
NATUURKUNDIGE VOORDRACHTEN 1956 - 1957 







Foto J.J.Thuring 
Op 5 juni 1957 werd in de lial van het gebouw Dlligentia een plaquette onthuld, 
vervaardigd door Marian Gobius en aangekocht met steun van de afdeling 's-Gra
venhage van het Nederlandsch Kunstverbond, voorstellende "Mozart aan het Spi
net" . Bij deze gelegenheid sprak Z .Exc . Dr.G.Afuhs, Gezant van Oostenrijk, en 
onze voorzitter Dr.A.Schierbeek. Op een tafelpiano, ter beschikking gesteld door 
het Gemeentemuseum, bracht Mevrouw Elisabeth Honsbeek een stuk ten gehore, 
dat Mozart tijdens zijn verblijf te 's-Gravenhage heeft gecomponeerd, namelijk: 
Air Communément dit Willem van Nassau. 
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J A A R V E R S L A G 

over het jaar 1955/1956, uitgebracht op de algemene 
ledenvergadering van 12 december 1956 

Het eerste grote fe i t in het verenigingsjaar vond plaats op 
29 j u l i 1955, toen de wethouder van onderwijs en Icunstzalten, de 
heer J.van Zwijndregt, een l int doorknipte, waarmee de nieuwe 
wandelfoyer symbolisch werd ingewijd, nadat de voorzitter dr. 
A. Schierbeek een rede had gehouden ten aanhore van leden en 
genodigden. Hiermee zag de voorzitter een werk voltooid, waar
voor hi j vele, vele jaren met vuur gepleit had in het belang van 
het culturele leven en het bedri j f , dat niet mag achter bli jven b i j 
z i j n t i j d . 

Het ledental nam sterk toe en steeg tot 587, t e r w i j l bovendien 
88 scholieren van de gelegenheid gebruik maakten een seizoen
kaart te kopen voor het bijwonen van de lezingen. 

Op 1 juni 1956 werd onder leiding van I r . A . J . Gurck een ex
cursie gemaalrt naar het pomp- en zuiveringstation van de Lek-
duinwaterleiding te Bergambacht. Hieraan werd deelgenomen 
door 136 leden. 

De sprekers in dit seizoen waren: Prof. dr. A. Biemond, Dr . 
G.Diemer, Prof. d r . D . J. Doeglas, Prof. dr. S. Dijkgraaf, Prof .dr . 
J.Drooglever Fortuyn, Prof. dr . P.M.Endt, Dr . L.van der Grinten, 
I r . A . J . Gurck, Prof. dr. E. Havinga, Dr . J. Houtgast, P r o f . d r . i r . 
C W . Kosten, D r . J . J.van Loghem en Dr . J .J . Went. 

Het aantal bezoekers aan de lezingen varieerde van 200 tot 
450 per avond. 

Op de algemene ledenvergadering werden de drie periodiek 
aftredende bestuursleden allen herkozen. 

Subsidies werden toegekend aan de Haagsche Amateur Foto
grafen Club, het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers en 
het Laboratorium voor Plantensystematiek van de Landbouwhoge
school te Wageningen ten behoeve van het Meyendel-onderzoek. 

De exploitatie van de zaal verliep op zichzelf genomen niet 
onbevredigend, doch de zeer grote bedragen, die voor onderhoud 
en verbetering vereist waren maakten, dat niettemin de balans 
enig verlies b l i j f t vertonen. 

D r . W. P.J . Lignac, 
secretaris-penningmeester. 





J O N G E S T E R R E N 

door 

Prof. Dr . A.Blaauw 

Gedurende de na-oorlogse jaren is in de sterrenkunde het 
accent meer en meer komen te liggen op problemen betreffende 
de evolutie van sterren en sterrenstelsels. De daaraan vooraf
gaande jaren brachten ons inzicht in de fysische constitutie van 
de sterren, in de bronnen van de enorme hoeveelheden energie 
die er door worden uitgestraald, en een steeds beter - hoewel 
ook nu nog op vele punten gebreMdge — kennis van de eigenschap
pen van het Melkwegstelsel en van andere sterrenstelsels. U i t 
gaande van deze wetenschap heeft men zich geworpen op het pro
bleem van de ontwikkelingsgeschiedenis die aan de tegenwoordige 
toestand van sterren en sterrenstelsels moet z i j n voorafgegaan. 

Tot nu toe is de nadruk daarbij vooral gevallen op de extre
men in de evolutie van de sterren: op objecten die men öf als heel 
oud öf als heel jong is gaan beschouwen. Algemeen wordt aange
nomen dat het Melkwegstelsel sterren bevat van a l ler le i l e e f t i j 
den, van pas geboren objecten tot sterren die behoren tot de oud
ste i n het voor ons waarneembare deel van het heelal. Een voor
beeld van deze laatste z i jn de bolvormige sterrenhopen. De oud
ste daarvan hebben een leef t i jd van 5 ö. 6 m i l j a r d jaar. Onze zon 
en het zonnestelsel z i j n vermoedelijk iets, maar niet veel, jon
ger. 

Aan het andere einde van de reeks staan sterren die duizend 
keer zo jong z i jn , met leeftijden van slechts enkele miljoenen 
jaren. W i j zullen speciaal deze jongste beschouwen. Waaraan 
herkennen w i j ze, hoe hebben wi j hun leef t i jd kunnen bepalen, en 
wat levert de studie van deze sterren ons op? 

Het was al lang bekend, dat sterren van verschillende typen, 
d. w. z. gekenmerkt door verschillende oppervlakte-temperaturen 
en massa's, zich verschillend gedragen in ons Melkwegstelsel. 
Sommige stersoorten z i jn er geli jkmatig in verspreid, zonder 
locale verdichtingen. Andere daarentegen zeer ongelijkmatig; z i j 
komen voornamelijk voor in sterrenhopen of in z .g . associaties. 
Sterrenhopen z i jn dicht opeengepalcte verzamelingen van sterren, 
die een min of meer zelfstandig bestaan leiden temidden van de 
'algemene bevolking van'het Mellcwegstelsel. De leden ervan heb
ben ongetwijfeld een gemeenschappelijke wordingsgeschiedenis, 
z i j n ongeveer even oud, en bl i jven voortdurend dicht b i j elkaar 
dank z i j de onderlinge aantrekkingskracht. Met associaties be-

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 5 oktober 1956. 
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doelen we stergroepen van een ander karakter. Het is vooral 
hierin dat wi j het bewijs hebben gevonden dat sommige sterren 
heel jong moeten z i jn . 

Men moet zich een ster-associatie voorstellen als een ver
zameling sterren, een stelsel vormend met afmetingen van de 
orde van 100 ö, 200 l icht jaren, dat ingebed ligt in de algemene 
bevolking van het Melkwegstelsel. Het is géén sterk geconcen
treerde opeenhoping; in het gebied van de associatie komen min 
stens evenveel, en in veie gevallen zelfs m é é r , sterren van de 
algemene melkweg-bevolking voor dan leden van de associatie. 
Dat wi j het bestaan ervan töch opmerken komt doordat de u i ter 
l i jke eigenschappen van deze sterren zo uniform z i jn . 

In het geval van de associaties die tot nu toe het meest be
studeerd z i jn , hebben we te doen met sterren die alle zeer hoge 
oppervlakte-temperaturen hebben (20 000°). Z i j worden aange
duid als B-sterren. Daar zulke sterren héél zeldzaam z i j n in de 
algemene sterbevolking (omstreeks één op tienduizend) valt het 
ons natuurli jk op wanneer er hier en daar groepen van voorko
men. 

Reeds een tiental jaren geleden vermoedde men dat de B -
sterren jonger z i jn dan de meeste andere, of beter gezegd: dat 
z i j in hun tegenwoordige gedaante niet gedurende die lange per io
de van 5 m i l j a r d jaren konden hebben bestaan. Men had toen voor 
het eerst een bevredigende verklar ing gevonden van de oorsprong 
van de geweldige hoeveelheden energie die de sterren - evenals 
de zon - voortdurend als straling het wereldruim in zenden. Die 
verklar ing lag in de overgang van het element waterstof in zwaar
dere elementen, in het inwendige der sterren. Die overgang vindt 
plaats - zoals de theoretische natuurkunde in staat was te bere
kenen - onder de bijzondere omstandigheden die in het kerngebied 
van de sterren moeten heersen: zéé r hoge druk (lO^^ atmosferen) 
en zéé r hoge temperatuur (15 000 000 graden). B i j die overgang 
komt een zekere hoeveelheid energie v r i j die eerst binnen de wa
terstofatomen gebonden was. Aangezien de sterren hoofdzakelijk 
ui t waterstof bestaan en men de vrijkomende energie onder de 
reeds bekende omstandigheden van druk en temperatuur kan be
rekenen, was het mogelijk uit te rekenen in welk tempo de ster
ren hun energiebronnen uitbuiten. Men vond dat de meeste ster
ren - zoals b i jv . de zon - het betrekkelijk zuinig aan doen. Z i j 
kunnen best gedurende de periode van 5 m i l j a r d jaar even intens 
hebben gestraald als z i j momenteel doen. Maar dit was niet het 
geval voor de zwaarste stersoorten die men kent. En dit z i j n nu 
juist de E sterren. Die kunnen niet langer dan 10 a 100 mil joen 
jaren in hun tegenwoordige gedaante hebben bestaan omdat de 
„brandstof" niet langer toereikend kan z i jn geweest. 

Het vermoeden rees dus dat deze sterren öf later ontstaan 
zouden z i jn öf pas in een betrekkeli jk laat stadium van hun be
staan tot hun zeer royale straling zouden z i jn overgegaan. Het 
laatste bleek moei l i jk te verklaren. Inderdaad hebben overwegin
gen van geheel andere aard ten gunste van hun recente vorming 
beslist. 

Deze overwegingen z i jn gebaseerd op metingen van de bewe
gingen van de sterren en in het bijzonder op de relatieve bewe-
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gingen van de sterren die tezamen zo'n afzonderlijke groep of 
„associatie '^ vormen. Dit z i j ge ï l lu s t r ee rd met behulp van figuren 
l a en Ib . Figuur l a is een foto van een deel van de hemel in het 
sterrenbeeld Perseus. Onder de vele sterren die daarop voorko
men, bevinden zich ook een aantal B-sterren en de helderste 
daarvan bli jken een groep te vormen met een diameter van onge
veer 100 l ichtjaren. Als we deze groep afzonderli jk tekenen k r i j 
gen we de verdeling van figuur Ib . Men herkent de diverse leden 
ervan gemaJdtelijk op de overeenkomstige plaatsen in de foto. 
Men noemt deze groep de Zeta-Persei-associatie, naar de hel
derste erin voorkomende ster. 

Van deze sterren beschouwen we nu de bewegingen. Men is 
er, dank z i j zorgvuldige plaatsbepalingen aan de hemel gedurende 
meer dan een eeuw, in geslaagd de kleine veranderingen in de 
josities van sterren te meten. Deze veranderingen weerspiegelen 

hun werkeli jke bewegingen in het wereldruim. De snelheden z i jn 
zeer groot, gerekend naar aardse maatstaven. W i j druld<en ze uit 
in kilometers per seconde. De snelheden waarmee sterren ten 
opzichte van naburige sterren bewegen z i jn van de orde van 30 km 
per sec. De B-sterren bewegen in het algemeen langzamer. Dat 
de sterren ondanks deze zeer hoge snelheden hun posities aan de 
hemel toch maar nauwelijks merkbaar veranderen komt door hun 
enorme afstanden. 

De pi j len in figuur Ib geven de verplaatsingen aan, die de 
sterren van de Zeta-Persei-groep zullen ondergaan in de loop 
van de komende 500 000 jaren. Di t is natuurl i jk een vérgaande 
extrapolatie van de verplaatsing, waargenomen gedurende de 
laatste honderd jaar. Maar de twee voorwaarden die zo'n extra
polatie rechtvaardigen z i jn vervuld. Ten eerste z i jn er zoveel 
metingen gedaan van de posities dezer sterren dat de onnauwkeu
righeid in de gevonden bewegingen onbeduidend klein is , althans 
wanneer we even afzien van de zwakste sterren, die men niet 
zoveel heeft kunnen waarnemen. Ten tweede is onze huidige ken
nis van de krachten waaraan de sterren onderworpen z i jn goed 
genoeg om te kunnen vaststellen dat de bewegingen van deze ster
ren over een periode van vele miljoenen jaren praktisch onge
stoord moeten bl i jven - dat w i l dus zeggen dat z i j hun huidige 
snelheid en r ichting onveranderd zullen behouden. 

We merken dan op dat de bewegingen in de Zeta-Persei-
associatie een merkwaardig karakter hebben. Z i j z i j n bijna alle 
buitenwaarts gericht. Naarmate de t i j d voortschri jdt zullen de 
afmetingen van de groep dus groter en groter worden. Na verloop 
van tien miljoen jaren zal de groep zich over een groot volume 
verspreid hebben en de onderlinge samenhang van de leden nau
weli jks meer op te merken z i jn . 

We wil len nu echter speciaal de aandacht richten op het ver
leden van deze groep. E-venals dat voor de naaste toekomst het 
geval is , zullen ook in het jongste verleden de bewegingen v r i j w e l 
net zo z i jn geweest als nu. De groep moet toen dus kleiner z i jn 
geweest en we kunnen een t i jdst ip aangeven, nu 1,5 mil joen jaar 
geleden, waarop de leden sterk geconcentreerd moeten z i jn ge
weest in een heel klein volume bi j het centrum van de groep. Wat 
leidde dan tot die toestand? Er schijnen twee mogelijkheden te 
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zi in . De ene is , dat de sterren vóórdien dezelfde bewegingen had
den 'en vanuit a l ler le i richtingen zich naar dit kleinste volume toe 
bewogen. Deze verklar ing is weinig aanloldcelijk want we zouden 
in het geheel niet kunnen begrijpen door welke oorzaal?; de B-ster
ren in ver uit elkaar liggende gebieden van het Melkwegstelsel 
zulke gecoördineerde bewegingen zouden hebben gekregen. 

De andere verklar ing is radicaler maar bevredigt ons meer. 
Wi j nemen aan dat de sterren vóór dat t i jdst ip , 1,5 miljoen jaar 
geleden, nog niet bestonden. We onderstellen dat ze öp dat t i j d 
stip z i jn ontstaan en daarbij de snelheden hebben meegekregen 
die ze ook nu nog bezitten. Deze onderstelling zou op zichzelf nog 
niet bevredigend z i jn , ware het niet dat we töch al hadden ver
moed dat deze soort sterren veel jonger moet z i jn dan de sterren 
in het algemeen en dat we bovendien juist in en b i j de Zeta-
Persei-associatie nog de resten aantreffen van de materie waar
uit de sterren vermoedelijk z i jn ontstaan. 

Met deze materie bedoelen we het z. g. interstel laire gas. De 
lichte plek boven de ster ^-Persei i n figuur l a verraadt de aanwe
zigheid van een uitgestrekte wolk van waterstofgas die door deze 
ster tot lichten wordt gebracht. Waar géén sterren aanwezig 
z i jn , die het gas tot lichten kunnen bewegen, verraden zulke i n 
terstel laire wolken hun aanwezigheid vaak, doordat f i jne rook -
deeltjes, die er tussen door zweven, het l icht van de erachter 
staande sterren verduisteren. Ook zülke wolken komen op de foto 
voor; hun positie is aangegeven door de arceringen. 

We weten dat, juist in de buurt van zulke groepen als de Ze
ta-Persei-associatie, vaak héél dichte wolken van dit lichtende of 
absorberende gas voorkomen. Zie figuur 2 en 3. Deze samenhang 
sterkt ons i n het vermoeden dat de sterren van de associaties 
ontstaan z i jn door geleidelijke samentrelddng van het gas tot dat 
er, hier en daar, kleine zeer massieve eenheden, de sterren, uit 
z i j n ontstaan. Hoe deze stervorming precies in z i jn werk gaat 
weten we nog niet. Het is niet zo moei l i jk om te begrijpen dat, 
wannéér hier en daar het interstel laire gas een zekere dichtheid 
heeft bereikt, en het v r i j is van te heftige turbulente bewegingen, 
de onderlinge aantrekkingskracht van de materie de verdere sa
mentrekking zal bespoedigen. Het is echter nog niet geheel dui 
del i jk hoe deze toestand van voldoende dichtheid bereikt wordt. 
De dichtheidstoename van „gewoon" interstel lair gas tot ster is 
enorm: het gaat hier om een factor van de orde van 10^3. M i s 
schien ontstaan door onderlinge botsingen der interstellaire w o l 
ken hier en daar gebieden met hogere dichtheid of misschien wor
den de omstandigheden voor hun ontstaan geschapen, wanneer de 
door de straling van een ster verhitte gassen de wolken in hun 
omgeving wegdrukken. Op dit punt staan wi j nog voor een moei l i jk 
maar hoogst interessant fysisch probleem. 

Zelfs als we aannemen dat er gebieden in het interstel laire 
gas voorkomen waar de sterren zich door hun gravitatie-werking 
uit de reeds dichte materie kunnen samenballen, dan nog vragen 
wi j ons af hoe het proces der stervorming nu wel i n detail ver
loopt. Langs twee wegen tracht men dit te benaderen. De ene 
methode tracht na te gaan welke bewegings- en stralingsver
schijnselen zullen optreden in zulk een samentrekkende, steeds 
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dichter wordende, wolk. De andere methode bestudeert de eigen
schappen van de jongste sterren - zoals hun massa's, rotaties, 
snelheden, enkelvoudigheid of dupliciteit , en tracht daaruit de 
omstandigheden, die tot de geboorte der sterren moeten hebben 
geleid, te reconstrueren. 
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O V E R H E T W E R K I N G S ME C H A N I S M E V A N 
P I J N S T I L L E N D E A N T I P Y R E T I C A 

door 

Prof. Dr . S.E.de Jongh 

In hetgeen volgt zal een poging gedaan worden, om op grond 
van in het farmacologisch laboratorium te Leiden verrichte on
derzoekingen, de moderne inzichten te schetsen wat betreft het 
werkingsmechanisme van stoffen van het type aspirine, die op 
grond van de baat die z i j geven b i j lichte pijnen en andere onbe-
haaglijkheidsgevoelens b i j de leek een zekere populariteit genie
ten. 

Teneinde duidelijk te malden hoe mi jn medewerkers (in het 
bijzonder Dr . E. L . Noach) en ik er toe gekomen z i jn dit vraagstulc 
in studie te nemen, is het nodig iets te zeggen over sommige hor
monen van de bi jnier schors * ) . Diegene, welke behoren tot het 
type van cortison, temperen de reacties die in het lichaam ont
ketend worden door a l ler le i beschadigingen en zware belastingen. 
Somtijds z i j n deze reacties als zodanig heilzaam, „genezend". 
Vaalt echter schiet het lichaam in z i jn pogingen tot afweer over 
het doel heen en z i jn de reacties op hun beurt pathologisch. Een 
infectie op een indifferente plaats kan door een reactieve ontste-
Idng en eventuele abcesvorming bedwongen worden. Dezelfde 
infectie in het oog of in de hersenen zou, indien evenzo bedwon
gen, leiden tot verlies van het gezichtsvermogen of van wellicht 
onmisbare hersenfuncties. De lichamelijke reacties op de infectie 
vragen dus vaalt evenzeer om behandeling als deze zelf. In dit 
l icht kan men ook de zelfs aan de leek bekende spectaculaire r e 
sultaten zien, die b i j zware vormen van reuma met cortison be
reikt worden. Het eigenlijke reumatische proces b l i j f t onbéin-
vloed, doch zwelling, p i jn l i jkheid en s t i j fheid, koorts e .d. , kor t 
om de reactieve symptomen, die hinderl i jk waren, nemen af on
der invloed van de behandeling; z i j bl i jven weg zolang deze kan 
worden voortgezet, doch niet langer. 

Er is geen aanleiding op de voor- en nadelen van de cortison-
therapie b i j reuma thans nader in te gaan, evenmin als op die met 
het hypofysehormoon „ACTH", dat de bi jnier tot cortison-produk-
tie aanzet en dus in de meeste gevallen in de plaats daarvan kan 
worden gegeven. Toen deze therapieën werden ingevoerd waren 
de zojuist geschetste inzichten omtrent het werkingsmechanisme 

*) Zie hiervoor oolf Natuurkundige Voordrachten, Nieuwe Reeks No. 30, 1951/1952. 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 19 oktober 1956. 
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van cortison nog niet tót ontwiklceling gekomen en het ui tbl i jven 
van definitieve genezing, na een hoogst bedriegli jk aanvankelijk 
herstel verschafte dus een onverv/achte en diepe teleurstelling. 
Men kwam tot de slotsom dat cortison uiteindelijk niet veel meer 
presteert dan de van ouds bi j reuma gebruikelijke salicylprepa-
raten in hoge dosis. Daaronder neemt aspirine een belangrijke 
plaats in . 

Getroffen door een zekere gelijkenis inwerkingsbeeld, slaag
de men er in aan te tonen, dat hoge doses aspirine ACTH uit het 
hersenaanhangsel (hypofyse) vrijmalten en langs deze weg ind i 
rect aanleiding geven tot vr i jkomen van cortison uit de bi jn ier . 
De gelijkenis tussen beide therapieën scheen een identiteit in te 
houden. 

Deze vondst was op zichzelf niet verwonderli jk. Het was na
mel i jk reeds bekend, dat elke buiten-normale op het lichaam ver
richte ingreep (waartoe zeker ook het toedienen van enige gram
men aspirine te regeken val t . ) door dat lichaam als een „ s t r e s s " 
wordt ge ïn t e rp re t ee rd , waarop de hypofyse ACTH gaat afgeven en 
dientengevolge de bi jnier cortison. Het vr i jkomen van deze stof
fen behoeft dus niet een specifieke reactie op aspirine te z i jn en 
de hoeveelheid waarin z i j vr i jkomen kan zeer wel ontoereikend 
z i jn om alle gunstige effecten van aspirine te verklaren. 

Wijzelf waren in dit vraagstuk om een heel andere reden ge
ï n t e r e s s e e r d ; aspirine e.d. in lage dosis (als men w i l als huis
middel) gegeven kan redel i jkerwijze geen onspecifieke „ s t r e s s " 
veroorzalten. Toch z i jn er een opmerkelijke reeks punten van 
analogie tussen het effect daarvan en dat van therapeutische doses 
cortison: 
1) Aspirine e.d. z i jn van huis uit koortswerende middelen; cor

tison doet eventuele koorts verdwijnen. 
2) Aspirine e.d. worden gegeven tegen pijnen; b i j reuma en an

dere aandoeningen, waarbij p i jn geleden wordt, is p i jn een 
der eerste symptomen die onder behandeling met cortison 
verdwijnen. 

3) Het pijnsti l lend effect van aspirine is geheel subjectief (de 
objectieve pijndrempel wordt niet verschoven) en vermoede
l i j k slechts een onderdeel van een ruimer verschijnsel: het 
wegnemen van de sensaties van ziekte, onbehagen enz., waar
toe ook p i jn te rekenen is . Een der meest opvallende b i jwer 
kingen van cortison is een positieve euforie. 

4) Beide stoffen temperen ontstekingsprocessen. 
Teneinde niet te technisch-medisch te worden breid ik deze 

l i j s t niet verder uit . Z i j moge ook in deze onvolledige vorm het 
vermoeden weldten, dat zelfs lage doses aspirine een prikl tel (en 
dan ditmaal een specifieke prikkel) zouden kunnen z i jn voor het 
hypofyse-bijnier-systeem. De daaruit te malcen gevolgtrekkingen 
zouden zeer verstrekkend z i jn : het wegnemen van hoofdpijn met 
een aspirinetablet ware dan in wezen een endogene hormoonthe
rapie. 

Naar aanleiding hiervan hebben w i j dus onderzocht of lage 
doses antipyretica b i j proefdieren (ratten) de bijnierschors tot 
verhoogde hormoonproduktie aanzetten. Het onderzoek werd niet 
beperkt tot salicylaten, geli jk aspirine, doch uitgebreid tot en 
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zelfs in hoofdzaalt uitgevoerd met farmacologische (niet chemi
sche) verwanten, zoals fenacetine, pyramidon en butazolidine. 

Het is technisch niet eenvoudig om met zekerheid chemisch 
aan te tonen, dat een bi jnier in verhoogde mate cortison produ
ceert. Men weet evenwel dat dit proces plaats vindt onder ver
lies van het gehalte van ascorbinezuur. Wi j verrichtten dus as-
corbinezuurbepalingen in de bi jnieren van al dan niet met anti
pyretica behandelde ratten. 

Aangezien elke onspecifieke stress om boven uiteengezette 
redenen vermeden diende te worden, werd bijzondere zorg be
steed aan de wijze van toediening der geneesmiddelen. Voor zo
ver deze ingespoten werden geschiedde dit onder narcose. In een 
belangrijk deel der proeven werd aan de ratten na een korte hon-
gerperiode een zo kleine portie voedsel (gemengd met geneesmid
del) voorgezet, dat ze deze snel en volledig opaten, waarna hun 
pas hun overvloedige overige rantsoen werd voorgezet. 

Met alle vier bovengenoemde stoffen werden wiskundig signi
ficante dalingen van het ascorbinezuurgehalte der bijnieren ver
kregen. In het best bestudeerde geval (fenacetine) lag de m i n i 
mum werkzame dosis lager dan 20 mg, bi j minder dan 3% van de 
voor de rat toxische dosis. Hiermee is de laatste angst voor een 
onspecifieke „ s t r e s s " - r e a c t i e wel weggevaagd. Het is dan ook 
waarschijnl i jk, dat na een „ant i -hoofdpi jn dosis" aan mensen toe
gediend, hetzelfde geschiedt als b i j de rat werd waargenomen. 

Het ware intussen denkbaar, dat na toediening van antipyre
tica het vr i jkomen van ascorbinezuur uit de bi jnier als een 
parallelproces van het uitstorten van cortison beschouwd mag 
worden. Het zou een onderdeel kunnen z i jn van een algemeen 
verl ies van ascorbinezuur in het lichaam, tengevolge van het fe i t , 
dat ascorbinezuur nodig is b i j de eliminatie van antipyretica, die 
in lever en nier plaats vindt. Deze bedenking namen wi j weg door 
aan te tonen, dat de t. a.v. de bi jnier veel grotere ascorbinezuur-
voorraden van lever en nier in onze proeven onveranderd bleven. 

Het l iefs t zouden wi j het vr i jkomen van cortisonachtige stof
fen rechtstreeks in plaats van m de vorm van een parallelproces 
hebben aangetoond. Di t is echter niet eenvoudig. Een poging 
daartoe werd gedaan door een der gevolgtoestanden van het v r i j 
komen van cortison in het lichaam te bestuderen en wel het dalen 
van de hoeveelheid van een der soorten witte bloedlichaampjes 
(de eosinofiele leucocyten). Deze reactie is minder gevoelig dan 
de vermindering van ascorbinezuur in de b i jn ier . Althans na bu
tazolidine zagen we echter een significante verlaging. 

Indien wi j thans, tussentijds, de balans van de proefuitkom-
sten opmaken, kan worden gezegd, dat het vr i jkomen van een 
cortisonachtige stof uit de bijnieren na toediening van lage doses 
antipyretica aannemelijk is gemaakt. Op twee punten bestaat ech
ter nog onzekerheid t. w . ; op welke wijze en in welke mate zetten 
antipyretica de bijnierschors tot verhoogde functie aan. 

Wat het eerste betreft l i j k t de meest natuurlijke weg die te 
z i jn welke leidt over het hersenaanhangsel, immers ook spontaan 
wordt het functiepeil van de bijnierschors gereguleerd door wis 
selingen in de prodiiktie van ACTH in de Hypofyse. W i j bevestig
den deze opvatting door aan te tonen, dat fenacetine geen daling 
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van het ascorbinezuurgehalte der bi jnier geeft bi j dieren zonder 
hypofyse. De bedenldng, dat het b i j hypofysehoudende dieren zou 
werlcen door versterking van het effect op de bijnieren van het 
aanwezige ACTH werd weerlegd door aan hypofyseloze ratten een 
substitutiedosis ACTH toe te dienen; ook b i j deze dieren was 
fenacetine onwerkzaam. De slotsom luidt, dat antipyretica het 
vr i jkomen van ACTH uit het hersenaanhangsel bevorderen en pas 
middell i jk de bijnierschors tot functie aanzetten. 

Wat het tweede aangaat, doen de moeilijkheden, ondervonden 
bi j het aantonen van een duidelijke daling der eosinofiele leucocy
ten, er aan twijfelen of de hoeveelheid vrijkomend cortison voor 
het volledige therapeutische (bi jv. hoofdpijnstillende) effect van 
antipyretica aansprakelijk kan worden gesteld. Deze tw i j f e l wordt 
versterkt door een aantal ervaringen en proef uitkomsten: 
1) Indien cortison gegeven wordt in een dosis die o. a. de ver

schijnselen van reuma onderdrukt, ondergaat de patiënt 
meestal een duidelijke euforie; daarmee vergelijkbare stem
mingsveranderingen z i j n , ook bi j hoge dosis aspirine, nooit 
waargenomen, 

2) B i j lieden, die door een ziekeli jk proces geen actieve bi jnier 
meer hebben, werken antipyretica, volgens het oordeel van 
hier in geraadpleegde internisten, nog steeds pijnsti l lend, z i j 
het ook niet zo duidelijk als b i j andere mensen. 

3) B i j ontbreken van koorts is de temperatuurdaling, die anti
pyretica in de gebruikelijke dosis geven, te verwaarlozen 
gering. Blijkens onze daarop gerichte proeven geldt dit niet 
voor bijnierloze ratten, die dus op dit punt zelfs gevoeliger 
z i jn dan normale. Het antipyretische effect loopt dus zeker 
niet over (hypofyse en) b i jn ier . 
Aan de hand van deze punten is dus v r i j w e l met zekerheid te 

besluiten, dat de hoeveelheid na toediening van antipyretica v r i j 
komend cortison ontoereikend is om het volledige werkingsbeeld 
te verklaren en dat dus antipyretica, ook buiten hypofyse en b i j 
nier om, eigen werkingen uitoefenen. 

Het onderzoek heeft dus geleid tot de volgende slotsommen: 
a) De genoemde analogieën in de werkingsbeelden van antipyre

tica en cortison wortelen ten dele in een real i tei t ; antipyreti
ca malten inderdaad cortison los uit de bijnier. . 

b) Daarnaast hebben ze tenminste een eigen, pijnstillende en 
koortswerende invloed; de analogie is dus ten anderen dele 
bedriegli jk. 

c) Er is geen reden om aan te nemen, dat zelfs met behulp van 
hoge doses antipyretica zoveel cortison wordt vrijgemaakt 
als bijvoorbeeld in de reuma-therapie pleegt te worden toe
gepast. Beide therapieën z i jn in wezen niet identiek. 
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DE OOR Z A A K V A N H E T A A R D M A G N E T I S M E 

door 

Prof. Dr . J. Veldkamp 

De magnetische kracht van de aarde wordt door de mens niet 
onmiddelli jk ervaren, maar b l i j k t uit de eigenschappen van het 
kompas. Het aardmagnetisme werd waarschijnl i jk het eerst in 
China ontdekt, t e r w i j l Europa pas tijdens of na de kruistochten 
met dit verschijnsel werd geconfronteerd. Columbus ontdekte de 
veranderlijkheid van de declinatie van het kompas op zi jn eerste 
reis naar Amerika. Hierdoor kwam de opvatting, dat de richtende 
werking te danken zou z i jn aan de Poolster, op losse schroeven te 
staan. Door de ontdekking van de inclinatie werd de aandacht ge
vestigd op het inwendige van de aarde, waarin de oorzaak van het 
aardmagnetisme zou moeten worden gezocht. Een exacte funde
r ing kreeg dit vermoeden door het werk van Gauss, die door een 
mathematische bewerking van het magneetveld, zoals dit door 
metingen op de aardoppervlakte was vastgesteld, bewees dat het 
aardmagnetisme in hoge benadering een z. g. dipoolveld is, waar
van de oorzaak binnen het aardoppervlak moet z i jn gelegen. 

Hoewel het magneetveld aan de aardoppervlakte zeer zwak is 
(gemiddeld slechts 0,5 Gauss), is het totale magnetische moment 
zeer groot. B i j een homogene verdeling van het magnetische mo
ment zou dit neerkomen op een moment per m^ als van 1 kg mag
neetstaai. 

In verband met de t empera tuu rg rad i ën t in de aarde, schat 
men de temperatuur op een diepte van 30 km al op 750Oc, t e r w i j l 
in de aardkern de temperatuur, hoewel zeer onzeker, vermoede
l i j k enkele duizenden graden zal z i jn . Hierdoor valt niet te denken 
aan ferromagnetisme. 

Ook is het niet mogelijk het magnetisme te verklaren uit de 
roterende elektrische lading van de aarde, hoewel deze rotatie 
wel een dipoolveld oplevert met ongeveer de juiste r ichting (mag
netische zuidpool samenvallend met geografische noordpool). Het 
dipoolmoment is echter een factor 10» kleiner dan het werkeli jke. 

Er z i jn enkele merltwaardige verschijnselen, die er op w i j 
zen, dat de oorzaak in de vloeibare aardkern moet schuilen. Een 
van deze verschijnselen is de seculaire variatie, die maximaal is 
in een aantal centra waar de veranderingen zo snel z i jn , dat a l 
leen aan bewegingen in een vloeistof gedacht kan worden. Een 
ander verschijnsel is de westelijke d r i f t van de magnetische 
krachtl i jnen, iets wat trouwens ook het geval is met de centra van 

Naar een voordracht gehouden voor de KoninkUjke Maatschappij voor Natuurkunde "Dili' 
te 's-Gravenhage op 2 november 1956, ' 
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de seculaire variatie. Een en ander kan men verklaren met de 
hypothese dat de oorzaak van het magnetisme, en ook van de 
langzame seculaire veranderingen, in de aardkern moet worden 
gezocht en dat die kern iets langzamer roteert dan de aardman-
t e l Deze hypothese wordt krachtig gesteund door de ontdeklang 
van de schommelingen in de rotatiesnelheid van de aarde, die 
parallel lopen met schommelingen in de snelheid van de wes te l i j 
ke d r i f t Van 1890 tot 1910 waren de dagen langer dan normaal, 
t e r w i j l in dezelfde t i j d dè westelijke d r i f t juist abnormaal klem 
was. Van 1910 tot 1940 werden de dagen korter, en tevens de 
westelijke d r i f t groter. Na 1940 doet zich weer het omgekeerde 
verschijnsel voor. Dit is volkomen begr i jpel i jk als men bedenkt 
dat een snellere rotatie van de kern (kleinere westelijke d r i f t ) 
gecompenseerd moet worden door een langzamere rotatie van de 
mantel (grotere daglengte). 

