermeld: 
Sn203, Sn8o13 en Sn04 In de meer recente literatuur worden 
echter alleen de oxyden SnO, Sn02 en Sn3o4 vermeld. 

Om nu na te gaan hoe het met de stabiliteit van deze oxyden bij 
verschillende temperaturen was gesteld, werd besloten tot een her
nieuwd onderzoek van de reactie tussen tin en C02gas. Wanneer 
imrners over een bepaald temperatuurtraject meer tinoxyden sta
biel kunnen optreden, dan zal dit uit de bepaling van het chemisch 
evenwicht moeten blijken. Laten we bijv. aannemen, dat binnen 
een zeker temperatuurgebied zowel SnO als Sn02 stabiel zijn, dan 
zullen wij in dit traject twee evenwichten vinden en wel: 

Sn + CO � SnO + CO I 
en SnO + cÖ2 � Sn02 +CO II 

d. w. z. uitgaande van tin en koolzuurgas zal zich I instellen, gaan 
we uit van overmaat Sno2 met koolmonoxyde dan wordt evenwicht 
II bereikt. Het blijkt nu, dat tussen 600°C en ongeveer 830°C het 
enige stabiele oxyde van tin Sn02 is, dat wil dus zeggen, dat de 
reactie 

1/2 Sn2 + C02 � 1/2 Sn02 +CO 
. s 

de enige stabiele evenwichtareactie in dit temperatuur-interval is. 
De waarden voor de evenwichtaeonstante door Platteeuw gevon

den stemmen uitstekend overeen met de metingen door mij om
streeks 1933 verricht, zoals blijkt uit het volgende diagram (fig. I) 
waarin de logarithme van de evenwichtscanstante als functie van. 
de reciproke absolute temperatuur is uitgezet, en waarin de waar
nemingen van Platteeuw door 0 zijn voorgesteld en mijn waarne
mingen door 0. 
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Figuur I 
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Voor K = Pco/Pco geldt in het genoemde temperatuurgebied de 
betrekking: 

2 p 

Log K = log p CO 404 � 19 - 0, 9 68 ±. 0, 02 0 
co2 

(T = temperatuur in °K) 
Nu wijzen gegevens uit de literatuur erop, dat het waarschijn

lijk is, dat bij temperaturen hoger dan 830°C naast Sn02 als twee
de bestendig oxyd het SnO zal optreden. Is dit het geval, dan zal 
het diagram I overgaan in diagram II. 

Jog Pco 
Pco, 

I 
Sn 

Figuur II 

t, --.. 1 
T 

We zien dan, dat bij lagere temperaturen alleen een evenwicht op
treedt met vast Sn02 en gesmolten tin als gecondenseerde fasen; 
bij hogere temperaturen (boven t2 in de grafiek) zijn echter twee 
evenwichten mogelijk en wel: 
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gesmolten tin en vast SnO naast een CO� -CO mengsel en 
vast SnO en vast Sno2 naast een co.) -CO mengsel. 

Op te merken valt, Jat de verschi1lenJe literatuurgegevens met 
elkander in strijd zijn, want aan de ene kant wijzen onderzoeken 
van Fraenkel en Schnipiski (1922) en Klärding (1937) erop, Jat bij 
temperaturen boven 800° C naast tindioxyde ook tinmonoxyde sta
biel voorkomt; daartegenover zijn de meeste onderzoekers het 
erover eens, dat bij verhitting het tinmonoxyde ontleedt, Het lag 
dus voor de hand om ook bij hogere temperaturen de evenwichten 
tussen tin, de mogelijk optredende oxyden en gasmengsels be
staande uit koolzuur en koolmonoxyde te onderzoeken. 

De metingen, in fïguur I voorgesteld, zijn alle volgens de zg. 
circulatiemethode bepaald, welke methode in grote trekken op het 
volgende neerkomt. 

In een schuitje gebracht in een kwartsbuis bevindt zich een 
mengsel van tin en tindioxyde. De kwartsbuis maakt deel uit van 
een gesloten circuit; het gas in dit circuit wordt door een circu
latiepoinpje dag en nacht rondgepompt. Wordt nu dat deel van de 
kwarts buis, waarin zich het schuitje, gevuld met Sn en Sn02 be
vindt, door middel van een electrische oven op een constante tem
peratuur gehouden, dan zal het steeds circulerende gas zolang 
met de stoffen in het schuitje reageren, totdat het evenwicht, be
horende bij de temperatuur van de electrische oven zich heeft in
gesteld. Het grote voordeel van deze circulatiemethode is, dat 
evenwichtsbepalingen mogelijk zijn bij temperaturen, waarbij de 
reactiesnelheid te klein is, om bij eenmaal overstromen van het 
gas een volledige evenwichtsinstelling te bereiken. 

Toen wij nu overgingen op temperaturen, die boven 850° C wa
ren gelegen trad een moeilijkheid op. In de richting van de gas
stroom zette zich in het koudere deel van de kwartsbuis aan de 
binnenzijde een zwart beslag af. Analyse toont aan, dat dit be
slag de samenstelling SnO bezit. Dit levert dus een bevestiging 
van het vermoeden, dat bij reductie van tindioxyde een deel van 
het tin door de gasstroom wordt medegevoerd als tinoxyduul (SnO), 
het verschijnsel, dat de tinsmelter extra moeilijkheden bezorgt. 
Tevens is echter door de vorming van dit SnO de circulatieme
thode onmogelijk geworden. Immers .achter het schuitje, dus op 
een plaats, waar de temperatuur lager is dan in de schuit zet zich 
dit SnO af en de mogelijkheid is dan ook groot, dat het gasmeng
sel na over het schuitje te zijn gestreken bij deze lagere tempe
ratuur nog in reactie zal treden met het tinoxyduul. Daardoor 
worden natuurlijk foute uitkomsten verkregen en het bleek dan ook, 
dat bij hogere temperaturen geen reproduceerbare waarden wer-
den verkregen. 

· 

Wij hebben toen op een andere manier getracht bij deze hogere 
temperaturen de evenwichten te meten en wel als volgt: 
Laten wij aannemen, dat de toestand weergegeven in fig. II de juiste 
is. Wanneer wij nu over een mengsel van tin en tindioxyde een 
gasmengsel van constante samenstelling laten circuleren dan zal 
aanvankelijk bij verhoging van de temperatuur de samenstelling 
van het gas onveranderd blijven. Bij die temperatuur waarbij de 
lijn die de gassamenstelling aangeeft de evenwichtslijn BC (d.i. 
het evenwicht tussen Sn, SnO en gas) snijdt zal echter de gassa-
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menstelling gaan veranderen en bij verdere temperatuursverho
ging de evenwichtslijn BC gaan volgen. 

Door dus mengsels van C02 en CO van verschillende samen
stelling over tin met tindioxyde te laten circuleren en voor elk 
dezer mengsels de temperatuur te bepalen, waarbij verandering 
in de gassamenstelling optreedt, kunnen we de beide evenwiehts
lijnen BC en BD bepalen. Storing veroorzaakt door verdamping 
van SnO is hier niet te vrezen, daar het experiment beeindigd 
wordt zodra de SnO vorming begint. 

De resultaten van deze proeven zijn in fig. UI weergegeven. De 
punten 0 geven temperaturen aan, waarbij geen verandering in de 
gassamenstelling optreedt, bij de toestanden aangegeven door 0 

is dit wel het geval. 
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Figuur III 

Tevens is in deze figuur de evenwichtslijn Sn-Sn02-Gas (zie 
ook fig. I) aangegeven. Men zou uit fig. III geneigd zijn ae conclu
sie te trekken, dat er bij hogere temperaturen twee nieuwe even
wichten optreden en wel de beide volgende: 

Sn1 + C02 � SnOs +CO (1) en SnOs + C02 � Sn02s 
+CO (2) 

terwijl bij lagere temperaturen de stabiele evenwichtsreactie 
wordt aangegeven door: 

1 /2 Sn1 + C02 � 1 / 2 Sn02
s 

+ CO (3) 

Nu ondervonden we een van de vele teleurstellingen, die nu een
maal onvermijdelijk zijn als men research-werk verricht. Het 
blijkt, dat het snijpunt der drie evenwichtslijnen ligt bij ongeveer 
760°C. 

Uit fig. I volgt, dat het evenwicht (3) tot ongeveer 830° C het 
stabiele evenwicht is en hieruit volgt, dat onze interpretatie van 
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de lijnen, diê bij hogere temperaturen optredén onjuist moet we
zen. Deze tegenslag bleek echter de eerste stap in de goede rich
ting te zijn We weten nu, dat de lijnen BC en BD, die wij gevon
den hebben (zie fig. II en III) geen evenwichten kUlmen aangeven, 
waarbij een ander oxyde van tin een rol speelt. En verder weten 
wij, dat bij hogere temperaturen (boven 850°C) tin kan vervluch
tigen als SnO. 

Allereerst is nagegaan of dit sublimaat,· dàt bij hogere tempe
raturen gevormd wordt en dat volgens de chemische analyse SnO 
moet zijn, ook inderdaad deze verbinding is. 

Daar het Röntgen diagram zowel van tin als van tindioxyde en 
tinoxydu�l bekend is, is een Röntgenopname van het sublimaat 
gemaakt, waarbij dit sublimaat op de volgende wijze is bereid: In 
een kwartsbuis wordt een alundumschuitje, dat gevuld is met een 
mengsel van Sn en SnOz onder hoogvacuum op 1200° C verhit. In 
de as van de kwartsbuis bevindt zich èen koperen buis waar water 
doorheenstroomt. Na korte tijd zet zich op de buitenzijde van de 
koperen buis een zwart beslag af. Röntgenonderzoek van deze stof 
toont aan, dat dit een mengsel is van SnO.J en Sn. S n  0 k a n  d o o r  
d e  R ö n t g e n a n a l y s e n i e t  w o r d e n� a a n g e t o o n d. Hieruit 
volgt dus, dat een mengsel van Sn en Sn02 verdampt vdgens de 
reactie: 

· 

Sn02s + Sn1 � 2Sn0g 
terwijl bij afkoeling het gasvormige SnO uiteenvalt in tin en tin
dioxyde. Verschillende dingen worden nu duidelijk zo o. a. het feit, 
dat vast SnO langs natte weg wel te bereiden is. Immers bij het 
neerslaan van stannohydroxyde uit waterige oplossing van een 
st anno -zrmt gevolgd door ontwateren van dit product wordt de tem
peratuur van 200°C niet overschreden. De reactiesnelheid van de 
reactie 2Sn0- SnO? + Sn is bij deze temperatuur te gering en 
het vaste SnO valt n1et uiteen, ofschoon het metastabiel is. V oe
ren we de temperatuur op tot 500° C dan blijkt de metastabiliteit 
van het SnO, dat zich nu in tindioxyde en tin splitst. 

Dit verschijnsel komen we veelvul�ig in de chemie tegen, de 
gehele organische chemie is er o.a. een voorbeeld van. Want de 
thermodynamica leert ons, dat bij kamertemperatuur naast kool
stof en waterstof alleen methaan als stabiele koolwaterstof kan 
optreden. Dat een groot aantal organische verbindingen onbeperkt 
houdbaar is berust dan ook uitsluitend hierop, dat de reactiesnel
heid van de ontleding dezer verbindingén bij kamertemperatuur 
practisch gelijk aan nul is. Droge destillatie bij hogere tempera
tuur geeft echter verkoling; nu wordt de stabiele toestand wel be
reikt. 

Rest nog de vraag, wat de betekenis is van beide lijnen, die bij 
temperaturen boven 760° C zijn gevonden (zie fig. lil). In deze fi·
guur zijn vijf experimenten weergegeven. Bij drie der proeven is 
het CO gehalte van het gas zodanig gekozen, dat wij steeds in het 
gebied van vloeibaar tin blijven (immers de verhouding co;co2 
is bij alle temperaturen groter dan het evenwicht, waarbij Sn en 
SnO 2 als gecondenseerde fasen aanwezig zijn, zou vereisen). Bij 
de twee andere proeven zijn wij voortdurend in het SnO 2 ge bied. 

Bij de drie proeven met de hoge CO gehalten in het gas is dus 
de enige reactie die kan optreden 
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Sn1 + C02� SnOg+ CO
. 

en door het optreden van deze reactie zal de gassamenstelling 
veranderen. Naarmate het gas, dat wij laten circuleren een hoger 
co -gehalte en dus een lager co2 gehalte bezit, zal bij een hogere 
temperatuur een verandering in de gassamenstelling analytisch 
aantoonbaar zijn. (Want bij overstromen van zuiver CO zouden 
wij de temperatuur ongelimiteerd kunnen opvoeren, zonder een 
verandering in de gassamenstelling te constaterea). 
Bij de twee andere proeven is de reactie: 

Sn02s + CO-+ SnOg + C02 
en volgens een analoge redenering is het du1delijk, dat nu, naar
mate het CO-gehalte lager is, pas bij een hogere temperatuur 
verandering van de gassamenstelling kan worden geconstateerd. 

E r  i s  d u s  s l e c h t s  e e n  c h e m i s c h  e v e nw i c h t, w a a r 
b i j  c o 2-c o m e n g s e l s  n a a s t  t w e e  g e c o n d e n s e e r d e  
fa s e n  k u n n e n  v o o r k o m e n  e n  d a t  i s  h e t  r e e d s e e r 
d e r  g e n o e m d e  c h e m i s c h e  e v e n w i c h t: 

1/ 2Sn1 + co2 � 1/ 2Sn02s +CO 

Daar het smeltpunt van tin bij 231,9°C is gelegen zal bij die tem
peraturen waarbij meting van dit evenwicht mogelijk is, het tin 
altijd als vloeistof aanwezig zijn. 

Uit den aard der zaak dienen wij rekening te houden met de mo
gelijkheid, dat bij temperaturen welke buiten het door ons onder
zochte temperatuurgebied (600-800° C) liggen, het SnO als vaste 
stabiele fase zou kunnen optreden. 

Met het oog op de reacties, die in de tinoven plaats vinden, is 
het van belang te weten of boven 900° C (tot± 1400° C) SnO als 
stabiele vaste fase kan optreden. 

Deze vraag kan op de volgende manier experimenteel worden 
beantwoord. 

Bij een temperatuur van 1050° C worden twee proeven genomen: 
a) Een gasmengselbevattend 30o/o CO en 70o/o C02 wordt over syn

thetisch bereid SnO gevoerd. 
b) Hetzelfde gasmengsel wordt over Sn02 geleid. 

De gassnelheid is gering (ongeveer 20 cc gas per minuut), bij 
deze hoge temperatuur wordt het evenwicht bij eenmaal overstro
men bereikt. Het resultaat van proeven a) en b) is hetzelfde, wat 
de samenstelling betreft van het gas, dat de reactieruimte ver
laat. In beide gevallen bevat het uittredende gas 18o/o CO en 82o/o 
C02 Extrapoleren we de evenwichtslijn uit figuur I naar 1050° C 
dan blijkt voor de gassamenstelling eveneens 18o/o CO en 82o/o C02 
te worden gevonden. 

D u s  i s  b i j  1 0 5 0 °C v a s t S n O n i e t  b e s t e n d i g  2). 

2) De volgende evenwichtsreacties zullen optreden: 
� Sn1 + co2 � t sno2 + co K1 = Pco 

SnOz + CO � SnOg + C02 s K waarin K2 
= :!'=.2. 

92 1 K3 

Pco2 

PcoPsno 
Pco2 

Pco2Psno 
K3 Pco 



Thermodynamische berekeningen wijzen uit, dat ook bij tempera
turen boven 1050° C SnO niet als stabiele vaste fase kan optre
den 3). 

D u s  b i j  d e  t i n w i n n i n g  w o r d e n d e  v e r l i e z e n  v a n  
t i n  v e r o o rza a k t  d o o r  d e  v o r m i n g  v a n  g a s v o r m i g  
S n O. Immers noch tin noch Sn02 bezitten bij de temperatuur van 
de tinoven een merkbare dampspanning. (Het kookpunt van tin be
draagt 2260° C, de sublimatietempteratuur van Sn02 ongeveer 
18 500 C). Het is nu van belang na te gaan of hierdoor belangrijke 
verliezen aan tin kunnen worden veroorzaakt. Nu bevindt zich in 
de oven naast ongereduceerd erts (SnÓ2) tevens gesmolten tin. 
De dampspanning van SnO in de oven wordt Jus bepaald door het 
evenwicht: 

Sn02s + Sn1 � 2Sri0g en bij iedere temperatuur heeft deze 
dampspanning een bepaalae waarde. Om een indruk te krijgen van 
de tinverliezen, welke in de oven optreden door verdamping als 
SnO, kan men dus volstaan met de dampspanning van dit evenwicht 
bij v'e rschillende temperaturen te meten. Dit is geschied tussen 
lOOOOC en 1150°C, waarbij de dampspanning volgens de dynami
sche methode is bepaald. (In het kort komt deze methode op het 
volgende neer. Over een mengsel van Sn02 en Sn1, dat op een con
stante temperatuur (tussen 1000 en 1150° C) wordt gehouden, leidt 
men een langzame stikstofstroom. De bepaling van de met de stik
stof meegevoerde hoeveelheid SnO en de kennis van het volume 
stikstof, dat overgestroomd is, leveren de gegevens die nodig zijn 
om de partiële spanning van het SnO te berekenen). 

Voor het temperatuur-traject tussen 1000° en 1150° C kunnen 
de resultaten door onderstaande betrekking worden weergegeven. 

log p = -
13�61 

+ 10, 775 (waarin p = de SnO spanning in mm Hg) 

Voor extrapolatie naar hogere temperaturen is deze betrekking 
niet nauwkeurig genoeg en komt hiervoor de volgende formule in 
de plaats: 

log P = 
14�50 _ 2, 043 log T - 0, 096 x 10-3 T + 0, 19 x 105 T-2 + 

welke betrekking geldig is van het 
tot ruim 1500° C. 

18, 319 
smeltpunt van tin (231, 9° C) 

Ook hier geeft p de SnO spanning in mm kwik, T de tempera
tuur in OK. Met behulp van deze laatste formule vinden we de vol
gende spanningen van het SnO in de ovengassen: 

TOK tOC p(mm Hg) 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 

927 
1027 
1127 
1227 
1327 
1427 

0,63 
4,5 

23,6 
99 

340 
1010 

3) Voor nadere bijzonderheden zij verwezen naar J.C. Platteeuw, 
Het systeem tin-zuurstof, Diss. Delft 1953. 
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w·aaruit blijkt, Jat bij een temperatuur van 1400° C de SnO-span
ning reeds meer dan 1 atmosfeer bedraagt: 

Weliswaar wordt deze temperatuur in het bedrijf niet bereikt, 
de1arentegen is een temperatuur van 1100°C geen,zeldzaamheid. 
In dat geval bevatten de ovengassen reeds±_ 3 volo/o SnO hetgeen, 
gezien dt:: grote hoeveelheid gas, die in de schoorsteen verdwijnt, 
een groot verlies betekent. 

Het :!Jereikte resultaat mag de voldoening schenken, dat wij nu 
weten, waardoor deze verliezen aan tin in het bedrijf worden ver
oorzaakt, maar er volgt tevens uit,. dat er geen middel is om deze 
vervluchtiging tegen te gaan, behalve dan het oude beproefde mid
del om het SnO als stannosilicaat te binden. Echter kunnen wij de 
mogelijkheid ,om tin in de vorm van SnO in gasvorm te brengen 
benutten om tin uit het erts te verwijderen, en dit zou dus op een 
geheel andere. methode van tinwinning neerkomen dan de thans 
toegepaste. Terwijl .immers nu het tin na reductie van het erts in 
de oven achterblijft en wordt afgetapt, zou bij dit proces het tin 
uit de oven worden vergast en een tinvrij residu achterblijven. In 

allen gevalle lijkt het interessant na te gaan bf een kwantitatieve 
verwijdering van tin uit het erts mogelijk is. Zo ja, dan rijst de 
vraag wat er met de bijmengselen, die het erts bevat, in dit geval 
zal ge beuren. 

Daartegenover heeft de huidige methode van tinwinning door re
ductie met vaste brandstof ook verschillende bezwaren, die mo
gelijk door het nieuwe procédé zouden zijn te ondervangen. 

Zo worden bij de reductie van het tindioxyde tevens de oxyden 
van koper, lood, bismuth en antimoom tot metaal gereduceerd. 
Daar deze metalen zich met tin legeren is een raffinageproces 
onvermijdelijk. Wil bij de reductie tot tin scheiding van metaal 
en slak mogelijk zijn, dan is een temperatuur van 12000 à 1300° C 
vereist, daar anders de slak niet dun vloeibaar genoeg is om deze 
af te kunnen gieten. Bij deze temperatuur treedt partiële reductie 
der ijzeroxyden op met het reeds genoemde bezwaar van de vor
ming van 11hard head11• Tenslotte moet de tinhoudende slak op
nieuw op tin worden verwerkt; soms zijn hiervoor meer bewer
kingen nodig. Naarmate het concentraat onzuiverder is wegen de
ze bezwaren zwaarder. 