Blijkbaar zi t het magneetveld vast aan de kern, en dan kan 
het niet anders dan uit een systeem van elektrische stronaen wor
den verklaard. De totale benodigde stroom is ongeveer 10^ a m p è 
re . Veronderstelt men dat de kernvloeistof metalliek is , dan komt 
men terecht op een benodigde spanning van c i rca 0,01 volt per 
cm. Di t is weinig, en het l i j k t dan ook wel mogelijk een mecha
nisme te bedenken dat een elektrische spanning van deze orde van 
grootte oplevert. , n ^ 

In dit opzicht l i j k t de dynamotheorie van Elsasser en Bullard 
veelbelovend. Volgens deze theorie ontstaan in de wervelingen 
van de kernvloeistof door inductie magneetvelden, die op hun 
beurt door de beweging van de kern ten opzichte van de mantel 
nieuwe velden produceren, totdat via een kettingreactie het d i 
poolveld van de aarde tot stand komt. In deze beschouwing be
hoort een omklappen van het magneetveld, zoals dit met aan ze
kerheid grenzende waarschijnli jkheid uit het remanente magne
tisme van sommige gesteenten is gebleken, tot de mogelijkheden. 

Van magnetisme op andere planeten is niets met zekerheid 
beleend. Er z i jn zwaklce aanwijzingen voor een magneetveld van 
Venus; gemiddeld genomen neemt de onrust van het aardmagneet-
veld iets af op dagen in de buurt van de benedenconjunctie van de
ze planeet, hetgeen zou wijzen op een onderschept worden van de 
corpusculaire zonnestraling die de magnetische onrust produ
ceert, maar het effect is twijfelachtig. 
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B E V O L K I N G S D I C H T H E I D B I J 

door 

Prof. Dr . D . J . Kuenen 

D I E R E N 

Bi] alle bevolkingsproblemen is het uitgangspunt, dat alle 
dieren s te r fe l i jk z i j n . Een consequentie hiervan i s , dat er dus een 
voortdurende vervanging van oude individuen door nieuwe moet 
z i j n . 

Men zou nu in de eerste plaats kunnen veronderstellen, dat 
elk gestorven exemplaar door één jong dier vervangen zou wor
den, maar dit veronderstelt een constant aantal dieren en dat is 
onjuist. De aantallen dieren van één soort fluctueren bijna voort
durend, en het verschil tussen geringe en grote aantallen kan 
zeer groot z i jn . B i j muizen en sommige andere knaagdieren kun
nen die aantallen in een verhouding van 1 : 100 z i jn ; b i j insekten 
kunnen de maxima 1000 x groter z i jn dan de minima in hetzelfde 
gebied. 

Er z i jn hierover heel wat gegevens verzameld, maar van 
slechts enkele dieren z i jn nauwkeurige getallen bekend. Een van 
de beste bronnen is nog de pelshandel van Canada, waarvan sta
tistieken bekend z i jn van het begin van de vorige eeuw tot nu toe. 
Verscheidene onderzoekers hebben deze gegevens bestudeerd en 
het is daarbij gebleken dat de fluctuaties 1 : 50 en meer kunnen 
bedragen. Men heeft hier te doen met het complex van knaagdie
ren (hazen en lemmingen) en de roofviianden die van hen afhanlce-
l i j k z i j n (voornamelijk lynx en poolvos . Bovendien is er een gro
te regelmaat in de toe- en afname, waarbij de maxima met een 
periode van ca. 10 jaar terugkeren. 

Een tweede groep dieren waarvan men iets weet, z i jn enkele 
schadelijke insekten uit de bosbouw, die vooral in Duitsland z i jn 
onderzocht. Men heeft daar jarenlang zorgvuldige tellingen uitge
voerd om rupsenplagen te kunnen voorspellen. Hierbi j komt men 
tot minder regelmatige maar nog heviger fluctuaties dan b i j de 
kleine zoogdieren. 

Men heeft echter van de meeste andere dieren nog niet het 
minste begrip omtrent de grootte van de fluctuaties en de regel
maat waarmee die kunnen optreden. Nu deed zich de mogelijkheid 
voor een begin te maliën met het verzamelen van dergelijke kwan
titatieve gegevens en wel in aansluiting op het zg. Meijendel-
onderzoek in de Wassenaarse duinen. 

Het zal de meesten Uwer wel bekend z i jn dat men op in i t i a 
tief van Dr.A.Schierbeek in 1922 begonnen is met het Meijendel-

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" 
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onderzoek, waarbij allereerst een inventarisatie werd nage
streefd, maar met de bedoeling om de interrelaties tussen plan
ten en dieren te weten te komen. Als gevolg hiervan kan thans 
worden teruggezien op een reeks publikaties, waarin veel belang
r i j k e vondsten uit dit gebied z i jn vastgelegd. Na de oorlog is het 
onderzoek, dat natuurli jk onderbroken was geweest, weer voort
gezet, en daarbij is ook meer aandacht besteed aan Itwantitatieve 
gegevens. 

Dank z i j de medewerking van de Directeur van de Duinwater
leiding, I r . A . J . Gurck, was het mogelijk een kleine basis voor 
onderzoek te vormen in de duinen, in de vorm van een oude d i 
rectie-keet. In 1953 werd een 100-tal blikken van 25 x 25 x 25 cm 
in de duinen ingegraven, die als valkuil konden dienen. Elke week 
worden alle dieren die in deze blikken gevallen z i jn , verzameld, 
gedetermineerd en geteld, en dit is van het begin af ononderbro
ken voortgezet, en zal nog verder worden voortgezet zolang als 
maar enigszins mogelijk is . 

In deze bliklten vangen w i j veel insekten, miljoenpoten, p is
sebedden, spinnen, en ook spitsmuizen en bosmuizen. Van een 
aantal dieren z i jn de gegevens uitgewerkt en we zien ook hier al 
duidelijk sterke schommelingen in aantallen. 

Nu moeten we met de interpretatie van de gegevens wel voor
zichtig z i j n . Een dier wordt n l . alleen maar gevangen als het zich 
lopend over de grond beweegt. Vlinders of engerlingen worden 
dus als regel gelemaal niet gevangen. Maar zelfs een loopkever 
behoeft niet in een bl ik terecht te komen als hi j niet actief is en 
b i jv . een rustperiode doormaakt. De vangsten, v, z i j n dus het 
resultaat van het produkt van de activiteit a en de bevolkings
dichtheid d: 

V = a X d . 

Als de activiteit tweemaal zo groot is , vangen we tweemaal 
zoveel dieren. Hetzelfde geldt voor de dichtheid. 

Nu z i jn de aantallen gevangen dieren niet het enige wat we 
van al die dieren weten. Van een aantal kennen we b i jv . de t i j d 
van voortplanting, de periode van winterrust of popstadium enz. 

'Met dergelijke gegevens over de biologie van de dieren in de hand 
kunrten we in een aantal gevallen wel bepalen of een toename van 
vangsten ontstaat door grotere activiteit , of door toename van het 
aantal dieren. Ook de verschillen in opeenvolgende jaren zullen 
we op den duur wel ten dele kunnen analyseren in dichtheids-
schommelingen en activiteitsverschillen afhankelijk van het weer. 

Het is misschien goed hier even tussendoor eraan te herinne
ren, dat dit soort schommelingen der aantallen wat anders is dan 
die welke worden veroorzaakt door massala trek, zoals we die 
vooral b i j vogels en vissen, maar tegenwoordig ook van een aan
tal vliegende insekten kennen. Als we het aantal f i t issen in de 
duinen proberen vast te stellen en we wil len iets over de veran
deringen in de bevolkingsdichtheid weten, dan moeten we die aan
tallen vergelijken op tijdstippen in het seizoen die ook ge l i jk 
waardig z i jn , dus b i jv . steeds in het begin van het broedseizoen. 
De afname in het najaar en de toename in het voorjaar als gevolg 
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van de trek, hoe interessant op zichzelf ook, z i jn een ander pro
bleem dan dat van de bevolldngsdichtheid. 

Maar we zien nu al dat we onvermijdel i jk aan de volgende 
vraag toekomen, n l . hoe komen nu die veranderingen in bevol
kingsdichtheid tot stand? 

Het antwoord schijnt allereerst erg eenvoudig. Als we de be
wegingen over grote afstanden uitschakelen, dus immigrat ie en 
emigratie, dan bl i jven alleen voor de toename geboorte en voor 
de afname sterfte over. 

De immigrat ie en emigratie bestaan natuurli jk wel in elke 
natuurlijke populatie, maar we weten nu wel dat die b i j een groot 
aantal dieren zeer langzaam en op kleine schaal plaats heeft. In 
een aantal gevallen kunnen deze factoren dus gevoeglijk worden 
verwaarloosd. 

Zouden geboorte en sterfte even groot z i jn , dan zouden de 
aantallen dieren niet veranderen. Maar er is een groot aantal 
factoren die de sterfte en geboorte beïnvloeden, waardoor ze va
r i ë r e n . De belangrijkste factoren z i jn : klimaat, vijanden, para
sieten, voedsel. 

Ik w i l nu enkele wil lekeurig gekozen voorbeelden geven van 
de manier waarop de aantallen dieren door deze vier ca tegor ieën 
worden beïnvloed. 

K l i m a a t 

Van de verschillende k l i m a at sf ac tor e n is temperatuur wel de 
meest opvallende. B i j ons komen zelden zo hoge temperaturen 
voor dat dieren ervan sterven, maar de ongunstige invloed van 
lage temperaturen is zeer algemeen. Directe sterfte door koude 
is tamel i jk zeldzaam. De meeste dieren in onze streken kunnen 
wel tegen vorst, maar bi j zeer strenge winters is dat wel anders. 
Vooral dieren uit de getijdenzone kunnen er veel schade van on
dervinden, en zo is het bekend dat alle kokkels op de wadden b i j 
Den Helder in de winter van 1947 z i jn dood gevroren. Maar lage 
temperaturen hebben wel grote invloed op de eiproduktie van veel 
dieren, b i jv . van insekten. Naarmate het kouder is in de t i j d van 
de ontwiklïeling van geslachtsorganen of van eiafzetting kunnen de 
aantallen eieren belangrijk minder z i jn dan onder gunstiger om
standigheden. 

Een tweede belangrijke factor vinden we in vochtigheid en 
regen. Grote droogte kan maken dat insekten sterven, en ook 
grote vochtigheid kan ongunstig z i jn . Veel mij ten en kleine insek
ten worden door zware regens van bladeren en takken gespoeld en 
gaan dan vaak verloren. Hoge grondwaterstanden en plassen wa
ter op de grond kunnen zeer grote sterfte veroorzalten onder die
ren die in de grond leven, hetzij in actieve stadia, hetzij als rus 
tende pop of volwassen dier. 

Wie zich de gri l l igheid van het weersverloop voor ogen stelt, 
zal kunnen begrijpen dat door deze en vele andere invloeden een 
zeer sterk wisselende invloed op geboorte en sterfte wordt u i t 
geoefend, die een enorme invloed op de aantallen dieren moet 
hebben. 
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V i) a n d e n 

Een groot percentage dieren leeft ten koste van andere die
ren als roofdieren. Z i jn deze roofdieren schaars, dan zal aan hun 
prooidieren een langer leven beschoren z i jn en zullen z i j veel 
jongen groot brengen. Z i jn z i j overvloedig, dan kunnen ze een-
zeer grote invloed op hun prooidieren uitoefenen. 

Hierbi j komt echter nog een verdere complicatie. Indien er 
overvloed van een prooidier is , zullen de vijanden overmaat 
voedsel hebben en daardoor zullen z i j in zeer veel gevallen ook 
een grotere reproduktie vertonen. Zo is het o. a. ui t onderzoek 
van Tinbergen en Kluyver bekend, dat mezen meer jongen groot 
brengen als er veel rupsen z i jn , en zelfs een groter aantal broed
sels maken in jaren van rupsen-overvloed. Ook b i j uilen is het 
bekend, dat ze langer broeden en meer jongen hebben in jaren van 
muizenplagen. Ook b i j roof insekten is veel grotere reproduktie 
waargenomen als er overmaat prooi is dan in magere jaren. Deze 
overmaat aan roofvijanden zal dan een volgend jaar weer een ho
gere sterfte onder de prooidieren teweeg kunnen brengen, en 
daarmee dus tot op zekere hoogte een regulatie van de aantallen 
kunnen bewerkstelligen. Op dit regulatieaspect komen w i j straks 
nog terug. 

P a r a s i e t e n 

Een dergelijke regulatie kan soms ook worden toegeschreven 
aan parasieten. Deze groep omvat veel bac te r iën , schimmels, 
maar ook eencelligen, wormen en insekten. Vooral die insekten, 
die andere insekten parasiteren, z i jn vaak onderwerp van studie 
geweest, vooral in die gevallen waar de gastheer een economisch 
belangrijke soort was. Parasieten van rupsen, schildluizen enz. 
z i j n b i j duizendtallen bekend. 

Een kenmerk van veel parasieten is , dat ze een ingewikkelde 
levenscyclus hebben en daarom moei l i jk tot een nieuwe iniectie 
komen. Anderen z i jn sterk van het toeval afhanltelijk om een 
nieuwe gastheer te vinden. In beide gevallen is de kans op een 
nieuwe infectie sterk afhankelijk van de dichtheid van de gasthe
ren. Epidemieën komen dus voornamelijk voor bi j grote bevol-
kirigsdichtheden, maar kunnen dan ook een plotseling sterke afna
me van de aantallen veroorzaken. 

De infectiekans is echter niet alleen afhanltelijk van de aan
tallen gastheren. We moeten voor een juist inzicht ook het k l i 
maat erbi j betreklcen. B i j hoge vochtigheden zullen schimmel
ziekten veel gemaldtelijker kunnen optreden en hetzelfde geldt ook 
voor een aantal andere parasieten. De bekende leverbotziekte van 
schaap en rund b i jv . is voor een sterke versnreiding afhanltelijk 
van een slaltje dat als tussengastheer fungeert, en de aantallen 
van deze slak, dus ook de infectiekans, z i jn weer afhanltelijk van 
de waterstand in de greppels van de weilanden. 

Voor parasiterende insekten is juist droog en warm weer een 
gunstige factor, omdat ze daarbij een grote activiteit kunnen ont-
wiltltelen en dus veel meer gastheren kunnen opzoeken dan in koud 
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en vochtig weer als hun bewegingen traag z i jn , en ze lange t i j d 
weggescholen doorbrengen. 

V o e d s e l 

De aanwezigheid van voedsel is een essen t i ë le voorwaarde 
voor een dier om ergens te kunnen leven. Niet alleen dient dat 
voedsel in voldoende kwantiteit aanwezig te z i jn , ook de kwali tei t 
is van groot belang. 

Als dieren in grote aantallen voorkomen, kunnen z i j hun 
voedselbron uitputten. Di t is bekend in gevallen waar rupsen een 
boom kaalvreten of antilopen of herten de vegetatie zodanig afgra
zen, dat ze tenslotte van honger omkomen. Ook de bekende ze
brarups in de duinen kan in zo grote aantallen voorkomen dat de 
voedselplant, het jacobskruiskruid, over zeer grote oppervlalden 
tot op de wortels afgegeten wordt. 

Wi j zagen reeds dat roofdieren ten opzichte van hun prooi 
een gelijke verhouding hebben en de invloed op de aantallen is 
hier zonder meer duidelijk. 

Maar ook de kwaliteit maakt verschil . De pereknopkever, die 
zich voedt met de knoppen van perebomen, legt tweemaal zoveel 
eieren als hij vreet van de ene pe renva r i ë t e i t dan wanneer hi j 
op een andere zi t . En dit soort waarnemingen is aan massa's an
dere insekten gedaan. Blijkbaar is de vorming van eieren b i j een 
groot aantal dieren afhanltelijk van de aard van het voedsel en de 
toename van de populatie is dus in hoge mate afhankelijk daarvan. 
Het verband met het klimaat is natuurli jk duidelijk als we zien 
hoe sterk de groei van planten van jaar tot jaar kan verschillen. 

Men kan zich nu wel voorstellen dat er een gemiddeld aantal 
dieren is , dat als gunstig aantal juist niet zo groot is dat er te 
veel voedsel wordt gegeten (d. w. z. dat alleen de rente wordt ge
bruikt en het kapitaal niet wordt aangetast), en tegelijk een v o l 
doende voedselbron is voor de dieren die het als prooi nuttigen. 
Onder constante klimaatsomstandigheden zou dat ook wel mis 
schien zo kunnen z i jn en in het laboratorium kunnen we een der
gelijke toestand wel nabootsen. Maar in de natuur, waar de om
standigheden voortdurend fluctueren, wordt een theoretisch even
wicht telkens weer verstoord. 

Het merkwaardige is nu dat, ondanks deze schommelingen, 
er toch een neiging bestaat tot een bepaalde gemiddelde dichtheid 
terug te keren, of anders gezegd: als er te weinig dieren z i j n , zal 
de geboorte de overhand kr i jgen over de sterfte en als er zeer 
veel z i jn , zal de sterfte groter worden dan de geboorte. Er is 
dus een duidelijke regulatie van aantallen. 

Wi j hebben al gezien dat roof vijanden daar een r o l b i j kunnen 
spelen. Ook parasieten en voedsel vertonen een neiging aan deze 
regulatie hun bijdrage te leveren. Ondanks het vele onderzoek dat 
er betreldting op heeft, is echter nog geen sprake van een alge
meen inzicht in de factoren die een dergelijke regulatie bewerk
stelligen, ja, er z i jn zelfs onderzoekers, die van deze regulatie 
niets wi l len weten en die het aan toevalligheden van het klimaat 
wij ten dat de aantallen dieren om gemiddelde aantallen schomme-
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len. Er z i jn echter nogal wat bezwaren tegen deze laatste opvat
ting, en het is niet waarschi jnl i jk dat het begrip regulatie over 
boord gezet zal worden. 

Dat grote aantallen dieren ongunstig z i jn , vooral wegens u i t 
putting van voedselbronnen, is gemakkelijk te begrijpen. De vraag 
is echter of ook geringe aantallen ongunstig z i jn voor de popula
t ie . Nu is daarover veel minder onderzoek gedaan dan over grote 
aantallen, maar het b l i j k t toch dat er verspreid wel gegevens te 
vinden z i jn , die in bepaalde gevallen deze ongunstige aspecten aan 
het licht brengen. Als bijzonderheid kan b i jv . vermeld worden dat 
de eerste invoer van konijnen in Aus t ra l i ë mislukt is . De plaag 
die de dieren daar nu vormen, toont wel aan, dat het mil ieu er 
gunstig voor is . De eerste mislulddng is dan ook daaraan te w i j 
ten, dat er te weinig waren om een succesvolle voortplanting 
mogelijk te malten en hiervan z i jn nog wel meer voorbeelden be
kend. 

Maar er kunnen b i j kleine aantallen ook andere moeilijkheden 
z i jn . Een bijenvolk, dat te klein is , kan z i jn temperatuur in de 
winter niet op peil houden en kan van koude omkomen. Een kudde 
rendieren die te klein is , wordt door roofdieren (wolven) gemak
kel i jker vernietigd dan een grote. 

Trachten we te overzien wat nu de conclusie uit een en ander 
i s , dan komen w i j tot het inzicht dat b i j dieren veelal een regula
tie van aantallen plaats heeft op een gemiddeld niveau. In geval 
het aantal sterk toeneemt boven dit niveau, treedt compenserende 
sterfte op, die veroorzaakt kan worden door roof vijanden of para
sieten, of in een aantal gevallen door voedselgebrek. In elk van 
deze gevallen kan de sterfte zeer groot z i jn en daardoor het aan
ta l dieren beneden het gunstige aantal dalen. Hierna kan weer 
herstel optreden, mits het aantal niet zó ver gedaald is , dat de 
betrokken soort plaatselijk ui ts terf t . 

Di t plaatselijke uitsterven heeft tameli jk regelmatig plaats, 
maar als nu maar niet in alle woongebieden van de soort tegelijk 
zo'n laag aantal optreedt, zal vanuit de overgebleven populaties 
weer emigratie naar de leeg gekomen gebieden plaats vinden en 
op die manier de soort zich weer over een groot areaal kunnen 
he^-stellen. 
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H E T E N T R O P I E B E G R I P 

door 

Prof. J . D . Fast 

A l het gebeuren in de natuur is onderworpen aan de beide 
hoofdwetten van de thermodynamica. Toegepast op een ge ï so lee rd 
systeem, d . i . een systeem dat niet met de rest van de wereld in 
wisselwerking staat, kunnen deze wetten b i jv . als volgt onder 
woorden worden gebracht. Eerste hoofdwet of wet van het behoud 
van energie: De energie van een ge ïso leerd systeem is constant. 
Tweede hoofdwet: De entropie van een ge ïso leerd systeem streeft 
naar een maximum. 

Het entropiebegrip b l i jk t voor velen aanzienlijk meer moei
lijkheden te bieden dan het energiebegrip. Di t berust waarschijn
l i j k op de abstracte wijze waarop het in de klassieke thermodyna
mica wordt ingevoerd. Pas op grond van atomaire beschouwingen 
k r i j g t de entropie een even aanschouwelijke betekenis als de 
energie. 

1. De atomaire betekenis van het entropiebegrip 

1.1. Irreversibele processen 

De tweede hoofdwet vindt haar oorsprong in de ervaring dat 
alle v r i j w i l l i g verlopende processen een bepaalde r icht ing heb
ben, d . w . z . i r revers ibel (onomkeerbaar) z i j n . Om dit te demon
streren, beschouwen we twee eenvoudige voorbeelden. 

(1) Laten we een steen van een bepaalde hoogte los, dan be
weegt hi j zich vanzelf naar het aardoppervlak. Vlak voor de bot
sing met de bodem is alle potentiële energie in kinetische energie 
overgegaan. B i j de botsing verdwijnt de gerichte kinetische ener
gie en gaat over in een equivalente hoeveelheid warmte. De eer
ste hoofdwet laat ook het omgekeerde proces toe: Een op de grond 
liggende steen onttrekt een hoeveelheid warmte aan z i jn omgeving 
en st i jgt op tot een zodanige hoogte, dat z i j n potent iële energie 
gel i jk is aan de opgenomen hoeveelheid warmte. Men ziet dit ech
ter nooit gebeuren. 

(2) We beschouwen een vat, dat door een tussenschot in twee 
compartimenten is verdeeld. In het ene bevindt zich 0,5 grammo
lecuul zuurstof, in het andere 0,5 grammolecuul stikstof. Wordt 
het tussenschot verwijderd, dan treedt een snelle vermenging van 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 30 november 1956. 
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de gassen op. Het omgekeerde proces, de spontane ontmenging 
van een gasmengsel, ziet men nooit gebeuren, hoewel dit niet in 
s t r i j d zou z i jn met de eerste hoofdwet. 

Men kan zeggen dat de graad van „ordening" b i j de beide be
schouwde processen afneemt. In het eerste voorbeeld hadden we 
te maken met de collectieve beweging van een groot aantal mole
culen in de richting van het aardoppervlak. B i j de botsing werd 
deze geordende kinetische energie van de verzameling moleculen 
(de steen) in ongeordende kinetische energie, n l . in die van de 
thermische bewegingen der moleculen, omgezet. In het tweede 
voorbeeld was de toestand, onmiddellijk na het verwijderen van 
het tussenschot, in zoverre geordend dat alle zuurstof moleculen 
zich in één deel, alle stikstof moleculen in een ander deel van het 
vat bevonden. Na korte t i j d werd een chaotische verdeling van de 
ongelijksoortige moleculen over de beschikbare ruimte aangetrof
fen. 

De entropie kan in eerste instantie beschouwd worden als een 
maat voor de „wanorde" van een systeem: naarmate de graad van 
ordening afneemt, neemt de entropie toe. B i j de beide processen 
nam dus de entropie toe; z i j verliepen in overeenstemming met 
de tweede hoofdwet. Het verlopen van de processen in omgekeer
de r ichting zou in s t r i j d z i jn met de tweede hoofdwet, aangezien 
daarbij de entropie zou afnemen. Een verklarmg van de eenzij
digheid der v r i j w i l l i g verlopende processen is in het voorgaande 
nog niet aanwezig. We wil len b i jv . begrijpen waarom ongelijk
soortige gasmoleculen de neiging vertonen zich homogeen te ver
mengen. Mogen we zeggen dat de moleculen een „voorkeur" voor 
de homogene (de minder ordelijke) verdeling hebben en, zo ja, 
waarop berust dan deze voorkeur? Om deze vragen te kunnen be
antwoorden, vervangen we in onze gedachten de zuurstof- en st ik
stofmoleculen door een gering aantal witte en rode bi l jar tbal len 
(bi jv. 50 + 50). We kiezen als begintoestand een bepaalde geor-
dende verdeling der ballen in het vat ( f ig . 1), en we imiteren de 
thermische beweging van de moleculen door het vat gedurende 
enige t i j d f l ink te schudden. De ervaring leert dat men na het 
schudden nooit meer de geordende begintoestand terugvindt, maar 
steeds een ongeordende verdeling van de witte en rode ballen. 
Toch moet men wel aannemen dat elke afzonderlijke ongeordende 
verdeling precies even waarschi jnl i jk of onwaarschijnlijk is als 
de uitgangsverdeling. De kwestie is echter - en hiermee raken 
we meteen de kern van het probleem - dat er zoveel meer onre
gelmatige dan regelmatige verdelingen mogelijk z i j n dat prak
tisch alleen de onregelmatige bijdeschudproeven zullen optreden. 
We zullen dit aandehand van een eenvoudige berekening toelichten. 

1. 2. Een statistische berekening 

Stel dat de 100 ballen alle onderscheidbaar z i j n gemaakt 
(bi jv. door ze van c i j f e r s te voorzien) en dat ze één voor één op 
de 100 beschikbare plaatsen worden gezet. B i j de plaatsing van 
bal no. 1 hebben we de keuze uit 100 mogelijkheden. Bal no. 2 kan 
b i j elke plaatsing van bal no. 1 nog op eZ^ van de 99 resterende 
plaatsen worden ondergebracht. De eerste twee ballen kunnen dus 

24 



reeds op 100 x 99 ver
schillende manieren 
worden ' geplaatst. Bal 
no. 3 kan b i j elk van de
ze 9900 mogelijkheden 
nog op 98 verschillende 
plaatsen worden gezet. 
Er z i jn dus 100x99x98 
verschillende rang
schikkingen voor drie 
ballen. Voor 100 ge
merkte ballen en 100 
beschikbare plaatsen 
hebben we dus 100 x 99 
x 98 X . . . x 2 X 1 moge
lijkheden van plaatsing. 
Men geeft dit produkt 
aan met het symbool 
lOO:, hetgeen wordt u i t 
gesproken als 100facul
teit. 

Dragen de ballen 
geen c i j f e r s dan is het 
aantal voor ons oog on
derscheidbare mogelijke 
rangschildeingen natuur
l i j k veel kleiner. I m 
mers, zowel de onder
linge verwisseling van 
elk paar witte als die 
van elk paar rode ballen 
laat dan een bepaalde 
verdeling ongewijzigd. 

We berekenen het aantal verschillende rangschikkingen m , dat nu 
nog mogelijk is, als volgt. Werden alleen de witte ballen van c i j 
fe rs voorzien, dan zou elk van de m rangschikkingen plotseling 
op 501 verschillende wijzen kunnen worden gerealiseerd en wel 
omdat 50 niet-genummerde witte ballen slechts op één, maar 50 
genummerde ballen op 501 onderscheidbare manieren over 50 
plaatsen kunnen worden verdeeld. Het bovendien aanbrengen van 
c i j f e r s op de rode ballen zou het aantal mogelijke rangschikkin
gen nogmaals 50! maal zo groot maken. We hebben dus 

m X 50: X 50! = 100.' 

of m = 5 ^ = 1 0 - . 

Volgens deze uitkomst moet men gemiddeld 10^-' maal schud
den om een zeer bepaalde verdeling van de ballen te kr i jgen . 
Schudt men telkens slechts gedurende één minuut dan betekent dit 
gemiddeld meer dan 10^3 jaren schudden om een bepaalde verde
l ing te zien optreden. Hierbi j moet worden bedacht, dat de ouder
dom van het heelal op „ s l ech t s " enkele malen 10-' jaren wordt ge-
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Figuur 1 
Een regelmatige rangschikking van 

50 witte en 50 rode bi l jar tbal len. 



schat. Het bovengenoemde ervaringsfeit is hierdoor begr i jpel i jk 
geworden: de kans om na liet schudden een volkomen regelmatige 
verdeling aan te t reffen, b i jv . één waarbij de witte en rode ballen 
in afzonderlijke lagen aanwezig z i jn , of één waarbij de witte bal
len uitsluitend rode en de rode uitsluitend witte als naaste buren 
hebben, is v r i j w e l n ih i l , gezien het betrekkelijk geringe aantal 
regelmatige verdelingen vergeleken met het aantal g der onregel
matige verdelingen (g = m). 

De voorgaande beschouwingen hadden betrekking op het ge
ringe aantal van 100 ballen. Het eerder beschouwde mengsel van 
0,5 grammolecuul zuurstof en 0,5 grammolecuul stikstof bevat 
echter in totaal iV" = 0,6 x lO^^ moleculen. Een overeenkomstige 
berekening als h ie rvóór voor 100 „moleculen" werd uitgevoerd, 
levert nu voor het aantal mogelijke rangschikkingen m de waarde 

1 0 2 1 0 2 3 D i t getal is zo duizelingwekkend groot dat het zich ge
heel aan het menselijk voorstellingsvermogen onttrekt. Zelfs de
ling door het, h ie rvóór berekende, zeer grote getal 10 veran
dert het nauwelijks. Deze deling geeft immers de uitkomst 
102.1023.29^ maar het getal 29 in de exponent is volkomen te 
verwaarlozen ten opzichte van 2.10^1 Is de kans op het optreden 
van een ordelijke rangschikking reeds b i j het schudden met 100 
ballen {m = 1029) te verwaarlozen klein, voor 0,6 x 1024 „ballen" 

{m = 102-1023) kan hij zonder enig gewetensbezwaar geli jk aan nul 
worden gesteld. Van een „voorkeur" van de moleculen voor de 
homogene vermenging is echter geen sprake. Integendeel: elke 
afzonderlijke ordelijke verdeling is even waarschi jnl i jk als elke 
onordelijke verdeling. Het aantal onordelijke rangschikkingen is 
echter zo onvoorstelbaar veel groter dan het aantal ordeli jke, dat 
deze laatste nooit aan bod komen. Het is alsof men met een su
perdobbelsteen met onvoorstelbaar veel (zeg 10^°^^) vlakken dob
belt, waarvan alle vlakken rood z i jn , op b i jv . 10^° na die wit z i j n . 
Hoe lang men ook dobbelt, men mag niet verwachten ooit een wi t 
vlak te zien bovenkomen. 

Overeenkomstige beschouwingen z i jn van toepassing op de 
steen die, na op de grond te z i jn gevallen, niet meer vanzelf om
hoog w i l vliegen. Om het wonder van spontaan omhoog stijgen te 
laten geschieden, zou een bijzonder groot aantal moleculen in de 
grenslaag van de bodem zich op zodanige wijze collectief in de 
richting van de steen moeten bewegen dat z i j hun impuls of een 
groot deel daarvan ge l i jk t i jd ig aan de steen overdroegen. De 
waarschijnli jkheid van deze toevallige gebeurtenis is weer on
voorstelbaar klein. 

Uit het voorgaande b l i j k t dat het streven van de entropie naar 
een maximale waarde identiek is met het streven naar een min 
der ordelijke toestand. De atomistische verklar ing b l i j k t te z i jn 
dat de minder ordelijke toestand op veel meer manieren gereali
seerd kan worden dan de ordeli jke toestand of, anders gezegd, 
veel meer verschijningsvormen (veel meer atomaire configura
ties) omvat dan de geordende toestand. Het streven naar een gro
tere entropie is dus niets anders dan het streven naar een waar
schi jnl i jker toestand. 
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2. De vrije energie 

Om de betekenis van het entropiebegrip uiteen te zetten, heb
ben w i j b i j de mengproeven slechts de ideale gastoestand be
schouwd, d . i . een toestand van de materie waarin de moleculen 
geen aantreldcende krachten op elkaar uitoefenen. In dit geval 
correspondeert de evenwichtstoestand steeds met een ongeorden
de verdeling van de verschillende soorten moleculen. Dit behoeft 
niet zo te z i jn als er aantrekkende krachten tussen de moleculen 
werken, zoals in een vloeibaar of vast mengsel het geval i s . De 
volkomen ongeordende verdeling kan dan alleen worden verwacht 
als de krachten (beter de bindingsenergieën) tussen gelijke en on
gelijke moleculen dezelfde z i jn . Di t zal maar zelden het geval 
z i j n . In het besproken experiment met 100 b i l jar tbal len kan het 
resultaat van ongelijke krachten gedemonstreerd worden door in 
elke witte bal een krachtige magneet in te bouwen. Na een schud-
proef zal men dan meestal een geordende verdeling aantreffen 
waarbij het systeem in twee „ fasen" gescheiden i s , één u i t s lu i 
tend (of bijna uitsluitend) witte en één uitsluitend (of bijna u i t 
sluitend) rode ballen bevattend. Een ongeordende verdeling van 
de ballen komt nu met een toestand van grotere energie overeen. 
Bli jkbaar kan dus het streven naar een maximale waarde van de 
entropie (naar wanorde) doorkruist worden door een ander s tre
ven, namelijk het streven naar een minimale waarde van de ener
gie, corresponderend met het streven naar orde. 