De voorgaande overwegingen zijn aanleiding geweest tot het ne
men van enige oriënterende proeven en wel de volgende: 
Tindioxyde wordt gemengd met zir,coon, ilmeniet, toermalyn en 
l<warts 4). Het tingehalte in deze mengsels variëerde van 77o/o tin 
(97, 9o/o Sn02) tot 54o/o tin. Door bij 1200° C een gasmengsel be
staande uit±_ 20o/o CO en 80o/o COz over te leiden, was het mogelijk 
het tin quantitatief uit deze mengs(Ols te vervluchtigen, terwijl de 
bijmengselen in het residu bleven; 

De samenstelling van het koolmonoxyde-kooldioxyde gasmeng
sel is bij deze proeven min of meer willekeurig gekozen en het is 
dan ook van belang na te gaan hoe de resultaten van deze vervluch
tingsproeven afhangen van de samenstelling van het gas. Daar-

4) Ilmeniet = FeTi03, Zircoon = ZrSi04, Toermalyn = aluminium
silicaat, dat tevens Mg- Fe- Na- Li en B bevat. 
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naast is het ook gewenst de invloed van de temperatuur te leren 
kennen. 

Bij de nu volgende proeven werd steeds van een mengsel van 
Sn02 en FeO van dezelfde samenstelling uitgegaan en wel 3, 264 g 
Sn02 en 1, 086 g FeO. Het onderzoek geschiedde bij drie ver
schillende temperaturen, te weten 1350-1450 en 1550° C en met 
co2 -CO mengsels van verschillende samenstelling. 
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Het resultaat is weergegeven in figuur IV. Op de verticale as 
is afgezet het percentage Sn02 dat uit het mengsel is verdampt, 
op de horizontale as is de reactietijd in minuten aangegeven. 

We zien in deze figuur drie lijnen voor 1350° C (30, 60 en 70o/o 
CO in het gas) vier lijnen voor 1450° C (50, 60, 80 en 90o/o CO) en 
twee lijnen voor 1550° C (50 en 100o/o CO). Zoals te verwachten, 
gaat de vervluchtiging des te sneller naarmate de temperatuur 
hoger is; daarnaast is uit deze figuur een andere conclusie te 
trekken. 

Bij 1450°C wordt na ongeveer 90 minuten met gasmengsels, die 
30 en 60o/o Co bevatten een verluchting van ruim 90o/o bereikt. Het 
gas bestaande uit 70o/o CO en 30o/o C02 haalt deze waarde niet; de 
kromme voor deze gassamenstelling loopt asymptotisch naar een 
waarde, die ongeveer 85o/o bedraagt. 

Evenzo zien we bij 1450°C, dat het beste resultaat wordt ver
kregen met het gas, dat 50o/o CO bevat (100o/o vervluchtigd in 301); 
dan volgen de gassen welke 60, 80 en 90o/o CO bevatten. 

Bij 1550°C gaat de vervluchtiging zeer snel, zowel met 50o/o CO 
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als met zuiver CO. De nauwkeurigheid der waarnemingen is hier 
door dP.ze korte reactietijd veel geringer en snijding van de beide 
reactiekrommen is bij deze temperatuur dan ook niet experimen
teel geconstateerd. Gezien de ligging der reactielijnen bij de bei
de lagere temperaturen is ook hier bij deze hoogste temperatuur 
een doorsnijding der beide curven te verwachten. 

Bij alle drie de temperaturen beginnen de reactiecurven met 
een lineair gedeelte, dat steiler loopt, naarmate het CO-gehalte 
van het overstrijkende gas hoger is. Naarmate het CO-gehalte van 
het gas hoger is zien wij tevens, dat de curve eerder ombuigt en 
ten slotte bijna asymptotisch zich naar de 100o/o-grens beweegt. 
De ligging dezer krommen laat zich als volgt verklaren. Er zijn 
drie reacties mogelijk waardoor Sn02 gereduceerd kan worden en 
wel: 

Sn02 + 2CO---+ Sn 1 + 2C02 
SnD2 + Sn 1 � 2Sn0g 
Sn02 + CO ---+ SnOg + C02 

( 1) 
(2) 
(3) 

terwijl SnOg nog gevormd kan worden volgens: 
Sn1 + COz � SnOg + co2 (4) 

Het is ons gebleken, dat (1) en (2) snel verlopende reacties zijn; 
daarentegen loopt (3) langzaam en (4) nog langzamer dan (3). Het 
rechte beginstuk der reactiecurven is een gevolg van reacties ( 1) 
en (2). Zolang Sn02 nog in overmaat aanwezig is en het oppervlak 
van de vaste stof dus vrijwel constant blijft, zal dus de hoeveel
heid SnO g, die per tijdseenheid wordt gevormd, constant blijven 
en een rechte lijn als reactiekromme opleveren. Hoe meer CO 
het reagerende gas bevat, des te meer metallisch tin per tijdseen
heid geproduceerd wordt en dus ook des te meer SnOg, d.w.z. 
het beginstuk van de reactiekromme loopt steiler. Hier R'omt ech
ter een eind aan; het Sn02 raakt op en de vervluchtiging kan n).l 
alleen· nog maar door reactie (4) geschieden, hetgeen overeen
komt met het ombuigen van de reactiekromme. Dat tenslotte de 
krommen elkaar moeten snijden wordt duidelijk als we bedenken 
dat reactie ( 4) sneller zal lopen, naarmate het C02 -gehalte in het 
gas hoger en dus het CO -gehalte lager is. Het is nu ook duidelijk 
wanneer wij het beste resultaat met de vervluchtiging zullen be
reiken. Dit zal het geval zijn wanneer wij het CO-gehalte in het 
gas zodanig kiezen, dat al het tin volgens reactie ( 1) gevormd, 
gelijktijdig door reactie (2) wordt verbruikt. 

Immers dan is de enige reactie, die verloopt de somreactie van 
(1) en (2) dus 

Sn02 + CO� SnOg + C02 

en zal Sn02 quantitatief en snel worden vervluchtigd zonder inter
mediaire vorming van tin. 

Het moge overbodig zijn erop te wijzen, dat tussen deze labo
ratorium -experimenten en de technische realisatie van deze werk
wijze een diepe kloof ligt en dat het slaan van een brug over deze 
kloof grote financiële offers en veel arbeid zullen vereisen. Voorts 
moeten wij niet vergeten, dat een groot aantal procédé' s, die op 
laboratoriumschaal foutloos werken het zelfs niet tot een semi-
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technisch proces kunnen brengen, terwijl de ontwikkeling van pi
lot-plant tot grootbedrijf vaak ook grote moeilijkheden biedt. 

Een van de grote moeilijkheden is ongetwijfeld de keus van het 
materiaal, waarin deze reacties moeten worden uitgevoerd. Alun
dum (gesinterd Alz03) is goed bestand tegen SnOg, hetgeen een 
gas is, dat verwoestend werkt op de meeste vuurvaste materialen. 
Dit is echter een zeer kostbare stof, de laboratoriumproeven bij 
1550° C uitgevoerd, waren alleen door dit materiaalverbruik zó 
duur, dat wij er maar enkele van hebben kunnen bekostigen. 

Wij hopen, dat de pogingen van de Billiton Maatschappij om dit 
werk technisch te ontwikkelen met succes zullen worden bekroond. 
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TRANSISTORS , DE NIEUWE ELECTRISCHE 
VERSTERKERS 

door 

Ir F. H. Stieltjes '�) 

De grote vlucht, die het electrische communicatiewezen (radio
telegrafie en -telefonie, radio-omroep, gewone telefonie en tele
grafie, radar enz.) genomen heeft, is ondenkbaar zonder het ge
bruik van electrische versterkers. Deze zijn in staat zwakke 
electrische signalen, voordat ze dreigen verloren te gaan in, wel
iswaar ongewenste, maar steeds aanwezige storingen, weer op 
peil te brengen door ze liefst onvervormd maar aanzienlijk ver
sterkt door te geven. Omdat de energie toch ergens vandaan moet 
komen, is een electrische versterker meestal een verbindingalid 
tussen een energiebron en het circuit, waaraan de versterkte 
signalen moeten worden doorgegeven, welk verbiridirigslid dan 
fungeert als een soort kraan, die in het rhythme van het te ver
sterken signaal wordt open en dicht gedraaid. Er kan dan een 
wiss·elende electrische energiestroom ontstaan tussen bron en 
opneemcircuit - wat we nodig hebben om in dit circuit versterkte 
electris.che verschijnselen te laten optreden- terwijl het open en 
dicht draaien van de kraan heel weinig energie behoeft te kosten. 

Niet-electrische versterkers zijn er ook- om een betrekkelijk 
moderne te noemen: het gaspedaal van een auto is een kraan tus
sen een energiebron (de benzinetank) en de motor. Het signaal, 
bestaande in het bedienen van het gaspedaal kost weinig energie, 
terwijl de motor en de auto toch sterk reageert op het signaal met 
verrichtingen die een grote energiestroom veronderstellen. 

Electrische versterkers hebben grote voordelen. Zij zijn zeer 
plooibaar, extreem snel en naar verhouding klein. Zo ziet men 
hoe langer hoe meer, dat de electrische versterkers in andere 
gebieden binnendringen, bijv. de regel- en meettechniek, ook van 
niet-electrische grootheden. Zeer spectaculair is het gebruik in 
de grote moderne rekenmachines. 

De eerste goed bruikbare electrische versterker is in het begin 
van deze eeuw uitgevonden en is de vacuum triode of drieëlectro
den electronenbuis, vroeger radiolamp geheten. 

In een goedgeëvacueerde omhulling bevinden zich hierin van 
binnen naar buiten, van elkaar geïsoleerd opgesteld de volgende 
electroden: middenin 1) de kathode, daaromheen 2) een betrekke
lijk ijl rooster (de later te noemen electronen moeten hier nl. 
door heen kunnen) en 3) de anode die alles omvat. Normaal be
vinden zich in een vacuum geen electronen, in een geleider - alle 

��) Verbonden aan het Natuurkundig Laboratorium der N. V. Philips' 
Gloeilam penfabrieken, Eindhoven-Neder land. 

Lezing gehouden voor de leden van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
onder de zinspreuk ,"Diligentia11, op 4 Februari 1955, 
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drie electroden zijn electrische geleiders -daarentegen zeer veel. 
Dat ze niet uit de koude kathode in het vacuum uittreden, komt 
omdat de electronen zich in een geleider in een soort potentiële
energie kuil bevinden. Wanneer men de kathode verhit, krijgen 
de vele electronen meer energie en verschijnen er zelfs enkele 
zeer snelle electronen, zo energierijk, dat ze uit de kuil kunnen 
ontsnappen en in het vacuum terecht komen. De anode, die koud 
gehouden wordt en een positieve spanning krijgt ten opzichte van 
de kathode, vertegenwoordigt in die toestand een veel diepere 
potentiële-energie kuil dan de katbode (electronen zijn negatief 
geladen en worden: dus door een positieve spanning aangetrokken). 
Er is dus een goede kans, dat de electronen, die uit de kathode 
zijn gekomen, niet hierin terugvallen, maar oversteken naar de 
anode. De derde electrode, het ijle rooster, wordt op een nega:
tieve spanning gebracht t. o. v. de kathode en dit veroorzaakt in 
het vacuum tussen kathode en rooster een extra potentiële-ener
gie berg: electronen worden door het rooster in deze toestand af
gestoten. Door de roosterspanning te variëren, wordt de hoogte 
van de extra potentiaalberg veranderd en daarmee ook het aantal 
uit de kathode komende electronen, dat kans ziet over de berg te 
klimmen om dan door het rooster heen naar de diepe anode-kuil 
te vallen. 

We zien de kraanwerking van het rooster en hoe het vacuum 
tussen kathode en anode een verbindingslid vormt tussen de be
nodigde energiebron, b1jv. een batterij, en de verbruiker van de 
versterkte electrische energie. Daar het rooster negatief is, 
vallen daar zeker geen electronen op en kost de kraanwerking in 
principe geen Voortdurende electrische energiestroom. Het na
deel van deze vacuumbuizen is, dat de kathode verhit moet wor
den� wat natuurlijk electrisch .geschiedt- en dit is weer nodig 
omdat electronen zich zo veel meer thuis voelen in een electrische 
geleider dan in het vacuum, (zie de grote potentiaalsprong tussen 
geleider en vacuum), zodat het nodig is de electronen wat extra 
thermische energie te ge ven. Vooruitlopend op het komende kan 
reeds gezegd worden, dat er in een transistor delen aan te wijzen 
zijn die sterk analoog zijn aan katbode en vacuum, maar dat deze 
delen veel meer op elkaar lijken dan kathode en vacuum in de tri
ode. Beide bestaan nl. hoofdzakelijk uit hetzelfde materiaal bijv. 
germanium, dat alleen een enigszins andere behandeling heeft on
dergaan. Inderdaad voelen electronen zich nog altijd meer thuis 
in het ene deel dan in het andere, maar het verschil is nu zo mi.
niem, dat er zelfs bij kamertemperatuur voldoende ontsnappende 
electronen zijn, zodat hier geen 11 emissor11 verhitting nodig is. 
Emissor is het deel van een transistor dat analoog is aan de ka
thode in een vacuumtriode. 

De vacuumtriode kan dienen om nog op een ander punt te wijzen, 
dat van belang is voor het verkrijgen van een electrische verster
ker: Het open of dicht draaien van de kraan veroorzaakt, dat de 
concentratie van de electronen verandert in de vacuumruimte en 
dat dit in bepaalde delen van het vacuum geschiedt, is nog wel zo 
belangrijk, dan dat de hellingen van het potentiaallandschap ver
anderen. Het blijkt nl. dat we met gewoon weerstandsmateriaal 
nooit een versterker kunnen maken, hoe we ook met hulpspannin-
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gen de potentiaalverdeling veranderen. We verkrijgen eventueel 
wel, dat de sterkte van de hoofdstroom lopende van bron naar 
verbruiker varieert, indien we de hulpspanning in grootte laten 
variëren, maar de energiestroomverandering in het hoofdcircuit 
is dan altijd geringer, dan de in het hulpcircuit gedissipeerde 
energiestroom. We hebben dan dus een electrische verzwakker in 
plaats van een versterker. Bij nadere analyse is dit verschijnsel 
er aan te wijten, dat we de concentratie der electronen in een ge
wone geleider relatief niet voldoende kunnen variëren. 

Om te beginnen: in een metallieke geleider bevinden zich zeer 
veel beweeglijke electronen; van de orde van 1022 per cm3, maar 
juist zoveel, dat ze de positieve lading van de resterende atoom
rompen in die geleider compenseren. Er heerst, wat men noemt 
gemiddelde electronenneutraliteit. Een geringe relatieve vergro
ting van de concentratie van één op duizend, dus van 1019 elec
tronen per cm3 geeft zulk een enorme ruimtelading en deze weer 
zulke enorme velden- indien het blokje waarin dit optrad maar 
10 IJ. dik was, potentiaalverschillen van 10 Volt in dit blokje-, dat 
de ruimtelading onmiddellijk door deze velden weggetrokken en de 
electraneutrale toestand weer hersteld zou worden. 

In het vacuum van een triode vindt men wel ongecompenseerde 
electronen - zonder deze zou er geen stroom lopen - �aar de 
dichtheid is nu veel geringer, nl. 1011 electronen per cm in een 
laagje dik 10 IJ. en dit levert maar potentiaalverschillen van de 
orde van grootte van 0.1 Volt op. Het is wel duidelijk, dat we deze 
dichtheid ongestraft een factor 100 kunnen verkleinen en daarmee 
de doorgaande stroom. 

Conclusie: Als het nodig is om behoorlijk relatieve veranderin
gen in concentratie op te wekken, dan moeten de concentraties 
zelf minimaal zijn. Vandaar dat we om te beginnen nietmetallische 
geleiders, maar zg. halfgeleiders, waarin zich veel minder be
weeglijke electronen bevinden, moeten gebruiken, indien we een 
vaste-stofversterker willen construeren. 

V e r s  c h i 1 t u s s e n  m e t  a 1 e n  e n  h a l f  g e  1 e i  d e r  s -Waarom 
bevat het ene soort geleiders veel minder beweeglijke electro
nen dan het andere? Het is bekend dat ieder atoom bestaat uit één 
positieve kern met vrij veel electronen hier omheen. Verder we
ten we dat de electronen zich niet in allerlei banen kunnen bewe
gen, die volgens de klassieke theorie toegestaan waren. De kwan
tentheorie leert, dat slechts enkele bepaalde banen, of om het 
neutraler te zeggen 11toestanden" voor de electrenen zijn toegela
ten (Bohr), die, wat energie-inhoud betreft, nogal verschillen. 
Behalve deze restrictie leert dezelfde theorie een tweede: nooit 
meer dan één electron in één toegestane toestand (Pauli -principe) 
d. w. z. de laatkomers onder de electronen moeten zich vergenoe
gen met energetisch minder gunstige toestanden dus met toestan
den waarin ze minder energie zijn kwijt geraakt. Eén der ten
denties in de natuur, die zich vooral uit bij lage temperaturen, is 
nl. het streven naar zo gering mogelijke energie-inhoud. Beide 
restricties blijven gelden, ook wanneer we vele atomen verenigen 
tot een blok vaste stof. 

Wanneer we een zuiver element beschouwen, kunnen we beweren 
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dat we N kernen dicht bij elkaar in een regelmatig patroon hebben 
gezet en dat we hieraan nN electronen moeten toevoegen (n een 
geheel getal dat niet zo groot is nl. kleiner dan 100 en gelijk aan 
het rangnummer van het element in het periodieke systeem, 32 
voor Germanium, 14 voor Silicium). De toegestane banen met lage 
energie-inhoud wijken bijna niet af van die van het vrije atoom, 
dus is het niet verwonderlijk dat we pN energetisch gelijkwaar
dige banen aantreffen, nl. bij ieder atoom p, waarin p een klein 
getal is bijv. 2, 4, 6. Wanneer we (voor de laatkomers onder de 
electronen)terecht komen bij banen, die in het vrije atoom zo wijd 
zouden zijn, dat ze in de buurt komen van de naburige atomen in 
de vaste toestand, treedt er iets anders op. De banen zijn nu niet 
meer éénkernsbanen, maar wonderlijkerwijze heel vaak N-kerns
banen, d.w.z. banen, die door het hele kristal lopen, die alle
maal een klein beetje verschillen, ook in energie. We krijgen nu 
toegestane energie banden, waarin in iedere band toch weer slechts 
plaats is voor pN electronen, p klein geheel getal. De banden be
slaan op den duur zo'n groot interval van energieën, dat ze elkaar 
kunnen gaan overlappen. 

Er kunnen zich nu 3 mogelijkheden voordoen, welke mogelijk
heden afhangen van het beschouwde element en van de bepaalde 
rangschikking der atomen d.w.z. van de kristalstructuur; 
1) Wanneer we aan de laatste N electronen komen van de n N, vin
den deze plaats in een nieuwe band zonder deze geheel te vullen. 
2) Wanneer we aan de laatste N electronen komen van de n N ver
delen deze zich over twee (of meer) reeds overlappende banden, 
zodat deze banden evenmin gevuld worden. 
3) Wanneer we aan de laatste N electronen komen van de n N is 
juist de laatste band gevuld; de energetisch naast hoger gelegen 
band overlapt de laatste niet en ligt, wat energie-inhoud betreft, 
ver genoeg weg. 

Tot nu toe is stilzwijgend aangenomen, dat de temperatuur zo 
laag is, dat de electronen volledig toegeven aan de aangestipte 
tendentie naar zo gering mogelijke energie-inhoud om energetisch 
zo laag mogelijk te gaan zitten. Bij hogere temperaturen kan een 
andere tendentie in de natuur zich doen gelden, die het streven 
naar maximale entropie heet. Men zou deze tendentie populair 
kunnen noemen een met de temperatuur toenemende zucht tot dar
telheid van alle deeltjes. De twee genoemde tendenties werken in 
tegengestelde richtingen, zodat er een compromis wordt geslo
ten. 