Het compromis tussen de beide tegengesteld gerichte tenden
ties bestaat daarin (althans in een systeem van constant volume 
en constante temperatuur) dat de zg. v r i j energie 

F=IJ - TS (1) 

naar een minimale waarde streeft . In deze uitdrukldng stelt U de 
inwendige energie, T de absolute temperatuur en S de entropie 
voor. Dat het streven van F naar een minimum de beide tegenge
steld gerichte tendenties omvat, b l i j k t onmiddelli jk uit het fe i t 
dat F zowel kleiner wordt b i j verkleining van U als b i j vergroting 
van S . Is het beschouwde systeem ge ï so lee rd , d .w .z . staat het 
niet in wisselwerking met de rest van de wereld, dan is de ener
gie volgens de eerste hoofdwet constant. In een geïsoleerd sys
teem behoeft men dus slechts rekening te houden met het streven 
van de entropie naar een maximum. In de formuler ing van de 
tweede hoofdwet, die in de inleiding werd gegeven, kwam dit 
reeds tot uitdrukking. 

Het product TS in formule (1) is b i j lage temperaturen klein, 
b i j hoge temperaturen groot. B i j lage temperaturen zal daardoor 
het streven naar een minimale energie en daarmee naar orde 
overheersen, b i j hoge temperaturen (hard schudden b i j de b i l -
jartballenproef) het streven naar een maximale entropie en daar
mee naar wanorde. 

Inderdaad bli jken de atomen en de moleculen b i j lage tempe
raturen, onder invloed van hun aantrekkende krachten, de orde
l i jke periodieke stapelingen te vormen die w i j als kris tal len ken
nen. B i j stijgende temperatuur wordt de orde hier in geleidelijk 
kleiner door de steeds heftiger wordende vibraties der deeltjes. 
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Bi] voldoend hoge temperatuur gaat tenslotte alle materie, even
tueel via de vloeibare toestand, in de chaotische gastoestand 
over. Het hangt van de grootte der aantreklcende krachten af in 
welk temperatuurgebied dit entropie-effect de overhand k r i j g t . In 
de gassen is veelal nog een zekere orde aanwezig in de vorm van 
ordeli jke groepen van atomen (moleculen). Ook deze orde gaat b i j 
steeds verder stijgende temperatuur verloren en op het oppervlak 
van de zon (temperatuur ca. 6000 O Q ) bestaat de materie nog 
slechts als een gasvormig mengsel van de atomen der verschi l 
lende elementen. Maar ook dit is nog geen complete chaos en als 
de temperatuur hoger en hoger st i jgt , gaat ook de orde der elek-
tronenschillen door thermische ionisatie ten slotte geheel ver lo
ren. B i j enlcele miljoenen graden is de ionisatie volledig. Deze 
complete splitsing in kernen en elektronen treedt op in het inwen
dige van onze zon en van talloze andere sterren. De enige orde 
die daar nog over is , is die der atoomkernen. Een volledige dis
sociatie van deze kernen in protonen en neutronen zou hogere 
temperaturen vereisen dan in de heetste sterren schijnen op te 
treden. 

3. Voorbeelden van de „concurrentie" tussen energie en entropie 

B i j het voorspellen van de r icht ing waarin chemische en f y s i 
sche processen zullen verlopen, moet men, blijkens de voorgaan
de paragraaf, rekening houden met twee tegengesteld gerichte 
tendenties: het streven van de energie U naar een minimale en 
het streven van de entropie S naar een maximale waarde. Ter 
aanvulling van het reeds besprokene, volgen hieronder enkele 
voorbeelden van de „concur ren t i e " tussen energie en entropie. 

3 . 1 . Evenwicht tussen een vloeistof en z i jn damp 

Als eerste voorbeeld beschouwen we een hoeveelheid v loe i 
stof, die in een afgesloten vat in evenwicht verkeert met z i jn 
damp. De gasvormige toestand van de materie is , zoals hiervoor 
reeds werd opgemerkt, veel onordelijker (chaotischer) dan de 
vaste of de vloeibare toestand. De entropie neemt dus bi j de ver
damping toe. Hetzelfde geldt echter, wegens de toe te voeren 
verdampingswarmte, voor de energie. Kon het systeem geheel 
toegeven aan z i jn streven naar een maximale waarde van de en
tropie, dan zou alle vloeistof in damp overgaan. Kon het daaren
tegen geheel toegeven aan z i jn streven naar een minimale waarde 
van de energie, dan zou alle damp tot vloeistof condenseren. Het 
compromis, belichaamd in het streven van F = U - TS naar een 
minimale waarde, houdt in dat de stof gedeeltelijk als vloeistof, 
gedeeltelijk als damp aanwezig is . Doordat in de uitdrukking F = 
U - TS, S met T vermenigvuldigd wordt, k r i j g t het entropie -
effect b i j stijgende temperaturen steeds meer de overhand, d.w.z. 
er gaat steeds meer vloeistof in damp over. De voorgaande rede
nering geldt, met slechts een geringe wijziging, ook indien de 
verdamping niet bi j constant volume, maar b i j constante druk 
plaats vindt. 
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3.2. Verbranding van koolstof 

Koolstof kan zowel tot COz ais tot CO verbranden volgens de 
vergelijkingen: 

B i j het verloop van (2) komt veel meer warmte v r i j (daalt de 
energie veel meer) dan b i j het verloop van (3). Daarentegen ver
andert de entropie b i j het verloop van (2) v r i j w e l niet. aangezien 
het aantal gasmoleculen constant b l i j f t , t e r w i j l z i j b i j (3), door de 
verdubbeling van het aantal gasmoleculen, sterk toeneemt. Be
stond alleen het streven naar een minimale energie dan zou alle 
koolstof tot CO2 verbranden. Bestond alleen het streven naar een 
maximale entropie dan zou b i j de verbranding slechts CO ont
staan. In werkelijkheid vormt zich in het algemeen een mengsel 
van beide gassen. B i j betreWielijk lage temperaturen (men denke 
weer aan de relatie F=U- TS) heeft het energie-effect de over
hand en verbrandt koolstof in hoofdzaak tot CO2. B i j hoge tempe
raturen overweegt het entropie-effect en ontstaat in hoofdzaak 
CO. 

3. 3. Paramagnetisme 

De moleculen van paramagnetische stoffen bezitten een mag
netisch moment, d . w . z . z i j gedragen zich tot op zekere hoogte 
als kleine magneetjes. De dragers van het magnetische moment 
z i jn bepaalde groepen van elektronen. In verschillende gehydra-
teerde zouten, b i jv . i jzer-ammonium-aluin, z i jn deze groepen zo 
ver van elkaar verwijderd dat hun wisselwerking bijna te ver
waarlozen klein i s . Wat de or iën ta t ie van de elementaire mag
neetjes betreft, heerst daardoor een volkomen wanorde in het 
zout. Anders gezegd: de assen van de magneetjes z i jn wil lekeurig 
over de verschillende richtingen verdeeld. 

Brengt men een hoeveelheid paramagnetisch zout in een mag
netisch veld, dan komt het streven naar een minimale v/aarde van 
de energie overeen met het streven van de permanente atoom
magneetjes om zich evenwijdig aan het veld te o r i ën te ren , zoals 
kompasnaalden dat in het magnetische veld van de aarde doen. 
Het streven naar een maximale waarde van de entropie, dat ster
ker is naarmate de temperatuur hoger is , verzet zich evenwel 
tegen elke voorkeur so r i ën ta t i e . Het compromis (de evenwichts
toestand) l igt weer daar waar de v r i j e energie minimaal i s . B i j 
kamer te mper atuur verandert de or iën ta t ie van elk magneetje 
door de thermische bewegingen voortdurend, maar gemiddeld 
over alle moleculen is er steeds een klein resulterend moment in 
de r icht ing van het aangelegde veld. De twee elkaar tegenwerken
de tendenties (het energie- en het entropie-effect) in aanmer
king genomen, wekt het geen verbazing dat dit resulterend mo
ment (de magnetisatie) evenredig b l i j k t te z i jn met de veldsterkte 
H en omgekeerd evenredig met de absolute temperatuur T. Deze 
afhankelijkheid van de temperatuur draagt de naam wet van Curie. 

Maakt men de veldsterkte groter en groter, dan zal de mag-

C + O;. CO;,, 

2 C -1- O2 2 CO. 

(2) 

(3) 
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netisatie op den duur niet rneer evenredig met kunnen bli jven 
toenemen. Ten slotte zou een toestand van verzadiging moeten 
optreden, waarin alle magnetische assen gel i jk gericht z i jn . V e l 
den sterk genoeg om deze verzadiging bi j kamertemperatuur te 
bereiken, kunnen echter in het laboratorium niet worden opge
wekt. Door een combinatie van sterke velden en zeer lage tempe
raturen toe te passen, d .w .z . door de invloed van de energie 
groot en die van de entropie klein te maken, heeft men de toe
stand van verzadiging voor verscheidene paramagnetische zouten 
zeer dicht kunnen benaderen. Ter i l lustrat ie geeft f i g . 2 een gra
fische voorstelling van het magnetische moment in de veldr ich-
ting als functie van E/T voor drie paramagnetische zouten met 
verschillende sterkten van de elementaire magneetjes. De figuur 
laat zien dat dit moment b i j kleine waarden van H/T evenredig 
met H/T i s , t e r w i j l het b i j grote waarden van U/T een verzadi-
gingswaarde bereikt. 

m 

/ 
E 

I 

/ 
f 

O 10000 20000 40cm 

Figuur 2 
Gemiddeld magnetisch moment, p, per molecuul in 
de veldrichting als functie van / / / T voor (1) ka l ium-
chroom-aluin, (II) i jzer-ammonium-aluin en (III) 
gadoliniumsulfaat-octahydraat. De waarden van p 
z i jn uitgedrukt in Bohr-magnetonen, die van li/T in 

oersted per graad. 
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3.4. Ferromagnetisme 

In tegensteUing tot hetgeen in een paramagnetische stof het 
geval is , bestaat er in een ferromagnetische stof een zeer sterlte 
wisselvi^erldng tussen de groepen elektronen, die als dragers van 
het atomaire magnetische moment optreden. Deze wisse lwer lüng 
is zodanig dat de energie minimaal is als de magnetische mo
menten onderling paral lel z i j n . B i j het absolute nulpunt van de 
temperatuur, waar men alleen met het streven van de energie 
naar een minimale waarde te maken heeft, heerst dientengevolge 
in een ferromagneticum een volkomen magnetische orde. In deze 
geordende toestand z i jn de elementaire magnetische momenten in 
betrekkeli jk grote gebieden van de stof (de gebieden van Il'e/s.s) 
gel i jk gericht (zie figuur 3). B i j stijgende temperatuur begint ook 

— — — — — / \ / \ / 
— — \ " \ 

— — — — — — / — 

— — — — / 1 \ — / 
—» —• —• —• —• 

V 1 / \ 

Figuur 3 
(a) In een ferromagnetische stof z i jn de elementaire 

magnetische momenten b i j lage temperaturen 
geli jk gericht. 

(b) B i j het overschrijden van de Curie-temperatuur 
gaat deze magnetische orde verloren. Figuur 3b 
is tevens van toepassing op een paramagnetisch 
zout. 

het streven naar een maximale waarde van de entropie z i jn i n 
vloed te doen gelden: De elementaire magneetjes oscilleren om 
hun gemiddelde stand, waardoor de spontane magnetisatie ver 
mindert en tenslotte tot nul nadert b i j de zg. Curie-temperatuur 
(zie figuur 4). 

3. 5. Alliages 

Metaallegeringen (alliages) spelen in de techniek en in het 
dagelijkse leven een zeer belangrijke r o l . Het centrale probleem 
m de legeringskunde is dat van de mengbaar heid der verschil len
de metalen, speciaal de mengbaarheid in de vaste toestand. We 
wi l len ons hier beperken tot de beschouwing van legeringen van 
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Figuur 4 
Verzadigingsmagnetisatie van i jzer in gauss 

als functie van de temperatuur. 

twee metalen, die we met de letters A en B zullen aanduiden. Hun 
mengbaarheid wordt voor een groot gedeelte bepaald door de w i s 
se lwerk ingsenerg ieën tussen atoomparen A - A , B-B en A - B . Zien 
we af van het uiterst onwaarschijnlijke geval dat deze energieën 
exact geli jk z i jn , dan kunnen we twee gevallen onderscheiden. In 
het eerste geval is de aantrelckingskracht tussen gelijknamige 
atomen het grootst, in het tweede heeft die tussen de ongelijkna
mige de overhand. 

(a) Gelijknamige atomen trekken elkaar sterker aan dan on
gelijknamige. De energie is in dit geval minimaal als de legering 
in twee fasen is gesplitst, waarvan de éne uit atomen A, de ande
re uit atomen B bestaat. B i j een homogene vermenging van A en 
B st i jgt de energie, maar natuurl i jk ook de entropie. Het ener
gie-effect werkt dus ontmenging, het entropie-effect daarentegen 
menging in de hand. B i j lage temperaturen heeft het eerste effect 
de overhand en bestaat het systeem uit twee fasen: v r i j w e l zuiver 
A en v r i j w e l zuiver B. Het entropie-effect echter heeft stijgende 
onderlinge oplosbaarheden b i j stijgende temperatuur ten gevolge. 
Bóven een bepaalde temperatuur (de kri t ieke mengtemperatuur), 
die gegeven wordt door de drie wisse lwerk ingsenerg ieën , over
heerst het entropie-effect zodanig, dat A en B zich in alle ver
houdingen homogeen vermengen. De kromme, die de afhankelijk
heid der onderlinge oplosbaarheden van de temperatuur weer
geeft, wordt ontmengingskromme genoemd. Het systeem platina-
goud (figuur 5) levert een f r aa i voorbeeld van een dergelijke 
kromme. In de meeste systemen waarin gelijknamige atomen e l 
kaar sterker aantrekken dan ongelijknamige, treden echter lang 
voor het bereiken van de kr i t ieke mengtemperatuur, smeltver-
schijnselen op. Di t is b i jv . het geval in het systeem zilver-koper 
(figuur 6). 

Van de verminderende oplosbaarheid b i j dalende tempera
tuur, die in de systemen van het besproken type optreedt, wordt 
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Figuur 5 
Toestandsdiagram van het systeem platina-goud, waarin in de vaste 
toestand een volledige ontmengingskromme optreedt, « i en « 2 
duiden vaste fasen aan, die boven de kri t ieke mengtemperatuur 
continu in elkaar overgaan en dan met het éne symbool a worden 

aangeduid. Het symbool L slaat op de vloeistoffase. 
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vaak technisch gebruik gemaalrt om legeringen door „p rec ip i t a -
t ie" te harden. Men koelt hiertoe een legering vanuit het gebied 
waar ze homogeen is (bijv. van punt A in de figuren 5 en 6) snel 
af tot een temperatuur waarbij ze in de evenwichtstoestand twee-
fasig is en waarbij nagenoeg geen diffusie optreedt. Door het 
snelle koelen kan de door de thermodynamica vereiste ontmen
ging niet optreden en er wordt een oververzadigde homogene op-

f200 °Ci 
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lossing verltregen. Door de legering vervolgens op een geschilde, 
niet te hoge temperatuur te verwarmen, leidt men een begin van 
ontmenging in, welke met een aanzienlijke sti jging van de hard
heid gepaard gaat. 

(b) Ongelijknamige atomen treldcen elkaar sterker aa,n dan 
gelijknamige. In dit geval daalt de energie b i j het mengen van A 
en B. Zowel het streven van de entropie naar een maximum als 
dat van de energie naar een minimum werkt hier het mengen in 
de hand. Is de menging echter tot stand gekomen, dan manifes
teert de „s t r i jd» tussen energie en entropie zich onmiddellijk in 
het gevormde mengsel. Een maximale entropie correspondeert 
n l . met een volkomen willekeurige verdeling van de atomen A en 
B over de punten van het kristalrooster , een minimale energie 
daarentegen met een zodanige verdeling dat eUt atoom A met zo
veel mogelijk B's en elk atoom B met zoveel mogelijk A's is 
omringd. B i j geschikt gekozen mengverhoudingen kan daardoor 
b i j lage temperaturen (waar het energie-effect overheerst) orde
ning over grote afstanden optreden. 

Een typerend voorbeeld van een legering waarin ordening op
treedt, is 3-messing, een kubisch ru imte l i j k gecentreerde fase 
van het systeem koper-zink. Het stabiliteitsgebied van deze fase 
strekt zich uit van ongeveer 40 tot 50 % zink. B i j hoge temperatu
ren heeft het entropie-effect de overhand, zodat de koper- en 
zinltatomen volkomen onordelijk over de punten van het rooster 
z i j n verdeeld. B i j lage temperaturen (beneden ca. 460 oc) k r i j g t 
het energie-effect de overhand, waardoor ordening optreeclt. 
Hierb i j omringt elk zinkatoom zich, globaal gesproken, met acht 

0. b 

Figuur 7 
De elementaire cel van messing b i j een samenstelling 

50% Cu + 50% Zn. 
(a) B i j hoge temperatuur overheerst het entropie-

effect en z i jn de atomen wil lekeurig over de roos-
terpunten verdeeld (3-messing). 

(b) B i j lage temperatuur heeft het energie-effect de 
overhand en z i jn de atomen geordend (3'-messing). 
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kopei'atomen en elk koper atoom met acht zinkatomen (figuur 7). 
De geordende fase wordt 3'-messing genoemd. 

Er bestaat een opvallende analogie tussen de besproken 
spontane atomaire ordening in bepaalde legeringen en de in para
graaf 3.4 besprolten spontane ordening der elementaire magneet
jes in een ferromagneticum. De hier besproken ordeningstempe¬
ratuur (460 in het speciale geval dat beschouwd werd) is ge
heel vergelijkbaar met de aldaar besproken C ur ie - temperatuur. 

3. 6. Rubberelasticiteit 

Rubber en rubberachtige materialen behoren tot de zg. ma
cromoleculaire stoffen. Hun moleculen hebben de vorm van lange 
ketens, waarin een uit betrekkelijk weinig atomen bestaande 
schakel (de zg. monomere groep) zich vele honderden malen 
herhaalt. De monomere groepen z i j n door echte chemische b in 
dingen aan elkaar gebonden. Toch bezitten de atomen in deze mo
leculen vaak een zekere beweeglijkheid ten opzichte van elkaar in 
die zin, dat de ene binding om de andere kan roteren b i j constant 

Voor een eenvoudig geval is di t 
schematisch uitgebeeld in figuur 
8, waarin de gevulde cirkels ke
tenatomen aanduiden. Door deze 
rotatiemogelijkheden kunnen de 
ketenmoleculen een enorm aantal 
verschillende vormen aannemen. 
Tegenover de ene mogelijkheid 
van het voorkomen in de vorm van 
een gestrekte keten, staan voor 
elk molecuul talloze mogelijkhe
den open om in kromme en k l u 
wenachtige vormen op te treden 
(zie figuur 9). 

De entropie van een macro
moleculaire stof is groter wanneer 
de ketenmoleculen de onordelijke 
vorm van willekeurige kluwens 
hebben, dan wanneer z i j gestrekt 
en paral lel gericht z i j n . In som
mige macromoleculaire stoffen, 
b i jv . cellulose, is de laatste toe
stand energetisch zoveel gunstiger 
dan de eerste, dat het streven 
naar een maximale waarde van de 

entropie het aflegt tegen het streven naar een minimale waarde 
van de energie en in hoofdzaak de geordende (gestrekte) toestand 
optreedt. 

In rubber is het verschi l in energie tussen de beide toestan
den slechts zeer gering, waardoor het entropie-effect de over
hand heeft en de moleculen de kluwenvorm hebben. Door een 
trekspanning op een rubberstaaf uit te oefenen, kunnen w i j de ke
tens min of meer strekken, waarbij een aanzienlijke verlenging 
van de gehele staaf optreedt. Aangezien hierbi j de entropie daalt, 

blijvende hoek tussen beide. 

Figuur 8 
Macromoleculen bezitten 
vaak een grote f l ex ib i l i t e i t 
doordat de chemische „bin
dingen", b i j constante valen-
tiehoek, verschillende stan
den ten opzichte van elkaar 

kunnen innemen. 

36 



Figuur 9 
Een gedeelte van een ketenmole
cuul: (a) wil lekeurig gekronkeld, 
(b) gestrekt. Het geval (a) is hier 
eenvoudigheidshalve in een plat 
vlak gedacht (evenals in f i g . 10). 

verzet de staaf zich tegen de 
verlenging en dit verzet ma
nifesteert zich als de elast i 
sche kracht welke door de 
trekkracht moet worden over
wonnen. Met andere woorden: 
de elastische kracht berust in 
ons beeld v r i j w e l uitsluitend 
op de afneming van de entro
pie b i j betrekken en praktisch 
niet op daarbij optredende 
veranderingen van de energie. 
B i j de meeste vaste stoffen, 
b i j v . metalen, is het juist an
dersom. 

Heft men de trekspanning 
op de rubberstaaf op, dan 
brengen de thermische bewe
gingen van de ketendelen de 
ketens weer in de kluwenach-
Dat hierbi j tevens de gehele tige, dus verkorte vormen terug. 

staaf weer z i jn oorspronkelijke vorm aanneemt, berust op de aan
wezigheid van dwarsbindingen tussen de macromoleculaire ke
tens. Deze komen tot stand b i j het zg. vulcaniseren van de rub
ber, waardoor een wijdmazig netwerk ontstaat ( f ig . 10). In nor
male gevallen worden door dit proces b i jv . 1% van de monomere 
groepen van dwarsbindingen voorzien. 

Enkele merkwaardige thermische eigenschappen van rubber 
vinden in het voorgaande hun verklar ing, b i jv . de negatieve u i t -

Figuur 10 
B i j de vulcanisatie van rubber worden de lange 
rubbermoleculen (• ) door korte dwarsketens (=—) 
aan elkaar gebonden. De dwarsketens kunnen b i jv . 

bestaan uit de groep -S-S-. 
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zet t ingscoëff ic iënt van sterk gerekte rubber. Het inlcrirnpen b i j 
stijgende temperatuur en constante belasting berust op de toene
mende thermische beweging van de schalcels der ketenmoleculen, 
d . w . z . opVeen toeneming van de neiging der moleculen om inde 
verkorte, kluwen ac ht i g e v or m e n over te gaan. Di t houdt in dat niet 
alleen de elastische kracht, maar ook de negatieve uitzettings¬
coëff ic iënt als een entropie-effect kan worden beschouwd. Het 
onderling paral lel gaan liggen van een gedeelte der moleculen b i j 
sterke rek leidt b i j natuurrubber tot rön tgenograf i sch te consta
teren kristall isatieverschijnselen. B i j het opheffen van de belas
ting „smel ten" de k r i s t a l l i j ne gedeelten weer. 

3.7. Warmtemotoren 

Entropiebeschouwingen spelen steeds een belangrijke r o l b i j 
de bestudering van machines die dienen om warmte in arbeid om 
te zetten en vaak met de verzamelnaam warmtemotoren worden 
aangeduid (stoommachines, heetgasmachines, enz.). 

De bewegingen van de atomen van een lichaam, b i jv . van de 
zuiger van een stoommachine, betekenen voor de mens slechts 
nuttige arbeid voorzover z i j gel i jk gericht z i jn , d .w .z . voor zo
ver de zuiger zich in z i jn geheel verplaatst. Het omzetten van 
warmte in arbeid komt dus neer op het omzetten van volkomen 
onordelijke bewegingen van atomen in een geli jk gerichte (orde -
l i jke) beweging, d. w. z. op een daling van de entropie. Volgens al 
het voorgaande gaat dit niet zonder dat er een compensatie in de 
een of andere vorm tegenoverstaat. In de voorgaande voorbeelden 
bracht men de compensatie tot stand door mét de entropie tevens 
de energie te laten dalen. Deze methode is hier niet bruikbaar, 
omdat een warmtemotor vele malen achtereen een zelfde k r i n g 
proces moet doorlopen, aan het eind waarvan de zuiger telkens in 
z i j n beginstand terug is en de inwendige energie weer de oor
spronkelijke waarde bereikt heeft. 

De kunstgreep die men b i j de warmtemotor toepast bestaat 
daarin dat slechts een gedeelte van de verbrandingswarmte van 
de brandstof in arbeid wordt omgezet, t e r w i j l een ander gedeelte 
naar koelers, d .w .z . naar een lager temper atuur niveau, wordt 
afgevoerd. De verhouding van deze hoeveelheden is zodanig dat 
tegenover de daling van de entropie, corresponderend met de om
zetting van warmte in arbeid, een grotere toeneming van de en
tropie staat als gevolg van de overgang van warmte van hogere 
naar lagere temperatuur. In totaal neemt dus de entropie toe. 

Slotwoord 

Door de belichting van de atomaire betekenis van het entro
piebegrip en door het bespreken van een reeks voorbeelden, die 
betrekkeli jk wil lekeurig uit zeer uiteenlopende gebieden van f y s i 
ca, chemie en techniek z i jn gekozen, hoop ik te hebben gedemon
streerd dat de entropie in de exacte wetenschappen een even be
langrijke r o l speelt als de energie. Het is mogelijk de gegeven 
voorbeelden met vele andere aan te vullen. 
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H O M E O S T A S I E E N E E N T E C H N I S C H 
M O D E L H O M E O S T A A T 

door 

Prof. I r . J . L . van Soest 

Als gevolg van de zwaartekracht valt een voorwerp op de 
grond; met een grote mate van zekerheid is z i jn baan voorspel
baar, evenals de plaats, waar het levenloze ding b l i j f t liggen. 
Natuurkundige wetten bepalen het gebeuren. Een vogel, bewoner 
van lucht en aarde, zweeft omlaag en komt neer op de plaats, 
waar hi j w i l en die w i j niet kunnen voorspellen. Als levend wezen 
heeft h i j , buiten het causale gebeuren in de natuur, iets tot z i jn 
beschi ldóng, dat hem een zekere v r i jhe id geeft en hem de moge
l i jkheid verschaft zich aan te passen aan omstandigheden, die uit 
de buitenwereld op hem inwerken: hi j heeft een eigen determinis
me. 

De thermometer, van een warme naar een koude omgeving 
gebracht, stelt zich onvoorwaardelijk in op de buitenwereld; het 
kwik k r impt en de kwikzui l verkort zich langs de temperatuur-
schaal. De mens, in een koude omgeving gebracht, past zich aan 
en handhaaft z i j n lichaamstemperatuur binnen nauwe grenzen: 
bibberend, als gevolg van onbewuste spieractiviteit , ontwikkelt 
h i j plaatselijk warmte; z i jn bloed gaat „harder stromen", waar
door de afgekoelde lichaamsdelen ook centraal worden bi jge-
warmd. Ten slotte neemt hi j meer ca lo r ie r i jk voedsel op om de 
centrale te stoken. Z i jn determinisme veroorlooft hem iets be
ters te doen dan instellen, h i j past zich aan nieuwe omstandig
heden aan, dat w i l zeggen hij^ adapteert zich. 

Het spel van actie en reactie in de levenloze natuur is direct 
en rechtstreeks; het adaptatie-gedrag in de levende natuur is een 
indirect spel langs omwegen, een spel van terugkoppeling en 
regeling. 

Te grote l ichtinval in het oog betekent overbelasting van het 
netvlies; via de gezichtszenuw wordt dit aan de hersenen bericht, 
van waar een bevel via motorische zenuwen uitgaat naar spieren 
van de oogpupil ( f ig . 1). Als een soort relais fungeert de verb in
dingsplaats van zenuw en spier; de informatie, als energie-zwak 
bevel van de hersenen afkomstig, wordt omgezet in een energie
r i j k e actie van de spier, die de pupilvernauwing oplevert, hetgeen 
op zodanig gedimensioneerde w i ze geschiedt dat daarna de nor
male hoeveelheid licht het oog zal binnendringen. 

Deze reactie langs omwegen noemt men in de techniek: rege¬

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" 

te 's-Gravenhage op 14 december 1956. 
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j i f p l l hsriênsn 

Figuur 1 
Pupilwerking 

l ing door terugkoppeling. In de levende natuur z i jn terugkoppe-
lings-verschijnselen algemeen; de techniek van de levende na
tuur, zoals deze in de fysiologie wordt onderzocht, maakt er in 
grote mate gebruik van. In de techniek van de levenloze natuur, 
het arbeidsterrein van de ingenieur, begint z i j eerst sinds kort 
een in betekenis toenemende r o l te vervullen. Een kenmerkend 
iets uit z i j n eigen levensfunctie heeft de mens eerst onbewust, 
later bewust ervan in de produkten van z i jn techniek overge -
bracht. 

tlats 

Figuur 2 
Thermostaat 

De thermostaat ( f ig . 2), de temperatuur-regelaar in een ka
mer, is een zeer eenvoudig voorbeeld van terugkoppeling. Wordt 
de temperatuur te hoog, dan wordt via een omweg (de terugkop-
pelweg) de warmtetoevoer stopgezet met behulp van een relais en 
een kraan. Wordt de temperatuur te laag, dan wordt de warmte
toevoer vrijgegeven. Lang niet steeds betekent terugkoppeling 
regeling; verwisseling b i jv . van verbindingen in de terugkoppel-
weg leidt tot een ontregeling. De regeltechniek, met de regel
theorie als haar basis, z i j n zeer belangrijke hoofdstukken van de 
ingenieurswetenschap. Soms past de ingenieur gecompliceerde 
wijzen van terugkoppeling en een meervoud van terugkoppelwegen 
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Figuur 3 
Fasediagram van een slinger 

(drie energiewaarden) 



algemeen te kunnen overzien, nl , de definitie van een stabiel 
„gebied" in het fasediagram. Laten wi j de aanname maken dat de 
slinger in stabiele toestand verlceert als z i jn baan in het fasedia= 
gram binnen een cirlcel valt, die in f i g . 3 - 4 - 5 getekend is ; het 
cirkeloppervlak stelt dan het stabiele gebied voor. 

Twee ellipsbanen in f i g . 3 vallen er binnen en één er buiten; 
voor de eerste twee verkeert de slinger b i j z i j n beweging dus in 
het stabiele, voor de derde in het niet-stabiele gebied. In f i g . 4 
streeft het slingersysteem al t i jd naar stabili teit , in f i g . 5 a l t i jd 
naar niet-stabil i teit . Dat de slinger uit een toestand volgens f i g . 3 
naar één volgens f i g . 4 of f i g . 5 kan overgaan is het gevolg van de 
verandering van een Itenmerkende grootheid van het systeem, 
parameter geheten, die het patroon van het fasediagram bepaalt. 

Met de begrippen fasediagram, stabiel gebied en parameter 
gewapend, z i jn wi j nu gereed voor beschouwing van een willeleeu-
r i g en gecompliceerder systeem, dat b i jv . in de f i g . 6, 7, 8 en 9 
is afgebeeld. 

Figmur 8 Figuur 9 

Elk dezer f iguren behoort b i j een bepaalde parameterwaarde 
P l ; P25 P3) P4; het niet-stabiele gebied is door arcering aange
geven. 

Met behulp van deze figuren kan een nieuw beginsel worden 
toegelicht, dat door W. Ashby, medicus en psycholoog, in 1948 in 
een ar t ikel is gegeven, dat getiteld is : „The Design of a Bra in" , 
D i t beginsel heet ultra-stabiliteit. 

Het systeem, dat b i j de f iguren 6, 7, 8, 9 behoort, werkt als 
volgt. Het bezit een automaat, die beschikt over een willekeurige 
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verzameling van P-waarden, in het algemeen veel meer dan vier . 
Het systeem, dat b i jv . met de parameter Pi in de stand Ao ( f ig . 
6) begint, zal de baan naar A i afleggen en aldaar de grens van het 
instabiele gebied bereiken; op dat ogenblik komt de automaat in 
actie, waarbij deze wil lekeurig een andere P-waarde instelt, zeg 
P2 ( f ig . 7); van A l wordt dan de weg naar A2 afgelegd, alwaar 
weer de grens van het instabiele gebied wordt bereikt en de auto
maat wederom in actie komt. Deze stelt in op een nieuwe P-waar
de, zeg P3 (f ig . 8); alsdan legt het systeem de weg A2A3 af en nog 
eens gebeurt hetzelfde, totdat b i j de parameter P4 ( f ig . 9) het 
systeem van A 3 in A4 komt en daarbij in stabiele toestand geraakt. 

Het systeem beschikt aldus over een probeer-mechanisme; 
het werkt volgens het beginsel van „ t r i a l and e r ror" , op „domme" 
wijze en zonder „vers tand" , zouden wi j kunnen denlcen, maar het 
bereikt toch maar „uit zich zelf" z i j n stabiele doel, als de con
structeur bi j de bouw maar een voldoend aantal parameterwaar
den aan het systeem ter beschikking heeft gegeven om z i jn keus 
te doen. De constructeur kan deze waarden aan het toeval over
laten, zonder enig verstand daarbij te gebruiken; hi j behoeft geen 
waarden van P uit te rekenen, hi j zoekt slechts een willekeurige 
collectie waarden bijeen; het systeem doet dan de rest zelf wel , 
omdat er een zeker determinisme aan is overgelaten. 

Dat is voor de constructeur een totaal andere werkmethode 
dan die, waarbij een zorgvuldige berekening gemaakt moet wor
den om één enkel veld zó te bouwen dat het in verschiUende u i t 
wendige omstandigheden steeds stabili teit waarborgt. Voor een
voudige regelmechanismen (zoals de thermostaat er een kan zi jn) 
is de ingenieur zonder veel moeite in staat met de hem ter be
schikking staande logische methoden, door zuiver rekenen en 
beredeneren, de oplossing te vinden, maar b i j zeer gecompli
ceerde regelsystemen kan z i jn berekening of z i jn constructie te 
moei l i jk en te omvangrijk worden. 

Niet bi] toeval is het ultrastabiele beginsel door een bioloog 
opgesteld. T e r w i j l de ingenieurs-techniek zich instelt op voor
spelbare acties en op logisch werkende toestellen, treedt in de 
levende natuur het beginsel van proberen sterk op de voorgrond; 
heel ons leven is doorweven met probeer-draden, kleine en grote. 
Als, mens z i j n w i trots op ons logisch denken en handelen, dat w i j 
met veel zorg hebben aangeleerd; diezelfde logica laten w i j eigen
l i j k ook onze grote rekenmachines en andere robots volvoeren. 
Di t beseffend vervaagt en verbleekt er iets van de trots over ons 
logisch ageren; is veeleer niet een essentieel deel van ons denken 
gekoppeld met proberen? 

De methode van „ t r i a l and e r ro r" is ti jdrovend; w i j weten dat 
b i j ons zelf ook, als w i j niet door aanleren een zekere „ k o r t s l u i 
t ing" in de al te willekeurige handeling van onze probeer-automaat 
kunnen aanbrengen: als w i j een verloren knoop zoeken, ki jken w i j 
eerder naar de grond dan op de kast'. 

Ashby stelde zich de vraag of er verband bestaat tussen u l -
t rastabil i tei t en homeostasie. Het regelsysteem in de levende 
natuur, dat voor het bereiken van homeostasie nodig zou zi n, 
laat niet de verwezenUjking door een eenvoudig en enkelvoudig 
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gebouwd, dat hij 

stabiel stelsel (met één veld) toe. Homeostasie moet dus wel be
rusten op een stabiliseringsstelsel met m é é r velden en misschien 
ook wel op een probeermethode om het juiste stabiele veld op te 
sporen b i j optredende u i te r l i jke omstandigheden. 

Door Ashby is voor nadere studie een ultrastabiel toestel 
„homeostaat» heeft genoemd. In 1956 is een iets 
anders gebouwde homeostaat door m i j n mede
werkers Ear l Kletsky en L . A. M . Verbeek in 
Del f t gebouwd; dit toestel wordt hierbi j gede
monstreerd (platen a, b en c). Het bestaat uit 
4 elektrische elementen, waarvan elk op zich 
zelf reeds als „homeostaat» kan werken ( f ig . 
10); het element is in zichzelf gekoppeld; komt 
de wi jzer , die de elektrische stroom in het ele
ment aangeeft, in een stand, die te ver naar 
links of naar rechts is , dan zeggen wi j dat het 
element in een instabiele toestand verkeert; 
stabiel is de toestand echter als de wijzer tus
sen deze 2 grenzen tot rust is gekomen; ten be

hoeve van de demonstratie wordt stabiel door een groen, instabiel 
door rode lampjes aangegeven. 

B i j het bereiken van instabiel gebied schakelt de wi jzer de in 
het element ingebouwde automaat in actie, die een nieuwe para
meterwaarde instelt, in dit geval de waarde van een elektrische 
weerstand; het element heeft 26 van deze waarden tot z i j n be
schikking. 

Figuur 10 
1 element van 
de homeostaat 

Figuur 11 
Homeostaat van 4 elementen (totaal gekoppeld); 

de wi jzers z i jn niet getekend 

Een ingewikkelder regelsysteem wordt verkregen door vier 
dergelijke elementen onderling te koppelen ( f ig . 11); daar z i j elk 
26 veranderlijke weerstandswaarden ter beschikking hebben 
heeft het viervoudige systeem 26̂ * = 456976 verschillende „vel 
den", waarvan er vele een stabiele toestand kunnen opleveren. In 
het algemeen is te verwachten dat bi j een dergeli jk vier-voudig 
systeem 1 op de 1\ dus 1/16 van het totale aantal velden stabiel 
zal zi)n. Als de probeerautomaten met een omschakeltijd van 1 
sec. werken, zal men gemiddeld het toestel 16 sec. nadat men 
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het uit evenwicht heeft gebracht, stabiel zien worden; alle vier 
wi jzers verkeren dan in rust en alle vier groene lampjes bran
den. 

De tijdsduur t , waarop zulk een systeem tot rust komt, is 
sterk afhankelijk van het aantal elementen n, waaruit het systeem 
is opgebouwd. B i j een omschakeltijd van de probeer-automaten 
van 1 sec. geldt: 

n = 2 t = 4 sec. 
4 16 sec. 

10 17 min. 
20 12 dagen 
50 40 mil joen jaar 

100 4.10^0 eeuw. 
Ook al maakt men de omschakeltijden mil joen maal sneller, het
geen in elektronische toestellen gemakkelijk kan, dan wordt b i j 
n = 5 en t = 40 jaar, deze tijdsduur toch a l t i jd nog bijzonder lang. 

In de levende natuur zal het aantal elementen v r i j groot z i jn , 
maar lang kan het levende individu niet wachten op het weer be
reiken van z i j n stabili teit na een verstoring. Er b l i j f t dus een 
moeili jkheid: homeostasie berust niet geheel op ultrastabil i tei t , 
er moet nog iets z i j n dat het proces versnelt. De oplossing hier
van ligt voor de hand na hetgeen boven reeds is geschetst. De 
levende natuur probeert niet met behulp van het zuivere toeval, 
met louter t r i a l and e r ror , en door een plompe stat is t isch-wil le-
keurige werkwijze zoals bi j ul trastabil i tei t is verondersteld. 

In zulk een homeostaat zullen de elementen niet a l t i jd al le
maal onderli ng gekoppeld behoeven te z i jn , het kan z i jn dat in de 
levende natuur eerder iets plaats vindt als in f i g . 12 is geschetst; 
de pupilreactie zal niet samenhangen met de regeling van bloed
druk, maagsap e.d. 

Figuur 12 
Mult is tabi l i te i t (onvolledige koppeling); de eigen 

terugkoppelingen z i jn achterwege gelaten 

De levende natuur heeft in haar organismen een eff iciënt ie 
gebracht voor het bereiken van het homeostatisch gedrag. B i j ' de 
evolutie van het levende wezen is in de organisatie reeds met 
„vers tand" gewerkt, waardoor de schakeling der elementen log i 
scher is geworden. Zulk een systeem noemt Ashby multistabiel; 
multistabiele systemen kunnen veel sneller z i jn dan ultrastabiele, 
maar homeostasie wordt nog niet verklaard met mult is tabi l i tei t ; 
hiervoor is nóg een stap nodig. 
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Ook het individu zelf doet ervaring op en maald een leerpro
ces door. Ashby licht het toe met het voorbeeld van een oude en 
een jonge poes, die zich instellen op juiste afstand van de kachel; 
de oude, met ervaring, vindt zonder moeite de goede plaats; de 
jonge, zonder ervaring, zoekt heen en weer. De snelheidsinstel
l ing van een bergbeklimmer is net zo iets; de ervaren k l immer 
kent z i j n gang, de onervaren heeft een onregelmatige gang, omdat 
hart en longen instabiele verschijnselen veroorzaken. 

Dank z i j ervaring, die bewust of onbewust in een geheugen 
bewaard b l i j f t , worden de parameters in het probeer -mechanisme 
van het individu niet meer volledig wil lekeurig , maar in zekere 
mate gericht ingesteld. Het zuivere „ t r i a l and e r ro r" mechanis
me is voor een deel door een leer- ol ervaringsmechanisme ver
vangen. 

In deze vorm zal het beginsel van mult istabil i tei t volgens 
Ashby zich dekken met dat van homeostasie. Door een zorgvul
dige bespreking aan de hand van z i j n technisch model (zonder 
leerproces) weet hi j de redelijkheid daarvan aan te tonen. 

De ingenieur, die onbewust eerst aan de levende natuur de 
gedachte van terugkoppeling heeft ontleend, vraagt zich nu bewust 
af of hi j ui t de homeostasiegedachte ook ler ing kan trekken ten 
behoeve van de technische toestellen, die uit z i j n brein moeten 
ontspruiten. 

De medicus Ashby is de ingenieur reeds voorgegaan met 
een technisch voorbeeld, z i j het onbruikbaar, zoals Ashby ook 
zelf aangeeft. De automatische piloot, die in het vliegtuig de sta
bi l i t e i t van de vlucht op automatische wijze onderhoudt, is een 
„ logische" machine, waarin de constructeur een grote mate van 
kennis heeft ingebouwd en die daarom ook een gecompliceerd ap
paraat is . Het is echter denkbaar een automatische piloot als 
u l t r a - of mult i-stabiel systeem te bouwen, werkend geheel of ten 
dele op het probeerbeginsel. Zulk een apparaat zou veel goedko
per van constructie z i j n , want ingebouwd „vers tand" kost veel 
geld. Jammer genoeg zou dit toestel te langzaam reageren en het 
vliegtuig waarschi jnl i jk verongelukt z i j n voordat stabiliteit , na 
een verstoring, is teruggevonden. 

De ingenieur zal zich moeten toeleggen op machines, die ten 
dele logisch, ten dele proberend z i jn ; logisch voorzover de con
structeur dit zonder te grote moeite en kosten bereiken kan, pro
berend voorzover de werkingssnelheid er niet te veel onder l i j d t . 

In de laatste jaren is er een v r i j onvruchtbare discussie ge
weest over de vraag of machines ivijzer (sl immer, verstandiger, 
knapper) kunnen z i jn dan hun maker. De vraag is nutteloos zo 
lang niet vaststaat wat onder wi jzer enz. precies moet worden 
verstaan. 

Stelt men echter de logische en de probeermachine tegenover 
elkaar, dan is er een opvallend verschi l in hun gedrag. 

De logische machine is wil loos, doet precies wat de malcer 
heeft ingegeven; hi j kan de zwaarste en langdurigste berekeningen 
uitvoeren, als z i jn maker maar precies zegt hoe; dan kan hi j het 
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nog snel doen ook. Als de machine iets oorspronlcelijks doet, 
maakt hi j een fout. 

De probeer-machine (de „homeosta t i sche") is natuurl i jk in 
strilcte zin ook willoos, maar doet iets wat de malcer hem niet 
volledig heeft ingegeven, hi j probeert een oplossing te vinden: dat 
kan ook een rekenprobleem z i jn . Hi j doet het niet op de kortste 
wi jze , maar hi j doet iets oorspronkelijks, „verg i s t " zich her
haaldelijk, maar de eindoplossing is goed. 

In de levende natuur hangt homeostasie samen met een her
stellende of genezende tendens in het individu; met een blijvend 
verminderde activiteit van een orgaan kan stabiliteit veelal wor
den herwonnen: als één oor wat doof wordt, herstelt het vermogen 
tot ru imte l i jk en richtings-horen zich langzaam weer. Ook de 
technische homeostaat kan b i j beschadiging van een onderdeel 
toch vaak weer stabili teit terugvinden. Zal de techniek spoedig 
óók beschiklcen over toestellen met een zeker eigen herstellings
vermogen? De levende natuur heeft aan de technici geleerd dat er 
mogelijIcheden bestaan voor interessante toestellen, die ten dele 
logisch z i jn gebouwd en ten dele berusten op methode van „ t r i a l 
and e r ror" . Er z i jn inderdaad mogelijkheden voor technische toe
passingen, die op u l t ra - of mult is tabi l i te i t berusten met een inge
bouwd toestel-geheugen, dat door de constructeur wordt aangege
ven. Zelfs is het mogelijk dat de machine door het vele proberen 
in z i jn acties, zelf ler ing opdoet en dat in het geheugen opslaat. 
Het is niet uitgesloten dat de machine b i jv . leren kan dat, als h i j 
in veld 1 ( f ig . 6) is , hi j direct van uit z i jn brein (in plaats van 
door z i jn automaat) veld 4 ( f ig . 9) moet inschakelen. 

Op deze multistabiele toestellen met geheugen en met leer
proces wordt nu de aandacht gericht. 

Ashby heeft niet enkel de bioloog een dienst bewezen door 
beter te verklaren wat homeostasie is , hi j heeft ook de technicus 
de weg gewezen voor een geheel nieuwe vorm van technische toe
stellen. Dat is het wonder van deze t i j d , waarin denkers van ver
schillende wetenschappelijke discipline na een zo grote analyti
sche divergentie in vorige eeuwen nu tot een synthese in hun p ro
blemen Convergeren. 
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B I O L O G I S C H OND ER Z O E K T E N B E H O E V E 
V A N D E H A R I N G V I S S E R I J 

door 

Prof. Dr . G. P. Baerends 

Levensivijze 

De Haring is een pelagische vis , d.w.z. dat h i j zich in tegen
steUing tot bodemvissen als schol, tong, kabeljauw en schelvis, 
in hoofdzaak in het v r i j e water ophoudt. Steeds wordt haring in 
scholen aangetroffen, al is ook het verband tussen de afzonder
l i j ke individuen 's nachts minder sterk dan overdag, wanneer de 
vissen met behulp van hun gezichtszin actief eikaars nabijheid 
zoeken. 

T e r w i j l de meeste zeevissen en ook de met de haring ver
wante sprot, sardien en ansjovis hun kuit v r i j in het water schie
ten, waarna de eieren als een deel van het plankton in het water 
bl i jven zweven, paait de haring dicht b i j de bodem, waarbij dan 
de eieren aan grof zand, stenen, mosdiertjeskolonies e.d. vast
kleven. De eerste ontwildceling vindt dus in het bodemwater 
plaats, maar de larven begeven zich, zodra ze uit de eieren z i jn 
vrijgekomen, naar de hogere water lagen. T e r w i j l z i j hier in het 
plankton door de stroom worden meegenomen voltrekt zich hun 
verdere ontwikkeling, waarvan de snelheid zeer sterk van de 
temperatuur afhankelijk is . Tijdens die periode komen a l ler le i 
karakteristieke kenmerken geleidelijk tot stand; bijvoorbeeld het 
aantal elementen van de wervelkolom en het aantal benige stralen 
in de vinnen wordt dan bepaald. Voordat de larve de echte haring-
vorm heeft verkregen, treden er bovendien nog ingrijpende v o r m 
veranderingen op, waardoor men van een metamorfose kan spre
ken; opvallend is h ierbi j o. a. het zich geleidelijk aan verder naar 
voren verplaatsen van de eerst zeer ver naar achteren gelegen 
anale opening. B i j het uitkomen is de larve nog in het bezit van 
een dooierzak, een hoeveelheid reservevoedsel dus, waardoor 
het voor de jonge larve nog niet direct nodig is al z i jn voedsel 
zelf te vangen. Na 1 tot 3 weken is de dooier opgebruikt en dan is 
de larve uitsluitend op de hem omgevende andere planktonorga
nismen aangewezen. 

In alle maanden 'van het jaar kan men wel ergens in zee 
paaiende haring aantreffen en omdat de ontwikkelingssnelheid zo 
sterk afhankelijk is van de temperatuur en dus ook van de t i j d van 
het jaar waarin de haring geboren is , kan de t i j d , die voor de 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 11 januari 1957, 
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ontwikkeling van een larve tot een volledige ha,ring nodig is voor 
verschillende gevallen van 4 tot 9 maanden uiteenlopen. 

Tijdens z i jn ontwildteling wordt dus i n d e regelde jonge ha= 
ring ver van de pa,aiplaa,tsen afgevoerd, maar geleidelijk aan 

raaJrt h i j in staat zichzelf 
onafhankelijk van de s t ro
men te verplaatsen. H i j 
heeft dan, b i j een lengte 
van 8 tot 16 cm een ster
ke neiging zich in tame
l i j k ondiep water, dicht 
b i j de kust, op te houden. 
Naarmate de haringen 
groter worden begeven 
z i j zich echter naar die
per water. 

Ofschoon het aantal 
eieren, dat op een bepaal
de paaiplaats geprodu
ceerd wordt van jaar tot 
jaar waarschi jnl i jk niet 
zo heel sterk zal uiteen
lopen, plegen er toch zeer 
grote verschillen op te 
treden tussen het aantal 
jonge haringen, dat zich 
telken jare uit deze eieren 
ontwikkelt. Bli jkbaar is 
het ene jaar de sterfte 
onder de haringlarven 
veel groter dan het ande
re jaar en het l ig t voor 
de hand dit toe te s c h r i j 
ven aan wisselingen in de 

milieuomstandigheden 
(voedsel, temperatuur) 
waaronder het broed op
groeit. T e r w i j l dus de 
sterfte onder de haring
larven van jaar tot jaar 
erg fluctueert, is de s terf
te in de latere jaren ta
mel i jk constant. Hierdoor 
komt het, dat een groep 
haringen, die in eenzelfde 
jaar is geboren (jaar¬
klasse) en in z i jn eerste 
jaar onder gunstige om
standigheden heeft ge
leefd, z i jn gehele leven 
door relatief sterker in 
aantal b l i j f t , dan een an -
dere jaar klasse, die het 
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Leef t i jd 

Figuur 1 
Frequentiebeeld van de relatieve 
sterkte der verschillende jaarklassen 
(leeftijdsgroepen) in monsters, die in 
opeenvolgende jaren op eenzelfde 
plaats genomen z i jn . De sterke jaar¬
klassen z i jn zwart, de zwakke gear
ceerd en de middelmatige wi t aange
geven. Door hun sterkte ten opzichte 
van de aangrenzende leeftijdsgroepen 
springen deze jaarklassen in elk der 

dr ie beelden duidelijk in het oog. 
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eerste jaar onder een grote sterfte heeft geleden (figuur 1). 
Op z i jn vroegst in het derde jaar, maar vaak ook pas enige 

jaren later, wordt de haring op een bepaalde t i j d van het jaar ge
slachtsri jp en dit zal zich van nu af elk jaar herhalen. De har in
gen begeven zich dan na,ar een paaiplaals, waar zich ook de r i jpe 
haring van oudere leef t i jd concentreert. 

Na de paaitijd treldcen de scholen weer van deze plaatsen weg 
om zich nu te gaan ophouden in gebieden, waar r i j k e l i j k voedsel 
aanwezig is of waar de omstandigheden geschikt z i jn om een rust
periode door te brengen. De scholen z i jn dan a l t i jd samengesteld 
uit haringen van verschillende jaarklassen. Slechts de beide jong
ste leeftijdsklassen schijnen de neiging te hebben zich ieder in 
aparte scholen af te zonderen. 

Verspreiding 

Als soort komt de haring {Clupea harengus L. ) aan de Euro
pese en aan de Amerikaanse zijde van de Atlantische Oceaan van 
ongeveer 420 N . B . tot in de Noordelijke IJszee voor. Aanbelde 
zijden van de Grote Oceaan vinden we de zeer verwante Clupea 
pallasiC.V. 

De aanvankelijke mening, dat alle Atlantische haring één 
grote homogene groep vormde, waarvan de individuen zich over 
enorme afstanden binnen het verspreidingsgebied konden ver
plaatsen, moest geheel worden verlaten toen omstreeks de eeuw
wisseling Heincke (1898) aantoonde, dat de soort Clupea harengus 
in een aantal „ r a s s e n " behoort te worden gesplitst, d.w.z. in ver
schillende groepen individuen, die ieder in eenzelfde t i jd op een
zelfde plaats paaien en daardoor tijdens hun voortplanting van 
andere groepen z i jn ge ï so lee rd . Volgens deze definitie zullen dus 
tussen individuen van verschillende rassen geen erfel i jke eigen
schappen uitgewisseld worden. 

Rasonderzoek 

Het is meestal pralttisch onmogelijk van een enkel individu 
het ras vast te stellen; daardoor z i jn de vormverschil len tussen 
de rassen te klein en overlappen de variatiebreedten van de ken
merken elkaar te veel. Heincke gebruikte ter onderscheiding de 
gemiddelde waarde van lewantitatieve kenmerken voor een groep 
van minstens 100 individuen, als monster getrokken uit de in een 
gebied voorkomende haringscholen. Zulke kenmerken z i jn b i jv . 
het gemiddelde aantal wervels ( f ig . 2), het gemiddelde aantal 
stralen van een bepaalde vin, het gemiddelde aantal gekielde 
schubben onder langs de buik tussen de anus en de buikvinnen, 
enz. Onderzoekt men op deze wijze de gemiddelde waarden van 
deze kenmerken b i j haringmonsters, die in tameli jk ver uiteen-
liggende gebieden z i jn verzameld, dan vindt men duidelijke ver
schillen en zo konden dan Heincke en z i jn vele navolgers op be
vredigende wijze besluiten, dat b i jv . de haring in de Noorweegse 
Zee tot een ander ras behoort dan die in de Oostzee of de Witte 
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Zee of de Noordzee. ¥faar ook 
binnen een zee als de Noordzee 
was het mogelijk verschillende 
rassen te onderscheiden. Er is 
hier een duidelijk verschil tussen 
de haring, die in het voorjaar 
paait en die welke in de late zo
mer, herfst en winter de paai
plaats en opzoekt. Vele onderzoe
kers meenden bovendien nog, dat 
binnen deze laatste groep van zg. 
herfstpaaiers nog verschillende 
zelfstandige rassen konden worden 
onderscheiden. Maar zelfs na 50 
jaar haringonderzoek in deze eeuw 
was niet iedereen het met deze 
mening eens. Er waren dan ook 
sterke argumenten, die t w i j f e l 
rechtvaardigden. 

In de eerste plaats berustte 
het onderscheid tussen de mon
sters, die voor zeer locale rassen 
representatief zouden z i jn , maar 
op heel kleine verschillen tussen 
de gemiddelde waarden van de on
derzochte kenmerken. Degelijk 
statistisch onderzoek zou nodig 
z i jn om aan te tonen, dat deze 
verschillen werkel i jk r e ë e l waren 
en niet door toeval veroorzaakt. 
Op een enkele uitzondering na 
(Buchanan-Wollaston, 1933) ont
brak zulk een onderzoek. 

In de tweede plaats was er een ernstige kr i t iek van de zijde 
van de Engelsman Hodgson (1934, 1936). Deze bepaalde b i j mon
sters van, volgens hem, paairijpe haring, gevangen in de herfst 
aan de Engelse oostkust, de lengte die deze haringen aan het ein
de yan hun eerste jaar hadden bereikt (I j-waarde). Dat is moge
l i j k omdat de schubben van de haringen evenredig groeien met de 
lengte van de vis en jaarringen vertonen. Kent men dus de lengte 
van de vis na de vangst en meet men de totale grootte van de 
schub en de grootte van de eerste groeizone, dan kan men met 
een eenvoudige vergel i jking de lengte berekenen, die de haring 
aan het einde van z i j n eerste groeiperiode, aan het einde van z i jn 
eerste jaar dus, had ( f ig . 3). Wanneer Hodgson nu in een grafiek 
de frequenties uitzette, waarmee elk der gevonden lengten optrad, 
dan bleek deze frequentieverdeling geen normale ééntoppige te 
z i j n , maar een asymmetrische meertoppige, waarvan de toppen 
b i j c i rca 8, 10 en 12 cm lagen ( f ig . 4). De meest voor de hand 
liggende interpretatie van deze drietoppigheid was nu, dat deze 
veroorzaakt zou worden door een klein leeft i jdsverschil tussen de 
haringen in het monster; dat b i jv . de haring, die aan het einde 
van z i jn eerste jaar 12 cm had bereikt in het begin van het herfst-
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Aantal wervels 
Figuur 2 

Frequentieverdeling van het 
aantal wervels in een mon
ster D ogger sbankhar ing 
(getrokken l i jn ) en een mon
ster Kanaalharing (stippel
l i j n ) . Hoewel de monsters 
elkaar sterk overlappen, 
liggen hun gemiddelde waar

den toch duidelijk uiteen. 
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Figuur 3 
Schema van de berekening van de lengte die een, op 
vier jar ige leef t i jd gevangen en gemeten ( L 4 ) , haring 

in z i jn eerste jaar had ( L i ) , met behulp van de 
groeili jnen op de schub. 

Figuur 4 
Schema van Hodgson's interpretatie van de drietoppigheid 
van het frequentiegebied der L j -waarde in een monster. 
De gevonden curve is hier ontstaan gedacht door menging 
van drie groepen, op verschillende tijdstippen geboren 
haring, die elk op zich zelf een normale frequentieverde

ling vertonen. 

seizoen zou z i jn geboren, die met een I j van 10 cm in het midden 
en die met een van 8 cm aan het eind. Indien deze interpretatie 
juist zou z i jn - en het hier ook werkel i jk paaiende haring betrof -
zou het denkbeeld van het voorkomen van verschillende rassen 
onder de herfstpaaiers in de Noordzee er ernstig door aangetast 
worden. Volgens de boven gegeven definitie van het begrip „ r a s " 
zouden immers op verschillende tijdstippen geboren individuen 
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niet in hun latere leven gezamenlijk op een ander t i jds t ip mogen 
paaien. Wanneer dat zou geschieden, zouden de erfe l i jke eigen
schappen van de verschillende groepen zich mengen en hierdoor 
zouden de onderlinge verschil len verdwijnen. 

In de derde plaats waren er sterke argumenten om aan te 
nemen, dat de gebruikte raskenmerken onder invloed staan van 
het mil ieu, met name van de temperatuur van het water tijdens de 
eerste ontwikkeling van de larven. De gevonden gemiddelde waar
de voor een kenmerk in een monster zou dan dus niet of slechts 
ten dele op de aangeboren erfe l i jke eigenschappen van de haring 
in dat monster berusten. Overeenstemming van deze waarden b i j 
enige monsters hoeft dan niet op verwantschap en dus identiteit 
van ras te wijzen, maar kan het gevolg z i j n van een ontwikkeling 
onder gelijke omstandigheden. Men kan zich voorstellen, dat de 
kri t ieke omstandigheden in verschillende ti jden en op verschi l 
lende plaatsen geli jk kunnen z i jn en in dat geval niet tot dezelfde 
groep behorende haringen toch dezelfde morfologische kenmerken 
zullen geven. 

De eerste conclusie van het rasonderzoek, n l . dat er een 
aantal grote gebieden wordt bewoond door afzonderlijke rassen, 
die onder elkaar, geen uitwisseling hebben, werd bevestigd door 
de resultaten van merkproeven met haringen. Op verschillende 
plaatsen werd haring zo voorzichtig mogelijk gevangen, van een 
merk voorzien en daarna weer losgelaten. Twee, in principe ver¬
schillende, soorten merken werden gebruikt: gekleurde merken 
plastic, die met een zilverdraadje aan de haring werden beves
tigd en die door de visserman moesten worden gevonden en terug
gemeld en stalen plaatjes, die op vernuftige wijze in de buikholte 
werden gebracht en die, na het terugvangen, b i j de verwerking 
van de haring in de fabriek, door magneten uit het vismeel te
voorschijn konden worden gehaald. Op deze wijze heeft men b i jv . 
kunnen aantonen, dat de haringen, die i n het vroege voorjaar b i j 
Noorwegen paaien, de Noorse kustwateren bevolken, en ook de 
noordkust van IJsland en Jan Mayen bezoeken tot eenzelfde een
heid behoren. 

"Voorts bleek uit Zweedse experimenten, dat in het voorjaar 
in het oostelijke Skagerrak gemerkte haring in de nazomer op de 
Doggersbank paaide, maar dat geen van deze haringen terecht 
kwam in de v i s se r i j , die in de voorzomer aan de Schotse kust 
wordt uitgeoefend 

De resultaten van de tot dusverre uitgevoerde merkproeven 
z i j n echter niet in staat antwoord te geven op de vraag of de 
herfstpaaiers uit de Noordzee nog in verschillende rassen moeten 
worden onderverdeeld. Het is ook zeer twijfelachtig of merk
proeven dit ooit voldoende zullen kunnen doen en daarom moeten 
we naar andere methoden zoeken. 

Probleemstelling van het Nederlandse haringonderzoek 

De vraag of hier afzonderlijke rassen moeten worden onder
scheiden en in hoeverre de kenmerken van die rassen e r f e l i j k 
z i j n en in hoeverre z i j door het mil ieu worden bepaald, is niet 
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alleen van zuiver wetenscliappelijke betekenis. Wanneer er aparte 
rassen z i jn , moeten we er rekening mee houden, dat verschil len
de rassen in principe verschillende trekwegen kunnen hebben, b i j 
hun trek op bepaalde hydrografische omstandigheden verschillend 
kunnen reageren en mogelijk een verschillend sterke eiprodulctie 
of een verschillend sterke sterfte hebben. Wanneer dus de v i s -
serijbioloog in de toekomst de visser w i l helpen b i j het opsporen 
van de haring door de trekwegen en de wijze waarop deze door 
wisselende hydrografische omstandigheden worden beïnvloed te 
onderzoeken, dan zal h i j dat voor elk ras afzonderlijk dienen te 
doen. 

Wanneer voorts de visseri jbioloog ervoor moet waken, dat 
een haringstapel zo economisch mogelijk wordt bevist, d.w.z. niet 
te zwak en niet te sterk, zodat de produktiekracht van de visstand 
zo groot mogelijk is , dan zal h i j dit ook weer voor elk haringras 
apart moeten bekijken; h i j zal elk ras als een aparte beheers
eenheid moeten beschouwen. 

De Nederlandse haringvisseri j is in zeer sterke mate afhan
ke l i jk van de herfstpaaiers in de zuidelijke Noordzee. Dit voerde, 
toen in 1946 moest worden nagegaan op welke wijze onze biologen 
het beste de Nederlandse haringvisseri j konden dienen, tot het 
besluit allereerst het rasonderzoek aan deze herfstharingen ter 
hand te nemen en te trachten met nieuwe en meer geperfectio
neerde methoden dit probleem van verschillende zijden te bena
deren en op te lossen. In afwachting van het tot stand komen van 
het v i s s er i j labor at or i u m te IJmuiden werd het onderzoek op het 
Zoölogisch Laboratorium te Groningen ondergebracht, waar het 
door krachten van de Groninger Universiteit , het Rijksinstituut 
voor Visserijonderzoek, de Nederlandse Organisatie voor Zuiver 
Wetenschappelijk Onderzoek en de Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek onder leiding van de schri jver 
werd uitgevoerd. Sinds einde 1955, b i j het gereedkomen van het 
laboratorium te IJmuiden, is het onderzoek geheel door het R i jk s 
instituut voor Visserijonderzoek overgenomen, waar het nu onder 
leiding van Drs . J. J. Z i j l s t r a wordt voortgezet. 

In de eerste plaats wilden w i j door het bepalen van een groot 
aantal kenmerken aan elke individuele haring de mogelijkheid 
openen om de haringen van een monster op verschillende wi jze te 
sorteren. Door dan b i j elke sortering het gemiddelde voor be
paalde kenmerken te bepalen, kon de invloed van een aantal 
storende invloeden worden uitgesloten. Verwacht werd, dat dit 
zou leiden tot een scherpere afgrenzing van de waarden voor de 
diverse rassen. Bepaald werd de lengte, het geslacht en de graad 
van geslachtsrijpheid van de haring, de aantallen wervels, s t ra
len in de borstvin en gekielde buikschubben. Voorts werden van 
elke haring schubben en gehoorstenen verzameld. Beide objecten 
vertonen jaarringen met behulp waarvan men gegevens over de 
groei in opeenvolgende jaren lean verkr i jgen en die soms enige 
gevolgtrekkingen mogelijk male en over de milieuomstandigheden 
en dus de soort gebieden, waarin de haring in diverse fasen van 
z i j n leven heeft verkeerd. 

In de tweede plaats vroegen w i j ons af of door een verbetering 
van de wijze van monsternemen mogelijke rasverscliil len duide-
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l i jke r naar voren gebracht zouden kunnen worden. Men k r i j g t n l . 
vaalc de indruk, dat b i j het tot dusverre verrichte onderzoek her
haaldelijk gebruik is gemaakt van monsters, die uit mengsels van 
haring uit ve r sc lü l l ende scholen z i jn genomen. Wanneer een kans 
bestaat, dat deze scholen ieder tot verschillende rassen behoren, 
is het duidelijk, dat een dergelijke monsterneming vermeden 
dient te worden. Besloten werd daarom de monsters niet te ne
men uit aan de wal aangevoerde haring, maar op zee, l iefs t 
rechtstreeks uit de netten, hetzij aan boord van vissersschepen, 
hetzij aan boord van het Nederlandse ond er zoekings vaar tuig 
„Antoni van Leeuwenhoek" (kortgeleden vervangen door de gro
tere en beter ingerichte „Willem Beukelsz"). 

Nu wordt tegenwoordig in de Noordzee de haring in hoofdzaak 
op twee wijzen gevangen. De oude methode is de d r i j f ne tv i s se r i j , 
waarbij een lange reeks, vert icaal aan d r i j ve r s hangende, netten 
in volle zee vanaf het schip wordt uitgezet. Wanneer de haringen, 
die zich overdag in dieper water ophouden dan 's nachts, in de 
avond omhoog komen, raken z i j met de kop in de mazen vastge
klemd. De nieuwe methode is de haringtrawlvisser i j , een modi
f icat ie van de al zeer lang bestaande schrobnetvisserij. Hierb i j 
wordt een zakvormig net, opengehouden door een paar zijdelings 
uitscherende borden, achter het schip voortgetrokken. T e r w i j l 
echter bi j de schrobnetvisserij op bodemvis het net over de grond 
sleept, wordt het b i j de haringtrawlvisseri j door d r i jve r s en door 
boven aan het net bevestigde scheer bordjes juist v r i j van de bo
dem gehouden. Men vist met deze methode overdag, wanneer de 
haring onder invloed van het sterkere licht diepere wat er lagen, 
dus in ondiepe zeeën als de zuidelijke Noordzee het bodemwater, 
heeft opgezocht. 

Wanneer de vleet gehaald wordt, bl i jken de haringen gewoon
l i j k niet ge l i jke l i jk over alle netten te z i jn verdeeld. Meestal v i n 
den we concentraties in één net of in enkele netten achtereen, die 
van elkaar gescheiden z i jn door netten, die niets hebben gevangen. 
Bovendien kan de haring zowel van de ene als van de andere zijde 
in het net gekomen z i jn . Door nu het monster te nemen uit een 
enkele concentratie aan één zijde van het net verhoogt men de 
kans, dat men een afzonderlijke school bemonstert, al b l i j f t na
tuu r l i j k steeds de mogelijkheid bestaan, dat twee scholen na e l 
kaar dezelfde plaats van de vleet hebben geraakt. Ook met de 
t rawl werd er naar gestreefd een enkele school te bemonsteren. 
Daartoe werden met behulp van het moderne echolood, waarmee 
men visscholen onder water kan zien en zelfs in veel gevallen de 
soort van de aangelode vis kan bepalen, afzonderlijke scholen 
opgespoord. Daarna werd dan dusdanig met het schip gemaneu-
vreerd, dat het net door de school werd getrokken. 