De gevallen 1) en 2) leveren op dat het beschouwde element een 
metaal is. (A) 

Geval 3) is bij lage temperatuur een isolator. (B) 

Conclusie A lijkt niet zo wonderlijk, want er is reeds gezegd, 
dat de hogere energietoestanden banden zijn van electronen-"ba
nen11 die door het hele kristal heen lopen. Conclusie B is juist wel 
verwonderlijk. Nu is het zo met de banen in één band gesteld, dat 
ze zeer symmetrisch verdeeld zijn. Als er één baan is, waarbij 
een electron zich gemiddeld met een zekere snelheid van links 
naar rechts beweegt, dan is er altijd een andere volkomen ge-
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lijkwaardige baan, waarbij het electron zich met precies dezelfde 
gemiddelde snelheid van rechts naar links beweegt. Het spel van 
de electronen in één band gaat dan dus lijken op een druk baanvak 
van een spoorweg, waar zich precies evenveel treinen van Oost 
naar West als van West naar Oost bewegen en waarin ze precies 
op blokafstand rijden. Het is dan niet mogelijk om zonder onge
lukken een netto overschot aan transport van treinen in een bepaal
de richting te verkrijgen, bijv. is het niet mogelijk om buiten de 
dienstregeling om één bepaalde trein extra te versnellen of te 
vertragen. 

Bij electronen, die juist alle toestanden in één band bezet heb
ben, is het evenmin mogelijk een netto overschot stroom hiervan 
in een bepaalde richting te verkrijgen, dus niettegenstaande ze 
zich allemaal door het hele kristal bewegen, is electrische stroom
geleiding onmogelijk. Bij electronen in een niet geheel gevulde 
band is dit wel mogelijk: enkele electronen springen op nog niet 
bezette banen en vermijden de 11 tegenhanger

11
banen hiervan, die 

ook onbezet waren. 

Metalen en isolatoren hebben we nu al gehad. Nu nog de half
geleiders. Indien we het gedrag bij hogere temperatuur van een 
isolator beschouwen, waarbij de afstand tussen de geheel gevulde 
band en de naast hogere geheel lege band wat energie betreft klein 
is, dan blijkt, dat door de temperatuur-beweging van alle atomen 
in het stukje vaste stof sommige electronen, toegevend aan hun 
zucht tot 11 dartelheid", de sprong hebben genomen van de volle 
band naar de lege band. Dit aantal blijft wel klein, maar zal re
latief .enorm kunnen toenemen, als de temperatuur verhoogd wordt. 
We hebben nu echter een nieuwe toestand:. de 11 volle" band is niet 
meer helemaal vol en de 11 lege

11 
band is niet meer helemaal leeg, 

en daarmee is electrische stroomgeleiding mogelijk geworden. De 
isolator is nu een 11 intrinsieke

11 
halfgeleider. De enkele electro

nen in de 11 lege11 band gedragen zich heel normaal als negatief ge
laden electrische deeltjes, maar in de 11 volle

11 
band treedt iets 

wonderlijks op. Een geheel volle band geleidt de stroom niet; er 
zijn nu echter 11 gaten" in gevallen, welke gaten de andere kant uit 
gaan lopen dan de electronen. Het blijkt dat men veel ge makkelij
ker het gedrag van een bijna volle band van electronen kan be
schrijven, door aan te nemen dat er een gering aantal beweeglijke 
p o s  i t i e  f geladen 11 gaten" bij gekomen is. 

Halfgeleiders kan men echter ook op een andere wijze verkrij
gen, door nl. spoortjes verontreinigingen aan de zuivere vaste 
stof toe te voegen. Hierdoor verandert men het kristalrooster en 
de bandenstructuur minimaal, maar het totale aantal electronen 
wordt wel veranderd. 

Stel dat men in Germanium (atoomnummer 32), chemisch sym-
bool Ge, 1 op 108 Ge atomen vervangt door Arseen (atoomnum
mer 33), chemisch symbool As, dan gaan de As atomen braaf op 
Ge plaatsen zitten. Ze brengen echter elk één electron te veel 
mede, dat geen plaats vindt in de reeds volle band en dus terecht 
komt in de lege band. Enkele van de banen uit de lege band wor
den wel iets veranderd, ze blijven meer in de buurt van een As
indringer en deze banen zijn, wat energie betreft, iets lager, 
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maar zo weinig dat bij kamertemperatuur de extra van het As af
komstige electronen de vrij beid kiezen en zich niet meer in de 
buurt van As atomen bevinden: de As atomen hebben hun functie 
van donor verricht . Op deze wijze hebben we een 11extrinsieke" 
N-halfgeleider geschapen; N van negatief, de extra electronen 
zijn negatief geladen beweeglijke deeltjes. De concentratie in het 
beschouwde geval is dus 1014 /cm3, Men kan nu echter ook in 
Germanium een relatief gering aantal Ge atomen vervangen door 
Gallium (atoomnummer 31), chemisch symbool Ga, die weer op 
de plaats van vroegere Ge atomen gaan zitten. Deze brengen nu 
echter één electron minder mede; of anders gezegd één positief 
,,gat" meer. Hetzelfde verhaal van iets veranderde banen- in de 
buurt van het Ga- kan worden gehouden, en weer geldt dat bij 
kamertemperatuur de gaten de vrijheid hebben verkozen en zich 
niet meer bij de Ga atomen bevinden. In de veranderde, om het 
Ga atoom gelocaliseerde baan, is dan een electron terecht geko
men en het Ga atoom heeft zijn acceptor werking verricht. 

Nu is een extrinsieke P-halfgeleider verkregen, P van positief, 
de stroomgeleiding geschiedt alsof positieve gaten zich bewegen. 

In P- en N -type halfgeleiders blijft de tendentie bestaan, die we 
in de intrinsieke halfgeleiders hadden ontmoet nl. dat electronen 
uit de volle band door thermische stoten in de lege band terecht 
komen en een gat achterlaten. 

Bij N-type· halfgeleiders hebben we echter ook te maken met 
de electronen uit de donors en het gevolg is dat het aantal gaten 
aanzienlijk achteruit loopt. Bij thermisch evenwicht worden er 
evenveel gat-electronparen gevormd als er weer verdwijnen per 
seconde. Het eerste aantal is onafhankelijk van het aantal dono

ren, het tweede evenredig met het product van gaten- en electro
nen-concentraties die we resp. p en n zullen noemen. Bij intrin:-: 
siek Ger:(Ilanium is bij kamertemperatuur p = n = 3. 1013 7cm3; in 
een extrinsiek N-type Ge kan bijv.n= 1015jcm3zijn, maar dan 
is bij kamertemperatuur p = 10 12jcm3. 

Bij P-type halfgeleiders is het net andersom: p groot en n klein. 
We zien dus dat we met halfgeleiders kunnen bereiken: 
1) een gewenst gering aantal beweeglijke ladingsdragers, wat be

tekent, dat, als we deze concentratie door uitwendige middelen 
zouden gaan variëren, er geen overdreven grote ruimteladingen 
zouden optreden; 

2) d at we eventueel, indien we het aantal gaten en electronen zou
den vermeerderen of verminderen, er zelfs niet eens een ruim
telading zou optreden. 

Van dit laatste maken we gebruik in een bepaald soort tran
sistor: de lagentransistor. Deze is opgebouwd uit 3 lagen: 1) de 
emissor, die de functie van de kathode heeft uit de triode en 
die bijv. van N-type Ge is gemaakt; 2) de basis, die de functie 
van vacuum en rooster heeft te verrichten en die dan van P
type Ge is gemaakt; 3) de collector, die de functie van de anode 
overneemt en die weer van N-type Ge is. 
In emissor en collector bevinden zich naar verhouding vrij veel 

electronen (net als in kathode en anode ), in de basis daarentegen 
heel weinig. De bedoeling is om vrij wat electronen uit de emis
sor in dè basis te stuwen en deze door de collector er weer snel 
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uit te laten trekken. Dit gelukt door de basis een kleine en de col
lector een grotere positieve spanning te geven t. o. v. de emissor. 
Net als in een triode zijn er potentiële-energie kuilen en heuvels 
voor electronen in zulk een lagentransistor, de electronen voelen 
zich in de P-type-basis niet thuis, wat betekent, dat ze zich daar
in op een potentiële-energie heuvel bevinden. In de collector voe
len ze zich weer wel thuis, bovendien heeft deze een extra posi
tieve spanning, wat de collector-kuil verdiept. De basis-heuvel 
waar ze overheen moeten, kunnen we nu verhogen of verlagen, 
door de basisspanning t.o.v. de emissor meer negatief of positief 
te maken. 

Tot nu ·toe hebben we alleen nog maar over de electronen ge
sproken. Met de gaten geschiedt het volgende: zij voelen zich 
vooral thuis in de basis en schrikken terug van het zich begeven 
naar de emissor, waar ze niet thuis horen en worden bovendien 
slecht aangevuld uit de collector, waar ze evenmin in grote getale 
inheems zijn. Het gevolg is meer een stuwing van gaten in de ba
sis vlak bij de emissor en een vermindering van gaten concentra
tie in de basis vlak bij de collector, zonder dat er nu grote gaten 
stromen lopen. De concentratieveranderingen zijn net wel nodig 
om electraneutraliteit te bewerkstelligen. 
Conclusie: 1) electronen worden door het dunne basislaagje, waar 
ze niet thuis horen, geholpen door gecombineerde stuwing en trek
king, van en naar gebieden waar ze wel thuis horen, zodat er een 
redelijke electronenstroom mogelijk is; 
2) bij de gaten wordt getracht ze uit de dikke collector naar de 
dikl<e emissor te stuwen, d.w.z. van en naar gebieden waar ze zich 
geen van beide gelukkig voelen via de basis, waar ze wel thuis 
horen; resultaat: geringe gaten stroom, maar wel veranderingen 
van concentraties van gaten in de basis die absoluut genomen even 
groot zijn als de concentratieveranderingen van de electronen in de 
basis. Er zijn echter veel meer gaten dan electronen in de basis, 
dus dezelfde absolute veranderingen in de concentraties betekenen 
voor de electronen relatief heel belangrijke, maar voor de gaten 
relatief onbelangrijke effecten. Al is er nu een grote analogie met 
de triode (concentratieveranderingen, beïnvloeding van de hoogte 
van de heuvels enz. ) er zijn toch ook grote verschillen. 
1. Electronen in een vacuum lopen veel sneller d an gaten en 
electronen in halfgeleiders. Dit betekent dat transistoren in het 
algemeen niet zo snel zijn als triodes, d.w.z. dat ze snelle wis
selingen van signalen niet zo goed kunnen volgen. 
2. het voordeel van de ruimteladingsvrijheid wordt gekocht voor 
een nadeel: we werken met n i e t  -evenwichtsconcentraties, er 
zullen dus onderweg electronen in gaten kunnen vallen en dan ste
ken ze niet meer over maar gaan opzij weg naar het basiscontact. 
Dit betekent stroomverlies naar de collector en dat er dus ook 
stromen naar het basiscontact gaan lopen. De besturing gaat dus 
niet energiestroomloos zoals in een triode. 

Toch zijn het ontbreken van gloeistroomvermogen voor de ka
thode, de kleinheid, de robuustheid (ze kunnen veel beter tegen 
schokken) en mogelijk een heel lange levensduur voldoende voor
delen, zodat er overal hard aan transistoren gewerkt wordt. 

Lagentransistoren worden als volgt gemaakt: 
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1. Men trekt uit gesmolten Ge met wat donor bijmengsel een één
kristallijne staaf op; dit wordt de collector. Nu werpt men vrij 
wat acceptor materiaal in de smelt terwijl men doorgaat met 
trekken; er vormt zich nu een P-laag: de basis. Direct hierop 
wordt een overschot donor toegevoegd aan de smelt en men ver
krijgt het emissor germanium. Zo kan men een zg. N - P-N
lagentransistor verkrijgen, door het zagen in blokjes en het voor
zien van contacten. Indien we eerst acceptors, dan donors en ten
slotte weer acceptars toevoegen krijgt men P- N-P-transistors. 
2. Men maakt een blokje van de goede grootte van bijv. éénkris
tallijn N -materiaal. Nu brengt men aan weerskanten twee pillen 
acceptor metaal aan en smelt deze, waarop hierin wat Ge oplost. 
Na afkoeling zet zich eerst een Ge laagje af dat rijk is aan ac
ceptor materiaal, en dat precies dezelfde kristalorientatie heeft 
als het oorspronkelijke Ge. Daarna pas stolt het metaal zelf, 
waarin wel wat Ge is ingesloten. Men verkrijgt zo emissor en 
collector tegelijkertijd met metallische contacten. Het overblij
vende Ge dat de basis vormt, wordt eveneens nog voorzien van 
een contact en men heeft een P- N-P -transistor. Ook nu is het 
weer mogelijk te starten met P-materiaal en pillen te gebruiken 
van een donormetaal, waardoor een N-P-N-transistor wordt ver
kregen. 
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DE STRUCTUUR VAN HET PROTOPLASMA 

door 

Dr H.L. Booij 

In l e i d i n g  

Toen Hooke in 1665 een doorsnede van kurk onder zijn micro
scoop legde en de hokjes, die hij daarin waarnam, cellen noemde, 
werd daarmee een naam gegeven die in de biologische wetenschap 
bewaard zou blijven. Evenwel is bij het woord 11cel11 het accent 
totaal veranderd. Hooke zag door zijn microscoop de dode cel
wanden van zijn plantenmateriaal; latere onderzoekers gingen 
steeds meer belangstelling vertonen voor de levende inhoud van 
de celhokjes. Wanneer wij tegenwoordig het woord cel uitspreken, 
dan denken wij in de eerste plaats aan die inhoud. 

Omstreeks het midden van de vorige eeuw duidt Von Mohl de 
inhoud van de levende cel aan met de naam protoplasma (11oer
slijm11). Men ontdekt dat dit protoplasma in bepaalde gevallen 
stroming vertoont, dat er zich een - meestal rond - lichaampje 
in bevindt, dat men de kern noemt en de overtuiging komt naar 
voren dat de cellen de levenseenheden zijn, waaruit alle levende 
wezens opgebouwd zijn (de celtheorie van Schleiden en Schwann). 
Zo komt Schultze tot de uitspraak: 11Eine Zelle ist ein Klümpchen 
Protoplasma in welchem ein Kern liegt". Steeds meer kleine deel
tjes worden in het protoplasma ontdekt, waaraan men bepaalde 
functies toeschrijft. Beschouwde men het protoplasma eerst als 
de 11 levende stof", één enkele ingewikkeld gebouwde substantie, 
die alle levensfuncties kon vervullen, al spoedig bleek dat men er 
vele verbindingen in kon aantonen (waarvan de voornaamste orga
nische stoffen ei witten en lipiden zijn). 

Wanneer wij de structuur van het protoplasma willen bezien, 
dan moeten wij wel beseffen, dat wij eigenlijk de gehele biologi
sche wetenschap moeten samenvatten. Het begrip protoplasma 
omvat alle celbestanddelen en het is uit de aard der zaak onmo
gelijk om in één lezing meer te geven dan een vogelvlucht over 
dit gebied. Daarbij verdient vooral de aandacht, dat de outwikke
ling in de biologie en in de chemie steeds meer ontmoetingen tus
sen deze twee wetenschappen mogelijk maakt. Over deze outmoe
tingen handelt deze lezing. 

W a t  z i e n w ij i n d e c e 1 ? 

Uit de aard der zaak werd het microscoop het bij uitstek ge
schikte hulpmiddel waarmee de bioloog de cel bestudeerde. En 
hoewel nieuwere methoden ontwikkeld werden, het blijft onmoge
lijk zich een biologische wetenschap zonder microscoop voor te 
stellen. De voornaamste resultaten die het microscopische onder
Lezing gehouden voor de leden van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
onder. de zinspreuk "Diligentia", op 18 Februari 1955. 107 



zoek opleverde we1·den 1·eeds gemeengoeJ bij het onderwijs op. 
ónze -midd-elbal�e scholen. Wanneer dari. ooi( in dit artikel vooral 
Je nadruk op meer moderne methoden gelegd wordt, geschiedt dit 
on"ldat verondersteld wordt, dat_ de lezer met de meest op de voor
grond tredende resultaten van het microscopische onderzoek van 
cellen vertrouwd is. Wij denken onder andere aan de cel- en kern
deling en de belangrijke rol, die de chromosomen bij de overdracht 
van erfelijke eigenschappen spelen. 

Een van de bezwaren tegen het gebruik van het gewone micro
scoop bij de studie van levende cellen is, dat de deeltjes in deze 
cellen relatief weinig in brekingsindex verschillen. Vandaar dat 
het moeilijk is om deze deeltjes goed te onderscheiden en dat de 
klassieke cytoloog naar kleurstoffen greep om de deeltjes duide
lijk zichtbaar te maken. Maar nu moest de cel tevoren gedood 
(gefixeerd) worden. De ontwikkeling van het phasencontrast-mi
erascoop (Zernike) is dan ook zeer belangrijk voor de studie van 
de levende cel; deeltjes met een klein verschil in brekingsindex 
zijn reeds goed te zien . Ook moet vermeld worden dat tegenwoor
dig vele weefsels buiten het organisme (dus in vitro) gekweekt 
kunnen worden. Het spreekt vanzelf dat daardoor de studie van de 
levensverrichtingen der cellen vergemakkelijkt is. 

Aan de mogelijkheden van het microscoop is een grens gesteld, 
die niet door de techniek maar door de golflengte v'an het gebruik
te licht bepaald wordt. Dat betekent, dat wij met het gewone mi
erascoop niet verder kunnen komen dan het onderscheiden van 
twee punten die ongeveer 0, 25 !l (= 0, 00025 mm) uit elkaar liggen. 
Dit is een ernstige beperking, daar er vele aanwijzingen zijn dat 
er ook kleinere deeltjes in de cel voorkomen. 

Wanneer de golflengte van het licht de beperkende factor is, dan 
is de oplossing natuurlijk dat wij licht met een kleinere golflengte 
gaan gebruiken. In de eerste plaats gaan dan de gedachten uit naar 
het ultraviolette licht. Hoewel wij daarmee niet veel verder kun
nen komen dan met het zichtbare licht (wat betreft de grootte van 
de 11zichtbare11 - d.w.z. fotografeerbare- deeltjes), heeft het be
studeren van cellen met ultraviolet licht een speciaal voordeel. 
Er zijn namelijk enkele stoffen in de levende cel die ten opzichte 
van gewoon licht kleurloos zijn, maar die zich ten opzichte van 
het ultraviolette licht als kleurstoffen gedragen (zij absorberen 
dus uit het spectrum een deel van het licht met korte golflengte). 
Speciaal de nucleinezuren moeten hier vermeld worden. Zo kan 
men van chromosomen opnamen maken in ultraviolet licht van een 
bepaalde golflengte, waarbij zij een zwarte dwarsstreping blijken 
te bezitten. De erfelijke eigenschappen zijn juist in deze strepen 
gelokaliseerd. Men kan hetzelfde beeld krijgen als men de chro
mosomen (ongekleurd in gewoon licht) eerst kleurt met basische 
kleurstoffen en daarna met een gewoon microscoop bekijkt. Be
langrijk is dat zowel de kleuring met kleurstoffen als het fotogra
feren in ultraviolet licht ons iets kan leren over de lokalisatie van 
bepaalde stoffen in de cellen. Dit kan ons op den duur het begrij
pen van de functie van celbestanddelen vergemakkelijken. 

Een grote stap voorwaarts was de ontwikkeling van het electro
nenmicroscoop. De kloof tussen de moleculen en de zichtbare (in 
de zin van fotografeerbare) deeltjes wordt steeds kleiner (grote 
eiwitmoleculen zijn waarneembaar; het oplossend vermogen van 
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het electronenmicroscoop is nu ongeveer 0, 005 �; kleine molecu
len zijn ongeveer tien maal zo klein). De studie van cellen met 
behulp van het electronenmicroscoop is in volle gang en talloze 
waardevolle bijdragen tot onze kennis zijn reeds geleverd. De in
ventarisatie geeft ons het beeld dat in de cellen delen van zeer 
verschillende afmetingen voorkomen. Om de bekendste te noe
men: de kern, chromoplasten en mitochondriën (zichtbaar in het 
gewone microscoop) en microsomen. Natuurlijk zijn ook allerlei 
11aanhangsels11 van cellen bestudeerd, bijvoorbeeld de zweepharen 

waarmee bacteriën zich voortbewegen. Over de grondsubstantie, 
waarin de deeltjes zich bewegen, is relatief het minste bekend. In 
bepaalde cellen vindt men in deze substantie dunne membranen die 
uit lipiden en eiwit schijnen te zijn opgebouwd. 

D e  c h e m i e  e n  d e  l e v e n d e  c e l  

Wanneer wij de ontwikl\:eling van de macroscopische biologie 
nagaan, dan zien wij naast elkaar twee richtingen ontstaan: een 
11topografische11, meer beschrijvende richting (de anatomie) en 
een richting waarin het experiment en de chemische en physische 
hulpmiddelen een grote rol spelen (de physiologie). Geen van deze 
twee hoofdrichtingen kan 11

het levensprobleem1
1 

oplossen; de func
tie van een orgaan kan slechts begrepen worden na een synthese 
van de bijdragen van beide kanten. Zo moeten wij verwachten dat 
de in de vorige paragraaf vermelde methoden aangevuld zullen 
moeten worden van andere zijde. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat 
zeer veel levensverrichtingen door enzymen verzorgd worden. 
Een beschrijving van een levende cel kan dus niet volledig zijn 
zonder dat aangegeven wordt waar de voornaamste enzymen zich 
bevinden. Deze vraag kan met de beschreven methoden niet opge
lost worden omdat enzymen eiwitten zijn en zij niet door chemi
sche reacties (kleuring e.d.) van gewone eiwitten te onderscheiden 
zijn. Andere methoden zullen hier gebruikt moeten worden. 