Het bleek inderdaad de moeite waard bi j de monsterneming 
deze bijzondere voorzorgen te t reffen. Herhaaldelijk kon n l . wor
den aangetoond, dat er tussen bepaalde kenmerken van op ver
schillende plaatsen in de vleet genomen monsters of van recht
streeks met de t rawl bemonsterde scholen, statistisch significan
te verschillen bestonden, vooral in het beeld van de relatieve f r e 
quentie der verschillende lengtegroepen en in dat van de relatieve 
sterke der verschillende jaar klassen. Dit is slechts mogelijk, 
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wanneer haringscholen, die elkaar op zee tegenkomen, zich niet 
volgens toeval met elkaar mengen. Een school haring heeft dus 
het karakter van een eenheid met een neiging zich van andere 
eenheden afgesloten te houden. Hoe die eenheid tot stand komt en 
wat hem tezamen houdt, weten we nog niet. Onderzoek in deze 
richting is gaande, maar zal slechts moeizaam kunnen vorderen. 

In de derde plaats was het nodig, in verband met de onzeker
heid, die er over de waarde van de gebruikte raskenmerken be
stond, meer inzicht te kr i jgen in de wijze waarop deze kenmer
ken ontstaan, door welke i n - en uitwendige factoren z i j worden 
b ein vloed en in hoeverre z i j van elkaar afhankelijk z i jn . Een 
reeds vroeger door Wielinga (1957) aan Zuiderzeeharing begon
nen onderzoek kon hier waardevolle inlichtingen geven. Het werd 
voortgezet en tot Noordzeeharing uitgebreid en het bracht ons er 
al spoedig toe de kenmerken „aantal vinstralen" en „aantal ge
kielde schubben» als rascr i te r ia te laten vervallen omdat z i j 
niet onafhankelijk van de lengte van de haring bleken te z i jn . 

De reeds genoemde kr i t i ek van Hodgson op het denkbeeld, 
dat b i j de herfstharing in de Noordzee afzonderlijke rassen zou
den bestaan, gegrond op het optreden van een meertoppig frequen
tiebeeld der l l -waarden in monsters van paaisxholen ( f ig . 4), 
was het meest voor de hand liggende aangrijpingspunt van ons 
onderzoek. De haring diende, behalve op I j -waarde, ook op an
dere kenmerken te worden onderzocht om de hypothese, dat de 
dr ie toppen met drie verschillende geboorteperioden zouden 
overeenkomen, te toetsen. Bovendien moest werkel i jk paaiende 
haring worden bemonsterd en niet, zoals Hodgson had gedaan, 
haring, die zich op het paaien voorbereidde, maar de eigenlijke 
paaigronden nog niet had bereikt. Dankzij het echoloog was di t nu 
mogelijk geworden. 

Resultaten van het onderzoek 

Monsters van paaiende haring werden genomen op drie ver
schillende paaiplaatsen in de zuidelijke Noordzee, n l . op de Dog
gersbank in september, de Sandett ié-bank (tussen Dover en Oost
ende) in november en de gronden in het Kanaal in december. De 
verzamelde gegevens werden door Z i j Is t ra (1956) gegroepeerd en 
uitgewerkt; h i j onderzocht vooral de frequentieverdelingen van de 
jaarklassesterkfen, die van de wervelaantallen, en die van de l i -
waarden. Postuma (1956) vulde deze gegevens aan met metingen 
aan de gehoorsteen. 

Van de resultaten en conclusies waartoe Z i j Is t ra b i j di t on
derzoek is gekomen, w i l ik hier een globaal overzicht geven. 

De relatieve sterkte der verschillende jaarklassen loopt, zo
als w i j reeds gezien hebben, van jaar tot jaar uiteen. 

Werd nu één bepaalde paaiplaats in opeenvolgende jaren be
monsterd, dan bleek elke jaarklasse de relatieve sterkte, die h i j 
in vorige jaren ten opzichte van de omliggende jaarklassen had, te 
behouden. Het beeld der relatieve sterkte van de verschillende 
jaarklassen bleek echter tussen de dr ie paaiplaatsen uiteen te 
lopen. Een jaarklasse, die op de ene plaats steeds v r i j sterk was, 
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kon op de andere plaats v r i j zwalc z i jn en omgekeerd. Deze spe
cifieke verschillen tussen de paaiplaatsen en de constantheid van 
het beeld per paaiplaats kunnen zich slechts handhaven als jaar in 
jaar uit dezelfde groep haringen dezelfde paaiplaats bezoekt en 
niet in sommige jaren haringen uit een bepaalde groep in enigs -
zins aanzienlijke aantallen aan het paaien op de paaiplaats van 
een andere groep deelnemen. 

Ook het gemiddelde aantal wervels bleek voor elk der drie 
paaiplaatsen voor eenzelfde jaarklasse in van jaar tot jaar geno
men monsters constant, maar tussen deze waarden voor elk der 
dr ie paaiplaatsen bleken verschil len te bestaan. Di t is eveneens 
alleen maar mogelijk wanneer de haring steeds terugkeert op de
zelfde paaigrond. Voorts bleken voor één paaiplaats de gemiddel
de wervelaantallen van jaarklasse tot jaar klasse te kunnen ver
schillen. Di t is voorstelbaar wanneer we zouden mogen aannemen 
dat het wervelaantal door m i l l eul'actor en, die immers niet in elk 
jaar geheel gel i jk zullen z i jn , beïnvloed wordt. Inderdaad z i jn er 
b i j de haring tal van waarnemingen (Runnstrtim, 1937; Hempel, 
1953; Bückmann en Hempel, 1956) en b i j andere vissen (TSning, 
1952) ook experimenten gedaan, die er op wijzen, dat er een ne
gatieve correlatie tussen de hoogte van de temperatuur en het 
aantal wervels bestaat. Het werk van Wielinga (1957) bevat aan
wijzingen, dat door milieufactoren binnen genetisch bepaalde 
grenzen, het aantal wervels wordt gedetermineerd. 

Z i j l s t r a vond nu inderdaad een negatieve correlatie tussen de 
gemiddelde temperatuur in de paaiti jd op de drie gronden en het 
gemiddelde wervelaantal van de volwassen haring, die er kwam 
paaien. Di t is een aanwijzing, dat de grond waarheen de haring 
jaar l i jks trekt om zich voort te planten z i jn geboortegrond is . 
De haring zou dus de trouw aan de geboortegrond bezitten, die 
reeds van de zalm en de paling bekend was en die ook b i j vele 
vogels voorkomt. Migrat ie naar de geboortegrond om daar te 
paaien is trouwens een str ikte noodzaak w i l een soort, die een 
ontwikkelingsstadium heeft, waarin h i j door de stroom wordt 
meegevoerd, zich in een gebied kunnen handhaven. 

Het frequentiebeeld van de door terugrekening bepaalde leng
ten aan het einde van het eerste jaar (Ij-waarden) is voor een
zelfde jaarklasse b i j in opeenvolgende jaren genomen monsters 
constant. Het moet daarom elk jaar weer dezelfde groep haringen 
z i j n geweest, waaruit de monsters werden getrokken. De afzon
der l i jke paaiplaatsen geven echter een verschillend beeld, in het 
bijzonder de Doggersbank en het Kanaal. Di t kenmerk bevestigt 
dus de conclusie, dat de haring trouw b l i j f t aan een eerder be
zochte paaiplaats. Bovendien is het l i -gemiddelde van op de 
Doggersbank paaiende haring aanmerkelijk hoger dan dat van de 
in het Kanaal paaiende. Aangezien het einde van de groei in het 
eerste jaar voor beide groepen nagenoeg in dezelfde t i j d valt, 
moet dit betekenen, dat de eerste groep eerder is geboren dan 
de tweede. Daar nu op de Doggersbank het paaien eerder plaats 
vindt dan in het Kanaal hebben we hier een tweede argument, dat 
haring, om zich voort te planten, terugkeert op de grond waar h i j 
geboren is . 

Binnen de grenzen van de verschillen in het frequentiebeeld 
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van I j-waarden tussen de verschillende paaiplaatsen, treden op 
elke paaiplaats toch nog van jaar tot jaar kleinere verschillen in 
de 1 i-verdeling op. Het l igt voor de hand dit toe te schrijven aan 
een meer of minder gunstige invloed van de milieufactoren t i j 
dens het opgroeien van het broed. 

Tenslotte wil len w i j als laatste kenmerk de gehoorsteen be
ki jken. Evenals de schubben vertonen de gehoorstenen jaarringen, 
hier doordat afwisselend doorschijnende en niet doorschijnende 
zones worden afgezet. De ondoorschijnende zones worden afgezet 
in de voorzomer, wanneer de haring snel groeit; van augustus af 
neemt echter de groei af en wordt het afgezette materiaal door
schijnend. De in de zomer, het najaar of de winter paaiende ha
r ing , waarom het hier gaat, heeft dus steeds in de kern van de 
gehoorsteen (het oudste gedeelte) doorschijnend materiaal. De 
diameter van de doorschijnende kern zal groter z i jn naarmate de 
haring vroeger in het najaar is geboren, en dus eerder is begon
nen met het vormen van z i jn gehoorsteen. 

Postuma onderzocht nu het frequentiebeeld van de diameter 
van de doorschijnende zone van de gehoorsteen b i j de op elk der 
drie genoemde gronden paaiende haring. Het beeld bleek voor 
iedere paaiplaats b i j i n opeenvolgende jaren van dezelfde jaar¬
klasse genomen monsters gel i jk te z i jn , maar van paaiplaats tot 
paaiplaats te verschillen en wel in die zin, dat de gemiddelde dia
meter afnam in de volgorde Doggersbank-<• Sandet t ié->Kanaal , te
vens dus de tijdsvolgorde waarin het paaien in de loop van het 
najaar optreedt. Hier hebben we opnieuw een argument, dat de 
haring elk jaar terugkomt om te paaien op dezelfde grond, die 
ook z i jn geboortegrond is . 

In tegenstelling tot het b i j de andere kenmerken gevondene is 
de frequentieverdeling van de diameter van de doorschijnende 
kern in de gehoorsteen per paaiplaats van jaar klasse tot jaar¬
klasse, dus voor verschillende geboortejaren, constant. Dat zou 
er op wijzen, dat het begin van de paaiti jd niet wordt bepaald door 
milieufactoren waarvan de waarde van jaar tot jaar fluctueert. 
Het is mogelijk, dat dit t i jdst ip inwendig bepaald wordt, het is 
ook mogelijk dat het bepaald wordt door een steeds constante 
uitwendige factor, zoals b i jv . de voortplantingsperiodiciteit van 
de driedoornige stekelbaars door de daglengte wordt beheerst 
(Baggerman, 1957). 

Ik moet nu herinneren aan de belangrijke waarneming van 
Hodgson, dat de l i -verdeling van een paaischool meertoppig kan 
z i jn . 

Deze waarneming is immers een van onze uitgangspunten ge
weest. Hi j werd b i j di t met veel voorzorgen aan beslist paaiende 
haring uitgevoerde onderzoek bevestigd; ook Z i j l s t r a vond n l . 
vaak meer dan één top in het frequentiebeeld. Aangezien echter 
nu van elke haring individueel kenmerken bepaald waren, bestond 
b i j di t materiaal de mogelijkheid nog niet andere middelen te 
toetsen of de haring, die dè verschillende toppen veroorzaakte, 
ook werke l i jk op uiteenlopende tijdstippen geboren was. Zoals we 
reeds hebben gezien, had Z i j l s t r a gevonden, dat in de volgorde 
Doggersbank, Sandettié en Kanaal - waarin achtereenvolgens het 
paaien plaats vindt - de temperatuur tijdens het paaien afnam. 
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maar het gemiddelde aantal wervels per monster een sti jging 
vertoonde. Zouden nu de haringen, die de laagstliggende top der 
l l -waardenvormen, het jongste z i jn en die wellce de hoogstliggen-
de top doen ontstaan het oudste, dan zou de eerste groep een ho
ger wervelaantal moeten hebben, dan de laatste. Dat was ecliter 
niet het geval. We hebben verder gezien, dat de grootte van de 
doorschijnende zone in de gehoorsteen een maat is voor het ge
boortetijdstip van de haring. Als de groepen haringen, die de 
verschillende ly -toppen vormen, van verschillende leef t i jd z i jn , 
moet voor elke groep ook een andere gemiddelde diameter van de 
doorschijnende zone in de gehoorsteen gelden. Dat was echter ook 
niet het geval. 

Met deze redeneringen heeft Z i j l s t r a dus op zeer bevredi
gende wijze aangetoond, dat de meertoppigheid van de frequentie
verdeling der 11 -waarden niet uit een verschi l in leef t i jd van de 
haringen in het monster mag worden verklaard. Hoe het wel ver
klaard moet worden is een zaak voor verder onderzoek. Voor ons 
is momenteel het belangrijkste, dat hiermee het voornaamste be
zwaar tegen het denkbeeld van het voorkomen van afzonderlijke 
eenheden b i j de haring, die van september tot januari in de zu i 
delijke Noordzee paait, vervalt . 

De resultaten van het Nederlandse onderzoek vinden steun in 
soortgelijk onderzoek van Engelse zijde (Gushing en Burd, 1956) 
over de jaarklassesterkfen en wervelaantallen. De resultaten van 
de merkproeven b i j haringen z i jn niet zo omvangrijk dat z i j veel 
steun kunnen geven aan de conclusie, dat de haringen van Dog
gersbank, van de Sandet t ié-gronden en van het Kanaal tot dr ie af
zonderlijke rassen moeten worden gerekend. Toch is steun te 
putten uit een resultaat van H^glund (1955), die, zoals reeds ver
meld, aan de Zweedse Bohusl&nkust in het voorjaar haring merk
te. Vele van deze haringen werden als herfstpaaiers op de Dog
gersbank teruggevangen, slechts twee echter werden teruggemeld 
uit het zeer intensief beviste zuidelijkste gedeelte van de Noord
zee en het Kanaal. Di t pleit zeker voor het denkbeeld, dat ub ha
ringstapel van de Doggersbank en die van het Kanaal aparte een
heden z i jn , met verschillende trekwegen. 

Het beheer van de visstand en het gevaar voor overbevissing 

Het fe i t , dat de haringstand in de zuidelijke Noordzee opge
bouwd is uit tenminste drie eenheden, die zichzelf in stand moe
ten houden zonder aanvulling door haring van buitenaf, is van 
zeer veel betekenis wanneer w i j ons gaan afvragen hoeveel haring 
er eigenlijk in de zuidelijke Noordzee gevangen kan worden zon
der dat overbevissing zal optreden. 

Overbevissing is de toestand waarbij de afneming van de v i s 
stand door v i s se r i j en natuurlijke oorzaken tezamen groter is dan 
de aanv/as door eiproduktie en groei. B i j een juiste bevissing mag 
dus uitsluitend de aanwas worden weggevist, d. w. z. de rente van 
het kapitaal. Vangen we meer weg, dan betekent di t , dat we op 
het kapitaal gaan interen; de visstand wordt kleiner en dus ook de 
aanwas minder. Trachten we dan toch de totale vangsten op 
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peil te houden, dan gaat de produlctiekracht van de visstand snel 
bergafwaarts. Belangrijk is, dat de vergeli jking met een kapitaal 
hier niet geheel opgaat. T e r w i j l n l . b i j een kapitaal de rente 
steeds groter wordt als het kapitaal groeit is dat b i j een visstand 
niet het geval. Wordt de visstand te groot, dan daalt de produk
tiekracht, O. a. doordat de natuurlijke sterfte toe- en de gr oei-
snelheid afneemt. Er is dus een bepaalde middelmatige waarde 
voor de sterkte van de visstand, waarbij permanent de produktie
kracht zo groot mogelijk i s . Wanneer die optimale waarde nog 
niet is bereikt en dus cle visstand eigenlijk te groot is , kan men 
van onderbevissing spreken. Is die waarde overschreden, dan is 
er van overbevissing sprake. Overbevissing is er door geken
merkt, dat een toeneming van de bevissingsintensiteit geen s t i j 
ging van de vangsten meer oplevert. Voorts - zien we (maar dat 
z i j n alleen geen afdoende cr i te r ia , want ze treden b i j elke verho
ging van de bevissingsintensiteit op) een afneming van de grotere 
en een toeneming van de kleinere exemplaren in de vangsten en 
een daling van de vangsten per t i j d s - of bedrijfseenheid. 

Nu z i jn er de laatste jaren veel klachten van onze haringvis
sers over een sterk teruglopen van de vangsten in de zuidelijke 
Noordzee in herfst en winter. 

Het kan z i jn , dat er inderdaad sprake is van overbevissing. 
De bevissingsintensiteit is sinds de tweede wereldoorlog gestaag 
toegenomen, vooral door de uitbreiding van de haringtrawlvisse
r i j . Bovendien heeft zich in de Duitse Bocht een v isser i j op jonge 
haring ontwikkeld. Vergel i jk t men het percentage waarmee elk 
der jaar klassen in de laatste 5 jaar van jaar tot jaar terugloopt, 
dan b l i j k t dit groter te z i jn dan in vroegere perioden. De totale 
sterfte is dus gestegen. Vooral sinds 1950 is zeer opvallend, dat 
de oudere leeftijdsgroepen in de vangsten sterk in de minderheid 
z i jn geraakt t e r w i j l de dr ie jar ige haring belangrijker is gewor
den. Di t alles hoeft echter nog niet op overbevissing te wijzen, 
maar zou ook veroorzaalct kunnen z i jn door natuurlijke fluctuaties 
in de jaaarklassesterkte. 

Welk van deze alternatieven hier de juiste oorzaak geeft, kan 
pas met meer zekerheid worden gezegd, wanneer de veranderin
gen in de visstand nog enkele jaren langer z i jn vervolgd. 

Uit onderzoek van Engelse, Schotse, Nederlandse en Duitse 
visserijbiologen is echter bovendien gebleken, dat niet alleen de 
dr ie jar ige haring in de vangsten toeneemt, maar bovendien het 
deel van de driejar ige haring, dat vroeger niet gevangen werd, 
nu wel in de netten komt. Gushing en Burd (1956) konden n l . door 
onderzoek van het frequentiebeeld van de 1 j-waarde aantonen, 
dat, t e r w i j l in vroeger jaren alleen dr ie jar ige haringen gevangen 
werden, die in hun eerste jaar snel waren gegroeid, de laatste 5 
jaren ook de langzame groeiers volledig in de monsters vertegen
woordigd waren. T e r w i j l vroeger slechts ongeveer 35% van de 
dr ie jar ige haringen r i j p werd en aan de trek naar de paaigronden 
deelnam, b l i j k t dit de laatste jaren ongeveer 100% te z i jn . Voorts 
is de gemiddelde lengte van de dr ie jar ige, maar ook van de oude
re haring aanzienlijk gestegen. Men mag in het algemeen zeg
gen, dat de groeisnelheid van alle haringen in de Noordzee de 
laatste jaren is toegenomen. Een dergelijke st i jging van de groei-
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snelheid zou op twee wijzen kunnen worden verklaard: 1. door een 
verandering in het mil ieu, b i j v . een toeneming van de hoeveelheid 
voedsel, die totaal aanwezig is , of een toeneming van de tempe
ratuur; 2. door een toeneming van de bevissing, die een uitdun
ning van de visstand en dus een toeneming van de hoeveelheid 
voedsel, die per individu beschikbaar is , zou kunnen bewerken. 

Inderdaad is in het laatste decennium een duidelijke stijging 
van de gemiddelde temperatuur van het zeewater waargenomen en 
bovendien is één van de voornaamste prooidieren van de haring, 
de kreeftachtige planletont Calanus, aanmerkelijk t a l r i jke r gewor
den. Dai de bevissingsintensiteit is toegenomen hebben w i j reeds 
geconstateerd. Het is dus heel goed mogelijk, dat beide factoren 
teza.men tot de st i jging van de groeisnelheid geleid hebben. 

Het is voor de v i sse r i j een goed ding, dat de groeisnelheid is 
gestegen. De produlrtiekracht van de visstand is erdoor verhoogd 
en dus zou men (als tenminste de dichtheid niet tegel i jker t i jd te 
erg is afgenomen) een hogere opbrengst Icunnen oogsten. Zeer be
denkelijk is echter, dat door de achteruitgang van de oudere 
jaarklassen de v i sse r i j op één, of hoogstens twee jaarklassen is 
komen te berusten. Val t zo' n jaarklasse slecht uit , dan wordt de 
v i sse r i j daardoor zwaar getroffen. W i j dienen os daarom wel af 
te vragen hoe deze teruggang van de oudere jaarklassen moet 
worden verklaard. Theoretisch kunnen w i j ook hier weer twee 
oorzaken zien: 1. een sterk toegenomen bevissingsintensiteit, 
waardoor immers elke jaar klasse sneller afneemt dan vroeger; 
2. een wegtrekken van de oudere haring, b i jv . tengevolge van de 
veranderde hydrografische omstandigheden, zoals de genoemde 
temper atuursverhoging. 

De Schotse (Parr ish en Craig, 1956) en Duitse onderzoekers 
(Kraf f t , Schubert en Sahrhage, 1955) z i jn geneigd het laatste ver
schijnsel als verklar ing aan te voeren; z i j vinden n l . in de noor
deli jke Noordzee wel een toeneming van de driejarigen in de 
vangst, maar geen afneming van de oudere groepen (soms zelfs 
een relatieve toeneming van de laatste), t e r w i j l z i j aanwijzingen 
menen te hebben, dat de oudere haring de neiging heeft naar die
per water, meer in de randgebieden van de Noordzee, te gaan. 
Z i j zouden dan ook geneigd z i jn te denken, dat haring, die enige 
keren in de zuidelijke Noordzee heeft gepaaid op oudere leef t i jd 
op meer noordelijk gelegen gronden gaat paaien. Het onderzoek 
van Z i j l s t r a pleit er echter sterk voor, dat dit laatste niet het ge
val i s . Ook de oudere haring komt op de eigen paaiplaats terug. 
Het dalen van de betekenis van de oudere leeftijdsgroepen in de 
vangsten in de Zuidelijke Noordzee kan dan dus niet worden ver
klaard door verhuizing naar de paaigronden in de noordelijke 
Noordzee aan te nemen. Ons b l i j f t dan niets anders over dan deze 
teruggang aan de sterke bevissing toe te schrijven. 

Het is moei l i jk nu reeds te zeggen of deze bevissing te sterk 
i s , of h i j n l . werkel i jk al tot een teruggang van de produktie heeft 
geleid. Wel kan men op z i jn minst zeggen, dat de toestand zeer 
gevaarli jk i s , dat de kans zeer groot is dat men zich dicht b i j het 
overbevissingspunt bevindt en vooral, dat een ongunstige f luctua
tie in de hoeveelheid dr ie jar ige haring tot een catastrofe kan l e i 
den. 
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Voor de bodemviSj die zich, na overbevissing in de jaren 
1935-1940, tijdens de tweede weeeldoorlog geheel had hersteld, is 
de toestand van overbevissing al weer verscheidene jaren geleden 
ingetreden. Voor de haring in de zuidelijke Noordzee, die nooit 
overbevist is geweest, is deze toestand dreigende. Het wordt t i j d , 
dat men gaat inzien, dat, evenals in de landbouw en in de bos
bouw, ook in de v i s se r i j beheer nodig is . Aan het beheer van een 
v i s se r i j moeten in de eerste plaats de biologische wetten ten 
grondslag liggen. De visserijbiologen weten van deze wetten 
uiteraard lang niet alles, maar ik meen hier toch te hebben laten 
zien, dat ze reeds voldoende weten om waardevolle r icht l i jnen te 
kunnen aangeven. Bovendien is de voortgang die het onderzoek de 
laatste decennia heeft gemaakt opvallend en hoopgevend. 

Literatuur 

Baggerman, B. - An experimental study of the t iming of breeding 
and migration in the three-spined stickleback. 
Arch . Née r l . Zool. 7, 1957. 

Buchanan-Wollaston, H . J . - Some modern statistical methods; 
their application to the solution of herring race 
problems. Journal du Conseil, 8, 1933. 

BUckmann, A. en Hempel, G. - Some results of German invest i
gations on herring larvae. Int. Council Expl. Sea, 
Spec. Sc. Meeting, 1956. 

Gushing, D . H . and Burd, A. C. - On the herring of the southern 
North Sea. Int. Council Expl. Sea, Spec. Herr ing 
Meeting, 1956. 

Heincke, F. - Naturgeschichte des Herings I . Abh. deutsch. See-
f isch. Ver ein 2, 1898. 

Hempel, G. - Die Temperaturabhangigkeit der Myomerenzahl 
beim Hering (Cl. harengus L.) Naturw. , 40, 1953. 

Hodgson, W. C. - The natural history of the herr ing of the South
ern North Sea. Buckland Lectures, London, 1934 
- The present state of knowledge concerning the 
origin and distr ibution of herr ing populations in 
Western European waters (The Southern Bight). 
Rapp. & Proc. V e r b . , 100, 2, 1936. 

Höglund, H. - Swedish herr ing tagging experiments 1949-1953. 
Rapp. & Proc. V e r b . , 140, 1955. 

K r e f f t , G . , Schubert, K. und Sahrhage, D. - Der augenblickliche 
Stand der Erforschung des Nordseeherings mi t be-
sonderem Hinblick auf die Frage seiner Uberfisch-
ung. Arch . f. Fischereiwiss. , 6, 1955. 

Parr ish , B . B . & Craig, R . E . - Recent changes in the North Sea 
Herr ing Fisheries. Int. Council Expl. Sea, Spec. 
Herring Meeting, 1956. 

Postuma, K . H . - On the distinction of herring races in the 
autumn- and winter-spawning herr ing of the North 
Sea and English Channel by means of the otoliths 
and an application of this method in tracing the of f 
spring of the races along the continental coast of 
the North Sea. 

63 



Runns t röm, S. - A review of the Norwegian herring investiga
tions in recentyears. Journal du Conseil, 12, 1937. 

Tftning, A . V . - Experimental study of mer istic characters in 
fishes. B i o l . Rev., 27, 1952. 

Wielinga, D . T . - Dissertatie Groningen, in bewerldng. 
Z i j l s t r a , J.J. - On the spawning communities of the herring in the 

Southern North Sea and the English Channel (Pre
l iminary results). Int . Council Expl. Sea, Spec. 
Sc. Meeting, 1956. 

64 



D E G E L U I D S B A R R I È R E 

door 

Prof. D r . C. Zwikker 

1. Inleiding, getal van Mach 

In de luchtvaart streeft men naar steeds grotere snelheden 
en speciaal voor mi l i t a i r e vliegtuigen is snelheid de allereerste 
eis, waarvoor men een grote brandstof consumptie over heeft. U 
zult uit de krantenberichten hebben afgeleid, dat het opvoeren van 
het snelheidsrecord betrekkeli jk langzaam gaat en dat men steeds 
weer op technische grenzen stuit. Een aantal van deze moei l i jk 
heden worden manifest, als de snelheid van het vliegtuig die van 
het geluid benadert of wanneer men de geluidssnelheid w i l over¬
schrijden. Men spreekt dan ook van de g e l u i d s b a r r i è r e . 

Men is gewoon, de snelheid v van het vliegtuig te vergelijken 
met die van het geluid c en men heeft ingevoerd het kengetal van 
Mach: M = v/c en men spreekt van ,.vliegen met een Machgetal 
0,7», of nog korter : „hij vliegt Mach 0,7». De moeilijkheden t r e 
den dus op als men komt in de buurt van Mach 1. In getallen u i t 
gedrukt is de geluidssnelheid c b i j kamertemperatuur 343 m/sec. 
of 1235 km/h . Daar burgervliegtuigen, door schroeven voortbe
wogen, vliegen met snelheden van 500 k m / h of minder, is hun 
Machgetal dus niet meer dan 0,4. Het record van met schroeven 
voortbewogen vliegtuigen l igt b i j Mach 0,6, althans voor de h o r i 
zontale vlucht. Voor sneller vliegen heeft men straalmotoren 
nodig of men kan de geluidssnelheid bereiken door het uitvoeren 
van een duikvlucht. 

Het is interessant, enige andere snelheden met de geluids
snelheid te vergeli jken. Zo is men gewend te zeggen, dat de mo
leculen van een gas met duizelingwekkende snelheid heen en weer 
vliegen. Deze thermische snelheid is echter grosso modo gel i jk 
aan de geluidssnelheid * ) . Men kan dit begrijpen door zich een 
ééndimensionaal geval voor te stellen van moleculen op een r i j t j e , 
die met hun thermische snelheid heen en weer vliegen van botsing 
tot botsing. Een signaal zou langs deze r i j niet sneller kunnen 
worden voortgeleid dan met deze thermische snelheid. Evenals 
dat het geval is voor de thermische snelheid, is de geluidssnel
heid evenredig met \ff (T =-absolute temperatuur). 

*) Exact geldt voor een ideaal gas, dat'het kwadraat van de effectieve snelheid der moleculen 
gelijk is aan 3 p/p (p = druk, p = dichüieid); het kwadraat van de geluidssnelheid is Kp/p; 
K = Cp/cv (= 1,4 voor tweeatomige gassen, zoals lucht). 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" 
te 's..Gravenhage op 25 januari 1957. 
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Een vliegtuig, dat met Mach 1 rond de wereld vliegt op onze 
breedte houdt juist de zon b i j ; aan de equator is daarvoor nodig 
een snelheid Mach 1,5, De maan beschr i j f t z i j n baan om de aarde 
met een machgetal van slechts 3 en er z i j n al bemande vliegtuigen 
geweest, die deze snelheid hebben benaderd. Geleide project ie
len, bijvoorbeeld de duits e V 2 uit de laatste wereldoorlog, heb
ben al aanzienlijk hogere snelheden bereikt. 

Nog twee snelheden interesseren ons in di t verband. De eer
ste is die snelheid, die nodig is voor het opweklcen van een cen
tr i fugale kracht (bij horizontale vlucht omhoog gericht), die juist 
de zwaartekracht opheft. Uit de formule V ^ / R == g (g = versnelling 
door de zwaartekracht, R - aardstraal) volgt hiervoor een snel
heid van 8 km/sec ofwel Mach 2 4 . Di t is de snelheid, die men 
aan een project ie l moet eeven als h i j als kunstsatelliet om de 
aarde zal vliegen. De snelheid, nodig om de wereldruimte in te 
vliegen, is nog eens \ /2 keer zo groot. Voor een reis naar de maan 
moeten w i j dus de atmosfeer verlaten met een snelheid van Mach 
3 2 om met een snelheid 3 c in de maansbaan te arr iveren. 

2 . De overgang van supersone in subsone stroming en omgekeerd 

Een supersone luchtstroom gaat onder omstandigheden op 
een bepaalde plaats discontinu over in een subsone onder d ru i l 
en dichtheidsverhoging. Dichtheid en snelheid gedragen zich zo, 
dat voor en na het discontinuiteitsvlak hun prodiüd constant i s , 
want dit produkt stelt het massadebiet (doorgegane hoeveelheid 
massa per seconde) voor, dat voor en na de sprong hetzelfde 
moet z i jn , Zo'n discont inuï te i t in de stroom noemt men een ver -
dichtingsstoot of een schokfront. Het schijnt onmogelijk te z i j n , 
een supersone stroom op een andere wijze subsoon te maken dan 
door middel van een schokfront. 

Achter het schokfront treedt een hoge temperatuur op, want 
w i j moeten ons voorstellen, dat de paral lel gerichte snelheden 
der invallende moleculen voorbi j de schok grotendeels z i j n omge
zet i n ongeordende thermische beweging. Voor een Machgetal van 
5 , bijvoorbeeld, is de gerichte snelheid in het aankomende gas 
ongeveer 3 , 3 keer de thermische * ) , Wordt deze omgezet in ther
mische snelheid dan wordt die ongeveer 3 , 5 keer zo groot als 
normaal * * ) ; het kwadraat is 1 2 keer zo groot, dus de absolute 
temperatuur is 1 2 keer de normale, dus 1 2 x 3 0 0 = 3 6 0 0 O K , Wi 
zien hieruit met welke hoge temperaturen de schokgolven gepaard 
gaan. 

Nu geldt de eigenschap, dat de snelheden voor en na de 
schokgolf een constant produlit hebben en wel, afgezien van een 
onbetekenende factor, dicht b i j de eenheid, geli jk is aan c^. Als 
de inkomende stroom slechts weinig supersoon is , is het verschi l 
voor en achter de schok gering, de schok wordt zwakker. 

Het omgekeerde proces kan niet met een schok verlopen. W i j 
kunnen op grond van de tweede hoofdwet dé r thermodynamica niet 

* namelijk 5 xiSZa_= 5 xVl~473 = 3,3. 
** namelijk V3732 + l2 =3,5. 
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Figuur 1 
Opwelde en van een supersone stroming 
in een Lavalkeel met daarop volgende 
verdichtingsstoot. De plaats van deze 

laatste hangt af van de tegendruk. 

zo maar wa^rmtebewe-
ging omzetten in geor
dende beweging. Er is 
een kunstgreep nodig. 
Om subsoon bewegende 
lucht te versnellen tot 
aan een supersone snel
heid gebruiken w i j een 
kanaal met een nauwste 
plek, een zgn. Lavalkeel 
(Zweeds: Lavaldüse) . 
Zie f i g . 1. Tot aan de 
keel wordt de lucht ver
sneld wegens de afne
mende doorsnede, er 
voorbij wordt h i j weer 
versneld althans b i i 
voldoende drukverschil) 
doordat h i j expandeert 
b i j lage tegendrulc. Op 
de plaats van de keel is 
de snelheid juist sonisch, 
zoals theoretisch is te 

bewijzen. Globaal gezegd, is de aanvankelijk ongeordende bewe
ging van de moleculen in de keel voor de helft gericht gevonden; 
voorbi j de keel in het divergerende gedeelte van de düse , is het 
mechanisme van de onderlinge botsingen zodanig, dat steeds 
meer van de ongeordende beweging omgezet wordt i n gerichte. De 
eindsnelheid is dus ongeveer 2c * ) . 

Toch hebben w i j nu een supersone stroming gemaakt met 
Machgetal, groter dan 2, want door de gel i jkr icht ing heeft het 
gas nauwelijks meer thermische beweging overgehouden, die ge-
superponeerd zou z i jn op de gerichte beweging en het gas is als 
zeer koud te beschouwen. Inderdaad condenseert de lucht als w i j 
de keel nauw genoeg kiezen. Omdat ĉ  evenredig is aan T, is de 
geluidssnelheid i n het gas voorbij de keel veel kleiner en dus 
wordt de stroming automatisch sterker supersoon. Als deze s t ro

ming b i j een daaropvolgende 
schokgolf weer subsoon wordt, 
gaat de gerichte beweging der 
moleculen weer over i n een 
ongeordende thermische en 
neemt het gas weer een hoge
re temperatuur aan. 