Allereerst iets over de chromosomen, die zulk een belangrijke 
rol spelen bij de overbrenging van erfelijke eigenschappen. Reeds 
werd aangeduid dat onderzoekingen met ultraviolet licht en kleur
reacties het mogelijk maakten vast te stellen, dat de chromosomen 
voornamelijk uit eiwitten en nucleinezuren bestaan. Aan de bio
chemie ontlenen wij nu een methode ter nadere bestudering van 
deze vormingen. Wij kennen zowel enzymen die eiwitten splitsen 
(proteinasen) als enzymen die nucleinezuren afbreken (nucleasen). 
Wanneer men nu met een structuur te maken heeft die beide stof
fen bevat, dan leert men iets over de bouw als men beurtelings 
proteinasen en nucleasen op chromos.omen laat inwerken. In het 
eerste geval wordt het ei wit tot kleine brokstukken afgebroken en 
houden wij losse schijfjes nucleinezuur over. In het tweede geval 
verdwijnt het nucleinezuur, maar de algemene structuur vàn het 
chromosoom blijft behouden. De conclusie ligt voor de hand: het 
chromosoom heeft een continue eiwitstructuur (waarin draadvor
mige eiwitmoleculen een grote rol spelen), waarin hier en daar 
nucleinezuren (het gemakkelijk kleurbare materiaal) ingebed zijn. 

Een zeer interessante vraag is nu: hoe groot zijn de materiële 
dragers van de erfelijke eigenschappen (de genen) en waaruit be
staat deze materie? De school van Morgan heeft bij de studie van 
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de genetica van het bananenvliegje (Drosophila) aangetoond, dat 
het aantal genen per chromosoom groot is. Daaruit moet men 
concluderen dat - er is nu eenmaal een beperkte ruimte beschik
baar -elk gen niet veel groter kan zijn dan een relatief eenvoudig 
eiwit- of nucleinezuurmolecuul. 

Onderzoekingen over de invloed van straling (ultraviolet licht, 
Röntgen-stralen) op de erfelijke eigenschappen kunnen ons nadere 
inlichtingen verschaffen. Wordt een gen geraakt, dan verandert 
het van karakter en deze mutatie kan-wanneer het een gen uit een 
kiemcel betreft -in het nageslacht zichtbaar worden. Aangezien 
verreweg de meeste van deze kunstmatig verwekte mutaties onder 
het begrip 11 verliesmutaties 11 vallen, is hiermede zeer in het kort 
een van de gPvaren aangeduid van de radio-actieve straling die bij 
de ontploffing van een atoombom vrijkomt. Lang voordat verschil
lende regeringen de gelden voteerden om speciaal de destructieve 
capaciteiten van deze reacties en stralingen te ontwikkelen, poog
den geleerden met zeer beperkte middelen deze stralingen te ge
bruiken voor het onderzoek van de levende materie. 

De genen in een bepaald chromosoom van Drasophila hebben 
een natuurlijke mutatiesnelheid van 0,2o/o. Na bestraling zien wij 
dat het aantal mutaties sterk verhoogd wordt. Een zekere dosis 
straling (2500 r) geeft bijvoorbeeld 7o/o mutaties, een tweemaal zo 
grote dosis ( 5000 r) veroorzaakt 14o/o. Men kan aantonen dat een 
mutatie het gevolg is van een 11 treffer11 op het gen. Elke treffer 
veroorzaakt een mutatie; er zijn geen twee of meer treffers nodig. 

Nu is het in principe mogelijk om uit de hoeveelheid bestraald 
materiaal, de hoeveelheid stralingsenergie en het aantal waarge
nomen mutaties, uit te rekenen hoe groot het 11doelwit11 is. Het 
is natuurlijk best mogelijk dat de genen groter zijn dan het door 
stralen kwetsbare deel. Inderdaad lijkt het daar wel op; als men 
de afmetingen van de genen schat uit de cytologische waarnemin
gen, dan komt men tot grotere waarden. Vandaar dat Frey-Wyss
ling de hypothese lanceerde dat de genen zouden bestaan uit een 
actief gedeelte (het door stralen kwetsbare deel) en een drager. 
Hier denken wij natuurlijk aan de bouw van vele enzymen, die sa
mengesteld zijn uit een coënzym en een drager, die uit eiwit be
staat. 

De werking van de genen is aan de uiterlijke kenmerken van de 
organismen waar te nemen, Het al of niet aanwezig zijn van deze 
kenmerken zal meestal bepaald worden door de omstandigheid dat 
een bepaald enzym zijn werking in de cel wel of niet kan ontvou
wen. Het spreekt dan ook vanzelf dat men veronderstelt dat de 
genen in de eiwitsynthese (speciaal de enzymsynthese) ingrijpen. 
Het wordt vrij algemeen aangenomen dat de genen deze synthese 
niet zelf uitvoeren, maar dat bepaalde submicroscopische deeltjes 
uit het cytoplasma (de microsomen) ingeschakeld zijn. Een gen 
zou dus de vorming van specifieke mierosomen stimuleren, die 
op hun beurt de synthese van specifieke eiwitten verzorgen. Er 
zijn vele voorbeelden bekend waar het ontbreken van een enkel 
gen de afwezigheid van een bepaald enzym tot gevolg heeft. Dit 
nog maar weinig bekende gebied is bijzonder interessant, omdat 
de mierosomen dezelfde samenstelling en afmetingen hebben als 
vele virussen. Zo is ook de stelling geponeerd, dat sommige vi
russen wel eens 11ontspoorde11 mierosomen zouden kunnen zijn. 
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Wanneer wij nu de kern verlaten en ons tot het cytoplasma wen
den, dan kunnen wij ons afvragen, welke methoden ter beschikking 
staan om iets over de functie van de verschillende onderdelen van 
het buiten de kern gelegen protoplasma te weten te komen. De bio
chemid zijn reeds lang vertrouwd met de methode van Warburg 
om de ademhaling (en andere reacties) van levende cellen te me.
ten. Het weefsel wordt in een vaatje gebracht, waaraan een zeer 
gevoelige manometer bevestigd wordt. In het vaatje bevindt zich 
loog, die het geproduceerde koolzuur opneemt. Wordt er zuurstof 
door de cellen verbruikt, dan is dit op de manometer af te lezen 
en het aantal mm3 verbruikte zuurstof kan berekend worden. Even
wel is deze zeer veel toegepaste methode ne>g veel te grof voor 
ons doel. Immers, wij willen iets weten over de functie van on
derdelen van cellen en .er moeten toch nog altijd vele cellen in het 
Warburg-vaatje worden gebracht om een meetbaar effect te sor
teren (veelal werkt men met doorsneden van weefsels, ]bijvoor
beeld met levercoupes). 

Natuurlijk heeft men getracht de methode te verfijnen. Linder
ström-Lang en Holter ontwikkelden een methode- gebaseerd op 
het principe van de Cartesiaanse duiker ..:._ die ongeveer duizend 
maal zo gevoelig is. Daarmee is het mogelijk de ademhaling van 
enkele cellen (bijvoorbeeld een kikvorseicel) te meten. 

Maar voor het onderzoek van onderdelen van cellen is ook deze 
methode nog riiet geschikt. Men heeft het dan· ook over een heel 
andere boeg gegooid. De constructie van de·ultracentrifuge (Sved
berg) maakte het mogelijk deeltjes van zeer geringe afmetingen 
van elkaar te scheiden. Wanneer men nu een weefsel heel fijn 
wrijft (hetzij in een mortier, hetzij in speciale apparaten, die te 
beschouwen zijn als een soort 11veredelde11 vleesmolens), dan krijgt 
men een zogenaamd homogenaat, waarin naast enkele intact ge
bleven cellen vele onderdelen van cellen te vinden zijn. Doór nu 
teileens bij verschillende snelheden te centrifugeren, kunnen wij 
de bestanddelen scheiden. Enigszins simplistisch kunnen wij zeg
gen dat eerst de intactgebleven cellen neerslaan, dan volgen de 
kernen; bij nog hogere snelheid van de centrifuge krijgen wij de 
mitochondriën, terwijl als laatste fractie de mierosomen ver
schijnen. Elk van deze fracties kan apart onderzocht worden. 
Omdat met deze methodes vrij grote hoeveelheden celmateriaal 
kunnen worden verkregen, kan voor het onderzoek weer de me
thode van Warburg worden gebruikt, naast de andere methoden, 
die aan de enzymologie zijn ontleend. 

Wanneer wij het onderzoek van de celbestanddelen zeer kort 
samenvatten, dan blijkt het volgende. De kernen bevatten .relatief 
weinig enzymen. Hun belangrijkste rol ligt in wat wij zouden kun
nen noemen het besturen van de cel. De mitochondriên daarente
gen bevatten veel enzymen, meer dan de andere fracties van het 
protoplasma. Speciaal de biologische oxydatie- in feite het om
zetten van de bij de oxydatie van voedingsmiddelen vrijkomende 
energie in een voor de cel bruikbare vorm- speelt zich vrijWel 
geheel in de mitochondriën af. Men zou ze de krachtcentrales van 
de cel kunnen noemen. De rol van de mierosomen- eiwit- en en
zymsynthese- werd reeds vermeld. Er is geen twijfel meer mo
gelijk: in de levende cel zijn de functies verdeeld over verschil
lende onderdelen. 
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Ook de grondsubstantie l;>evat verschillende enzymen. Het is 
meestal heel moeilijk öm daar een enzym te lokaliseren. Alleen 
als het product van de enzymreactie op de een of andere wijze 
zichtbaar kan worden gemaald, zal het mogelijk zijn de plaats van 
het enzym in de cel vast te stellen. Het meest bekende voorbeeld 
is het enzym phosphá.tase, dat in staat is uit organische phosphor
verbindingen phosphaat af. te splitsen. Dit wordt als calciumphos
phaat in de cel neergeslagen, omgezet in cobaltphosphaat en ten
slotte in het zwarte cobaltsulfide. Zo wordt aan de onderzoeker de 
plaats van het enzym phosphatase verraden door de zwarte plekken 
in de behandelde cellen. Op die wijze kan men aantonen dat in de 
cellen van de darniwimd het phosphatase op drie p�aatsen voor
komt (aan de grens van de darm, in het zogenaamde Galgi-appa
raat en in de kern). 

D e  g r o n d s u b s t a nti e 

Lang heeft men er over gestreden wat de structuur der grond
substantie van het cytoplasma zou zijn. Sommigen meenden dat 
zij een korrelstructuur hadden waargenomen, anderen kwamen tot 
de opvatting, dat het cytoplasma een draadvormige structuur heeft, 
terwijl een derde groep onderzoekers de stelling verdèdigde dat 
hier van een schuimstructuur sprake is. Het probleem is nog niet 
opgelost, al zijn wel enkele aanwijzingen verkregen. 

Wat is de moeilijkheid? Deze, dat levende cellen niet geschikt 
zijn om het probleem te bestuderen. Men zal dus altijd de cel 
moeten doden (en fixeren). Het beeld, dat men dan te zien krijgt, 
hoeft niet de ware toestand in de levende cel weer te geven. Deze 
moeilijkheid is ook aanwezig als men het electronenmicroscoop 
gaat gebruiken. Men moet dan coupes door de cellen maken en dan 
is .dus ook fixatie noodzakelijk. In sommige gevallen- maar dat 
hoeft niet voor alle cellen te gelden en zelfs bestaat de mogelijk
heid dat :men met een kunstproduct te maken heeft - kon men in 
het cytopiasma een soort membranen aantreffen. Deze waren min 
of meer evenwijdig gerangschikt. Zij bestaan waarschijnlijk uit 
een dubbellaag van lipiden (phosphatiden), aan beide zijden be
dekt met eiwit. 

Een van de meest opvallende eigenschappen van het protoplas
ma is de beweeglijkheid, die in de protoplasmastroming en in het 
uitsteken van pseudopodiën door amoeben zo duidelijk wordt ge
demonstreerd. Wanneer de beweging van amoeben nader geanaly
seerd wordt (Mast), dan blijkt dat de stroming plaats heeft in het 
midden van het dier (waar het protoplasma vloeibaar is). Dit vloei
bare protoplasma wordt als het ware omgeven door een 11buis 11 
van protoplasma van een steviger consistentie. Bereikt het stro
mende protoplasma het einde van deze "buis"} dan gaat het in de 
vastere vorm over en verlengt op deze wijze de buis .. Aan de ?.n
dere zijde van;het dier 11vervlpeit11 het protoplasma. pit is een van 
de meest l<enmerkende eigenschappen van het protoplasma: het kan 
reversibel overgaan van een vloeibare in een vaste vorm. In de 
kolloidchemie beschrijft men dit als: sol (vloeibaar) � gel (vast). 

Heel merkwaardige experimenten in dit gebied werden verricht 
door Marsland. Hij onderwierp organismen aan een zeer hoge 
druk (van honderden atmosferen). Dan ziet men bijvoorbeeld dat 
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de pseudopodiën van amoeben zich beginnen af te ronden. Op den 
duur rondt de gehele amoebe zich af en wordt een onbeweeglijk 
bolletje. Laat men de hydrostatische druk weer tot de normale 
waarde dalen, dan herneemt de amoebe zijn oorspronkelijke vorm 
(en activiteit). Onder invloed van hoge druk wordt het protoplasma 
bijna zo vloeibaar als water. Deze experimenten tonen aan dat het 
vastworden van het protoplasma van een amoebe essentiëel is 
voor de voortbeweging. 

Wanneer een eicel zich aan het delen is, dan wordt het ontstaan 
van de twee toekomstige dochtercellen duidelijk aan een insnoe
ring rondom de cel. Deze insnoering gaat steeds dieper en ten
slotte zijn twee cellen ontstaan. Het is interessant dat onder in
vloed van hoge druk dit proces de andere kant kan worden uitge
drongen. Een insnoering die bijna voltooid is, kan worden opge
heven, de dochtercellen groeien als het ware weer aan ell(aar. 
Juist op de plaats van de insnoering bevindt zich protoplasma van 
een wat vastere structuur, dat echter vervloeit onder invloed van 
de hoge druk. Men moet zich hierbij voor ogen houden dat ook in 
de natuur hydrostatische drukken voorkomen van dezelfde hoogte 
als waarmede Marsland werkte; namelijk in de oceanen op een 
diepte van enkele duizenden meters, een diepte waar zeker leven
de organismen aanwezig zijn. 

Zo zien wij dus dat het protoplasma (hier doel ik speciaal op de 
grondsubstantie) zich in een aggregatietoestand bevindt die tussen 
vloeibaar en vast in ligt. Bovendien kan het (en dat is bij vele cel
len een voorwaarde voor de levensverrichtingen) reversibel van 
de sol- in de geltoestand overgaan. 

Nu ligt het voor de hand om aan de kolloidchemie te vragen of 
er in het terrein der kolloiden dergelijke dingen worden gevonden. 
Bestaan er systemen die aan de ene k ant eigenschappen hebben 
die men aan vloeistoffen kan toeschrijven, terwijl zij ook enigs
zins op vaste stoffen lijken? Men heeft uiteraard allereerst aan 
de gelatinepudding gedacht. Een vrij starre massa die een grote 
hoeveelheid water bevat, dat voor het grootste deel vrij tussen de 
mazen van het eiwitnetwerk bewegen kan. Als men de temperatuur 
wat verhoogt (bijvoorbeeld tot 40° C) dan stort het bouwwerk in; 
het gel vervloeit tot een sol. 

Het zou ons te ver voeren de bezwaren te ontvouwen tegen het 
denkbeeld dat het protoplasma uit een eiwitnetwerk bestaat. Een 
ander denl(beeld moge hier nog worden vermeld. Bungenberg de 
Jong heeft uit zeepoplossingen, door toevoeging van zout, syste
men gemaakt die de gevraagde eigenschappen in zich verenigen. 
Zij moeten als vloeistoffen worden beschouwd (zij het met een ho
ge viscositeit), terwijl zij aan de andere kant een duidelijk zicht
bare elasticiteit vertonen. Kleine veranderingen in het systeem 
(daling van het zoutgehalte, toevoeging van andere verbindingen) 
geven grote veranderingen in de viscositeit en de elasticiteit. Nu 
zal men zeggen dat een zeepoplossing heel iets anders is dan het 
protoplasma. Accoord, maar nu zijn er twee zaken die de aan
dacht verdienen. In de eerste plaats. lijken zepen in physisch
chemisch opzicht veel op phosphatiden, die een belangrijk bestand
deel van het protoplasma uitmaken. In de tweede plaats komen in 
de door Bungenberg de Jong onderzochte systemen micellen voor, 
die bestaan uit dubbellagen van zeepmoleculen. En dan herinneren 
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wij ons dat de electronenfoto's van het cytoplasma ook dubbellagen 
van phosphatiden (bedekt met ei wit) vertonen. Het is dus lang niet 
onmogelijk dat sommige eigenschappen van het protoplasma (vis
cositeit en elasticiteit) aan lipiden toegeschreven moeten worden. 

D e  g r e n s l a g e n  

De inhoud van een levende cel is - wat betreft de anorganische 
bestanddelen - meestal totaal verschillend van de samenstelling 
van het milieu. Zo bevat een organisme dat in zoet water leeft 
meer ionen dan dat water, terwijl tevens een duidelijke voorkeur 
voor bepaalde ionen bestaat. Speciaal het kaliumion is in de cel in 
een veel hogere concentratie aanwezig dan er buiten. Ook binnen 
het organisme bestaan typische verschillen. Zo bevatten spiercel
len tien maal zo veel kaliumionen als het hen omringende bloed, 
maar tien maal zo weinig natriumionen. Deze verschillen leiden 
tot de volgende veronderstellingen: 1) het onderhouden van een van 
het physische evenwicht verschillende toestand eist energie, met 
andere woorden: de stofwisseling van de cel is noodzakelijk voor 
de specifieke opname (of uitscheiding) van ionen en 2) er moet zich 
aan de buitenkant van het protoplasma een laag bevinden die voor 
ionen (en vele andere stoffen) moeilijk of niet doorgankelijk is. 
Welke eigenschappen vertoont deze buitenlaag, die zo dun kan zijn 
dat zij met het microscoop niet kan worden waargenomen? 

Reeds lang geleden werd gedemonstreerd dat de hypothetische 
buitenlaag na beschadiging snel kan worden hersteld. Wordt een 
wortelhaar van Hydrocharis aangesneden en het protoplasma in 
druppeltjes naar buiten geperst, dan blijkt het evenmin kleurstof
fen op te nemen als de intacte levende cel. Doodt men het proto
plasma dan vindt een snelle kleuring plaats. Met andere woorden, 
de druppeltjes protoplasma hebben ook een 11huidje 11 gekregen dat 
voor kleurstoffen ondoorlaatbaar is. 

Later heeft Chambers op elegante wijze deze proeven met 
amoéb,en herhaald. Met behulp van een micromanipulator (een in
strument om op microscopische schaal operatief bij cellen in te 
grijpen) beschadigde hij de buitenwand van een amoebe. Gebeurde 
dit in gewoon water, dan werd de wonde snel hersteld. Blijkbaar 
bevat het protoplasma de stoffen die voor de bouw van de buiten
laag noodzakelijk zijn. Deed hij zijn proeven in een oplossing van 
NaCl, dan was het resultaat heel anders, Door de wonde kan dan 
NaCl bümendringen; de gehele cel 11lost op" met uitzondering van 
enkele korreltjes. In een oplossing van CaCl2 kreeg hij het tegen
overgestelde beeld: het binnendringende zout doet het gehele pro
toplasma stollen. Hiermee demonstreerde hij het in de physiologie 
reeds lang bekende feit dat cellen alleen levensvatbaar zijn in op
lossingen die verschillende ionen in bepaalde verhoudingen bevat
ten (gebalanceerde oplossingen). Door de aanwezigheid van een 
membraan, waardoor - onder invloed van het metabolisme - be
paalde ionen selectief kunnen worden opgenomen, is de cel tot op 
zekere hoogte onafhankelijk van het milieu geworden. 