Figuur 2 F ig . l a laat het drukver-
Stippell i jn: meetkundige plaats loop langs de as van de Laval-
van punten metsonische snelheid. dUse zien voor verschillende 
Vert icale l i j n : verdichtingsstoot. tegendrukken. De drukspan-
Gearceerd: losgeraakte wervels ning zoekt automatisch de 

(zog). juiste plaats op. 

*) Exacte berekeningen geven voor de eindsnelheid de waarde 2, 24c. 
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In f i g . 2 is weergegeven liet stroombeeld rondom de vleugel 
van een vliegtuigmodel, aangeblazen in een windtunnel. De 
stroomlijnen vormen Lavaldüsen met de kelen op de plaats van de 
st ippell i jn, ergens erachter komt de schokgolf en in het gebied 
tussen de st ippel l i jn en de schokgolf is de stroming supersoon, 
ook al is h i j nog subsoon vóór en achter het vliegtuig. Het snel-
heidsgebied, waarbij de stroming plaatselijk supersoon wordt b i j 
een zwaartepuntssnelheid die nog subsoon is , heet het transsone 
gebied. Het is in dit transsone gebied, dat de moeilijkheden^ be
kend als de g e l u i d s b a r r i è r e , zich afspelen. 

B i j de werkeli jke vlucht staat de lucht s t i l en beweegt zich 
het vliegtuig. Wegens de relatieve betekenis van het begrip snel
heid verandert dit niets aan de zaak. Het schokfront wordt met 
het vliegtuig meegenomen. Men zou verwachten, dat de discon
tinuïtei t zich met de geluidssnelheid c zou voortplanten. Hi j 
wordt echter weer teruggedrukt door de lucht, die over de vleugel 
naar achteren s t r i j k t en wel zodanig, dat de resulterende snelheid 
van het schokfront juist weer v wordt, zodat het f ront ten opzichte 
van het vliegtuig s t i l staat. 

3. Weerstandsdrempel en bestuurbaarheid 

Het is nu deze zich op de vleugel vormende verdichtingsstoot, 
die belangrijke gevolgen heeft voor de vlieger. Omdat de verdich
tingsstoot zich plotseling instelt als de zwaartepuntssnelheid van 
het vliegtuig een bepaalde grens overschrijdt, komen de voelbare 
effecten ook onverwacht. 

Aan het oppervlak van de vleugel wordt een dun laagje lucht 
meegesleurd, de z.g. grenslaag; in deze grenslaag l igt het gehele 
snelheidsverloop besloten. T e r w i j l nu buiten deze grenslaag de 
terug-vloeiende lucht de schokgolf op z i jn plaats houdt, is dit niet 
het geval onmiddellijk aan het oppervlak; de schokgolf haalt hier 
in en er is een stroming naar voren. Deze geeft aanleiding tot 
wervelingen, die de grenslaag verstoren en een turbulente laag 
veroorzalcen, die in dikte naar achteren aangroeit. 

Stromingsweerstand wordt, afgezien van een kleine bijdrage 
tengevolge van de viscositeit van de lucht, i n hoofdzaak veroor-
zaalrt door het wervelende zog en het plotseling optreden van de 
verdichtingsstoot verraadt zich door een plotselinge toename van 
de weerstand, die in het Engels als shock stall bekend staat. 

Het zal duideli jk z i jn , dat de kr i t ieke snelheid des te eerder 
zal worden bereikt, naarmate de vleugel dikker is en één van de 
middelen om het effect te verschuiven naar hogere snelheden, is 
een verdunning van de vleugelconstructie. Men zal h ierb i j echter 
beperkt z i j n door sterkteoverwegingen. Een ander middel is om 
de vleugel in pijlstand te zetten en wel omdat alleen de component 
van de snelheid loodrecht op de voorkant van de vleugel maatge
vend is . B i j een pijlstand van 45° zou zo de shock stal l uitgesteld 
worden tot een \/2 keer zo hoge snelheid. 

Er z i j n dus middelen om het gebrek te verschuiven. Belang
r i j k e r is nog, dat men door een combinatie van constructieve 
maatregelen erin geslaagd is , de schokgolf op de verschillende 
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onderdelen van het vliegtuig op verschillende momenten te doen 
optreden door variat ie van de dilcte langs de vleugelspanning of 
door variatie van de pijlhoek (bi jv . „ c r e s c e n t wing»). Zodoende 
is de momentele weerstand beperkt gehouden en ook al b l i j f t in 
het transsone gebied de weerstand hoog, de moderne straalmoto
ren z i jn er in geslaagd in horizontale vlucht de w e e r s t a n d s b a r r i è 
re te overwinnen. 

Naarmate de zwaartepuntssnelheid van het vliegtuig groter 
wordt, schuift de schokgolf naar voren om eindelijk voor de neus 
van het vliegtuig als een boeggolf op te treden. Vanaf dat ogenblik 
is er voor zogvorming geen gevaar meer en nadert de weerstand 
weer tot een normale waarde. 

Een ander gevolg van de zogvorming is nu nog te vermelden 
en di t betreft de r icht ing, waarin de langsstromende lucht het 
vliegtuig verlaat. In normale gevallen verlaat de lucht de vleugel 
langs de scherpe achterkant in neerwaartse r icht ing. Deze neer
stroom bezorgt als reactie de opwaartse kracht op het vliegtuig, 
de „ l i f t " . De schokgolf verstoort deze neerstroming aanzienlijk 
en verlaagt de l i f t . De piloot merkt dan ook op een bepaald mo
ment, dat een van z i j n vleugels valt (wing drop). Vanaf dat mo
ment wordt de besturing zeer moei l i jk . Het verl ies in l i f t te cor
r igeren met vergrote invalshoek helpt niet a l t i j d , omdat de gro
tere invalshoek equivalent is met dilckere vleugel en het valeffect 
zelfs bevordert. Ook de besturingselementen van de staart w i j z i 
gen hun invloed op de stabili teit van het vliegtuig door de veran
derde neerstroming. Een en ander maalrt bet vliegtuig dermate 
wispelturig, dat vliegen op lage hoogte met transsone snelheden 
zeer gevaarli jk moet worden geacht. 

P r a k t i s c h e g e v o l g e n 
Toen in het verleden de motoren nog niet sterk genoeg waren 

om transsone snelheden te bereiken, was de jager sneller dan het 
bombardementsvliegtuig wegens de gunstiger verhouding van 
paardekrachten en massa. Naarmate men echter doordrong in het 
ranssone gebied had versterking van de motor steeds minder 

invloed op de snelheid. Men stond als voor een muur. De bombar
dementsvliegtuigen werden praktisch even snel als de jagers en 
de taktiek van de luchtoorlog moest grondig herzien worden. O. a. 
zocht men de verdediging te versterken door de ontwikkeling van 
geleide projectielen van supersone snelheden. 

Nu de motoren zo in vermogen z i jn vooruitgegaan, is het 
voor een jager weer mogelijk sneller dan de bombardeur te wor
den. Di t l i j k t een voordeel voor de verdediging, maar w i j moeten 
wel bedenken, dat de supersone jager tijdens vaartvermindering 
weer in het transsone gebied komt met alle moeilijkheden van 
dien. 

Het snelheidsrecord is nooit boven de geluidssnelheid geko
men, zolang de Fédéra t ion Aéronaut ique Internationale de eis 
handhaafde, dat de hoogte onder 150 m moest bl i jven, ofschoon 
men met 1215 km/h de geluidssnelheid (1235 km/h) toch wel zeer 
dicht heeft benaderd. B i j pogingen di t record te verbeteren, z i j n 
dodelijke ongelukken voorgekomen. De F. A . L heeft nu de hoogte-
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eis laten vallen en de maximum hoogte op 1200 m gesteld. Prompt 
is de g e l u i d s b a r r i è r e overschreden en is men met een rule geko
men op Mach 1,50 om daarna geleidelijk naar hogere waarden op 
te schuiven. W i j beleven nu weer een zeer normaal verlopende 
s t r i j d van de motorkracht tegen de weerstandskracht, welke laat
ste kwadratisch met de snelheid aangroeit. 

Toch z i jn voor langere afstanden de records nog onder de 
geluidssnelheid en wel voor 100 km afstand nog steeds 1172 k m / h 
= Mach 0,95. 

Di t neemt niet weg, dat al diverse keren bemande vliegtuigen 
gevlogen hebben met snelheden Ma 2,5 a Ma 3,0, maar dan op 
grote hoogte. Zo werd de Bel l X I door een bommenwerper mee 
naar boven genomen, daar losgelaten om vervolgens op eigen 
kracht gedurende korte t i j d (4 minuten) een snelheid van Ma 2,5 
(3000 km/h) te bereiken. Als motoren gebruikt men daarbij r a 
ketten. Het brandstofverbruik daarvan is zo groot, dat dit v l ieg
tuigje niet vanaf de grond tot die hoogte op eigen kracht zou heb
ben kunnen komen. 

4. De warmtebarrière 

W i j mogen wel annnemen, dat de g e l u i d s b a r r i è r e in principe 
genomen is en met het naderen tot snelheden Mach 2 naderen w i j 
nu de w a r m t e b a r r i è r e . Daarbi j is de warmteproduktie tengevolge 
van de snelle vaart door de lucht zo groot, dat de temperatuur in 
de vliegtuigen te hoog oploopt. Niet alleen de piloot of passagiers 
kr i jgen het te warm, maar ook het vliegtuig zelf. Een van de eer
ste onderdelen, die uitvallen, is bijvoorbeeld de plexiglazen voor
ru i t . Men moet deze dan maar van glas maken. Maar b i j Ma 3 
wordt ook glas te week en men tracht nu ruiten te maken van 
kwarts of saff ier , voor iemand, die iets van materialen afweet, 
een fantastisch probleem. 

Inmiddels geeft ook aluminium, het normale bouwmateriaal 
voor de luchtvaart, het op. De vliegtuigromp wordt te zacht, 
k r i j g t plooien. Hiermee is de aë rodynamische vormgeving bedor
ven. Men gaat node over tot het zoveel zwaardere i j ze r en werkt 
koortsachtig aan de ontwikkeling van titaan, iets zwaarder dan 
aluminium, maar beter temperatuurbestendig, echter uitermate 
lastig in de bewerking. 

Deze warmteproblemen z i jn al lange t i j d acuut voor de con
structeurs van geleide projectielen. Deze worden met snelheden 
van Mach 4 en meer afgeschoten en zouden niet te besturen z i jn , 
als z i j in de dichte onderste luchtlagen bleven. De kunst is om ze 
zo snel mogelijk naar boven te brengen in de i i l e stratosfeer (bo
ven 10 km) of in de ionosfeer (boven 50 km). Weliswaar vindt 
ti jdens de tocht door de onderste luchtlagen een enorme warmte¬
ontwikkeling plaats, doch dit is slechts t i j de l i j k en de warmte kan 
door een geschikte constructie zo lang van de essen t i ë le con
structie-onderdelen weggehouden worden, tot de luchtkrachten 
klein z i jn geworden. 

De prestaties van geleide projectielen worden om strategi
sche redenen geheim gehouden. Z i j treden echter in het l icht van 
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de publiciteit in verband met het geofysische jaar 1958. Zowel de 
Amerikanen als de Russen hebben aangekondigd, kunstmatige sa
tellieten af te zullen schieten. Zoals boven uiteengezet zullen deze 
een snelheid van Ma 24 moeten bereiken. Wi j zien met grote be
langstelling de resultaten van deze pogingen tegemoet, zekerheid 
van slagen hebben w i j vandaag nog al lerminst . 

5. Demonstraties met hydraulisch analogon 

Tijdens de voordracht werd het opwelde en van supersone 
stroming en het terugvallen tot subsone gedemonstreerd met het 
hydraulisch analogon. Water stroomt in een dunne laag door een 

gootje. Di t kan op twee manieren, subsoon 
en supersoon, afhankelijk daarvan of de snel
heid kleiner of groter is dan de voortplan-
tingssnelheid van de oppervlakte-golven. Men 
spreekt in de hydraulica van „ s t r o m e n " en 
„sch ie ten" . Dat er twee mogelijkheden voor 
de stroming z i jn b i j een gegeven debiet b l i j k t 
ui t f l g . 3. 

De stroming moet voldoen aan de conti-
nuiteitswet, die vergt, dat door elke door
snede dezelfde hoeveelheid water gaat, in 
formule: v. h = Constant, waarbij h de water
hoogte voorstelt. In de tweede plaats moet 
voldaan worden aan de energiewet, die (voor 
de massa-eenheid opgesteld) luidt: 

I v^ + g h = Constant, 

waarbij g = versnelling van de zwaartekracht. 
Zoals de figuur toont, z i j n er twee oplossin
gen van dit paar vergelijkingen. Of de s t ro
ming subsoon of supersoon i s , werd gecon

stateerd door een storing aan te brengen en te zien of deze zich 
tegen de stroom in kan voortplanten, ja of neen. Het hoogteverval 
in de Lavalkeel werd gedemonstreerd, alsmede het terugkomen 
van de hoogte b i j een daarop volgende schok (watersprong). De 
tegendruk was in het model door hindernissen benedenstrooms in 
de weg te leggen, te regelen en daarmede was ook de plaats van 
de schok te verschuiven. 

De snelheid van oppervlaktegolven is betrekkeli jk gering, 
zodat zelfs een roeibootje supersoon vaart en aanleiding geeft tot 
een boeggolf. 

B i j het hydraulische analogon werken capil laire krachten 
(oppervlaktespanning) vereffenend, zodat de watersprong niet 
volkomen discontinu is , 'maar nog over enige afstand verdeeld i s . 
In het geval van een schokgolf in de lucht treedt deze vereffening 
niet op, daar is de schok volkomen scherp, dat w i l zeggen, h i j 
verloopt over een afstand, die van de orde is van de v r i j e weg-
1 engte der moleculen. 

V 

D e hoogtesprong b i j 
stroming van water 
in een goot. Links 
„sch ie ten" , rechts 
„ s t r o m e n " . Beide 
vormen voldoen 
zowel aan de con-
tinuitei tsvergeli j -
king v . h = C als 
aan de energiewet. 
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A R T E R I O G R A F I E D E R H E R S E N E N 

door 

Prof. D r . B .G. Ziedses des Plantes 

Het is een verantwoordelijke taak een voordracht over een 
geneeskundig onderwerp te houden voor een gezelschap waarvan 
niet alle leden zich dagelijks met de uitoefening van de genees
kunst bezighouden. Ziekte en dood beinvloeden ons gevoelsleven 
nu eenmaal in hoge mate, zodat het verstandelijke begrijpen niet 
a l t i jd voldoende is om misverstanden te voorkomen. Om die r e 
den zal hier de nadruk gelegd worden op de techniek, t e r w i j l de 
geneeskundige problemen slechts terloops aangeroerd zullen 
worden. 

Het z i j toegestaan de meer ingewikkelde arteriografische 
techniek in te leiden met een eenvoudige beschouwing over het 
ontstaan van het röntgenbeeld. 

B i j het röntgenonderzoek wordt een soort schaduwbeeld ge
vormd, omdat de rön tgens t ra l en door de verschillende stoffen 
waaruit het menselijk lichaam is opgebouwd in verschillende mate 
tegengehouden worden. Di t „schaduwbeeld" kan zichtbaar gemaakt 
worden met behulp van een fluorescerend scherm of door middel 
van een fotografische plaat of f i l m . 

De rön tgens t ra len worden het meest tegengehouden door het 
kalkhoudende skelet. Z i j worden het meest doorgelaten op plaat
sen waar zich lucht of andere gassen bevinden. Bi jna alle andere 
weefsels z i j n evenals de lichaamsvloeistoffen ongeveer in gelijke 
mate doorgankelijk voor de stralen. Een uitzondering vormt het 
vetweefsel, dat een weinig meer stralen doorlaat. 

Wat w i j op een gewone röntgenfoto zien is daarom in het a l 
gemeen het contrast tussen het skelet en de andere weefsels en 
verder het contrast tussen die andere weefsels en de lucht. 

Het duidelijkst kan dit gedemonstreerd worden aan de hand 
van een röntgenfoto van de borstkas. Hierop ziet men onder meer 
het contrast tussen de ribben en het spierweefsel. Het hart en de 
structuur van de longen worden zichtbaar door het contrast tus
sen die organen en de lucht die zich in de longen bevindt. 

Uit het bovenstaande wordt duidelijk, dat w i j op de gewone 
röntgenfoto van het hoofd niets van de schedelinhoud te zien k r i j 
gen. Hoogstens kan men uit een vervorming iets omtrent de i n 
houd afleiden. Alleen wanneer in bepaalde kleine organen of in 
ziekeli jke afwijkingen zoals gezwellen b i j uitzondering kalle wordt 
afgezet, zal men hiervan iets kunnen zien. 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 8 februari 1957. 
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In het algemeen zal men dus, om iets meer van de schedel-
inhoud te weten te komen, kunstmatige contrasten moeten be
werkstelligen. Men kan dit doen door een weinig lucht in de her -
senholten in te spuiten. Op deze manier kan men een beeld van de 
normaal in de hersenen voorkomende holten kr i jgen , t e r w i j l het 
ook mogelijk is de ruimten buiten de hersenen zichtbaar te ma
ken. Z i jn deze holten op de een of andere manier vervormd of 
verplaatst, b i jv . door een gezwel, dan kan men met behulp van 
de beschreven techniek het bestaan van een dergeli jk ruimtever-
n au wend proces aantonen. 

Het is echter ook mogelijk een vloeistof die de r ö n t g e n s t r a 
len méé r tegenhoudt in de bloedvaten te spuiten. Men k r i j g t dan 
een beeld van het bloedvaatstelsel door een röntgenfoto te maken, 
t e r w i j l de contrastvloeistof door de vaten circuleert . Het is van 
belang hiervoor een vloeistof te kiezen die weinig prikkelings¬
verschijnselen geeft. Men is erin geslaagd vloeistoffen samen te 
stellen, waarin een zo grote hoeveelheid jodium voorkomt, dat de 
rön tgens t r a l en voldoende tegengehouden worden, t e r w i j l toch geen 
prikkelingsverschijnselen optreden. Hiertoe is het jodium zo 
sterk aan andere bestanddelen gebonden, dat geen werking naar 
buiten kan optreden. 

Vroeger werden de bloedvaten vóór de inspuiting d ikwi j l s 
operatief vri jgelegd. Tegenwoordig maakt men b i j sommige on
derzoekingen O. a. b i j het onderzoek der hersenvaten meestal 
gebruik van een punctienaald, die zonder meer door de huid in het 
bloedvat wordt gebracht. T e r w i j l de contrastvloeistof door de 
bloedvaten circuleert , kan men achter elkaar verschillende foto's 
maken, zodat men eerst de slagaderen, dan de kleinere bloedva
ten en ten slotte de afvoerende aderen te zien k r i j g t . Het is mo
gel i jk de bloedvaten die de hersenen verzorgen afzonderl i jk te 
vullen. Men kan ook een afzonderlijke vull ing bewerkstelligen van 
de bloedvaten die het aangezicht, het schedeldak en de hersen
vliezen verzorgen. Ook kan men een afzonderlijk beeld van de 
bloedvaten in het achterhoofd kr i jgen . 

Wanneer de assistent die de contrastvloeistof moet inspuiten 
zich dicht b i j het hoofd van de pat iënt bevindt, wordt h i j door de 
verstrooide rön tgens t ra l en getroffen wanneer niet speciale maat
regelen genomen worden. Di t zou niet hinderen wanneer h i j het 
onderzoek slechts enkele malen te verrichten had. In een Neuro
logische Kliniek worden echter j aa r l i jks door dezelfde assistent 
honderden injecties verr icht . In zo'n geval zouden de rön tgen
stralen wel eens nadelige gevolgen voor hem kunnen hebben. 
Hiertegen worden vaak loodschermen gebruikt. W i j z i jn er toe 
overgegaan speciale half automatische injectieapparaten te con
strueren, die op afstand bediend kunnen worden. 

Met behulp van de angiografie kan men allereerst afwijkingen 
aan de hersenvaten zelf vaststellen. Het is b i jv . mogeli jk vaat-
afsluitingen te constateren. Verder kan men zalcvormige v e r w i j 
dingen en bloedvaatgezwellen aantonen. Een zeer belangrijk ge
bied vormt het arteriografische onderzoek b i j hersengezwellen. 
Niet alleen is het mogelijk om met deze methode de ligging, de 
vorm en de grootte van het hersengezwel te bepalen, doch men 
kan soms ook vaststellen wat de aard van het gezwel is . Hierui t 
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Figuur 1 
Scliematische afbeelding 
van het arteriogram b i j 
een hersengezwel. Met 
p i j l t j e s is de plaats aan
gegeven, waar men een 
groot aantal bloedvaten 
in het gezwel ziet. Hier 
door is de plaats en de 
grootte van het gezwel 
uit de röntgenfoto af te 

lezen. 

kunnen weer belangrijke gevolgtrelddn-
genvoor de behandeling getrolikenwor
den. Men kan ook andere ru i mt ever-
nauwende processen, zoals hersen-
abcessen en bloedingen constateren 
(f ig . 1). 

De uitkomsten van het onderzoek 
kunnen soms met bepaalde hulpmidde
len veel duideli jker gemaakt worden. 
Een belangrijk hulpmiddel is de ste-
reoscopie. Daarbij worden 2 rön tgen
foto's uit enigszins verschillende r i c h 
tingen gemaakt. Later worden deze f o 
to's in een toestel zó bekeken, dat de 
ene foto met het l inker oog en de ande
re met het rechter oog wordt gezien. 
De twee ogen zien dan het afgebeelde 
voorwerp uit enigszins verschillende 
richtingen en het gevolg hiervan is , dat 
men een ru imte l i jke indruk k r i j g t . 

Een ander hulpmiddel om het beeld 
veel duidelijker te maken is de zoge
naamde subtr ac t i em ethod e. Hoe men 
daarbij te werk gaat kan het gemakke
l i j k s t aan de hand van een eenvoudig 
voorbeeld duideli jk gemaakt worden. 

Men kan eerst een röntgenfoto van een aantal metalen c i j f e r s 
maken ( f ig . 2a). Wanneer men daarna een c i j f e r , b i jv . het c i j f e r 
2 aan de andere toevoegt en men maakt vervolgens een tweede 
röntgenfoto ( f ig . 2b), dan zullen de twee röntgenfoto ' s aüeen 
daarin van elkaar verschillen, dat op de ene foto het c i j fe r 2 wèl 
voorkomt en op de andere niet. Wanneer men van de eerste rön t 
genfoto een diapositieve afdruk maakt en men legt dit diapositief 
op deze eerste foto, dan zullen natuurl i jk alle c i j f e r s verdwijnen. 
Legt men het diapositief echter op de tweede foto dan zal men a l 
leen het c i j f e r 2 zien. Men heeft dus het verschi l tussen de twee 
foto's zichtbaar gemaakt. Men zou kunnen zeggen dat men de f o 
to's van elkaar heeft afgetrokken, of wel, dat men een subtractie 
heeft ver r icht . 

Men kan nu hetzelfde doen b i j het onderzoek van een pat iënt . 
Men maakt dan eerst een röntgenfoto van de schedel zonder dat 
contrastvloeistof is ingespoten ( f ig . 3a). Daarna wordt een tweede 
foto gemaakt t e r w i j l contrastvloeistof circuleert ( f ig . 3b). De 
twee röntgenfoto ' s zullen dan a ü e e n d a l r i n verschillen, dat op de 
eerste foto géén contrastvloeistof is te zien, t e r w i j l deze op de 
tweede foto wèl zichtbaar i s . Op deze laatste foto is wel te zien, 
dat zich in het midden, 'achter onder de oogkassen abnormale met 
contrastvloeistof gevulde ruimten bevinden. Hoe de verbindingen 
met de omgeving z i jn is niet te zien. Men maakt nu van de eerste 
foto een diapositief ( f lg . 3c). Wanneer men dit diapositief op de 
tweede foto legt, ve rk r i jg t men een beeld waarop de bloedvaten 
veel duidelijker zichtbaar z i j n ( f ig . 3d). De stroomrichtingen in 
de aanvoerende en afvoerende bloedvaten z i jn met p i j l t j e s aange-
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a 
Röntgenfoto van metalen 

c i j f e r s . 

b 
Röntgenfoto die gemaakt is na 

toevoeging van het c i j f e r 2. 

c 
Diapositief van de eerste 

röntgenfoto a. 

d 
Resultaat wanneer men het 
diapositief c op de tweede 
röntgenfoto b legt. Men 
k r i j g t een afzonderl i jk 
beeld van het verschi l tus
sen de eerste en de tweede 

röntgenfoto. 

Figuur 2 
Het principe der subtractie. 



Gewone röntgenfoto 
van de schedel. 

Angiogram. 

Diapositief van a. 
d 

Resultaat wanneer b 
bedekt wordt met c. 

Figuur 3 
Toepassing van de subtractie b i j de angiografie. 



geven. Het betrof hier een geval waarin een abnormale verbinding 
tussen slagaderen en aderen was ontstaan. 

Natuurl i jk is het noodzalielijk dat het hoofd van de pat iënt 
zich b i j het maken van de twee foto's precies in dezelfde stand 
bevindt. 

Het is niet nodig dat het beeld van de contrastvloeistof op de 
ene foto wèl en op de andere niet voor komt. Het is reeds v o l 
doende wanneer de contrastvloeistof zich verplaatst heeft. Men 
k r i j g t dan op de plaats waar contrastvloeistof verdwenen is een 
donker beeld en op de plaats waar z i j gekomen is een lichter 
beeld van de contrastvloeistof. Behalve b i j de arteriografie kan 
deze methode ook op andere gebieden worden toegepast. Onder 
andere kan men er de bewegingen van het hart en de bloedvaten 
mee zichtbaar maken. Ook wordt de methode door ons wel toege
past om kleine splintertjes of verkalkingen in het oog duidelijker 
zichtbaar te maken. 

Niet alle beelden die w i j bi] de arteriografie verkregen heb
ben z i jn even duideli jk. Misschien is het toegestaan naar aanlei
ding daarvan nog een enkele slotopmerking te maken. Men kan er 
naar streven b i j de arteriografie een zo f r aa i mogelijk beeld te 
kr i jgen. Vaak zal men dan echter betrekkeli jk veel contrastvloei
stof met tameli jk grote snelheid moeten inspuiten. Di t kan met 
zich meebrengen dat de patiënt meer hinder van het onderzoek 
heeft. Verder zou het r i s ico , dat b i j een voorzichtig onderzoek 
zeer gering is , vergroot kunnen worden. Het is om die reden dat 
w i j vaak afzien van fraaie foto 's , om daardoor de methode zo on
schuldig mogelijk te houden. Natuurl i jk wordt daardoor de i n fo r 
matie die w i j kr i jgen minder. Zoals zulks in de geneeskunde vaak 
het geval is , moeten wi j ook hier trachten te komen tot een com
promis dat zo gunstig mogelijk voor de pat iënt is . 
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O U D E R D O M S B E P A L I N G 
A R C H A E O L O G I E E N 

M E T "̂̂ C V O O R 
G E O L O G I E 

door 

Prof. D r . H l . de Vr ies 

Het belang van datering van arcliaeologische en geologische 
vondsten spreekt zo voor zich zelf dat het niet nodig is hier u i t 
voerig op in te gaan. Opgemerkt mag nog worden dat men wel i s 
waar in de archaeologie reeds enkele methoden voor datering 
kende; de voornaamste hiervan was wel dat men door bestudering 
van typen van gebruiksvoorwerpen, gr af gif ten e.d. vondsten 
trachtte te correleren met wat bekend was uit gebieden met een 
geschreven overlevering. Natuurl i jk bestudeert men ook nu nog 
zorgvuldig alle vondsten; de datering met behulp van radioactieve 
koolstof betekent echter een grote vereenvoudiging wanneer het 
er op aankomt deze vondsten chronologisch met andere in ver
band te brengen. Een enkel stukje hout of houtskool is hiervoor 
voldoende. In de geologie kende men reeds andere directe metho
den voor datering, eveneens op radioactieve verschijnselen be
rustend. Voor de laatste mil joen jaar waren deze metingen echter 
niet nauwkeurig genoeg. 

De radioactieve koolstof die b i j di t onderzoek wordt gebruikt, 
heeft het atoomgewicht 14. De „norma le" koolstof heeft een 
atoomgewicht 12, t e r w i j l daarmee gemengd nog 1% koolstof met 
atoomgewicht 13 voorkomt. Van het '̂'C is er zo weinig dat het 
z i j n aanwezigheid alleen door z i jn radioactiviteit verraadt. Onder 
uitzending van een negatief elektron (beta-straal) gaat het in s t ik
stof met atoomgewicht 14 over. In formule: 

14c -'y^N + e¬
De indices links beneden geven de lading van de kernen aan. Door 
de uitzending van het negatieve elektron neemt de lading van de 
kern met één eenheid toe. 

Door het genoemde proces verdwijnt er een deel van de r a 
dioactieve stof. Di t verdwijnen wordt gekarakteriseerd door de 
zg. halfwaardetijd, dat is de t i j d waarin de helft van de oorspron
kel i jke hoeveelheid door stral ing in een andere stof is overge
gaan. Er is dus ook nog een helft over. Na nog een halfwaardetijd 
is een kwart over, enz. Voor de toepassing voor datering is het 
van groot belang dat koolstof 14 een betrekkelijk grote halfwaar
deti jd heeft, n l . 5570 jaar. (Men kent halfwaardetijden, va r i ë r end 
van mil jarden jaren tot minder dan mil jardste seconden.) 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 22 februari 1957. 
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Het koolzuurgas in de atmosfeer is radioactief doordat het 
het isotoop ''*C bevat. Di t koolzuurgas ver l ies t echter z i jn ac t iv i 
teit niet elke 5570 jaar voor de helft , maar b l i j f t radioactief 
doordat wat er door uitzending van het beta-deeltje verdwijnt , 
weer door een ander proces wordt aangevuld. Di t vindt plaats in 
de hogere luchtlagen waar stikstof wordt gebombardeerd met 
neutronen van de kosmische stral ing. Het neutron duwt een pro
ton uit de kern en b l i j f t er zelf in achter. De massa van de kern 
b l i j f t daardoor hetzelfde (14) doch de lading wordt één kleiner. 
Di t betekent dat het stikstof in koolstof is overgegaan. In formule: 

14N + In- -'̂ ,C + }H 

De activiteit van de koolstof in de lucht is dus constant. Le 
vende planten nemen koolzuur uit de lucht op en gebruiken dit als 
grondstof voor hun opbouw. Zodoende z i jn de planten radioactief, 
evenals de dieren die van de planten leven. Na de dood houdt de 
stofwisseling op; er komt geen nieuwe, radioactieve, koolstof uit 
de atmosfeer weer b i j , en de activiteit neemt af, met een half
waardetijd van 5570 jaar. Vind ik nu een stuk hout dat slechts 
half zo actief is als een jonge boom, dan betekent dit dat dit hout 
5570 jaar our is . Meer algemeen: b i j elke activiteit kan ik u i t re 
kenen hoe oud het materiaal is . Stilzwijgend is h ierb i j aangeno
men dat het materiaal, toen het groeide, even actief was als o r 
ganisch materiaal van nu. Hiervoor is nodig dat de koolzuur uit 
de atmosfeer even actief was. Nu hebben we weliswaar aangege
ven, hoe de activiteit „zo ongeveer» op peil wordt gehouden, maar 
het is toch nog wel nodig na te gaan of er toch geen kleinere of 
grotere veranderingen kunnen hebben plaats gevonden. In de eer
ste plaats kan men denken aan veranderingen in de kosmische 
stral ing. Waarschi jnl i jk z i jn dergelijke veranderingen, in de loop 
van b i jv . honderdduizend jaar, niet, daar een dergelijke periode 
maar een ogenblik is in het bestaan van het heelal. Een ander 
punt, door Libby uitvoerig overwogen, voor h i j als eerste deze 
methode van ouderdomsmeting toepaste, is het effect van de ver
dunning van de geproduceerde '''C over het reservoir van koolstof 
in atmosfeer, oceaan, en planten- en dierenwereld. De geprodu
ceerde wordt n l . hierover „u i tgesmeerd" en indien de hoe
veelheid koolstof i n dit reservoir b i jv . toeneemt dan zal de act i 
vi te i t per gram materiaal afnemen. Er z i j n aanwijzingen dat ook 
deze variaties niet groot z i jn geweest; alleen is er een meetbaar 
effect afkomstig van de verbranding van oude, niet meer actieve, 
koolstof van steenkool en olie. Recente planten z i jn nu ca 1% 
minder actief dan jonge planten honderd jaar geleden waren. 
Ernstige fouten worden hierdoor niet veroorzaakt en er kan voor 
worden gecorrigeerd. 