Een aanwijzing over de samenstelling van de grenslaag krijgen 
wij uit het feit dat vele cellen (zij het onder experimentele, dus 
abnormale, omstandigheden) aan hun oppervlak microscopisch 
zichtbare wormvormige aanhangsels krijgen. Deze vormingen 
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vertonen dubbele breking. Zij vertonen grote overeenkomst met 
de 11myelinebuizen11 die verschijnen als men wat lecithine in water 
brengt. Men kan aannemelijk maken dat deze myelinebuizen uit 
vele lagen parallel gerangschikte phosphatide-moleculen bestaan, 
zodat de indruk gevestigd wordt dat de grenslaag van het proto
plasma phosphatiden bevat. 

Ook andere experimenten hebben tot dezelfde opvatting geleid. 
In de eerste plaats moge vermeld worden dat cellen de electrische 
stroom slecht geleiden. Zij gedragen zich als eeri soort isolato
ren. Aangetoond kan worden dat deze 11isolatorwerking" toege
schreven moet worden aan een dun laagje vetachtige substantie 
met een dikte van ongeveer twee phosphatide -moleculen aan de 
buitenkant van de cel. 

Ook onderzoekingen over het binriendringen van stoffen in de le
vende cel (permeabiliteit) hebben sterke argumenten opgeleverd 
voor de stelling dat de cel van het milieu gescheiden is door een 
laag lipiden. Het spreekt vanzelf dat ook hier de hypothese uitge
sproken is dat wij te doen hebben met dubbellagen van phosphati
den bedekt met eiwit (Danielli). Niet alleen aan de buitenkant van 
de cel, maar ook op de grenzen van het cytoplasma en de zich 
daarin bevindende deeltjes (kern, mitochondriën) zouden zich der
gelijke lagen bevinden. Elke vacuole in de cel is ook van een af
scheiding voorzien. Aangezien deze vormsels ook in het cytoplas
ma voorkomen is het snelle herstel van de grenslagen na verwon
ding begrijpelijk. 

Hoe belangrijk deze membranen kunnen zijn, blijkt uit het feit 
dat streptomycine voor vele bacteriën sterk vergiftig is, terwijl 
dit antibioticum voor de mens relatief onschadelijk is. Bekend is 
dar deze verbinding een bepaald enzym, dat betrokken is bij de 
biologische oxydatie, remmen kan. Dit enzym komt zowel bij 
mens als bacterie voor en speelt een zeer belangrijke rol. Bij de 
mens is het 11opgeborgen" in de mitochondriën (in de bacterie 
niet), welke een grenslaag hebben, waar het streptomycine niet 
door heen kan dringen. Op dit relatief geringe verschil berust de 
mogelijkheid om een bacterie-infectie bij de mens met strepto
mycine te bestrijden. 

Sl o t  

Onze rondgang door de levenJe cel heeft ons laten zien dat de 
beschrijving van die cel als 11 cin Klümpchen Protoplasma" wel 
erg simplistisch is. Onze nog altijd zeer bescheiden kennis doet 
ons inzien dat binnen de cel een hoge mate van organisatie heerst. 
Vele specifieke functies worden door verschillende deeltjes ver
richt .. Electronenmicroscoop, histochemie en enzymologie zullen 
ons hier verder moeten brengen. Onze speciale aandacht verdient 
een bouwprincipe dat wij in het cytoplasma en zijn grenslagen te
genkwamel).: dubbellagen van lipide:p., bedekt met eiwit. Het is mo
gelijk - en kolloid-chemische onderzoekingen zullen dit moeten 
bevestigen-dat deze structuur bij de afgrenzing vru1 de cel en zijn 
onderdelen een grote rol speelt. Ook kan de veronderstelling geuit 
worden, dat de viscositeit en de elasticiteit van het protoplasma 
aan deze vormingen toegeschreven moeten worden. 
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INFLUENZA 

door 

Prof. Dr J. Mulder 

Men kan influenza definiëren als een besmettelijke infectie
ziekte van 2-4 dagen duur, gepaard gaande met koorts en een niet
etterige ontsteking van het slijmvlies van de neusholte, de neus
bijholten en de luchtwegen. De ziekte is sinds de oudheid bekend 
en veroorzaakt met tussenpozen van 50 tot 100 jaar grote epide
mieën, waarin vele mensen overlijden door complicerende, door 
bacteriën veroorzaakte, infecties van de luchtwegen en longen, 

D e  o o r z a a k  v a n  i n f l u e.n z a. De oorzaak van de influenza is 
een zogenaamde virus. Een virus kan men definiëren als een zeer 
klein microörganisme, dat zich slechts kan handhaven door groei 
in de cellen van mens of dier, Dit onderscheidt een virus van een 
ziekte-verwekkende bacterie, die niet in de cellen doch in de tus
senliggende intracellulaire ruimten woekert. Met behulp van de 
electronenmicroscoop kan men tegenwoordig het virus gemakke
lijk zichtbaar maken. Het is zeer- klein, van ongeveer een tien
duizendste mm dikte en kan zich voordoen als bolletjes of draad
jes (Fig. 1 ). 

Fig. 1. Electronenmicroscopische foto van influenza-virus, dat 
zich gehecht heeft op het oppervlak van een rode bloedcel van een 
kip. 
Men ziet kleine bolletjes en fijne draadjes (vergroting ± 3500 

maal). 
Lezing gehouden voor de leden van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
onder de zinspreuk 11Diligentia11, op 4 Maart 1955, 
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Het influenza-virus werd in 1933 ontdekt door Smith, Laidlaw 
en Andrewes, werkende in het National Institute of Medical Re
search in Londen. Het virus woekert in de oppervlakkig gelegen 
trilhaarcellen van de neus, neusbijholten (middenoor), luchtpijp 
en haar vertakkingen (bronchi) en tast hoogstwaarschijnlijk in de 
huidige periode de long niet aan (dit is wel het geval bij bepaalde 
proefdieren). Het virus kon worden ontdekt doordat bleek, dat 
een vreemd proefdier, de fret, ontvankelijk was voor de influ
enza en na enting met keelspoelsels koorts kreeg met een ontste
king van de slijmvliezen van de neus en luchtpijp met haar ver
takkingen. Via de fret kan het virus worden overgebracht op de 
muis. 

Tegenwoordig wordt het virus op een geheel andere wijze geïso
leerd en wel door middel van groei in het kippenembryo. Het is 
de Australische virusonderzoeker Burnet geweest, die deze me
thode heeft ingevoerd. Het bleek hem, dat de luchtwegen en de 
longen van het embryo van de kip van 10 tot 13 dagen ouderdom 
gevoelig zijn voor het virus. Het pasgeboren kuiken is dit merk
waardigerwijze niet meer. Me:h kan dus thans het virus zeer ge
makkelijk opsporen door opgegeven slijm of keelspoelsel van in.
fluenzapatienten te enten in de amnionzak van het bebroede kip
penei. Bijgevoegde antibiotica (o.a. penicilline) verhinderen de 
groei van bacteriën in het ei en daar het influenza -virus onge
voelig is voor antibiotica kan het zich ongehinderd vermeerderen. 
Twee of drie dagen na de enting kan men het virus in de vochten 
van het ei vinden. Men maakt daarbij gebruik van een bijzondere 
eigenschap van het virus om zich te kunnen verbinden met de op
pervlakte-membraan van rode bloedcellen (van de kip, de marmot 
of de mens) ;tengevolge waarvan deze gaan samenklonteren (de 
zogenaamde 

'
haernagglutinatieproef, die door de Amerikaan Hirst 

is ontdekt). 

D e v i r o l o g i s c h e d i a g n o s e v a  n d e i n f l  u e n z a. 
Het staat op het ogenblik vast, dat er vele ziekten der luchtwegen 
zijn, die influenza kunnen nabootsen. Op het ogenblik zijn er zeker 
nog drie groepen van andere virussen bekend die deze veroor za
ken (de groep van het verkoudheidsvirus, de groep van het A.R. D.
virus en de groep van een virus, dat een bepaalde vorm van 1ang
ontsteking veroorzaakt: de primaire atypische longontsteking). 

Om dus absoluut zeker te zijn, dat een influenza-virus bij een 
bepaalde patient aanwezig is, moet men dit Df opsporen met be
hulp van de ei-enting, bf kan men nagaan of de patient gedurende 
de ziekte antistoffen in zijn bloedserurn tegen het virus heeft ge
vormd. Van beide werkwijzen is de laatste de eenvoudigste en zij 
kan in ieder groot bacteriologisch laboratorium worden verricht. 

D e  e p i d e m i o l o g i e  d e r  i n f l u e n z a. Dit is een zeer ge
compliceerd vraagstuk, dat pas in de laatste jaren een onderwerp 
van studie kon worden door het instellen van een organisatie on
der het beheer van de Wereld-Gezondheids-Orgahisatie. Als cen
traal studie-centrum fungeert het National Institute for Medical 
Research ·in Londen, naast een drietal andere centra in de Ver
enigde Staten. In alle landen in de wereld (behalve Rusland en 
China) zijn laboratoria aangewezen, die bij het begin van een in
fluenza-epidemie virusstammen isoleren en deze voor een nadere 
analyse opzenden naar de bovengenoemde centra. Op deze wijze 
118 



verkrijgt men inzicht in het beloop en de ernst van een epidemie. 
Het is op dit ogenblik nog onmogelijk te zeggen hoe het virus zich 
epidemiologisch gedraagt. Men heeft tot dusverre geen personen 
gevonden, die dragers van het virus zijn buiten de tijd van het 
heersen van een epidemie. Sommige epidemieën, zo bijv. die van 
de winter van 1948/1949, verbreiden zich duidelijk van een be
paalde plaats (toen Italië) uit. Andere doen zich meer voor als en
demieën in een bepaald land. Er zal op dit gebied nog heel veel 
werk verzet moeten worden, alvorens een goed inzicht zal zijn 
verkregen, 

D e  a n t i g e n e  s t r u c t u u r  v a n  h e t  i n f l u e n z a - v i r u s. 
Dit is een onderwerp, waarover op het ogenblik in verschillende 
verschillende laboratoria in de wereld veel gestudeerd wordt. 
Men kan met behulp van antisera, die .bij dieren kunnen worden 
bereid, vaststellen, dat de eiwïtachtige oppervlakte-structuur van 
de influenza-virussen, verschillend kan zijn. Het gaat ïn deze 
met microörganismen evenzo als met hogere planten- of diersoor
ten, waarvan bepaalde groepen ook nauw aan elkaar verwante 
maar toch verschillende soorten vertonen. 

De hoofdgroepen van de influenza-virussen, die tot dusverre 
zijn ontdekt, noemt men A, B en C. In de A- en B-groep zijn weer 
verschillende ondergroeperingen bekend. Het merkwaardige hier
bij is echter, dat in iedere groep steeds nieuwe ondergroeperin
gen verschijnen, terwijl de vroegere verdwijnen. Zo was het in
fluenza-virus A in de periode 1934-1943 anders dan dat uit de 
periode 1946-1951 en het virus van 1953 weer anders. Het is 
waarschijnlijk, dat deze veranderingen opgewekt worden, door·· 
dat na een infectie met het influenza -virus antilichamen in het bloed 
van de mens ontstaan, die nog na jaren kunnen worden aangetoond. 
Wil dus het virus na verloop van een zekere periode, waarin het 
epidemieën heeft kunnen veroorzaken, aan deze antilichamen kun
nen ontsnappen, dan moet het zijn oppervlakte zo veranderen, dat 
het zich niet of slecht met de tot dusverre opgewekte antilichamen 
kan binden. Met andere woorden, het virus moet zichzelf veran
deren om in staat te zijn te blijven overleven. Een verschijnsel, 
dat hiermede vergeleken kan worden is het resistent worden van 
sommige bacteriën tegen antibiotica (bijv. sulfonamiden en peni
cilline), of dat van insecten tegen insectendodende middelen. Ook 
de kleinste levensvormen zijn uitgerust met geheimzinnige che
mische potenties om de strijd tegen de voor hun vijandige buiten
wereld te kunnen volhouden! 

D e  s t e r f t e  a a n i n f l u e n z a. 
Fig. 2. toont de sterfte in Nederland per 100. 000 inwoners per 

jaar aan longontsteking en influenza in de periode 1900-19 53. Men 
ziet hieruit, dat de sterfte aan longontsteking sinds omstreeks 
1 930 voortdurend gedaald is en in 1946 een extra daling toont, die 
zo goed als zeker aan het toen in gebruik gekomen antibioticum, 
het penicilline, moet worden toegeschreven. De extra toppen in 
de sterfte-lijn aan longontsteking vallen samen met toppen in de 
sterfte aan influenza, omdat tijdens influenza-epidemieën veel
vuldig mensen aan longontsteking als gevolg van de influenza-in
fectie overlijden. Wordt de influenzavirus-infectie in dergelijke 
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gevallen niet onc,ierkend, hetgeen gemakkelijk kan geschieden, dan 
wordt het overlijden toegeschreven aan de onmiddellijke doods
oorzaak (dus de longontsteking) en niet aan de gangmaker van deze 
ziekte, de influenza zelf. De verschillende influenza-epidemieën 
zijn gekenmerkt door een relatief hoge sterfte die zich, hoewel de 
laatste jaren lager dan daarvoor, toch handhaaft. De vrijwel ont
brekende sterfte vóór het jaar 1918, dat gekenmerkt was door een 
zeer hoge sterfte (in totaal in ons land ongeveer 30. 000) moet wel 
zeker worden toegeschreven aan het feit, dat de influenza-sterfte 
toen vrijwel uitsluitend werd opgegeven als sterfte aan longont
steking. 

Fig. 2. Sterfte aan influenza (doorgetrokken lijn) en longontsteking 
(streep-punt-lijn) in Nederland per 100, 000 inwoners van 1900 tot 
1953. 
De letters A en B zijn influenza-A-, resp. -B-epidemieën sinds 
het influenzavirus bekend is. 
A• en A•• zijn varianten van A (naar van Geer). 

D e  o o r  z a a k  v a n  d e  s t  e r f t  e a a n  i n  f l u e n  z a. 
Het staat vast, dat het overlijden aan de influenzavirus-infectie 

zelf bij de mens een zeer grote uitzondering is. Anders is het 
echter bij het proefdier: de fret en de muis, Deze dieren kunnen 
sterven aan een door het influenza-virus zelf veroorzaakte on± 

steking van beide longen, wanneer men een bepaalde stam uit het 
virus via de longen toedient. Tot dusverre heeft men dit echter 
bij de mens nog niet met zekerheid waargenomen, al zijn er in het 

jaar 1918 aanwijzingen geweest, dat toen de influenza-infectie op 
zichzelf longontsteking zou hebben kunnen veroorzaken. 

De mens kan in de huidige periode der influenza echter overlij-
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Fig. 3. Normaal oppervlakte epitheel van de luchtpijp van de mens. 



Fig. 4. Epitheel van de luchtweg van de mens beschadigd door het 
influenza virus. 



den aan zogenaamde secundaire ontstekingen van de luchtwegen 
en longen, die door bacteriën zijn veroorzaakt. Het staat nl. 
vast, dat de infectie met het influenza-virus de luchtwegen ont
vankelijk maakt voor invasies met ontsteking veroorzakende bac
teriën. Het heeft lang geduurd voordat men een inzicht heeft ge
kregen in de wijze waarop dit geschiedt, doch op het ogenblik is 
dit vraagstuk zo goed als zeker , opgelost door de nauwkeurige 
microscopische studie van de slijmvliezen der luchtwegen van 
mensen, die tengevolge van de influenza zijn overleden. 

Zoals boven reeds gezegd, dringt het virus de aan het opper
vlak gelegen cellen van de luchtwegen binnen en vermenigvuldigt 
zich in deze cellen. Het gevolg daarvan is, dat deze cellen af
sterven en loslaten {fig. 3 en 4). Het staat vast, dat door het weg
vallen van de beschuttende cellaag van de luchtwegen bepaalde 
groepen van pathogene bacteriën (dit zijn bacteriën, die ontste
king bij de mens kunnen veroorzaken) in het slijmvlies binnen
dringen. Hiervoor is echter nodig, dat de betreffende bacteriën 
aanvalskracht moeten bezitten, hetgeen niet altijd het geval is bij 
de kiemen, die de mens in de neuskeelholte bij zich draagt. Is dit 
(vaak bij toeval) wel het geval, dan treedt zo goed als zeker een 
secundaire bacteriële ontsteking op. Evenzo kan het vóórkomen, 
dat een mens tijdens de influenza besmet wordt met een pathogene 
bacterie van een andere persoon, die deze bij zich draagt of die 
een longontsteking bij hem heeft verwekt. Vandaar het gevaar in 
een gezin voor uitbreiding der bacteriële infecties bij influenza, 
wanneer meer leden eraan lijden en één lid een longontsteking 
krijgt. 

We lke b a c t e r i ë n  v e r o o r z a k e n  b i j  i n f l u e n z a  s e c u n
d a i r e  o n t s t e k i n g e n? 

De meest gevaarlijke groep is die der staphylococcen. Dit zijn 
microörganismen, die door Koch en Pasteur zijn ontdekt als ver
oorzakers van wondinfecties in de huid en van steenpuisten. Deze 
groep kan evenzo de wond in de oppervlakte van de luchtwegen be
smetten, die door het influenza -virus wordt veroorzaakt. Het ge
volg daarvan is het ontstaan van een uitgebreide etterige ontste
king van de luchtwegen, die overgrijpt op de longen. De ziekte
toestand kan zo hevig zijn, dat de patient in een enkele dag of 
binnen een paar dagen overlijdt. Slechts een vroegtijdige behan
deling met zeer grote hoeveelheden penicilline kan een dergelijke 
patient redden. Gelukkig is dit ziektebeeld betrekkelijk zeldzaam, 
al wordt het gedurende elke influenza-epidemie waargenomen, 
vooral bij jongere mensen. Patienten, die aan steenpuisten of 
ontstoken wonden lijden, lopen extra gevaar bij influenza, omdat 
zij staphylococcen bij zich dragen, die de wondettering of de 
steenpuist hebben veroorzaakt. Een andere gevaarlijke groep van 
ziektemakende bacteriën is de streptococcus, doch deze verwek
ker is in de huidige tijd gelukkig zeldzaam. 

Ook de gewone verwekker der longontsteking, de pneumococcus, 
dringt bij influenza gemakkelijk door het gewonde plij mvlies der 
luchtwegen heen. Hij kan dan ontsteking van de neusholten, oor
ontsteking en longontsteking veroorzaken, soms alle tegelijker
tijd bij eenzelfde patient. Tenslotte is er nog een groep bacteriën, 
de Haemophilus, een klein staafje, die een algemene verwekker 
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is van bronchitis en die bij influenza evenzo een bronchitis kan 
veroorzaken, die vooral bij oudere patierrten nogal eens dodelijk 
verloopt. 

De sterfte aan de bacteriële verwikkelingen bij influenza is 
hoogstwaarschijnlijk daarom nog zo betrekkelijk hoog, omdat zo
wel de ontstekingen door de staphylococcus als die door de Haemo
philus vaak niet tijdig herkend worden en niet voldoende met an
tibiotica worden bestreden. Hiertoe is bacteriologisch onderzoek 
van het opgegeven slijm der lijders absoluut noodzakelijk, hetgeen 
in de praktijk niet altijd gerealiseerd kan worden. 

H o e  m o e t  d e  g r o t e  s t e r f t e  a a n  i n f l u e n z a  i n  19 1 8  
w o r d e n  v e r k l a a r d? 

Dit is nog een probleem, dat waarschijnlijk pas zal worden op
gelost, wanneer een gelijksoortige hevige influenza-epidemie zich 
in de toekomst zal voordoen. Het is echter wel denkbaar, dat in 
1918 het influenza-virus (dat in dat jaar wegens gebrek aan kennis 
niet kon worden aangetoond) zeer kwaadaardig was en onmiddellijk 
de longen van de lijders heeft aangetast, zoals men dit thans in 
het laboratorium kan waarnemen bij proefdieren, wanneer men 
het virus regelmatig toedient. Een andere verklaring is, dat het 
1918-virus een nog uitgebreidere vernieling van de oppervlakte
cellen van de luchtwegen heeft veroorzaakt dan de huidige virus
sen dit doen. Maar in wezen tast men in het duister. 