Een ouderdomsmeting bestaat dus uit de volgende bewerkin
gen : Men meet de activiteit van een jong monster èn de activiteit 
van het onbekende monster. Uit de verhouding van activiteiten 
volgt de ouderdom. 
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De techniek 

Hoewel het principe van de ouderdomsbepaling zeer eenvou
dig is , brengt de pralrtische uitvoering grote moeilijkheden met 
zich mee. Ten eerste is de natuurlijke activiteit van koolstof zeer 
gering. Voor plant, dier en mens is dat maar goed ook omdat 
anders de koolstof ernstige beschadiging door de radioactiviteit 
zou veroorzaken. Voor de meting van de activiteit betekent dit 
echter dat uitgebreide voorzorgen moeten worden genomen om 
alle stral ing van buiten af zoveel mogelijk af te schermen. Ter 
i l lustrat ie de volgende getallen. Omdat de activiteit zo gering is , 
worden v r i j grote telbiuzen gebruikt. Een telbuis van ca. 20 cm 
lengte en 5 cm middel l i jn heeft een zeer groot „nuleffect" , d . i . de 
activiteit die geregistreerd wordt als een niet actief koolstof mon
ster, b i jv . afkomstig van cokes of antraciet, wordt onderzocht. 
In een normaal vertrek, niet besmet door radioactieve stoffen, is 
dit nuleffect voor de beschreven telbuis, ca. 200/min. Wordt een 
recent monster „geteld» dan is het effect slechts weinig m é é r : 
ca. 206. Het effect van de koolstof (6/min) verdrinkt dus in het 
nuleffect. Deze bewering wordt overtuigender als we eraan toe
voegen dat b i j het tellen van ontladingen in een telbuis de nauw
keurigheid van de meting beperkt wordt door zg, statistische 
fluctuaties. Weliswaar weet men met zekerheid of men 200 dan 
wel 201 deeltjes in een zekere t i j d heeft geregistreerd. Herhaalt 
men echter de meting gedurende eenzelfde t i j d , dan merkt men 
dat er in het algemeen een ander aantal deeltjes wordt geteld. 
Deze natuurlijke fluctuaties k r i j g t men ook als men b i jv . een 
schoteltje in de regen zet en het aantal druppelt per minuut telt . 
Zelfs als de bui niet toe of afneemt, zal het aantal op zo'n klein 
schoteltje statistische fluctuaties vertonen. De fluctuaties z i j n 
van de orde van grootte van de wortel uit het aantal deeltjes dat 
men heeft geteld. Tel t men er 100 dan mag men schommelingen 
verwachten van ca. 10. In een volgende periode kan men er b i jv . 
93 tellen, dan eens 110, ook nog wel eens meer dan 110 of minder 
dan 90. Tel t men langer dan middelen die fluctuaties uit . Om dus 
een grote nauwkeurigheid te bereiken moet men daarom veel 
deeltjes tellen, dus lang tellen en l iefs t met een niet te zwak ac
tieve bron. Di t resultaat komt straks nog weer ter sprake. 

Het is duidelijk dat het nuleffect verlaagd zal moeten worden. 
Het eerste dat men daartoe doet is , dat men de radioactieve stra
ling van de omgeving afschermt met b i jv . een laag van 40 cm 
i j ze r . Het nuleffect van de beschreven telbuis daalt dan van ca. 
200 tot ca. 60. Deze 6O/min z i jn in hoofdzaak afkomstig van een 
harde component van de kosmische straling, die zelfs in meters 
i j ze r of lood slechts weinig wordt geabsorbeerd. Deze straling 
wordt op een andere wi jze onschadelijk gemaakt, een wijze die al 
van voor de oorlog bekend is . De telbuis waar het om gaat wordt 
omgeven met een krans van andere telbuizen. Als de baan van een 
deeltje van de kosmische stral ing door de binnenste telbuis gaat 
wordt ook minstens één telbuis van de r ing getroffen. Door nu 
ontladingen van de „koolstof telbuis", die gepaard gaan met een 
ontlading in een telbuis van de r ing, niet mee te tellen wordt het 
effect van de kosmische stral ing geë l imineerd . Di t geschiedt 
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automatisch in een eenvöudige elektrische schakeling. Het nul
effect van de gekozen telbuis is dan nog ca. 4 /min. Met een jong 
koolstof monster is het dus ca. lO/min . De activiteit van de kool
stof is nu v r i j goed te meten. Alleen voor zeer oude monsters, 
met een veel lagere activiteit , is een verdere verlaging van het 
nuleffect nog wenselijk. Door een zorgvuldige keus van het mate
r i aa l waaruit de telbuis is gemaakt, z i jn we erin geslaagd een 
grotere telbuis te maken met een nuleffect van slechts 0,9/min. 
In deze grotere telbuis kan ook meer koolstof worden gebracht. 
Een jong monster telt daarin 14,5/min extra (d .w.z . boven het 
nuleffect). In een dag tellen we dan 20 000 deeltjes. De fluctua
ties, boven besproken, z i j n dan van de orde van 140. Procentueel 
is dat ca. 0,7%. Di t is een behoorlijke nauwkeurigheid, die door 
langer tellen zo nodig kan worden opgevoerd. Een fout van 0,7% 
in de activiteit betekent 56 jaar in de ouderdom (onafhankelijk of 
het een oud of een jong monster is) . Voor een monster van 100 
jaar oud is een fout van 56 jaar niet erg f r aa i , doch in een mon
ster van 5000 jaar is deze fout van 56 jaar te verwaarlozen. Na
tuur l i j k vraagt het voor zo'n ouder, en dus minder actief, mon
ster ook meer t i j d om dezelfde nauwkeurigheid te bereiken. Voor 
zeer oude monsters hebben we een telbuis in bedri jf die nog weer 
groter i s . Het nuleffect is 2,4/min; een recent monster geeft 
37/min extra. Monsters van ca. 50 000 jaar z i jn nog juist actief 
genoeg om in deze telbuis gemeten te kunnen worden door ca. 2 
dagen te tellen. 

Tenslotte moet nog worden beschreven in welke vorm de 
monsters worden „geteld". Daar ze nooit uit zuivere koolstof be
staan, moeten ze allereerst in een geschikte vorm worden ge
bracht. De bijmengsels absorberen immers wél straling, doch 
dragen in de radioactiviteit niet b i j , zodat de activiteit te laag 
uitvalt , en de ouderdom te hoog. De eerste stap van de bewerking 
is dat het monster wordt verbrand. Schelpen, die koolstof als 
calciumcarbonaat bevatten, worden met een zuur behandeld. In 
beide gevallen ontstaat koolzuurgas. Libby, die de beschreven 
methode van ouderdomsbepaling uitvond, reduceerde het kool
zuurgas tot zuivere koolstof, die op de binnenwand van de telbuis 
werd gesmeerd. De beta-straling van koolstof is n l . te zacht om 
door de telbuiswand naar binnen te dringen. Hoewel op de be
schreven wijze ouderdomsmetingen mogelijk z i jn , is het p rocédé 
voor routine werk niet bijzonder geschikt. De hele chemische be
handeling kost ca. 2 dagen werk, tegen ca. 2 uur voor de straks 
te beschrijven methode. Verder komt het monster gedurende de 
behandeling, en in elk geval b i j het aanbrengen binnen in de t e l 
buis, in aanraking met de atmosfeer. Door het grote aantal proe
ven dat met atoombommen is gedaan bleek het langzamerhand on
mogelijk te vermijden, dat radioactief stof van atoombommen mèt 
de koolstof in de telbuis Icwam. Het monster was dus te actief, de 
berekende ouderdom te klein. 

Toen Libby echter had aangetoond dat het principe van deze 
ouderdomsmeting goed bruikbaar was, hebben we in Groningen de 
techniek verbeterd. In plaats van vaste koolstof op de wand heb-
ven we de koolstof als koolzuurgas in de telbuis gebracht. Hie r 
voor hoeft de telbuis niet te worden gedemonteerd. Verder be-
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spaart het ons de reductie van koolzuurgas tot koolstof. Aanvan
kel i jk bleek de telbuis, gevuld met koolzuurgas, niet goed te t e l 
len. Dit was reeds eerder door anderen opgemerkt. Na vele ver
geefse pogingen hadden we echter éénmaal een goede telwerking. 
Di t bewees dat het toch moest kunnen, en dat in de gevallen waar
in de telbuis niet goed werkte, verontreinigende gassen de oor
zaak van de storing waren. Laten we hier volstaan met op te 
merken dat het „mechan i sme" van de storing in de gasontlading 
van de telbuis, veroorzaakt door bepaalde verontreinigingen, 
reeds lang bekend was. Het z i j n de zg. elektronegatieve gassen 
die in concentraties van slechts 1 op mil joen reeds een storend 
effect hebeen. Het koolzuurgas dat door verbranding wordt gepro
duceerd moet dus erg zorgvuldig worden gezuiverd. Tot dusverre 
vulden we onze telbuizen tot een druk van 3 atmosfeer. Met enke
le geringe wijzigingen in de apparatuur zal het mogelijk z i jn de 
druk tot misschien 6 at. te verhogen. Er zit dan twee maal zo
veel koolstof in de telbuis en het monster hoeft dan maar half zo 
actief te z i jn om in dezelfde t i j d dezelfde nauwkeurigheid te be
reiken. Het monster kan dan dus weer één halfwaardetijd, d . i . 
5570 jaar ouder z i jn . Spectaculair is deze winst niet, als we be
denken dat nu met de grote telbuis met enige moeite monsters 
van ca. 50000 jaar z i jn te dateren. 

Foutenbronnen 

In het vorige hoofdstuk is uiteengezet, dat de nauwkeurigheid 
van het tellen bepaald wordt door statistische fluctuaties. Hoe 
meer deeltjes worden geteld, hoe kleiner, procentueel, de fouten 
worden. De nauwkeurigheid hangt dus af van de telduur, de hoe
veelheid koolstof die in de meting is betrokken, en de ouderdom 
van het monster (activiteit). Voor v r i j recente monsters is in één 
a twee dagen een nauwkeurigheid van 50 a 100 jaar te halen. B i j 
monsters van 10000 jaar wordt de fout 100 a 200 jaar. Gemeten in 
onze grote telbuis is de nauwkeurigheid voor monsters van 40000 
jaar ca. 800 jaar. Andere fouten hoeft de meetapparatuur niet op 
te leveren. Er z i jn echter fouten die het monster zelf met zich 
meebrengt. Nemen we een stuk hout van een oud kasteel, dan w i l 
len we graag weten wanneer het kasteel is gebouwd. Gemeten 
wordt echter de ouderdom van het hout. Het kan z i jn dat de boom 
reeds lange t i j d voor het bouwen van het kasteel werd omgehakt. 
Verder moet men rekening houden met het fe i t dat het houtgedeel
te van een levende plant reeds dood i s . De kern is dus zoveel 
ouder dan de bast als de boom jaarringen tel t . Door monsters 
van verschillende jaarringen te nemen van zeer oude bomen 
(sequoia' s) heeft Libby gecontroleerd dat de afname van de radio
activiteit met de ouderdom klopte. 

Wanneer hout of houtskool of veen in de grond l igt kan jonge 
humus erin sijpelen; verder kunnen er wortels van jonge planten 
in groeien. Als dit ]onge materiaal niet op de een of andere wi jze 
wordt verwijderd, dan vindt men een te lage ouderdom. Ook in 
een museum kunnen ongewenste dingen met een monster gebeu
ren. Om aantasting door insecten te voorkomen kan de conserva-
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tor van een museum geheel te goeder trouw - het monster met 
organische stoffen behandelen. Het wordt daardoor verjongd of 
verouderd, al naar het gebruikte materiaal jong of oud i s . Schel
pen z i jn zéé r sterk onderhevig aan verandering van hun radio
activiteit . Het calciumcarbonaat n l . i s , hoewel weinig, toch iets 
in water oplosbaar. Als dit water koolzuur bevat, dan wordt lang
zamerhand een groter of kleiner deel van het koolzuur van de 
schelp door koolzuur uit de omgeving vervangen. In vele gevallen 
kan men door geschikte voorbehandeling de vreemde koolstof of 
koolstofvorbindingen wel verwijderen, doch het vereist enige 
„intui t ie" en overleg met degene die het monster heeft genomen 
en alle omstandigheden kent, l iefs t de hele geschiedenis van het 
monster, zowel vóór als nadat het gevonden werd. 

Kort geleden kregen we aanwijzingen voor het bestaan van 
een foutenbron waaraan men wel reeds had gedacht, doch waarvan 
de grootte moei l i jk precies was te schatten. In de inleiding werd 
aangegeven hoe het isotoop ''*C uit stikstof werd gevormd in de 
hogere lagen van de atmosfeer. Op zeeniveau is het aantal neu
tronen zoveel kleiner dat de bijdrage tot de produktie van "C kan 
worden verwaarloosd. Iets anders v/ordt het als de stikstof in het 
monster zelf z i t . De gevormde radioactieve koolstof zit dan ook 
meteen in het monster. Heeft dit zelf een geringe activiteit (grote 
ouderdom) dan kan de plaatselijk geproduceerde actieve koolstof 
een r o l spelen. Het grootste deel van deze nieuwe atomen wordt 
niet in het molecuulverband opgenomen. Door een geschikte che
mische behandeling kunnen ze worden verwijderd, maar verzuimt 
men dit dan kunnen fouten worden verwacht. Op ca. tien meter 
diepte in de bodem z i jn er maar heel weinig neutronen meer 
over, doch veelal worden, om praktische redenen, de monsters 
niet zo diep genomen. De monsters waar we boven aan dachten 
waren veenmonsters, afkomstig van een diepte van ongeveer 3 
meter beneden maaiveld. Na zorgvuldige voorbehandeling, was 
volgens onze meting de ouderdom hoger dan 50000 jaar. Dezelfde 
monsters waren daarvóór in Kopenhagen gemeten, met resultaten 
va r i ë r end van 30000 voor de bovenste tot 40000 voor de onderste. 
Aangezien op geologische gronden indringing van jong plantaardig 
materiaal onwaarschijnlijk was, werden de monsters in Kopenha
gen niet voorbehandeld. Hoewel moei l i jk is vast te stellen welk 
materiaal door het voorbehandelen werd weggewassen, l i j k t 
plaatselijk geproduceerde wel het waarschijnl i jkst . Voor oude 
monsters zullen we dus in het vervolg trachten materiaal te v i n 
den dat minder stikstof bevat dan veen gewoonlijk in zich heeft 
(bi jv. hout). 

De laatste foutenbron die we willen noemen hangt samen met 
de mogelijke fout in de halfwaardetijd van '' 'C. Zou deze half
waardetijd b i jv . 10% groter z i jn dan we thans aannemen, dan zou
den alle tot nu toe gemeten ouderdommen ook 10% groter z i j n dan 
men heeft opgegeven. Libby heeft echter reeds enkele monsters 
van bekende ouderdom (Egyptische mummies, oude jaarringen 
van sequoia's enz.) onderzocht. De gemeten ouderdommen klopten 
goed met de ware ouderdom, zodat de fout in de halfwaardetijd 
zeker niet groot is . Bovendien is een systematische fout, zoals 
door een fout in de halfv/aardetijd veroorzaakt zou worden, niet 
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zo ernstig als het op het eerste gezicht l i j k t . Het zou alleen bete
kenen, dat de ' ' 'C- jar en een andere lengte hebben dan de zonne
jaren. Dat is alleen maar hinder l i jk als historische dateringen 
met -dateringen moeten worden vergeleken. De correlatie van 
verschillende ''*C-getallen onderling wordt er niet door verstoord. 

Enkele resultaten 

De eerste telapparatuur kwam in januari 1953 voor routine
metingen in bedr i j f . De twee grotere telbuizen in januari 1956. 
Met deze dr ie telbuizen z i jn vele honderden onbekende monsters 
gemeten; het is dus ondoenlijk daarvan een volledig overzicht te 
geven. In het algemeen kan worden opgemerkt dat, voor zover de 
archaeologen of geologen een oordeel hadden over de ouderdom, 
deze, binnen de foutengrenzen, zeer goed met de ^'^-meting 
overeen kwam. Aan de chronologie was dan ook steeds veel t i j d 
besteed. Vermeld mogen daarom worden enkele gevallen waarin 
de gangbare opvatting opvallend veel mis was. In de eerste plaats 
gold dat voor de datering van de oudste akkerbouw in Midden- en 
West-Europa. Deze was tot dusverre gesteld op ca. 2500 v. C . , 
of wel 4500 vóór heden. Aan acht verschillende monsters is een 
meting verr icht en alle resultaten lagen tussen 5800 en 6100 jaar 
(vóór heden). Enkele monsters bestonden uit verkoold graan; de 
andere waren houtskoolmonsters ui t nederzettingen van deze 
landbouwers. Hun aardewerk is gekenmerkt door een bandvormi-
ge, ingedrukte versier ing (Bandceramiek). V i j f van de monsters 
waren afkomstig uit Nederlands Limburg (Sittard en Geleen). 

Een ander onderzoek met onverwachte resultaten, dat t rou 
wens nog niet is afgesloten, heeft betrekking op de eerste dynas-
tie i n Egypte, en een pr imit ievere periode die daar enige honder
den jaren aan voorafgaat (Badari). D r i e houtmonsters, afkomstig 
van graftomben van de eerste dynastie, en een monster van ver
droogd graan van de Badari-periode, gaven onderling goed klop
pende resultaten. Het Badari was ca. 600 jaar ouder dan de eer
ste ^ynastie, doch de eerste dynastie lag ca. 4200 jaar voor he
den,' i . p . v . minstens 4900, zoals algemeen wordt aangenomen. 
Nu had men vroeger nog veel oudere schattingen van de eerste 
dynastie gemaakt, maar men meende met een verjonging tot 4900 
ver genoeg te z i j n gegaan. Het geheel is pas bevredigend zodra 
we ook een monster van het middenri jk hebben gedateerd, dat 
volgt op de onderzochte periode. Hier liggen de ouderdommen n l . 
vast door een zonsverduistering. „Onmogeli jk" is het " C - r e s u l 
taat voor de eerste dynastie niet, omdat de gangbare datering 
terugrekent van het middenrijk; er z i j n echter in de overlevering 
één of twee lüaten door vreemde overheersing. Het schijnt dus 
dat men die perioden langer geschat heeft dan ze werkel i jk z i j n 
geweest. 

We besluiten nu met een overzicht van enkele geologische 
dateringen, meteen opmerkend dat scheiding tussen geologie en 
archaeologie, wat datering betreft , niet volkomen scherp i s . Een 
herkenbare archaeologische vondst kan z i jn „geologisch" mi l ieu 
dateren, t e r w i j l omgekeerd een rest van menselijke activitei t 

85 



gedateerd kan worden, als bijzonderheden van de omgevende 
aardlagen de geoloog houvast geven. Een belangrijk programma
punt, dat nu bijna is voltooid, is het dateren van veenlagen. Het 
veen is vooral goed gekarakteriseerd door de erin bewaarde 
stuifmeelkorrels . Hierdoor is de hele plantengroei te reconstrue
ren, en hiermee tenslotte het klimaat. Door nu de zg. s tuifmeel-
korreldiagrammen op enkele kenmerkende punten te dateren, is 
het door stuifmeelkorrel-onderzoek mogelijk later een wil lekeu
r i g veenmonster te dateren, zonder dat een ' ' 'C-datering nodig i s . 
Goede, ongestoorde, veenpr of leien van verschillende plaatsen in 
Nederland en Noordwest-Duitsland z i jn nu onderzocht. Fei te l i jk 
is dit nog een betreldielijk klein gebied en inderdaad is het optre
den van b i jv . beuk, eik, enz. op verschillende plaatsen van di t 
gebied ongeveer ge l i jk t i jd ig . Aan de hand van deze resultaten is 
het verder mogelijk een inzicht te kr i jgen in het verloop van het 
klimaat sinds de laatste i j s t i j d . Uit de eigenlijke i j s t i j d hebben we 
tot dusverre nog geen organische resten gekregen. Weliswaar 
bereikte het i j s ons land niet, doch het klimaat was toch zo on
gunstig dat er zeer weinig organisch materiaal bewaard is geble
ven. 

Pas in de periode tussen 13000 en 11000 jaar geleden was het 
klimaat zoveel verbeterd, dat veenresten op verschillende plaat
sen in ons land worden aangetroffen. Hierna wordt echter het 
klimaat, t i j de l i j k , weer slechter. Tussen ca. 9000 jaar geleden 
en heden is het klimaat ononderbroken zo goed geweest dat we 
voortdurende veenvorming vinden op daarvoor geschikte plaatsen. 
De plantengroei laat zien dat de temperatuur langzaam opliep. 
Ca. 5000 jaar geleden zette echter een daling van de temperatuur 
weer in , z i j het met enkele stijgingen onderbroken. Ook op d i t 
ogenbUk duidt het terugtrekken van gletsjers op een st i jging. 
Over langere perioden bekeken, zien we echter een daling. 

Het verloop van de temperatuur is niet alleen voor de plan
tengroei van belang, maar ook voor het voortbestaan van Neder
land. Met het stijgen van de temperatuur smelten n l . de poolkap
pen. Hierdoor s t i jg t het water in de oceanen; men heeft berekend 
dat het n iveauversc lü l tussen i j s t i j d en warme periode (intergla-
ciaal) ca. 100 meter bedraagt. D i t r i j zen van de zeespiegel is de 
voornaamste oorzaak van de daling van de Nederlandse bodem 
t . o . v . de zee. Het spreekt vanzelf dat b i j de Delta plannen deze 
daling in aanm erlang wordt genomen. Het is ook in verband l i i er
mee dat de Delta-commissie vooral door het init iat ief van de se
cretar is , D r , I r , J, van Veen, een nader onderzoek naar de daling 
heeft ingesteld, waarbi het onze taak was van verschillende 
veenmonsters de ouderdom te bepalen. B l i j k t daarbij b i j v . dat 
een veenmonster, dat nu op 16 meter beneden N . A . P , l ig t , 7000 
jaar oud i s , dan kunnen we zeggen dat in die 7000 jaar de bodem 
blijkbaar 16 meter is gedaald ( t , o , v , de zeespiegel). Het veen is 
immers niet zo ver beneden zeeniveau gevormd en ter vereen
voudiging hebben we aangenomen dat het öp het toenmalige zee
niveau werd gevormd. Uiteraard is de medewerking van a l le r le i 
specialisten nodig om ook diverse andere moeilijkheden op te los 
sen. De l i i e rb i j weergegeven kromme (f ig . 1) bevat slechts enkele 
van de vele meetpunten; ze geeft echter reeds duideli jk weer dat 
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Figuur 1 

van de vele meetpunten; ze geeft ecfiter reeds duidelijk weer dat 
de daling nu niet zo snel meer is als 7000 jaar geleden. 

Het f e i t dat de temperatuur in de laatste tweeduizend jaar 
bezig is te dalen, wettigt de hoop dat op den duur de sti jging van 
het zeeniveau overgaat in een daling. Zolang moeten we het dus 
nog zien vol te houden. Hiermee worden we vanzelf geleid tot de 
vraag naar ookzaak en mechanisme van de i j s t i jden. Daartoe 
moeten we kijken naar de i j s t i jden uit het verleden. Veel gege
vens heeft men daarover verzameld, maar een eenduidig antwoord 
op de vraag naar de oorzaalc heeft men er nog niet uit kunnen 
kr i jgen . Een nauwkeurige datering met ^̂ C belooft echter een 
grote steun te zullen z i j n . T e r w i j l we dit schrijven geloven we, 
dat we een goed beeld hebben verkregen van de loop van het k l i 
maat in de laatste 50000 jaar. Tussen ca. 50000 en 40000 jaar 
geleden beleefden we een i j s t i j d . Van 40000 tot 30000 jaar geleden 
werd het weer wat warmer, doch niet in de mate die we kennen 
van de warme periode waarin we zelf leven. Daarna nam de tem
peratuur weer af, een minimum bereikend ca. 20000 jaar gele
den. De geschiedenis na deze i j s t i j d werd boven reeds verhaald. 
Van vóór 50000 jaar hebben we tot dusverre geen dateringen, om
dat het zonder verbeteringen in de apparatuur nog niet mogelijk 
is dergeli jke oude monsters te meten. Men kan echter wel ruwe 
schattingen van de ouderdommen maken en dan vindt men, terug-
tellend, dat het vóór 50000 jaar geleden 'langzamerhand warmer 
werd. Met een kleine inzinlcing zet zich die temperatuursverho-
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ging voort tot ca. 70000 jaar geleden. Het is toen warmer geweest 
dan in het interglaciaal waarin w i j leven. Bovendien heeft deze 
warme periode waarschijnl i jk iets langer geduurd. Het gevolg 
daarvan is geweest dat het i j s op de poolkappen verder is afge
smolten dan thans. Het zeewater heeft dus ook hoger gestaan. I n 
derdaad vindt men in die periode marine k le i i n de Gelderse va l 
l e i . Het Eemdal was toen dus zee; de corresponderende warme 
periode heeft daarom de internationale benaming Eemperiode ge
kregen. Indien we er in mochtnn slagen de Eemperiode te dateren, 
aan de hand van monsters van verschillende herkomst, dan zou 
hiermee een goede basis z i j n geschapen voor een ontwikkeling 
van een goed gefundeerde theorie over het ontstaan van de i j s t i j 
den. 
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D E I N H O U D V A N D E B O D E M K U N D I G E 
W E T E N S C H A P 

door 

Prof. D r . C. H. Edelman 

Vroeger streefde men naar nauwkeurige definities van t>e-
grippen. Definities echter betreffen grenzen en raken dan ook 
onvermijdel i jk andere begrippen. Scherpe definities scheppen 
geen orde maar stichten eerder verwarr ing. Daarom benadert 
men een moderne wetenschap gemakkelijker met behulp van een 
karakterisering dan met een defini t ie . Vandaar de t i t e l van m i j n 
voordracht, die de inhoud en niet de grenzen van de bodemkunde 
belooft. Vandaar ook, dat mi jn betoog niet begint met een def in i 
t ie van de bodemkunde, maar met een overzicht van wat de bo-
demkundigen als de belangrijkste onderwerpen van hun studie 
beschouwen. 

Bodemkundige congressen z i jn gewoonlijk ingedeeld in de 
volgende secties: 

1. Bodemchemie. 
2. Bodemfysica. 
3. Bodembiologie. 
4. Bodemvruchtbaarheid. 
5. Bodemgenese, -classif icatie en -kartering. 
6. Bodemverbetering. 
Uit deze opsomming kan bl i jken, dat de indeling van de eer

ste dr ie secties van de bodemkunde geschiedt naar de methode 
van onderzoek: chemisch, fysisch, biologisch. Daaruit mag niet 
geconcludeerd worden, dat deze onderdelen van de bodemkunde 
stukken van de chemie, de fys ica of de biologie zouden z i j n . In 
werkeli jkheid z i jn het echte bodemkundige onderwerpen. De bo
demchemie b i jv . heeft als belangrijkste onderwerpen: de humus-
chemie, de studie van de kleimineralen, de adsorptie van basen 
en de specifieke chemie van een groot aantal elementen die voor 
de land-, tuin- en bosbouw van belang z i jn , b i jv . f ixaties van 
kal ium, fosfor en andere elementen. Bodemfysische onderwerpen 
z i j n allereerst alle vragen betreffende water en lucht i n de grond, 
voorts de structuur. Biologische vraagstukken z i j n de levens
verrichtingen van mic ro - en m a c r o ö r g a n i s m e n , van sulfaatredu-
cerende bac te r i ën tot wor'men en mollen. Deze verrichtingen z i jn 
van zeer grote betekenig voor de stikstofhuishouding van de gron
den, echter ook voor de zuurstof-koolzuur verhouding. 

Met de bodemvruchtbaarheidsleer betreden we een enigszins 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 8 maart 19S7. 
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ander ter re in , aangezien het begrip bodemvruchtbaarheid ondenk= 
baar is zonder cultuurplanten. Veldproeven spelen in de bodem
vruchtbaarheidsleer een grote r o l , naast vele andere methoden, 
waaronder het grondonderzoek. 

De onder 5 samengevatte methoden van onderzoek beschou
wen de grond regionaal; in wezen komt de bodemkartering neer 
op een inventarisatie van de gronden van de wereld, van conti
nenten, van landen, van provincies, van gemeenten, van bed r i j 
ven, van percelen. Een indeling van de grond is noodzakelijk om 
vergelijkingen te kunnen maken en zonder de genese kan geen se
rieuze regionale bodemkundige studie worden gemaakt. 

De bodemverbetering tenslotte bestudeert de mogelijkheden, 
de produktiviteit van de gronden door technische maatregelen te 
verhogen. De voornaamste van deze methoden z i jn drainage en 
bevloeiing, maar ook de bodembescherming. 

De scheiding van de werkmethoden in 6 groepen l i j k t r igou
reus, maar in werkeli jkheid z i jn er nauwe verbanden tussen de 
diverse groepen. Een fysico-chemicus b i jv . zal insisteren op het 
verband tussen de adsorptieverschijnselen en de vochthuishou
ding. Bodemvruclitbaarheidsonderzoek zonder bodemchemie is 
ondenkbaar. De bodemverbetering berust vooral op de regeling 
van het bodemvocht, dus op de bodemfysica. De bodembiologie 
speelt een grote r o l in de bodemgenese etc. 

Waarom al deze activiteiten op het gebied van het bodemkun-
dig onderzoek? Omdat de bodemkunde bezig is voor de mensheid 
zeer belangrijk te worden. Vroeger heeft de landbouw vooral ge
dreven op ervaring. Veel behoefte aan onderzoek bestond er des
t i jds niet. Het traditionele landbouwbedrijf was aan weinig veran
deringen onderhevig. Achteraf bezien lag een zeer belangrijke 
minimum-factor in de bodemvruchtbaarheid die te kort schoot. 
Men moet onderscheid maken tussen natuurlijke vruchtbaarheid, 
traditionele vruchtbaarheid en technische vruchtbaarheid. Deze 
laatste is eerst ontstaan, nadat de tradit ie doorbroken was door 
de ontwikkeling van wetenschap en techniek. Daardoor schiet de 
ervaring van het verleden te kort . Bovendien is er het moderne 
welvaartsstreven, dat geheel gebaseerd is op de toepassingen van 
de moderne wetenschap en techniek. 

Allereers t moet er voldoende worden geproduceerd voor de 
stijgende behoeften van een snel stijgende wereldbevolldng: voed
sel, maar ook grondstoffen voor de landbouwindustrie. Di t kan 
echter alleen indien de resultaten van wetenschap en techniek 
worden benut. Deze vaststelling roept een belangrijke vraag op: 
waarom ontbreekt deze toepassing in zovele landen? Om sociale 
redenen, waarvan er vele z i j n . Onwetendheid is wel de gering
ste. Erger z i j n de sociale wantoestanden, die een goed gebruik 
van de bodem onmogelijk maken. 

Om di t duideli jk te maken wi l len w i j eerst bespreken waarom 
kunstmest in een groot deel van de wereld zo duur i s . In hoofd-
zaak is dit , omdat de vraag zo gering i s . Tengevolge van deze 
geringe vraag is de omzet gering en z i jn de winstmarges hoog. 
Ook de scheepsvracht is voor kleine part i jen zeer hoog. Tenslotte 
wordt er door machinaties van de plaatselijke handel vaak woe
kerwinst gemaald. Zouden de onontwikkelde landen tot ontwikke-
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l ing komen, zo zou de pi;ijs van de kunstmest belangrijk dalen en 
daardoor zeer veel meer gebruikt worden. Men ziet hier de eer
ste vicieuze c i rke l . 

Echter is de kunstmest voor de kleine man vaak nog veel 
duurder dan w i j denken. Vele kleine landbouwers leven in een 
feodaal systeem, waarbij de landheer recht heeft op 50% of meer 
van de oogst. Gesteld dat de kleine man kunstmest zou gebruiken 
zo gaat 50% van de meeropbrengst naar de landheer. De kleine 
man geniet dus hoogstens de halve voordelen van de kunstmest, 
anders gezegd, deze is voor hem minstens dubbel zo duur als w i j 
denken. En zoals w i j zagen is de p r i j s a l zeer hoog. 

Voorts is het landbouwcrediet i n de meeste landen erg duur. 
Een rentevoet van 30% per jaar is niets bijzonders, ook daar 
waar of f ic ië le gegevens 10 of 12% vermelden. Het gebruik van 
kunstmest vereist een uitgave vooraf, die eerst na ongeveer zes 
maanden rendement afwerpt. Vandaar dat arme landgebruikers 
de kunstmest alleen kunnen benutten, wanneer z i j minstens zes 
maanden crediet kunnen kr i jgen . Ook in Nederland is de kunst
mest jaren lang op crediet geleverd en uit de opbrengst van de 
verkoop van de gewassen afbetaald. Di t crediet maakt, gel i jk op
gemerkt, de kunstmest alweer duurder. 

Erger i s , dat de kleine man in het geheel geen crediet kan 
kr i jgen , omdat h i j niet credietwaardig i s . Di t zi t in de z. g. on
derconsumptie. De kleine boer en de leden van z i jn gezin consu
meren bijna de gehele opbrengst van het kleine bedr i j f j e , maar 
moeten iets verkopen voor de voldoening van bepaalde verp l ich
tingen in geld. De opbrengst van het bedr i j f j e is echter kle in en 
niet geheel voldoende voor de bevrediging van de meest elemen
taire behoeften. Wanneer hun opbrengst s t i jgt door het gebruik 
van kunstmest is de eerste reactie, meer te eten en iets meer 
van de geldelijke opbrengst te gebruiken voor zeer noodzakelijke 
inkopen. Anders gezegd, de meerdere opbrengst gaat in con
sumptie en kan niet worden aangewend om de schuld van de kunst
mest af te lossen. Vandaar dat niemand de kleine man voor di t 
doel crediet geeft, ook niet voor 30% of voor 100%. 

Di t z i jn enkele meest sociale omstandigheden die de ontwik
keling van de achtergebleven gebieden bemoeilijken. Omgekeerd 
b l i j k t ui t het voorafgaande het belang van een dergelijke ontwik
keling, die de mensheid niet alleen van de onkunde en de honger, 
maar ook van ernstige sociale wantoestanden zal moeten b e v r i j 
den. 

De bodemkunde ve rk r i jg t hiermede een verheven doelstel
l ing. 

Zeer belangrijk is de moderne tegensteUing: goede en slech
te gronden tegenover de traditionele: arme en r i j k e . In onontwik
kelde gebieden z i jn de.arme gronden waardeloos, in ontwikkelde 
landen verbetert men zelfs de slechte gronden. 

Zeer grote kapitalen worden en zullen worden ge ïnves teerd 
in de grondverbetering: bevloeiing, drainage, bodembescherming, 
ruilverkaveling, etc. De overheid verwacht, dat deze kapitalen 
goed zullen worden besteed. Aangezien de ervaring geen voldoen
de basis meer biedt, moet op het bodemkundig onderzoek ver-

91 



trouwd kunnen worden. Di t wordt dan ook overal zeer bevorderd 
en de bodemkunde neemt een belangrijke plaats in b i j de techni
sche hulpverlening. Voor ieder onderdeel van de bodemkunde is 
daarin een wezenlijke taak te onderscheiden. Er ontbreekt zelfs 
nog een tak, die thans in opkomst is en die bodemwaarderingsleer 
zou kunnen worden genoemd. Immers , men vraagt een oordeel 
over de gronden van v r i j w e l de gehele wereld, een oordeel voor 
veler le i toepassingen. D i t synthetische oordeel draagt sterke 
economische kenmerken. Niet voor niets heb ik een boekje gepu
bliceerd over „Sociale en economische bodemkunde». 