Is d e  i n f l u e n z a  a l s  z o d a n i g  t e  b e s t r i j d e n? 
Tot dusverre heeft men geen antibioticum tegen het influenza

virus kunnen vinden, hoewel het zoeken ernaar doorgaat. Wel is 
een werkzame beschutting mogelijk gebleken door vaccinatie met 
een gedode hoeveelheid influenza-virus. De bereiding hiervan is 
echter moeilijk en omslachtig en er zijn maar weinig laboratoria 
die hiertoe in staat zijn (in ons land de N. V. Philips Roxane ) . De 
vaccinatie moet in December of Januari plaatsvinden en is op 
zichzelf onschuldig. Patienten die aan steenpuisten of open won
den lijden, doen verstandig zich te laten vaccineren en moeten 
penicilline krijgen, zodra zich influenza bij hen voordoet. Het
zelfde geldt voor patienten met chronische bronchitis en asthma, 
daar zij vaak ziektekiemen bij zich dragen die bij influenza erns
tige bronchitïs en longontsteking kunnen veroorzaken. 
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KUNSTLICHT IN DE TOMATENCULTUUR 

door 

Dr C. A. Re inde rs -Go u wentak 

Het gebruik van kunstlicht bij tomaten komt slechts in aanmer
king voor de zg. stooktomatenteelt. Stooktoma tenplanten zijn de 
planten, .welke gezaaid worden in late herfst tot vroege winter en 
dientengevolge in verwarmde kassen of warenhuizen groeien, 
bloeien en het belangrijkste gedeelte van de vruchten zetten en 
rijp trekken. Het begin van de oogst valt half April à midden Mei, 
tegen einde Mei of half Juni gevolgd door grotere aanvoer op de 
markt. 

De jonge kiemplanten beginnen tegen de donkerste tijd van het 
jaar hun groei. Voor de tuinder zijn er nu twee mogelijkheden. 
Hij beginne vroeg, op zijn laatst half November, gewoonlijk veel 
eerder, en tele in het schaarse winterdaglicht of hij beginne later, 
eind November tot midden December en -als hij toch nog even 
vroeg aan de markt wil komen-gebruike kunstlicht. In het laatste 
geval moet hij wel een vrij kostbare installatie aanschaffen en af
schrijven en electrische stroom verbruiken, doch daartegenover 
zijn de voordelen groot. Men heeft door laat te beginnen weken
lang brandstof uitgespaard, de kassen al die tijd nog in gebruik 
kunnen houden voor andere teelten, en, wat ook zeer belangrijk 
is, spaarde werktijd en dus arbeidsloon met alle hieraan verbon
den sociale lasten uit aan dezelfde tomatenteelt, die, zonder kunst
licht, weken langer vergt. 

De mensheid verlangt tegenwoordig omwisseling der seizoenen, 
althans .wenst des winters en in het vroege voorjaar de groenten 
en fruitproducten van het zomerseizoen. Als nog nauwelijks de 
laatste tomaten van het lopende jaar aan de markt zijn geweest, 
wenst men, liefst reeds met kerstmis, en althans in Januari, op
nieuw deze 11groente 1

1 
te kunnen kopen. Voor de producent levert 

het in normale tijden geen winst op in die tijd met tomaten van 
Nederlandse bodem te komen, daar de import uit Spanje en van 
de Canarische eilanden een relatief goedkoop product oplevert, 
waartegen op het ogenblik niet te concurreren is. Later in het 
voorjaar, in Mei, is er plaats. voor onze eigen tomaten, zelfs op 
Europese markten, o.a. door export naar Engeland. Ernstige 
concurrenten zijn dan weliswaar nog de Kanaaleilanden, speciaal 
Guernsey, dat 20% van de totale Engelse import levert, waartegen
over ons land slechts 10% (33). In April exporteren wij practisch 
niet, Guernsey daarentegen reeds flink. Door het mildere klimaat 

-hogere temperaturen en gemiddeld meer uren zonneschijn per 
maand, ook 's winters-kan men op Guernsey zo vroeg met de 
winterteelt beginnen, dat men in December-Januari reeds uitplant 
en bloei krijgt. Dit is in ons land onmogelijk tot dusver. Uit ge
plante planten, zelfs al is dat niet in kasgrond, doch in grote pot-

Lezing gehouden voor de leden van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
onder de zinspreuk ,.Diligentia", op 18 Maart 1955. 
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ten, zoals vaak op Guernsey), vergen veel ruimte. Op een opper
vlak van 1 m2 staan gemiddeld 6 à 7 planten (Fig. 1). Zou men in 
ons land het tekort aan natuurlijk daglicht willen aanvullen voor 
een oppervlak met zo weinig planten per m2, dan zou dit het aan
brengen van een zeer groot aantal lampen met een evenredig groot 
stroomverbruik betekenen, hetgeen uit economisch oogpunt onmo
gelijk is, ook al neemt men in aanmerking dat bij gebruik van 
11 warme 11 lampen op brandstof iets bezuinigd kan worden. Zonder 
gebruik van kunstlicht is zo1n cultuur echter eveneens onmogelijk 
door de 2 of 3 maanden hoge stookkosten, zonder evenredige ba
ten In ons land plant men dan ook pas uit in Februari of in de 
laatste dagen van Januari en regelt hiernaar de zaaidatum. 

Vóór midden April kan men de primeurs van de Nederlandse 
stooktomatenteelt niet verwachten. Heeft men hiertoe midden No
vember gezaaid, dan zijn de planten eind Januari uitpootbaar. Het
zelfde resultaat kan men echter bereiken door een maand later te 
zaaien en tot het uitplanten bij te belichten. De bijbelichte planten 
halen de niet-bijbelichte, eerder gezaaide gemakkelijk in (Fig. 2 
en Fig. 3) en hebben nog het voordeel, dat ze minder slap zijn, 
een groter bladoppervlak bezitten en bij uitbuigen van de jongste 
blaadjes voor het blote oog zichtbaar de eerste 11bloemtros" tonen. 

Uit het voorgaande blijkt hoe belangrijk de factor extra licht, 
overige factoren gelijk, voor de ontwikkeling van de tomaat in de 
winter is. Door extra licht in de vorm van kunstlicht moet worden 
voldaan aan de behoefte van voldoende licht voor de koolzuur as si
milatie, de eerste vereiste voor een goede ontwikkeling van de 
plant. Om snel te geraken van kiemplant tot rijpe vrucht blijkt een 
sterke lichtintensiteit gedurende korte tijd overdag, zoals we zul
len zien, beter te zijn dan een zwakkere gedurende vele uren per 
etmaal. Verder zal blijken, dat de verschillende onderdelen van 
het spectrum een specifieke invloed hebben op het uiterlijk van de 
plant en dat er zelfs bij de tomaat een daglengte effect van zwakke 
lichtintensiteiten bestaat. 

Wij zullen nu allereerst het effect van een verschillende dag
lengte, zowel van zwakke als van sterke lichtintensiteit, bij plan
ten in het algemeen bezien. 

Door een toeval is het daglengte-effect, het verschijnsel der 
photoperiodiciteit, gevonden door GARNER en ALLARD (10) in 
1920. Bij het doen van tabakkruisingen verkregen zij een plant, 
die in de natuurlijke zomerdag ván Washington voortdurend blade
ren maakte, zonder in bloei te komen. Wegens zijn uiterlijk gaven 
zij deze uit de Maryland-tabak ontstane variëteit de naam Mary
land Mammouth. Het bleek, dat de Maryland Mammouth wel in 
bloei kan komen, doch slechts bij verkorting van de dag (Fig. 4). 

Ondanks zijn grote bladproductie is de Maryland Mammouth 
variëteit niet zonder meer op onze breedte een geschikte plant 
voor de tabakteler, daar het blad niet vroeg genoeg rijp is ( 1 6). 
De voor de hand liggende conclusie, dat vroeg-vergelen en bloei 
samengaan bleek onjuist. Kruisingaproeven met een dagneutrale 
tabakvariëteit leerden, dat het vroeg-vergelen berust op twee on
afhankelijk .overervende recessieve genen. Onafhankelijk van deze 
erfde ook het kd. -karakter over, dat naar reeds bekend was (10) 
op één recessief gen berust. In de F2 van een Maryland Mammouth 
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Fig. 1. Kas met tomaten in potcultuur. Laboratorium voor Plant
kunde, Wageningen. 

Fig. 2. Rechts, gezaaid 20 November, gekweekt in uitsluitend win
terdaglicht. Links kiemplant uit zaaisel van 13 December, 
sinds 3 dagen in daglicht met tegelijk overdag kunstlicht. 
Foto 20 December. 

Fig. 3. Rechts en links: de planten van Fig. 2 op 27 Januari, zie 
de tekst. Midden: de in winterdaglicht gekweekte controle 
van het 13 December zaaisel. 
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Fig. 4. Maryland-Mammouth tabak, een kd-plant. Links: bloeiend, 
in kd., rechts: vegetatief, in ld. gegroeid·. Foto GARNER 
en ALLARD uit MURNEEK en WHYTE ( 1 7). 

Fig. 5. Kas voor uitsluitend kunstlichtcultuur verduisterd met een 
dubbele laag van rietmatten. 
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en een dn tabak bleek op 64 planten 1 plant voor te komen, waarin 
kd. -karakter en vroeg-vergelen samengaan. Door stekken verme
nigvuldigde MELCHERS deze planten, waardoor nu althans ver
enigd waren de gewenste eigenschappen gigantische groei (veel 
blad) en vroeg rijpen van het blad. Natuurlijk bezat de F3 van der
gelijke planten stuk voor stuk deels nog andere, wel en niet ge
wenste eigenschappen, waaruit door verdere veredeling de goede 
combinaties moeten worden gehaald. Dit valt uiteraard buiten ons 
onderwerp. 

Tegelijk met de ontdekking van het kd. -karakter van deze tabak 
vonden GARNER en ALLARD hetzelfde bij sojaboon. In een brief 
aan MURNEEK ( 17) schreef GARNER later, dat zij zelve niet on
middellijk realiseerden met een seizoeneffect te doen te hebben. 
Het heeft trouwens tot ongeveer 1930 geduurd, voordat de botani
sche wereld het grote belang van de ontdekking besefte. Aan de 
toen al reeds lange lijst van GARNER en AL.LARD hebben andere 
onderzoekers vele planten toegevoegd. 

Behalve de korte-dag planten leerde men nu ook lange -dag plan
ten kennen. 

Zeer belangrijk is de vondst van GARNER en ALLARD, dat het 
daglengte-effect gebonden is aan de duur van de lichte of donkere 
periode en niet door een bepaalde hoeveelheid lichtenergie per dag 
kan worden vervangen. 

Schematisch gesproken bloeit een kd. -plant het snelste bij een 
daglengte van niet langer dan 12 - 14 uur, een lange-dag plant bij 
meer dan 12 - 14 uur tot aan continu licht. Voor de photosynthese 
is een lange dag van bijv. 14 of 16 uur niet nodig; gewoonlijk as
simileert de plant gedurende een slechts betrekkelijk korte tijd, 
vaak hoofdzakelijk in de morgenuren. Het merkwaardige is nu, dat 
voor de lange -dag behoefte geen sterk licht nodig is en dat een te 
korte dag door een aanvullende belichting met z w a k  l i c h t, bijv. 
van gewone, zwakke gloeilampjes op de vereiste lengte kan wor
den gebracht. 

Behalve de bloei zijn ook andere processen in de plant afhanke
lijk van de daglengte: vorming van bollen en knollen (aardappels, 
topinambour), beharing van stengel en blad, lengte van de inter
nodiën, wortelvorming, eindknopvorming bij bomen, bladval (ka
stanje, Robi.nia, populier), winterrust, Enige van deze effecten 
waren ook reeds bekend aan GARNER en ALLARD, of zijn later 
gevonden of uitvoeriger onderzocht (3, 4, 12, 26, 27, 34, 35). Lange 
lijsten van planten met verschillende dag-lengte-behoefte geeft 
o.a. WHYTE (39). 

Enkele voorbeelden van kd. -planten: poinsettia (Euphorbia pul
cherrima), herfstc).lrysanten, Euphorbia fulgens, ll.alanchoe, Pr·irnula 
malacoides, Perilla, Xanthium, soja (Glycine), soms enkele va:dë
teiten en niet de gehele soort. Ook sommige mais -variëteiten 
bloeien alleen in kd. en maken in ld. juist veel blad. Van deze 
eigenschap van de mais maakt men gebruik in noordelijke streken 
met lange dag en nog niet te lage temperatuur, o.a. in Canada, 
om een rijke oogst van bladmateriaal voor ensilering te verkrij
gen. 

Van sojaboon, een belangrijke olieleverant in de U.S. A. vonden 
GARNER en ALLARD ( 10) vier sterk uiteenlopende variëteiten 
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Mandarijn, Peking, Tokyö, biloxi, die te Washington resp. van 
zaai tot bloei 26, 62, 73 en 110 dagen gebruiken. De biloxi kwam 
dus pas in bloei als de dagen flink kortten. Kunstmatige verkor
ting van de dag tot 12 uur bracht in bloei 21, 21, 28, 28 dagen; om 
de aequator met ± dezelfde daglengte doen alle vier variëteiten 
het practisch even goed. In het algemeen zijn de kd -planten de
gene, die thuis behoren in de subtropische- en tropische gebieden. 

Ook de bomen, wier vegetatieve groei aan kd. gebonden is, doen 
het op lagere breedte beter dan op hogere, Wanneer zulke bomen 
als jonge stek of uit zaad overgebracht worden naar hogere breed
te lopen ze telken jare bevriezingskansen. Als de vorst vroeg in 
het najaar invalt, zijn de eindknoppen in de langere dagen op de 
hogere breedtegraad nog niet volledig gereed om de winterrust in 
te gaan. 

Enkele voorbeelden van ld. planten: Rudbeckia, Petunia, Pyrethrurn, 
Sernpervivwm, bilzenkruid (Hyoscyarnus) waaraan veel ld-onderzoek 
is verricht (14, 15), Verder groentegewassen als sla, witte mos
terd, spinazie die alle gaan schieten als in het late voorjaar de 
dagen lengen. Vele planten met een bladrozet zijn ld. planten. 

Een derde groep van planten bloeit slechts tussen de daglengten 
12 en 14 uur. Tot deze intermediaire planten behoort Saccharurn 
spontanenrn, een wilde suikerrietsoort. 

Tenslotte zijn er de dagneutrale planten, die bij elke daglengte, 
alleen gewoonlijk niet in continu licht, bloemen aanleggen. Tot 
de dn -planten behoren o.a. enkele wilde aardappelrassen (de 
meeste zijn kd-planten), boekweit en ook de tomaat. Naar we zul
len zien, is de daglengte bij de tomaat echter toch nog van bete
kenis. 

Nog ingewikkelder wordt de zaak als we niet alleen de bloem
aanleg, maar ook het uiteindelijk in bloei komen in beschouwing 
nemen. Voor de overgang van bloemaanleg tot bloem- en bloem
steel-strekking, gevolgd door openen der bloemen is soms niet 
dezelfde daglengte nodig als voor de bloemaanleg. Zo heeft Oine
ra?'ia voor bloemaanleg kd. nodig, voor de bloei zelve ld. Van alle 
mogelijke negen combinaties van kd, ld en dn voor de beide pro
cessen kent men voorbeelden (39). Bovendien speelt de tempera
tuur ook nog een vaak zeer belangrijke rol. Zo bloeit Rudbeckia 
bij hoge temperatuur ook in korte dag. 

Wij zullen nu de invloed van sterk licht van verschillende in
tensiteit en verschillende kleur, in het bijzonder bij de ontwikke
ling van de tomaat nagaan. 

Uit de behoefte het geelrag van planten onder 11 controlled con
di ti ons" te leren kennen, kweekt men vaak alleen bij kunstlicht 
met uitsluiting van het voortelurenel veranderenel natuurlijke licht, 
zodat men de lichtfactor en andere groeifactoren zo goed mogelijk 
in de hand kan houden. Er wordt hierbij wel eens te veel vergeten, 
dat de uitkomsten van dergelijk onderzoek niet dezelfde behoeven 
te zijn als met het natuurlijke licht zouden worden verkregen. Bij 
gebruik, in de practijk, van cle resultaten welke onder zg. con
trolled conditions verkregen zijn, past dan ook grote voorzichtig
heid. 

Voor de tomaat bleek, dat bij een dagelijkse lichteluur van onge
veer 9000 lux gloeilampenlicht + kwiklicht tezamen, gedurende 5, 
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7, 12, 17, 19 of 24 uur, overal, behalve bij de 24 uur-periode (1) 
bloei kan optreden. In continu kunstlicht sterft de tomaat spoedig. 
Wordt 12 uur kunstlicht + 12 uur daglicht geboden, dan blijft de 
tomaat in leven, maar beste planten worden het niet. De schade
lijke invloed van het kunstlicht wordt wel iets, maar niet geheel 
door het daglicht opgeheven. De Boyce -Thompson-Institute -wer
kers (9) werpen de in dit opzicht interessante vraag op, hoe de 
tomaat zich in 24 uur daglicht in kassen binnen de Poolcirkel zou 
gedragen! Een vraag, ingegeven door het feit, dat althans bij 
geranium en Ooleus, die evenals de tomaat sterk beschadigd wor
den door continu licht van Na-lampen, dit effect kan worden ver
minderd of zelfs vermeden door 2 uur per dag kwiklicht of inter
mitterend gloeilampenlicht te geven, 10 min. aan en 20 min. uit 
(2). Bij de tomaat is dit nog niet afdoende, waaruit men besluit, 
dat het spectrum voor sommige plantensoorten behoorlijk uitge
balanceerd moet zijn, of althans veel blauw moet bevatten (21, 9). 

Nog slechter voor de tomaat is monochromatisch rood, geel bf 
groen licht (36). De planten vormen dan kronkelige blaadjes en 
benedenwaarts geboden bladstelen en zijn abnormaal gerekt, ver
schijnselen, die zich niet voqrdoen in blauw licht van gelijke in
tensiteit (56000 ergs/ sec cm4). Dezelfde verschijnselen waren 
ook reeds waargenomen door POPP (21) in 1926 in kassen van het 
toen juist nieuwe Boyce Thompson Institute te Yankers (N. Y.) 
U.S. A. Deze naast elkaar aansluitende kassen waren gedekt met 
glas, dat achtereenvolgens niets van het spectrum, het ultravio
let, het violet en een deel van het blauw, en het kortere groen af
sneed uit het zonlicht. In de beide laatste afdelingen bloeiden de 
tomaten 14 - 17 dagen later dan wanneer ook violet en blauw aan
wezig waren. POPP wijt het verschil, terecht, aan het ontbreken 
van het blauw en violet. Het uiterlijk van de tomaat in POPP1s 
onderzoek komt wonderwel overeen met de foto1s van WASSINK 
en STOLWIJK (36) uit 1952. Eens te meer blijkt hoe nodig een 
voldoende uitgebalanceerd spectrum, althans een spectrum met 
voldoende blauw (POPP) nodig is ten einde schadelijke formatieve 
verschijnselen bij de tomaat te vermijden. 

Uitgaande van de gedachte, dat neonlicht als aanvulling op het 
daglicht in de winter, door het vele rood in het spectrum bevor
derlijk kan zijn voor de koolzuurassimilatie en hiermede voor de 
snellere ontwikkeling van de tomaat, had vóór de tweede wereld
oorlog ROGDENBURG (31) deze lamp geprobeerd en vergeleken 
met het effect van natriumlampen en de toen beschikbare kwik
lampen. Het licht werd 1 s nachts gegeven van 22 u - 6 u, overdag 
ontvingen de planten het winterdaglicht. Misschien was het licht te 
lang van duur, misschien ware een andere periode van het etmaal 
beter geweest, hoe dan ook, het resultaat was in geen der belich
tingstypen bevredigend. Het licht had wel langere planten, mis
schien m et meer blad opgeleverd, maar de planten waren bij het 
begin van de bloei nauwelijks verder in ontwikkeling dan de niet 
bijbelichte. Later, na de vruchtzetting, die overal onbevredigend 
was (11die Fruchtbildung lässt zu wünschen übrig11, schrijft ROG
DENBURG zelf) haalden zelfs de niet-bijbelichte planten de bij
belichte volkomen in. Bovendien bleek steeds het chlorophyllappa
raat beschadigd, er ontstonden gele vlekken op de blaren, welke 
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in ernstige gevallen te ·vroeg tot àfsterving van het gehele blad 
aan1eiding gaven. Door een lage nachttemperatuur, van 130 C, 
waren de gele vlekken wél niet te voorkomen, maar toch in veel 
minder ernstige mate aanwezig. Tegenwoordig (37; 38) weet men, 
dat de tomaat zulk een lage nachttemperatuur in het begin nodig 
heeft, doch dan juist gedurende de d u i s t e re periode. ' 

Op het ogenblik is de neonlamp niet meer te koop in Nederland, 
wegens te weinig vraag '(32), zodat een hernieuwd onderzoek op 
grond van onze veranderde inzichten t.o.v. belichtingstijden voor
lopig onmogelijk 'is. 

Het; boven vermelde, benevens bekende feiten omtrent de kool
zuurassimilatie van de tomaat, waarop hier niet nader kan wor
den ingegaan '(23, 5) deden het vermoeden rijzen, dat de tomaat 
behoefte heeft aan sterke intensiteit van daglicht en dat dus de 
winterdag-intensiteit diende te worden versterkt, verder, dat 
kunstlicht als bijbelichting, indien niet het daglicht kan worden be
naderd, eer uit het kortgolvige dan uit het langgolvige gedeelte van 
het spectrum moet worden betrokken. In 1949 stond, voor toma
ten, voor dit doel de hogedruk kwiklamp Philips HO 2000 ter be
schikking, welke veel groen-blauw en zeer weinig rood licht uit
straalt, slechts 3o/o van de straling tot 1000 f.L. De lamp bleek door 
zijn grote hoeveelheid blauw licht zelfs geschikt voor het kweken 
van tomaat onder uitsluiting van daglicht (24, 29). Dit laatste ge
schiedt uiteraard alleen voor proefdoeleinden. 

Midden -eind December is de natuurlijke daglengte ongeveer 7t 
uur. Zàait men omstreeks half December en belicht men bij van
af het tijdstip, dat de zaden ontkiemd zijn tot aan het ogenblik 
van uitplanten, dan kunnen de planten ongeveer gedurende 1t maand 
kunstlicht ontvangen. Het bleek bovendien, zoals reeds werd ver
moed, juist te zijn het kunstlicht van de HO 2000 lamp tegelijk te 
geven met het natuurlijke daglicht. Ook bleek het voordelig voor 
de plant, indien niet slechts de 7t à 8 uur daglicht wordt ver
sterkt, rhaar de lampen bovendien tijdens de ochtend- en avond
schemering in totaal 1 uur extra branden, bij dusdanige ophang
hoogte der lampe':\, dat een sterke lichtintensiteit op de top van 
de planten gewaarborgd is (23). Door aldus gedurende 8 of 9 uur 
per dag het daglicht te versterken gelukt het met kunstlicht in de 
winter een nagenoeg even snelle ontwikkeling van zaad tot bloei
ende plant te verkrijgen als in de voorjaarsteelt bij de zg. koude
kastomaten, dus in 2 maand van zaad tot begin van bloei te gera
ken. Bovendien verkrijgt men dan planten zonder formatieve 
gebreken, gezond, krachtig, snel groeiend en met snelle bloem
vorming laag aan de stengel. Het stuifmeel is goed fertiel en de 
vruchtzetting van de eerste trossen is eveneens goed en vroeg. 
Om deze eerste trossen gaat het, de overige trossen ontwikkelen 
zich vanzelf in het betere voorjaarslicht. 

Bij kunstlichttoepassing tegelijk met het daglicht blijven de 
planten in ontwikkeling voor en leveren ook eerder rijpe vruchten 
(25) dan planten, waarbij het daglicht niet wordt versterkt, maar 
de dag wordt verlengd met kwiklicht. Bij daglichtversterking blij
ken de opbrengsten in de wekelijkse plukperioden in de eerste 
maand vele malen hoger te zijn dan bij toepassing van nachtbe
lichting. Dit is belangrijk, want juist vroeg aan de markt komen, 
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met veel, is voor de teler uit financiëel oogpunt gewenst. Deze 
werkwijze is bovendien nog om een andere reden aan te bevelen. 
Bij toepassing van. nachtbelichting moet men eerder zaaien, dan 
bij dagbijbelichting, zodat een voordeel van goedkopere nacht
stroom te niet wordt gedaan door de langere duur van de teelt met 
alle daarmede samenhangende reeds genoemde hogere kosten. 

Zowel dag-bijbelichting als nachtbelichting had ten doel betere 
voorwaarden te scheppen voor de lmolzuurassimilatie en de hier
op voortbouwende ontwikkelingsprocessen. Toen wij tot de slotsom 
waren gekomen, dat dit doel op het ogenblik het beste te bereiken 
is door overdag bij te belichten met de hoge druk kwildamp, deed 
zich de vraag voor of hieraan aansluitend z w a k  l i c h t  bij de 
tomaat nog tot een verdere versnelling van de ontwikkeling in de 
winter aanleiding zou kunnen geven. Dit komt neer op de vraag of 
de tomaat ook gevoelig is voor v e r l e n g i n g  van de korte dag 
van 8 of 9 uur, m.a.w. of deze, bij elke daglengte bloeiende plant 
toch nog een daglengte-effect kan vertonen. Aanleiding tot deze 
vraagstelling bestond doordat de tomaat in de literatuur zowel 
een ld, als een kd., als een dn. plant genoemd wordt, waarbij 
we terzijde moeten laten of dit in de toekomst een kwestie van 
rasverschil zal blijken te zijn. Bovendien is het spectrum van de 
kwiklamp geheel afwijkend van dat der zon en vertoont het juist 
een groot tekort aan de rode stralen, welke als zwak licht ge ge
ven, bij vele kd. en ld. planten van zo grote bloeiremmende of 
bloeibevorderende betekenis zijn. 

Het eerste wat we nu wensten te weten was de ontwikkelings
mogelijkheid bij verschillende duur van een sterke basisbelichting 
met kwiklicht, bij uitsluiting van daglicht, al of niet verlengd met 
zwak gloeilampenlicht. De laatste lichtbron werd gekozen, omdat 
dit lampentype naast infrarood ook veel rood licht heeft en veel 
voor dagverlenging in de winter bij ld. planten wordt gebruikt. 

Voor de basisbelichting werd, in een verduisterde kas (Fig. 5), 
gekozen 6, 7l en 9 uur (24, 29). Bij 6-urige belichting groeiden de 
planten te langzaam op, bij 71 uur en 9 uur ging het goed. Verlen
ging met zwak gloeilampenlicht bracht het onverwachte resultaat, 
dat verlenging van de 9 u periode met 11 uur, vergeleken met de 
9 u periode alleen, de ontwikkeling reeds vertraagde, terwijl ver
lenging van de 71 urige dag met 4t uur gloeilampenlicht nog ver
snelling opleverde en de vertraging pas bij veel langere verlen
ging optrad. Het stadium van ontwikkeling werd bepaald naar het 
aantal bloemen, dat mikroskopisch bij onderzoek van het vegeta
tiepunt reeds bleek te zijn aangelegd. Dit aantal nu was bij de 
verlengde 9 -uur perioden kleiner dan bij de 9-uur alleen, terwijl 
het bij verlengde 71-uur periode aanvankelijk groter was en eerst 
bij zeer lange daglengte kleiner was geworden dan bij de niet
verlengde 71-uur periode (Fig. 6 en Fig. 7). 

Hieruit blijkt, dat de tomaat, ras Vetomold 121, weliswaar bij 
elke onderzochte daglengte-duur van de gebruikte kunstlichtbron
nen en combinaties bloemen aanlegt, maar dat de duur van de da
gelijkse basis-belichting invloed heeft op het effect van het zwakke 
dagelijkse photoperiodieke gloeilampenlicht Hetzelfde verschijn
sel treedt bp, wanneer men in plaats van gloeilampenlicht spec
traal rood licht gebruikt. Wij bezien nu dit effect nader. 
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Fig. 6. Bloem11tros11 van de tomaat in aanleg, onder het bi
noculair microscoop vrij geprepareerd en gete
kend. Alle gekweekt in een dagelijkse basisperiode 
van 9 uur kwiklicht van de Philips HO 200 0  lamp 
voor photosynthese doeleind. Deze periodè dage
lijks verlengd met zwak gloeilampenlicht van ver
schillende duur: a, 0 uur, b. i uur, c. 7i uur. 
fl. p.: bloem primordium. Bloemaanleg in de tros 
vertraagd in de richting c. (REINDERS-GOUWEN
TAK (29)). 



Fig. 7. Als Fig. 6, doch de periode van sterk licht 7-! uur; 
a. 0 uur, b. lÏ uur, c. 4Ï uur. Bloemaanleg nu 
versneld in de richting c. 
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De tomaat maakt, voordat de eerste bloem11 tros 11 wordt aange
legd, eerst een bepaald aantal bladeren en dit aantal nu blijkt af
hankelijk te zijn van de omstandigheden, o.a. van de lichtduur en 
intensiteit (40, 29) en van het geboden spectrum (29). Hoe zwakker 
het licht of hoe korter de daglengte, hoe meer bladeren er worden 
gevormd vóór de eerste tros. Maar ook wanneer een photoperiode 
van 9 uur uitsluitend kwiklicht verlengd wordt met spectraal rood 
of gloeilampjes -licht, komen er meer bladeren vóór de eerste tros 
dan met de 9-uur-zonder-verlenging. Omgekeerd bloeit een plant 
uit een verlengde 7t-uur periode met minder bladeren dan in de 
7t-uur alleen. Hieruit blijkt, dat de snelheid, waarmede het pro
ces van bloemaanleg optreedt, een gevolg is van het aantal blade
rel1 dat er in het vegetatieve stadium onder die bepaalde omstan
digheden moet worden gevormd, voordat de plant bloeirijp is. 

Hoe .voorzichtig men dient te zijn met het gebruiken van feiten, 
welke bij uitsluitend kunstlicht zijn gevonden, voor toepassing bij 
daglicht blijkt, wanneer in de kas een 9-urige periode van kwik
licht+ daglicht wordt verlengd met gloeilampjes -licht. Dan wordt 
er weliswaar ook gemiddeld 1 blad meer gevormd, doch de bloem
aanleg heeft niettemin, in dagen gerekend, versneld plaats� ver
gelekeu bij de controleplanten zonder gloeilampen. Ook geven zulke 
pl'anten een vervroegde oogst (28) en wel zo belangrijk, dat men 
goed doet niet slechts dagelijks kwiklicht overdag te geven, maar 
de dag bovendien daar achteraan te verlengen met enkele uren 
gloeilampenlicht van gewone, zwakke gloeilampjes (30). 

Het feit, dat de dagneutrale tomaat op licht, dat afwijkt van het 
zonlicht reageert met de aanleg van meer blad en daarna pas 
bloem gaat aanleggen, toont van hoe grote betekenis het aantal 
bladeren is voor de overgang naar de bloeiphase. Het gaat hier 
eer om de aanleg van bladeren, dan om het blad zelf, hoewel het 
blad voor de lichtperceptie van grote betekenis schijnt te zijn (door 
vele onderzoekers geconstateerd, overzicht bij WHYTE (39)). Ont
bladeren (40) telkens zodra er een blad is gevormd, brengt wel in 
tijd gerekend sneller bloei, maar het aantal bladeren vóór de eer
ste tros verandert er niet door. Het blad werkt zeker niet rem
mend op de bloei van de tomaat, zoals DE ZEEUW ( 40) meent, 
want we kunnen de tomaat zelfs met meer blad, in tijd gerekend 
versneld in bloei brengen. Het ziet er naar uit, dat er d o o r, 
althans b i j  het aanleggen der bladeren iets gebeurt, waardoor 
de bloemaanleg wordt bevorderd. Wat dat kan zijn, kunnen wij 
voorlopig slechts gissen. 

Bloei met een groter aantal bladeren dan normaal, is ook waar
genomen bij kd. en ld. planten. Xanthium, een kd. -plant, komt in 
de niet-inductieve lange dag tenslotte toch in bloei, maar na een 
groter aantal bladeren. Normaal, bij ongeveer 12 uur, bloeit 
Xanthium na 7 blaren, in een dag van 15 uur echter na 12 blade
ren (13). De Maryland Mammouth tabak maakt, zoals we hebben 
gezien, de gehele zomer door bladeren, zonder aan bloei toe te 
komen, voordat de dagen korten. Hyoscyamus, een ld. plant, bloeit 
in kd. , doch pas nadat er ± 2 5 bladeren zijn gevormd in plaats 
van het gewone aantal van 6 of 7. Hetzelfde vonden PURVIS en 
GREGORY bij granen (22); van hen is de aantal-blaren theorie, in 
iets andere vorm, afkomstig. 
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Door het werk van vooral HARDER en ll. ( 11) is bekend, dat 
een korte -dag plant verhinderd kan worden te· bloeien, indien na 
de korte dag de nacht onderbroken wordt door een betrekkelijk 
korte, soms zelfs zeer kprte lichtperiode. Bij [(alanchof3 is sto
ringslicht van 1 sec. reeds voldoende om de bloeiinductie van de 
overigens geboden kd. te verhinderen. Bif ld. planten kan omge
keerd een te korte dagelijkse belichting door onderbreking van de 
nacht met één of enkele uren licht worden omgezet in ld., zodat de 
plant in normale tijd gaat ploeien; met hoeveel bladeren schijnt in 
deze gevallen niet nagegaa,n te zijn. 

PARKER c.s. (18, 6) vonden, dat voor de verhindering van 
bloemaanleg bij de kd. -plant Xctnthium en voor de bevordering van 
de bloei van gerst na korte dag, van rood storingsliept een klei
nere hoeveelheid energie, nodig is dan van blauw. Zij noemen dit 
het actiespectrum voor de bloei. Het merkwaardige is, dat het
zelfde actiespectrum ook gevonden is voor de groei van in het 
donker opgroeiende, geëtioleerde erwtenkiemplanten (19), voor de 
ontkieming van slazaad (7) en voor pigmentvorming in de vrucht 
van tomaat (20). Hieruit volgt, dat aan al deze verschijnselen een
zelfde mechanisme ten grondslag moet liggen, met vermoedelijk 
eenzelfde pigmentsysteem. 

In de jongste tijd vonden PARKER c.s. (8) voor de kd. plant 
Xanthium, dat het infrarode en het rode licht antagonistisch wer
ken. Wanneer bij Xanthium de donkere periode zodanïg werd ver.,. 
lengd met rood licht, dat bloei verhinderd zou worden, kon infra
rood licht deze bloeiremming opheffen. Evenzo kon de door rood 
licht bevorderde kieming van slazaad door bestraling met infra
rood gereduceerd worden. Infrarood wordt in deze gevallen dus 
niet gevoeld als duisternis, maar heeft hier een eigen werking. 
Naar aanleiding van deze vondsten stellen PARKER c.s. (8) het 
volgende schema op: 

rood 
pigment + R. X pigment. X + R 

infra 
donlter 

waarbij 11pigment" ZIJn absorptie maximum heeft in het rood en 
hierbij overgaat in 11pigment. X". De terugvorming tot 11pigment + 
R. X" heeft volgens de hypothese plaats bij bestraling met infra
rood en dan snel, of in het donker, en dan langzaam. De snelle 
terugvorming concluderen de auteurs uit het feit, dat slazaad bij 
achtereenvolgende bestraling met rood en infrarood steeds rea
geert op het laatste ontvangen licht, ook zelfs nog wanneer de wis
seling vele malen achtereen plaats heeft. 

Het pigment of de pigp1enten heeft men tot dusver niet kunnen 
isoleren, chlorophyll schijnt het niet te zijn en een andere, korte
lings gevormde hypothese over de aard heeft men ook weer moe
ten verlaten. De begeleidende stoffen uit bevenstaand schema kent 
men evenmin. 

Hoewel voor een goede groei en ontwikkeling van de tomaat en 
in het algemeen van planten, de bladeren niet gemist kunnen wor
den, is in de onderzochte gevallen van kd., ld. en nu tenslotte ook 
van een dn. plant gebleken, dat voor bloemvorming de a a n  1 e g  
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van de bladeren nog wel zo belangrijk is. Zonder de bladeren kan 
bloemaanleg plaats vinden; zonder dat eerst een bepaald a a n  t a 1 

bladeren is aangelegd gebeurt dit, onder dezelfde uitwendige om
standigheden, niet. Hierbij is het niet nodig, dat de aangelegde 
bladeren eerst uitgroeien, hun nog slechts voor de mikroskoop 
zichtbare aanwezigheid is voldoende. 

Naast of tegelijk met de toetsing van het bovenstaande schema 
zal men dienen te onderzoeken wat de betekenis is van de aanleg 
van het bepaalde aantal bladeren voor de bloemaanleg. 
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JONGE STERREN 

door 

Dr J.J. Raimond Jr 

Er zijn sterren die zo kwistig met hun enePgie omspringen dat 
hun een leven van ten hoogste enkele tientallen millioenen jaren is 
beschoren. Jeugdige sterren zijn te herkennen aan hun spectrum; 
hun spectra verraden oppervlakte-temperaturen van dertig-, veer
tigduizend graden en lichtsterkten die vijftig-, zelfs wel honderd
duizend maal zo groot zijn als die van de zon. Hun massa's en af
metingen echter zijn slechts vijf tot vijftien malen die van de zon. 
Dit wil zeggen dat hun oppervlakten niet bij zonder groot zijn en 
dat hun enorme lichtsterkten een uitvloeisel zijn van de vervaar
lijke hoeveelheden straling die zich door e 1 k e v i e rka n t e  
m e t e r  van hun oppervlakte naar buiten storten: veel violette 
en ultraviolette straling en naar verhouding weinig zichtbare 
straling (licht). Zulke sterren worden in de vaktaal blauwe reu
zen genoemd; hun spectra worden met de letters 0 en B aange
duid. Het bijvoeglijke naamwoord 11blauw11 slaat Op de samen
stelling van het zichtbare deel van hun schijnse1: veel blauw en 
weinig geel en rood licht; het woord reus heeft betrekldng op hun 
lichtsterkte, niet op hun afmetingen. Slechts een op de milHoen 
sterren is een blauwe reus. 

Evenals alle andere sterren ontlenen de blauwe reuzen de ener
gie die zij uitstralen aan kernreacties. Nabij het middelpunt van 
het sterrelichaam is de temperatuur zo hoog dat waterstof wordt 
11 versmolten" tot helium. Daar het aantal kernreacties groter is 

naarmate de temperatuur hoger is, neemt de energie-opwekking 
in de hete reuzen zulk een omvang aan dat de voorraad waterstof 
reeds binnen enkele tientallen millioenen jaren verbruikt zal zijn. 
Daarentegen kunnen de zon en andere 11 gewone" sterren m'illiar
den, zelfs tientallen milliarden jaren met hun energie-voorraad 
toe. 

Een belangrijke gevolgtrekking ligt voor de hand: waren de blau
we reuzen tegelijk met de overige sterren geboren dan zou dit 
blauwe ras reeds lang uitgestorven zijn. De thans waarneembare 
blauwe reuzen moeten 11korte tijd" geleden geboren zijn. 

De blauwe reuzen worden aangetroffen in de armen van sterren
stelsels met spiraalvormige armen Cr spiraalnevels"), dus ook in 
de armen van de spiraalnevel waartoe de zon en alle met het blote 
oog waarneembare sterren behoren. Dit sterrenstelsel wordt ge
woonlijk het melkwegstelsel genoemd. Dank zij de waarnemingen 
verricht met de radiotelescoop te Kootwijk is de plaats van de zon 
in dit stelsel bekend; de zon bevindt zich aan de rand van een spi
raaivormige arm. Een aanzienlijk deel van de sterren zichtbaar 
in de hemelstreek rondom Orion behoren tot de spiraalvormige 
arm waarvan de zon deel uitmaakt. In die hemelstreek worden dan 
ook vrij veel jonge en enkele zeer jonge sterren aangetroffen. 

Lezing gehouden voor de leden van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
onder de zinspreuk 11Diligentia", op 1 April 1955, 
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In de spiraalvormige armen komt nog een ander ras voor dat 
tot uitsterven gedoemd is: gasvormige wolken met afmetingen van 
enkele tientallen lichtjaren en met snelheden van een tiental kilo
meters per secunde. De wolken zijn door afstanden van twee-, 
driehonderd lichtjaren van elkaar gescheiden. De scheikundige 
samenstelling van de wolken is heel eenvoudig: zij zijn een meng
sel van vier delen waterstof en een deel helium, 11 verontreinigd11 
door gel'inge hoeveelheden koolstof, zuurstof, ijzer en andere 
stoffen. In een kubieke centimeter van zulk een wolk komen onge
veer tien waterstof atomen voor. 

Doordat de wolken omvangrijk zijn en betrekkelijk snel bewegen, 
is de kans op botsingen vrij groot; in de loop van een millioen 
jaren zal een op de tien wolken met een andere in botsing komen. 
Naar schatting verliezen de wolken in dit tijdsbestek een kwart 
gedeelte van hun bewegingsenergie. Met andere woorden: de wol
ken zouden in 11betrekkelijk korte tijd" hun snelheden verliezen. 
Bovendien zouden ze elkaar hebben versnipperd; de gassen zullen 
dus wel blijven maar de wolken zullen verdwijnen. Edoch, de 
thans waargenomen wolken zijn er nog en ze bewegen nog met aan
zienlijke snelheden. 

Ongeveer twee jaar geleden heeft professor J. H. Oort, direc
teur van de sterrenwacht te Leiden, een hypothese wereldkundig 
gemaakt die het vraagstuk van de geboorte van blauwe reuzen in 
verbinding brengt met het vraagstuk van de wolkachtige interstel
laire materie. Volgens Oort speelt zich in de spiraalvormige ar
men van het melkwegstelsel - en ook in die van andere spiraal
vormige stelsels - het volgende kringproces af: 

De wolken bewegen zich door een oceaan van zeer ijl gas; tij
dens hun reis worden ze door dit ijle gas geremd, bovendien ver
liezen ze stukje bij beetje hun snelheid tijdens ontmoetingen met 
hun soortgenoten; de ontmoetingen leiden tevens tot versnippering 
en vervaging. Het zal echter voorkomen dat twee traag bewegende 
wolken, gehoorzamend aan hun wederzijdse aantrekking, zich met 
elkaar verenigen. Is eenmaal een vrij grote wolk gevormd, dan 
zal de aangroeiing allengs vlotter gaan. Wanneer de wolkengroep 
een massa heeft die tienduizend, wellicht honderdduizend, maal 
zo groot is als die van de zon, worden in het wolkencomplex een 
of meer blauwe reuzen- met het spectrum 0- geboren. Het is 
niet bekend hoe deze geboorte in zijn werk gaat. Wel bestaat er 
een vrij grote zekerheid over het lot van de groep wolken. De 
violette en ultraviolette straling van de sterren splitst de water
stofatomen in kernen en snel bewegende electronen. Dit ionisatie
proces grijpt als een fel aangewakkerde heidebrand om zich heen; 
het geiohiseerde gas gaat lichtgeven. Daar de straling verbruikt 
is zodra zij een zekere afstand door de nevel heeft afgelegd, wordt 
een beperkt gedeelte van de groep wolken lichtgevend; de buitenste 
delen blijven donker en koel. De hete lichtgevende delen zetten 
uit en drijven de koele gedeelten voor zich uit. De in versnelde 
beweging voortgestuwde koele flarden verlaten de grote groep wol
ken en mengen zich tussen de sterren. Deze flarden versterken 
de gelederen van de reeds aanwezige wolken, waarvan verschei
dene de uitputting nabij zijn. Doch ook de nieuw aangekomenen 
zijn gedoemd geremd en vervormd te worden en op den duur te 
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verdwij'nen dan wel op te gaan in een groeiend wolkencomplex .... 
Ziedaar het kringproces dat telkens nieuwe wolken levert en blau
we reuzen tevoorschijn brengt. 

Teneinde de hypothese te toetsen heeft professor Oort, deels 
in samenwerking met professor L. Spit.zer van de universiteit te 
Princetown, de rozetnevel aan een onderzoek onderworpen. Deze 
nevel is in figuur 1 afgebeeld; in het onderschrift zijn enkele ge
gevens vermeld. 

Oort neemt aan dat de vier blauwe reuzen, die de wolk plaat
se lijk verhitten en tot lichtgeven brengen, in de wolk zijn geboren. 
Aan de grens tussen het lichtgevende en het donkere gedeelte van 
de wolk, oefent het lichtgevende gas een druk uit die ongeveer 
zestig maal zo groot is als de druk die het koele omhulsel op het 
lichtgevende deel uitoefent. Dientengevolge wordt de donkere ma
terie buitenwaarts gestuwd. Onderwijl schrijdt de ionisatie voort 
tot in het koele omhulsel, met het gevolg dat de wijkende koele 
gassen deeltjes uitstoten in de richting van de blauwe reuzen en 
de koele delen als reactie een naar buiten gerichte kracht onder
vinden. Deze voortstuwing is te vergelijken met die van een vuur
pijl (een 11raket"). 

Oort en Spitzer hebben berekend dat de aldus voortgestuwde 
koele wolken snelheden van twintig, dertig, veertig kilometers 
per secunde kunnen verwerven, en zelfs nog aanzienlijk grotere 
snelheden. 

Naar schatting brengen de vers gevormde en snel bewegende 
wolken juist genoeg nieuw leven in de brouwerij om de gestadig 
voortgaande vertraging van de reeds aanwezige wolken goed te 
maken. Toebis dit niet een onophoudelijke verjonging, immers, de 
vorming van blauwe reuzen geschiedt ten koste van een vermin
dering van de hoeveelheid interstellaire materie. 

Tot zover is de aandacht het sterkst gericht geweest op de lot
gevallen van de interstellaire materie. Evenwel, de sterren ver
dienen evenveel aandacht. 

De blauwe reuzen- zeldzaam als zij zijn- hebben de neiging 
tot samenscholing in groepen. In navolging van de Russische ster
renkundige Ambartsumian, worden deze groepen associaties ge
noemd. Onze landgenoot Dr A. Blaauw, thans verbonden aan de 
Yerkes sterrenwacht te Williamsbay, heeft enkele associaties 
onderzocht, in het bijzonder de groep rond de ster ( Persei. Na 
een zorgvuldige bewerking van hun eigenbewegingen heeft Blaauw 
kunnen vaststellen dat de leden van deze associatie uiteenwijken 
met een snelheid van 15 km/ sec. Terugrekenende vindt Blaauw, 
dat de leden van de ( Pers ei -associatie ruim anderhalf millioen 
jaren geleden dicht bijeen zijn geweest. 

Zouden ze toen geboren zijn uit een wolkencomplex soortgelijk 
aan dat wat Oort heeft onderzocht? Het is bijzonder verleidelijk 
deze vraag bevestigend te beantwoorden. Inderdaad bevinden zich 
nabij het uitgangspunt van deze associatie nog enkele donkere wol
ken. En komen in de rozetnevel niet talrijke sterke verdichtingen 
voor - zie figuur 1 - die zeer wel sterren in stat u nas een di kunnen 
zijn? Anders gezegd: Blaauw heeft het bewijs gevonden dat de 
hete- en dus jeugdige- sterren behorende tot de uitdijende as-
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Figuur 1 
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DE ROZETNEVEL 
Figuur 1. De nevel komt voor in het sterrenbeeld Monoceros, op 
sterrenkaarten is hij aangeduid met het catalogusnummer NGC 
2244. 

De nevel is vrijwel bolvormig; zijn middellijn bedraagt ruim 
honderd lichtjaren; hij is 5500 lichtjaren van ons verwijderd. 
Minkowski schat de dichtheid van de nevel op 23 waterstofatomen 
per kubieke centimeter en de temperatuur op 10 000 OK. De to
tale massa is ongeveer 10 000 maal die van de zon. 

De wolk strekt zich tot ver buiten de lichtgevende nevel uit, de 
buitenste delen bezitten een temperatuur van 100 °K (0 °K = 

-273 °C). Het gehele complexlichtgevende en koele delen tesamen 
heeft een massa die ettelijke malen die van het lichtgevende ge
deelte is. 

Nabij het middelpunt van de nevel bevindt zich een sterrenhoop, 
waartoe vier blauwe reuzen behoren, De ultraviolette straling van 
deze zeer hete sterren is verantwoordelijk voor het lichtgeven van 
de nevel. 

De reeksen donkere vlekjes- vooral zichtbaar in het rechter
bovenkwadrant van de lichtgevende nevel - hebben een dichtheid 
van wel 10 000 waterstofatomen per kubieke centimeter. De ronde 
donkere vlekjes zijn door onze ex-landgenoot professor B. J. Bok 
globules genoemd, zij kunnen 11sterren in statu nascendi" zijn. 
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sociaties inderdaad kortgeleden - sterrenkundig gesproken: de 
vorige maand- geboren zijn. 

Er zijn enkele lichtgevende nevels en blauwe reuzen, die bij-
.zonder grote snelheden bezitten, dit in schrille tegenstelling tot 
het merendeel van hun soortgenoten. Bijvoorbeeld de zeer hete 
ster é, Persei die zich tesamen met de California-nevel met een 
snelheid van vijftig kilometers per secunde voortspoedt. En nog 
belangwekkender: de twee sterren AE Aurigae ·en 1-L Columbae 
die zich in precies tegengestelde richting met een snelheid van 
127 km/sec verwijderen van de Orionnevel (figuur 2). Deze bui

tensporige gevallen hebben een aanzienlijk deel van hun raadsel
achtigheid verloren nu Oort en Spitzer hun denkbeelden omtrent 
de levensloop van een groot wolkencomplex hebben ontwikkeld en 
Blaauw, tesamen met W. W. Morgan, de bewegingen van de sterren 
met spectra 0 en B zorgvuldig heeft onderzocht (figuur 3 ). 

Wie bereid is de gebreken van een slagzin op de koop toe te 
nemen, kan het bovenstaande samenvatten in de zin: 
Er worden thans nog sterren geboren in de armen van spiraal
vormige sterrenstelsels. 
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DE BLAUWE REUZEN AE AURIGAE EN � COLUMBAE 
Figuur 2. De plaatsen en de bewegingen van de blauwe reuzen AE 
Aurigae en � Columbae; de pijltjes stellen de verplaatsingen van de 
twee sterren in de loop van 400 000 jaren voor. De gearceerde 
gebieden brengen de onzekerheid in de richtingen van de bewegin
gen in beeld. 

In de figuur is het sterrenbeeld Orion gemakkelijk te herkennen; 
de sterren aangeduid door zwarte stippen zijn sterren met spectra 
0 en B (blauwe reuzen). 

De lijn gemerkt met de woorden 11 galact:i.c equator" is de hart
lijn van de melkweg. Dit gedeelte van de melkweg bestaat voor een 
belangrijk deel uit sterren die behoren tot de spiraalvormige arm, 
waarvan ook de zon en zijn naaste omgeving deel uitmaken. 
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Figuur 3. 
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DE ORlONNEVEL DE BAKERMAT VAN AE AURIGAE EN 
1.1. COLUMBAE 

Figuur 3. De waargenomen bewegingen zijn in overeenstemming 
te brengen met de veronderstelling dat de twee sterren -zie fi
guur 2 -zich langs dezelfde lijn bewegen met gelijke doch tegen
gestelde snelheden. Het punt van vertrek-de plaats van hun ge
boorte? -is op de foto door een wit kruisje aangeduid. Hoewel 
deze plaats enigszins afwijkt van de Orionnevel, is de veronder
stelling dat de Orionnevel de plaats van herkomst is, zeer wel 
met de waarnemingen in overeenstemming te brengen. 
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A L' ECOUTE DES SONS ET DES DL TRASONS 
DES SA U TE RELLES *) 

De heer Busnel verricht sedert 1949 met een twaalftal mede
werkers in het Zuiden van Frankrijk onderzoekingen naar de 
acoustische uitzendingen door insecten. Hij vertelde, dat men in 
de oorlog bij het gebruik van Asdic en andere luisterapparaten 
voor het eerst het ultrasonore contact heeft ontdekt, dat tussen 
vele dieren bestaat, o. a. bij vissen, walvissen, vogels, slangen 
en insecten. Voor het onderzoek koos het 11Laboratoire Acousti
que11 sprinkhanen. Hiertoe worden in het veld allerlei instrumen
ten opgesteld, zoals oscillografen, decibelmeters en draadopname
apparaten, die door een physicus worden bediend. Een bioloog 
gaat dan met microfoons achter de sprinkhanen aan om hun on
derlinge 11 gesprekken" vast te leggen. Hij heeft hiertoe de beschik
king over een vijftal verschillende microfoons, die het mogelijk 
maken, geluiden van zeer verschillende frequentie waar te nemen, 
o. a. ultrasonore geluiden, 

Het geluid dat de sprinkhanen produceren blijkt hoofdzakelijk 
ten doel te hebben de andere sekte te lokken. Voor iedere soort 
is dit geluid anders. De sprinkhanen kunnen, afhankelijk van de 
groep waartoe zij behoren, de geluiden produceren door met hun 
achterpoten, waarop zich een rij korte, stijve haartjes bevindt, 
langs eveneens kort behaarde richels op de voorvleugels te strij
ken, M door met de voorvleugels, die al dan niet goed ontwikkeld 
kunnen zijn, te ,, trommelen". Het is één der onderzoekers gelukt, 
het geluid dat de wijfjes van een bepaalde soort sprinkhaan maken, 
met de mond te imiteren. Het gevolg was, dat de mannetjes op 
dit geluid afkwamen, tegen de onderzoeker opklommen en zelfs 
tot aan zijn lippen kwamen. De aantrekkingskracht van de experi
mentator bleek zelfs veel groter te zijn dan die van de wijfjes
sprinkhanen uit de omgeving. 

Bij proeven met wijfjes van een geheel andere soort is geble
ken, dat de dieren reageren op uiteenlopende fluitsignalen, zoals 
die van stemfluitjes, politie- en kinderfluitjes, mits deze een plot
seling verschil in geluidssterkte van minstens 50-60 decibel met 
de omgeving teweegbrengen. Dit reageren op een plotseling sterk 
gel).lid of een plotseling afbreken van een sterk geluid blijkt ook 
voor te komen bij de meeste andere dieren. 

Tot nu toe zijn slechts proeven genomen met solitair levende 
sprinkhanen. De heer Busnel is echter voornemens, zich binnen
kort naar Noord-Afrika te begeven om daar sprinkhanenzwermen 
te bestuderen. Men vermoedt namelijk, dat deze onderzoekingen 
op den duur van nut kunnen zijn voor het bestrijden van sprink
hanenplagen. 

De heer Busnel illustreerde zijn betoog met enkele kleuren
films, kleurenprojecties en een gramofoonplaat, alle opgenomen 
bij zijn onderzoekingen. Men zag hierin o.m. de gebruikte appa
ratuur, de ter plaatse voorkomende soorten sprinkhanen en de 
manier waarop de dieren de geluiden produceren. 

*) Verslag van een bijeenkomst, georganiseerd in samenwerkin(l' met het 

Genootschap Nederland-Frankrijk op 22. Novembe:; 1954, waar
.
m de h�er 

R. G. Busnel, directeur van het Laboratmre Acoushque de l'lnshtut NatiO

nal de la Recherche Agronomique, explicatie gaf bij enige films en platen. 

Het verslag werd opgemaakt door de heer A. B. stam. 
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DE VERSTORING VAN HET BIOLOGISCH EVENWICHT 
IN DE NATUUR DOOR HET TOEPASSEN VAN 

PHYTOPHARMACEUTISCHE HULPMIDDELEN*) 

De inleiding vari Dr J. A. Kuipers begon met een verwijzing naar 
de omvang van de verschillende plantenziekten, die de cultuur
mens van alle eeuwen in zijn bestaan bedreigd hebben. Immers 
o.a. in het Bijbelboek Exodus vinden we reeds in het bewogen ver
haal over de tien plagen enige van dezE1 plagen, die nu besproken 
zullen worden. Van de Romeinen is bekend geworden, dat ze der
mate verontrust waren over de schimmelziekte Graanroest in hun 
koren, dat ze de goden met heilige offe�feesten, de RobigaÜên, 
op 25 April mild trachtten te stemmen, 

Maar ook onze eigen cultuurperiode weet nog van rampen ten
gevolge van oogstaantastïng: de 19e eeuw zag een massale nood
gedwongen emigratie uit Ierland als direct gevolg van de beruchte 
aardappelziekte. En zelfs in het technisch meest volmaakte land
bouwland, de Verenigde Staten, gaat nog steeds 35o/o van de totale 
landbouwproductie verloren door aantasting door insecten, schim
melziekten en onkruid. Dit kunnen wij niet meer tolereren, nu we 
ons bewust zijn geworden van het feit, dat 60% van de wereldbe
volking voortdurend honger lijdt. Dit gevoel van verantwoordelijk
heid verklaart de enorme vlucht, die de chemische en biologische 
bestrijding van plantenziekten heeft genomen. 

De phytopharmacie maakt geneesmiddelen voor zieke of be
dreigde planten, bijvoorbeeld tegen insecten de insecticiden als 
hexachloorcyclohexaan, Linde en en het bekende DDT, tegen schim
mels chinonen en thiocarbonaten en tegen onkruid o.a. nitrophe
nolen. 

Het is duidelijk, dat de keuze van een stof vooral wordt bepaald 
door de grootte van de deeltjes, de absorptiemogelijkheden, de 
hechting aan blad of insect en de giftwerking op de mens van het 
toxische bestanddeel. De laatste tijd heeft men nog een nieuwere 
wijze van toedienen gevonden: de plant wordt ingespoten met een 
zwaar toxisch middel, dat de gehele plant doordringt, maar dat 
nog vóór de oogst weer geheel geneutraliseerd moet zijn door de 
plant, d. w. z. het moet geheel afgebroken of afgevoerd zijn. 

Een andere methode, die meer en meer onderzocht wordt, is 
het gebruik van stoffen, die insecten afstoten. Men noemt die 
stoffen 11repellents11 (bijv. dimethylphthalaat). 

De toepàssing van de phytopharmaceutica is in theorie nog ste'r
ker aan de wet gebonden dan de medische pharmacie, maar in de 
practijk van het boerenleven gebeuren er nog uiterst gevaarlijke 
dingen. Zo worden in een boerenschuur soms naast elkaar gevon
den een zak broodmeel en een zak loodarsenaat! De warenkeuring 
kan het publiek natuurlijk nooit afdoende preventief beschermen, 

*) Discussieavond, ingeleid door Dr J, A. Kuipers en Prof. Dr D. J. Kuenen, 
gehouden op 8 Maart 1955 in samenwerking met de Haagse Chemische 
Kring en de Ned. Dierkundige Vereniging. Deze samenvatting werd ver
zorgd door Mevr. L, H. Lignac-Grutterink. 
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maar de deskundige plantenspuiters sluiten zich al aaneen om ge
zamenlijk de volksgezondheid te helpen beschermen. 

Prof. Dr D, �. Kuenen begon zijn betoog over de verstoring van 
het biologisch evenwicht in de natuur met een analyse van de ver
schillende oorzaken van een plaag, waarbij werd opgemerkt, dat 
de term plaag een qualificatie is, die zeker niet biologisch is, 
maar uit de landbouweconomische belangensfeer afkomstig is. 

Als voornaamste oorzaak van plantenziekten en insectenplagen 
noemde hij het aanleggen van 

11 
cultuursteppen11, dat zijn grote ge

bieden met. slechts één of enkele plantensoorten. Dit soortar;rne 
plantendek maakt, dat er ook maar weinig verschillende diersoor
ten kunnen leven in wijde omtrek, zodat het biologisch evenwicht 
zeer topzwaar wordt. Insecten uit de omgeving kunnen gevaarlijk 
snel een plaag worden, doordat hun natuurlijke vijanden geheel of 
bijna geheel ontbreken. Dit labiele overwicht wordt nog meer in 
gevaar gebracht door twee andere factoren in onze moderne maat
schappij, nl. het steeds intensiever worden van het wereldver
keer, waardoor toevallig meegekomen insecten zich in een nieuwe 
levensgemeenschap zonder hun natuurlijke vijanden, ineens tot 
een plaag ontwikkelen, en onze eenzijdige landbouwselectiemetho
den, waarbij tot voor kort alleen werd geselecteerd op grotere 
opbrengst, hoewel deze veredeling vaak ten koste van de natuur
lijke weerbaarheid der gewassen ging. 

Al deze oorzaken worden niet opgeheven door een chemische 
bestrij ding, maar kunnen slechts op hun eigen vlak, dus biolo
gisch, worden opgeheven. Als belangrijk middel ter bestrij ding 
van het risico werd genoemd: de aanleg van gemengde cultures, 
onderbroken door stroken onkruid, waardoor de biocoenose rijker 
aan soorten blijft. Ook door naast hoge opbrengst bovendien de 
resistentie van de cultuurgewassen in het oog te houden en door 
allerlei quarantainemaatregelen toe te passen, kunnen andere 
oorzaken enigszins in de hand gehouden worden. 

Tenslotte stond Prof. Kuenen uitvoerig stil bij de chemische 
bestrijdingsmethoden. Uit het voorgaande is wel duidelijk gewor
den, dat met deze laatste methoden nooit de werkelijke oorzaken 
worden aangetast, doch slechts de gevolgen. Erger nog, door 
chemische middelen wordt het biologisch evenwicht nog ingrijpen
der verstoord! Een ernstig bezwaar is ook, dat insecten na ver
loop van tijd tegen ieder bestrijdingsmiddel een erfelijke resis
tentie kunnen verkrijgen. Bovendien kan een te kleine dosis van 
toxische middelen een voor het insect zelf gunstige invloed heb
ben, zodat zijn nakomelingschap wordt vergroot en de plaag ver
ergerd. De mogelijkheid moet bovendien onder ogen worden ge"' 
zien, dat het veelvuldig toepassen van chemische bestrijdings
middelen gevaar zou kunnen leveren voor het publiek, al menen 
de chemici dat er geen gevaar bestaat voor de consument. Som
mige insecticiden bijvoorbeeld lossen uitstekend op in vetten en 
kunnen zo in het menselijk lichaam worden 11 opgeslagen11• Wanneer 
nu in een hongerperiode deze vetten worden opgebruikt kan men 
ziek worden van de insecticiden, die men steeds in kleine hoeveel
heden naar binnen heeft gekregen. Zo zijn er ziekteverschijnselen 
bekend door DDT. Van biologische zij de wordt het op deze gronden 
dan ook volkomen onverantwoord geacht op de huidige wijze met 
de chemische bestrijding voort te gaan. 
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