De ontwikkeling van de bodemkunde heeft a l le r le i gevolgen 
voor het hoger onderwijs. Rusland heeft bodemkundige faculteiten 
aan de voornaamste universiteiten en een beroemde bodemkundige 
sectie in de Akademie der Wetenschappen. Verscheidene landen 
zoals Duitsland en Frankr i jk hebben bodemkundige hoogleraren in 
de natuurwetenschappelijke faculteiten. Wageningen begon dit jaar 
met een bodemkundige studierichting en is daarmede in West-
Europa vooraan. In Amerika bloeit de bodemkunde in de Land
bouwhogescholen. Men mag aannemen, dat de uitbreiding van het 
bodemkundig onderwijs zal doorgaan, ook in Nederland. 

92 



E Z U I V E R I N G V A N K E R N B R A N D S T O F F E N 
D O O R M I D D E L V A N E X T R A C T I E 

door 

D r . J. Kooi 

De mogelijkheid van het winnen van bruikbare energie door 
kernspli j t ing berust op het voorkomen van enkele atoomsoorten 
met zeer bepaalde eigenschappen. Onder kernspli j t ing verstaat 
men dat de kern van een atoom uit een stroom van neutronen van 
geschikte snelheid er één invangt, daardoor overgaat in een i n 
stabiele atoomkern met een massa die één eenheid hoger is en 
vervolgens uiteenvalt in de kernen van de zg. splijtingsprodukten 
plus enkele neutronen, die het mogelijk maken dat het proces van 
kernspl i j t ing zich als een kettingreactie voortzet, t e r w i j l er te
vens een aanzienlijke hoeveelheid energie v r i jkomt . De voor der
gelijke reacties bruikbare atoomsoorten z i jn de uraanisotopen 
233u en u en het isotoop met massa 239 van het element p lu 
tonium: 2 3 3 p y . 

Van deze drie isotopen t r e f t men alleen het ^^^U in de natuur 
aan, echter niet in zuivere toestand, d .w .z . niet-vermengd met 
andere isotopen. Het uraan zoals di t in de natuur voorkomt be
staat slechts voor 0,72% uit ^ssy. De rest wordt v r i j w e l geheel 
door het niet splij tbare 238u gevormd. Gelukkig is dit geringe 
percentage nog groot genoeg om de bovenbeschreven kettingreac
ties te kunnen verwezenlijken. Aan het begin van de ontwildceling 
der kernenergie staat dus de winning van natuurl i jk uraan uit z i j n 
ertsen en z i jn zuivering; een zuivering die van des te groter be
lang is , daar de meeste uraanertsen slechts geringe hoeveelheden 
uraan bevatten en de eisen aan de zuiverheid gesteld inderdaad 
zeer hoog z i jn . 

Niet alleen b i j de winning van uraan speelt de zuivering een 
belangrijke r o l . Ook in een volgend stadium van de processen die 
een r o l spelen b i j het winnen van energie door kernspli j t ing - en 
zeker als men dit op economisch verantwoorde basis wenst te 
doen - is dit het geval. Beschouwen w i j bijvoorbeeld een kern
reactor met uraan in de vorm van metaal, omgeven door een me
taal als aluminium. In dit metaal komen splijtingsprodukten v r i j , 
treden plaatselijk zeer hoge temperaturen op en staat bovendien 
het materiaal bloot aan zeer intensieve stral ing. De structuur 
van het metaal wordt hierdoor aangetast, soms tot verpulverens 
toe. Onzuiverheden kunnen hier van grote invloed z i jn . Een twee
de gevolg is dat het uraan langzamerhand armer wordt aan z i jn 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 22 maart 1957. 
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belangrijkste bestanddeel, het -̂̂ •'̂ U en tegelijk r i j k e r aan onge
wenste bestanddelen. Een aantal splijtingsprodukten vangt name
l i j k zo veel neutronen weg dat men met recht van j^jVergiftiging" 
van het uraan spreekt. In extreme gevallen zou zelfs de ketting
reactie onmogelijk kunnen worden. Hiertegenover staat dat b i j 
voorbeeld in het geval van natuurl i jk uraan, ook zeer gewenste 
bijprodulcten gevormd worden. 

Tenslotte kan ook de zogenaamde „canning", het omhulsel 
van de staven metaal, ernstig aangetast worden door corrosie en 
andere invloeden. 

Om redenen als de hier genoemde is het gewenst na verloop 
van t i j d de brandstofelementen uit de reactor te verwijderen. Het 
materiaal heeft echter nog niet alle waarde verloren. Veel sp l i j t 
baar materiaal zal in het algemeen nog aanwezig z i jn , zodat het 
de moeite lonen zal de reeds gebruikte kernbrandstof na zuive
r ing en eventueel ve r r i j k ing wederom te gebruiken. Hier komt 
dus voor de tweede maal de zuivering ter spralce als belangri jk
ste deel van wat men dan ^reprocessing" of „recondi t ioner ing" 
noemt. Gelden deze overwegingen reeds voor natuurl i jk uraan, 
hoeveel te meer zal dit het geval z i jn voor het zogenaamde ver
r i j k t e uraan, waarin men op een of andere wijze kunstmatig de 
verhouding van splijtbare isotopen tot niet splij tbare heeft ver
groot. 

Welke r o l speelt nu de zuivering in het bestaan van de beide 
andere genoemde isotopen: -̂ssy en ^sSpu? Het ^^spu ontstaat v o l 
gens een aantal opeenvolgende reacties, voorgesteld door het 
schema: 

238^ neutron 239 ̂  f ; t j = 23,5 min 239̂ ^̂  (3"; t j = 2,35d 2 3 9 p ^ 

(+ Y-quant) 

Hier in stelt p" de emissie van een p-deeltje voor, t i de halve
r ings t i jd van het isotoop. ^^-'Pu is niet geheel stabiel: het zendt 
met een halveringstijd van 24.300 j . a-deeltjes uit . 

Di t proces speelt zich ook in natuurl i jk uraan af. Op deze 
wi jze wordt het verlies van neutronen door vangst in het niet-
splij tbare ^^^U in aanzienlijke mate vergoed doordat nieuw sp l i j t 
baar materiaal wordt verkregen. Di t nieuwe materiaal heeft bo
vendien andere chemische eigenschappen dan het uraan en kan 
daar dus van gescheiden worden. W i l men er zo veel mogelijk 
p r o f i j t van hebben dan zal het als plutonium als regel ook ge ï so 
leerd moeten worden. Dat b i j deze zuivering ook de spl i j t ings
produkten verwijderd moeten worden, spreekt wel vanzelf. 

De vorming van ^^^U verloopt op analoge wijze: 

232rpj^ neutrofi 233,̂ 2̂  [3"; t j = 23,5 min^ 2 3 3 p ^ (3"; t j = 27,44 233^ 

(+ Y-quant) 

Niet-spli j tbaar thorium, in zeer grote hoeveelheden voorkomend 
op aarde, wordt uiteindelijk omgezet in het splij tbare ^^su. Even
als in het vorige geval zullen er a l le r le i nevenreacties optreden 
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en het geheel gecompliceeixler malcen. Ook nu zal zuivering van 
het gevormde '^^HJ weer een overwegende r o l spelen. Hierbi j is 
het bovendien mogeliik niet alleen het gevormde -̂ ^^U af te schei
den maar ook het ^"Pa dat vanzelf in -̂̂ ^U over gaat. De natuur 
geeft hier de chemici dus een mogelijkheid extra in handen. 

De eisen, waaraan deze materialen qua zuiverheid moeten 
voldoen, dienen nu nader omschreven te worden. Twee c r i t e r i a 
worden daarbij aangelegd: 

l e . Metallurgische eisen. Hierbi j is bepalend in welke mate 
de eigenschappen van het materiaal, in de vorm waarin het ge
bruikt wordt, beïnvloed worden door geringe onzuiverheden (me
chanische sterkte, weerstand tegen corrosie e.d.). Di t resulteert 
in soortgelijke eisen als b i j de bereiding van „gewone" metalen in 
de industrie gesteld worden. Hieraan is v r i j gemaldcelijk te v o l 
doen b i j de bereiding van uraan. Onzuiverheden van enkele t ien
tallen of honderden grammen per ton van elementen als i j ze r , 
nildcel, aluminium, lood, s i l i c ium, calcium kunnen getolereerd 
worden. 

2e. Kernfysische eisen. Al le elementen die neutronen absor-
beren dient men te vermijden. Borium en cadmium z i j n er enlcele 
van, verscheidene van de splijtingsprodukten z i j n echter in di t 
opzicht wèl zo belangrijk. Deze splijtingsprodukten vormen een 
groep van een dert igtal elementen, waarvan sommige voor ex
tracties zeer onplezierige chemische eigenschappen hebben, zo
als rutheen, molylxleen, niobium en de zeldzame aarden. Een i n 
druk, welke elementen dit z i jn en in welke mate ze voorkomen, 
geeft tabel I . 

Van alle elementen uit deze tabel w i l men het plutonium en 
het uraan in vroeger ongekende zuiverheden isoleren. 

In het „ e r g s t e " geval is een zuiveringsfactor van 10^ een r e 
de l i jk te achten getal. In nieuwere reactorprojecten kan men wel 
met een of meer factoren 10 minder toe, al zal ook dan nog van 
t i j d tot t i j d een verder gaande zuivering nodig z i j n . In het alge
meen kan men verder als vuistregel stellen dat de oorspronkel i j 
ke verhouding U/Pu en de te bereiken verhouding Pu/U gel i jk 
z i j n . 

De radioactiviteit van deze elementen (vergeli jk tabelI) com
pliceert , terloops gezegd, de methode van werken bovendien. 

Ondanks de ingewildceldheid van de zuivering kan men een 
aantal aanzienlijk verschillende zuiveringsmethoden ontwerpen, 
wanneer men uitgaat van de eigenschappen van uraan en de s p l i j 
tingsprodukten in het algemeen en van die van plutonium, waar
over reeds in een zeer vroeg stadium van de ontwildceling der 
kernenergie relatief véél bekend was. 

De eerste op grote schaal toegepaste methode werd uitge
voerd met neerslagreacties en de scheiding van neerslagen en 
f i l t r a ten . Met dergelijke processen werd voor het eerst plutonium 
op grote schaal bereid, o. a. voor mi l i t a i r e toepassingen. Uraan 
werd echter steeds gezuiverd door middel van ex t rac t ie -procédé ' s 
en nog a l t i jd is dit het geval, in hoeveelheden van vele tonnen per 
dag. Spoedig is dan ook de extractieve zuivering b i j de winning 
van plutonium en de r econdi tion er ing van bestraald uraan v r i j w e l 
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Tabel I 
Voornaa.mste bestanddelen van een oplossing van 
1000 kg bestraald uraan en de daarin voorkomende 

splijtingsprodulrten, 100 dagen na de bestraling. 

Element Gewicht ;3-activiteit Y-activiteit 
Element 

in curies in curies 

Uraan 998 kg 0, 6 0, 03 
Plutonium 0,8 kg _ -
Caesium 110 g 3.000 2.300 
Strontium 40 45. 000 
Barium 40 g _ _ 

Ytt r ium 20 g 
g 

60.000 -
Lantliaan 40 

g 
g _ _ 

Cerium 100 g 170. 000 12.000 
Praseodymium en 

andere Z . A . 155 g 
g 

12.000 -
Zirkoon 115 

g 
g 70. 000 65.000 

Niobium 5 110.000 105. 000 
Molybdeen 85 g _ -
Teclmetium 25 g _ -
Ruthenium 55 g 55. 000 20. 000 
Rhodium 12 g _ _ 

andere elementen 40 g 1. 000 -
Totaal spl i j t , pro-
dulden in oplossing 842 g 526.000 204.300 

Als gas verwi jder 
de spl i j t , produlden 
b i j oplossen 140 g 500 -
Totaal voor s p l i j 
tingsprodukten 982 g 

de enige op grote schaal toegepaste werkwijze geworden. En al 
z i j n er dan op verscheidene plaatsen aanzienlijke vorderingen ge
maakt met zuiveringsmethoden die soms op volkomen andere 
grondslagen berusten, nog steeds is extractie het meest gebruikte 
en meest universeel toepasbare principe voor zuivering van kern
brandstoffen. 

Het succes van de extractie berust op het fe i t , dat aan twee 
essen t ië le voorwaarden voldaan wordt. Ten eerste is de vereiste 
zuiverheid betrekkelijk gemakkelijk te bereiken. Di t is inherent 
aan de methode en het onderwerp van deze lezing in engere zin. 
Ten tweede is de methode, onder de zeer s p ec i al e o m s t andi gh ed en 
waarmee men hier te maken heeft, technisch goed uitvoerbaar. 

Aan deze laatste eis wordt voldaan doordat het gebruik van 
extractiekolommen het mogelijk maalct het proces vele malen 
achtereen op eenvoudige wijze en in beperkte ruimte toe te pas -
sen, t e r w i j l het resultaat v r i j goed te berekenen is . Opbrengsten 
van meer dan 99,95% kunnen bereikt worden hetgeen van groot 
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belang is voor Icostbare en soms gevaarlijlie stoffen. Het gehele 
zu iver ingsprocédé leent zich b i j uitstele voor continu bedrijf , is 
tot in ongekende mate bedrijfszeker te maleen en op afstand te r e 
gelen, zodat, door de apparatuur achter zware afschermingen te 
plaatsen, stralingsgevaar voor bedienend personeel uitgesloten 
kan worden. 

De extractie van bijvoorbeeld uraan berust op de oplosbaar
heid van uranylnitraat (UOalNO^a) in organische oplosmiddelen. 
De oplosbaarheid in dië thylether werd in 1805 ontdekt. Onbegre
pen voor lange t i j d werd deze eigenschap in 1842 voor het eerst 
voor de zuivering van uranylnitraat gebruikt; a l l e r le i onzuiver
heden bleken in de waterlaag achter te bli jven wanneer men een 
waterige oplossing van uranylnitraat en deze onzuiverheden 
schudde met ether waarin het uranylnitraat oploste: het werd ge
ëx t rahee rd , „ui tgetrokken", op dezelfde wijze als men reeds a l 
l e r l e i extracten uit plant en dier wist te bereiden. 

Nog steeds nagenoeg geheel onbegrepen is deze extractie 
precies 100 jaar lang toegepast als de erkende zuivering voor 
uraan op laboratoriumschaal. Eerst in het begin van de tweede 
wereldoorlog werden betere teclmieken ontwikleeld, zowel in 
Europa als in Amerika. Deze ontwildeeling vond aan beide kanten 
van de oceaan v r i j w e l ge l i jk t i jd ig en onafhankelijk plaats; die in 
Europa echter voor zuiver wetenschappelijke doeleinden, n . l . 
voor de bepaling van de ouderdom van gesteenten; die in Amerika 
met vooropgezette technische doelen en in 1945 werden daar dan 
ook reeds tientallen tonnen uraan per maand op deze wijze gezui
verd. Met deze ontwikkeling begon men tevens inzicht te kr i jgen 
in de processen die zich daarbij afspelen en op het ogenblik be
schikt men over een bevredigende theorie. 

Eén der eerste punten die de aandacht troldeen was het fe i t , 
dat het voorkomen van een zuurstofatoom in het molecuul essen
tieel is om een stof als oplosmiddel voor uranylnitraat te kunnen 
gebruiken. Ethers, ketenen, alcoholen, esters bleken wel, maar 
benzeen, chloroform e.d. niet als oplosmiddel te kunnen dienen. 
De oplosmiddelen die op grote schaal gebruikt worden: d ië thyl 
ether (C2H5OC2H5), methylisobutylketon of hexon (CH3 -CO -C4H9) , 
dibutylcarbitol (C4H,X)-C2H40-C2H40-C4H9) en t r i -n-butylfosfaat , 
T . B . P . ((C4HcO)3PO), z i jn dan ook typische voorbeelden daarvan. 

Andere factoren die voor succesvolle extractie van groot be
lang z i jn , bleken bijvoorbeeld de concentratie van het uranylni
traat, de zuurgraad van de (waterige uitgangsoplossing), de toe
voeging van neutrale nitraten, de concentratie van het extrahe¬
rende oplosmiddel en, zeer belangrijk, de waardigheid van het te 
extraheren element. 

Om de invloed van deze en nog andere factoren te kunnen be
studeren en in eenvoudige termen te kunnen beschrijven, heeft 
men de zogenaamde ex t rac t i e -coëf f i c iën t ingevoerd. Deze, voor
gesteld door het symbool a, kan men def in ië ren als 

totale concentratie in organische laag 
totale concentratie in waterige laag ' 

nadat evenwicht tot stand is gekomen tussen beide lagen en wan
neer uitgegaan wordt van gelijke volumina waterige oplossing en 
organisch oplosmiddel. Hieruit volgt onmiddellijk dat het gedeelte 
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van het element dat geëx t raheerd is , ge l i jk isaan (a/a+1)x(Vo/Vw) 
wanneer Vo en Vw de volumina van beide lagen (fasen) in even
wicht voorstellen, a kan sterk v a r i ë r e n met de omstandigheden 
waaronder de extractie wordt uitgevoerd en met het oplosmiddel. 
Zo geeft ether a's in de orde van 1 tot 10, met oplosmiddelen als 
TBP z i jn a's van vele honderden gevonden. Maar zelfs met a = 4, 
wordt de geëx t r ahee rde hoeveelheid, na één maal extraheren, P i , 
reeds 80% (aannemende Vo = Vw), na tweemaal extraheren van 
dezelfde waterlaag, P2 = 96%. 

Zuivering bereikt men dus als a voor het te zuiveren element 
groter is dan die van de onzuiverheden en sneller naarmate de a's 
meer verschillen, als de a voor de verontreiniging al niet (prak¬
tisch) nul is , zoals dilewijls het geval i s . 

Hieruit b l i j k t hoe het aantal herhalingen, nodig voor een be
paalde gewenste zuiverheid, te berekenen is . Ook is hiermede 
duidelijk, hoe eenvoudig men in feite deze extracties kan bestu
deren: men brengt de te bestuderen verbinding van het element in 
kwestie in een oplossing, van welke samenstelling dan ook, schudt 
deze met het extractiemiddel in een gesloten buisje, bepaalt de 
concentratie van het element in beide lagen en vindt a als functie 
van elke gewenste verandering, aangebracht in de uitgangsoplos
sing. Door deze veranderingen op zinvolle wijze aan te brengen 
zal men na kunnen gaan welke factoren essentieel z i jn , in welke 
mate ze dat z i jn en ook, hoe het extractie proces verloopt. 

Naast gegevens, waardevol voor directe toepassing, k r i j g t 
men op dergelijke wijze dus ook gegevens van wetenschappelijk 
belang, die inzicht geven in de fundamentele eigenschappen van de 
elementen. 

Het doet wellicht vreemd aan dat men tot voor kor t , ondanks 
de toepassing op grote schaal, in feite zéé r weinig kwantitatieve 
gegevens over ex t rac t iecoëf f ic iën ten in de literatuur kon vinden. 
Twee belangrijke oorzaken z i jn hiervoor aan te geven. Enerzijds 
is het niet nodig de juiste waarde van a te kennen om met succes 
te kunnen extraheren, mits men voldoende gegevens van kwanti
tatieve aard heeft (bijvoorbeeld over oplosmiddelen, over oxida
tietoestand, zuur of basisch mi l ieu in de waterfase e.d. )• Ander
zi jds had men, in het bijzonder in Amerika, een achteraf bezien 
eigenlijk v r i j gering aantal resultaten van kwantitatief karakter 
gevonden, die om begri jpel i jke redenen niet gepubliceerd waren. 
Ee' st na 1950 kwamen de eerste publikaties van die kant, n l en
kele van het Europese vasteland, los. En pas b i j , en vooral na, 
de conferentie van Genève in 1955 schijnt men tot volledige pu-
blikatie overgegaan te z i j n . 

Daar komt nog b i j dat men in gevallen, waarin kwantitatieve 
gegevens niet beslist noodzakelijk z i jn voor het beoogde doel, uit 
de analogieën tussen de hier besproken elementen onderling de 
nodige kwalitatieve gegevens met grote mate van zekerheid kan 
afleiden. , 

Gezien de hier geschetste situatie werd dan ook een poging 
gedaan, niet alleen om de schaarse kwantitatieve gegevens die 
over uraan en thorium gepubliceerd waren te v e r i f i ë r e n en aan te 
vuHen, maar ook om een eerste idee te kr i jgen over de a s die 
men voor plutonium mocht verwachten. Nu worden extracties als 
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hier bedoeld in het algemeen uitgevoerd met nitraten in salpeter
zuur-mil ieu, vaak met toevoeging van andere nitraten als NH4NO3, 
Ca(N03)2 en A1(N03)3. Deze zouten bl i jken namelijk de extractie 
in hoge mate te bevorderen. Eenzelfde effect vindt men, wanneer 
de salpeter zuur concentratie verhoogd wordt. Daarbij heeft men 
het voordeel dat in het algemeen de analyse van beide lagen een
voudiger verloopt. 

Daar dit in het hier besproken onderzoek van overwegend be
lang was werd deze meetmethode gevolgd. Een bezwaar is dan 
echter dat salpeterzuur zelf ook geëx t rahee rd wordt. Hier staat 
tegenover dat inzicht in de extractie van het veel eenvoudiger sal
peterzuur in belangrijke mate instructief kan z i jn voor de extrac
tie van verbindingen als thoriumnitraat (Th(N03)4) en uranylni
traat. 

De eerste experimenten betroffen dan ook de extractie van 
salpeterzuur uit een waterige oplossing door organische oplos
middelen. 

x B O C K 8- B O C K 

& TANRET 

• F U R M A N 

V S C O T T 

H A N T Z S C H b S E B A L O 

e W V L I E 

^ U R A H Y L N I T R A T E A D D E D 

Figuur 1 
De extractie van salpeterzuur door d ië thyle ther . 
Ext rac t iecoëf f ic iën t a tegen HNO3 -concentratie 

in oorspronkelijke waterlaag. 

De resultaten met dië thyle ther z i jn weergegeven in de f i g u 
ren 1 en 2, waarin ook de waarden uit de li teratuur z i jn opgeno
men. Analoge resultaten werden gevonden met de beide andere in 
dit onderzoek betroldeen oplosmiddelen: methylisobutylketon en 
dibutylcarbitol . De overeenstemming met de oudere metingen is 
in het algemeen voor t re f fe l i jk te noemen en is een waardevolle 
test voor de gevolgde methode. Di t is te meer van belang daar 
bijna alle andere metingen geheel nieuw waren en vergel i jking 
derhalve niet mogelijk was. De twee curven, verschillende voor
stellingen van dezelfde resultaten, z i jn zeer karalcteristiek voor 
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Figuur 2 
De extractie van salpeterzuur door d ië thyle ther . 
Concentratie in de organische laag tegen con

centratie in de waterlaag. 

deze extractieproeven. Op het horizontale stuk, in beide geval
len, moge speciaal de aandacht gevestigd worden. 

Van alle elementen die hier ter sprake komen is uraan in 
menig opzicht het eenvoudigste. In salpeterzuur-oplossing komt 
het immers praktisch alleen voor als het zogenaamde uranylion 
(UOi^), waarvan men tegenwoordig weet dat het l ineair is en 
waarin het uraan zelf 6-waardig i s . Het uranylion geeft met 2 
(negatief geladen) nitraationen het bekende uranylnitraat. 

Fig. 3 geeft de resultaten van onze extractiemetingen voor 
dië thyle ther , en wel voor a als functie van de oorspronkelijke 
salpeterzuur-concentratie. De analogie met HNO3 is duideli jk. 
Uit f i g . 3 b l i jk t ook dat de ext rac t iecoëff ic iënt binnen zekere 
grenzen onafhankelijk is van de uranylnitraatconcentratie. Hogere 
concentraties verlagen de waarde van a b i j hogere salpeterzuur
concentraties. 

Een tweede v r i j eenvoudig voorbeeld vindt men b i j het ele
ment thorium. Hier is echter niet de zeswaardige toestand met 
twee zuurstofatomen, maar de vierwaardige, Th , de enige die 
voor ons van belang i s . A l zou men dat misscliien van een zo ge
heel ander ion niet verwachten, toch vertonen de curven veel 
overeenkomst met de vorige. Alleen zet de stijging van a pas b i j 
hogere zuurconcentraties in . 

Hoe liggen de verhoudingen nu b i j plutonium? Reeds v r i j 
vroeg was bekend, dat dit element verschillende oxidatietoestan
den heeft die in waterige oplossing voor kunnen komen: de geoxi-
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Figuur 3 
De extractie van uranylnitraat door d ië thyle ther . 
Ext rac t iecoëf f ic iën t a tegen oorspronkelijke 
HNOg-concentratie voor verschillende uraan-

concentraties. 

deerde en de gereduceerde toestand. Later ontdekte men dat er 
zelfs vier dergelijke oxidatietoestanden z i j n : de d r i e - , v i e r - , 
v i j f - en zeswaardige toestand. Van de driewaardige, Pu^^, was 
bekend dat h i j in salpeterzuur, geconcentreerder dan 5 N, geoxi
deerd wordt en bovendien beneden deze concentratie niet te ex
traheren i s . De vijfwaardige toestand, P U O 2 b l i j k t niet stabiel 
b i j zuursterkten boven 1 N . Voor extractie-studies z i jn dus van 
belang de vierwaardige toestand, Pu'*', en de zeswaardige, 
PuOa" '̂, die beide onder gunstige omstandigheden goed hanteer
baar z i jn . Uit de analogie met resp. Th**' en U O 2 , is te ver
wachten dat beide soorten te extraheren z i jn en dus is het wense
l i j k de betreffende a's te weten te komen. 

B i j de aanvang van het onderzoek was echter geen plutonium 
beschikbaar. Ook was er geen kenmerk waarmee de genoemde 
analogie in een verantwoorde extrapolatie van de a's voor thorium 
en uraan omgezet kon worden. De enige uitweg was te proberen 
een dergeli jk kenmerk te vinden, meer gegevens te verzamelen 
ten einde de analogieën in een benaderende kwantitatieve schaal 
uit te drukken. Als vanzelf werd dus de keuze bepaald op het tus
sen uraan en plutonium gelegen element neptunium. 

Di t heeft immers dezelfde vier oxidatie-toestanden in waterig 
mi l ieu als plutonium. De driewaardige torstand, Np^\ is niet 
bestendig in salpeterzuur. De vierwaardige, Np''% en de zes
waardige, N p 0 2 , z i j n voldoende stabiel om metingen toe te l a -
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ten, t e r w i j l in een beperkt gebied van zuursterkten ook de v i j f 
waardige toestand, Np02" ,̂ bestudeerd kan worden. 

De mogelijkheden echter om met neptunium te werken z i jn 
beperkt. Het aangewezen isotoop is ^^^Np, langlevend en in weeg
bare hoeveelheden te isoleren uit bestraald uraan. Di t is helaas 
niet gemakkelijk te isoleren. De enige andere mogelijkheid biedt 
het isotoop ^^-'Np, de moeder van ^*^Pu. De radioactieve eigen
schappen z i jn betreldcelijk g imsüg. De straling is goed te meten 
met een gewone Geiger-MUller-buls en de halveringstijd is lang 
genoeg, zelfs om het verval tijdens de experimenten te kunnen 
verwaarlozen. Maar, hèt grote bezwaar: van Np z i jn wel ster
ke preparaten eenvoudig te malcen, maar a l t i jd nog slechts in 
trac er-hoeveelheden. Hieronder worden zulke geringe hoeveelhe
den verstaan dat ze slechts door radioactiviteitsmetingen kunnen 
worden aangetoond. De gewichtshoeveelheden waarvan hier spra
ke is , z i j n zo klein dat ze vele factoren tien lager liggen dan die, 
welke met de meest verf i jnde technieken te wegen z i jn . 

Een en ander brengt ernstige moeilijkheden met zich mee, 
zeker in het geval, waarbij verschillende oxidatietoestanden (met 
verschillende eigenschappen) onder bepaalde omstandigheden 
naast elkaar kunnen bestaan en bovendien min of meer gemakke
l i j k in elkaar over kunnen gaan. Immers , komt een dergeli jk ge
val voor b i j een element dat in weegbare hoeveelheden voorhanden 
is , dan kan men in het algemeen door het volgen van het verloop 
in eigenschappen, als absorptiespectra, terug-extrapoleren naar 
de oorspronkelijke toestand of in eUc geval zich er van vergewis
sen of er al dan niet storende reacties optreden. Als men met 
tracers werkt, zonder dat een stabiel(er) isotoop van het zelfde 
element als car r ie r (drager) dienst kan doen, is dit niet het geval. 
De enige mogelijkheid is dan het toepassen van de coprecipitatie-
techniek. Hierb i j voegt men aan de oplossing ionen van andere 
elementen toe die de eigenschap hebben dat ze de ionen van een 
bepaalde oxidatietoestand van, in ons geval, neptunium meene
men, wanneer ze zelf door een reagens worden neergeslagen. De 
ionen van de andere oxidatietoestanden moeten dan b i j dezelfde 
reactie in oplossing bl i jven doordat hun carr iers niet neerslaan. 
Deze techniek b l i j k t v r i j goed toepasbaar te z i jn b i j neptunium (en 
plutonium). Het uranylion kan dienen als carr ier voor het neptu-
n y l - ( N p 0 2 )-ion, t e r w i j l het neerslag in dit geval natriumura-
nylacetaat is . Zirkoon is bruikbaar als carr ier voor Np"*'" met 
als neerslag zirkoonfenylarsonaat. LaFs b l i j k t het vijfwaardige 
neptunium (Np02^) mee te nemen, maar ook het vierwaardige. 
Men moet dus eerst Np(rV) bepalen, daarna Np(V). Het is echter 
duideli jk dat hier complicaties mogelijk z i j n . B i j plutonium is de 
situatie eenvoudiger door het ontbreken van de vijfwaardige toe
stand (bij onze metingen). 

Van deze coprecipitatietechniek is , behalve de mogelijkheid 
van onbekende of incidentele coprecipitaties, een ander nadeel dat 
men steeds v r i j veel nieuwe componenten aan het te onderzoeken 
mengsel toevoegt zonder nauwkeurig de invloed daarvan te ken
nen. Daarnaast moet men in een dergeli jk gecompliceerd systeem 
dikwi j l s enigszins afwijken van de voor een bepaalde neerslag
reactie meest gewenste condities. Het in feite enige c r i t e r ium 
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voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten is dan ook de repro
duceerbaarheid van de resultaten onder zoveel mogelijk geva
rieerde omstandigheden en het ontbreken van tegenstrijdigheden 
in de getroklcen conclusies. 

Naast deze problemen van controle op de aanwezigheid en 
zuiverheid van bepaalde oxidatietoestanden z i j n er ook moei l i jk 
heden te verwachten b i j de bereiding van tracerhoeveelheden stof. 
•Eenmaal aangewezen op het gebruik van chemische oxidatie- en 
reductiemiddelen kan men niet anders doen dan deze in grote 
overmaat toe te voegen, niet alleen om de reacties voldoende snel 
te laten verlopen, maar in het bijzonder om ongewenste reacties 
tegen te gaan die veroorzaakt worden door onzuiverheden (steeds 
aanwezig in grote overmaat ten opzichte van de tracers) in het 
uitgangsmateriaal, reagentia of oplosmiddelen. Ook kunnen on
zuiverheden ontstaan door de inwerking van bijvoorbeeld het sal
peterzuur tijdens de metingen („holding oxidants and reductants"). 

De resultaten verkregen met neptunylnitraat (Np02(N03)2), de 
zeswaardige toestand derhalve, z i jn weergegeven in figuur 4. 

Figuur 4 
De extractie van neptunylnitraat door d ië thyle ther . 
dibutylcarbitol en methyUsobutylketon onder ver
schillende omstandigheden. Ext rac t iecoëf f ic iën t a 

tegen oorspronkelijke HNO3-concentratie. 
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Toen het onderzoek tot dit stadium was gevorderd, was een 
zeer geringe hoeveelheid plutonium beschikbaar gekomen en 
daarmee een ideale kans, niet alleen om de extr ac t i e -coëf f i c iën
ten van de beide waardigheden van dit element te meten doch nu 
ook om de metingen af te ronden en onze, op de reeds bereilde 
resultaten gebaseerde verwachtingen te toetsen. Ook hier verto
nen de curven grote overeenkomst met de vroegere. 

Uitgaande van deze en analoge resultaten kan men reeds een 
aantal methoden uitwerken voor de zuivering van uraan en pluto
nium en hun onderlinge scheiding, maar deze curven geven niet 
zonder meer een inzicht in de aard en het verloop van de proces
sen die b i j deze extracties verlopen. Wel zullen ze kunnen dienen 
om een bepaalde theorie in zekere mate te toetsen. Daarna kun
nen nieuwe experimenten, speciaal daartoe uitgevoerd, zo nodig 
de gegeven interpretatie bevestigen. 

Voor een theoretische benadering knopen w i j aan b i j de b i j 
zonder uitgesproken analogie tussen de curven voor salpeterzuur 
en die voor de zeswaardige toestand van de elementen uraan, 
neptunium en plutonium. Duideli jk b l i j k t di t nog eens uit tabel I I . 
Hier in z i j n vermeld de geëx t rapo leerde snijpunten van de h o r i 
zontale gedeelten van de curven met de v r i j w e l rechte gedeelten 
van de curven waar deze snel stijgen. Di t z i jn dus de salpeter
zuurconcentraties in de oorspronkelijke waterlaag, waarbij a 
constant wordt. 

Tabel I I 
Salpeterzuur-concentraties van oorspronkelijke waterlaag 

waarbij a's constant worden. 

diethyl-ether dibutyl-carbitol methyl-isobutyl-keton 

HNO3 6,5 - 5 , 9 - 6 , 5 
U O 2 " 6,0 6,7 6,7 
N p 0 2 ^ 5,8 6,7 5,5 
P u 0 2 ^ 6,4 7,5 6 ,2 

Dit i l lus t reer t nogmaals niet alleen de grote invloed van de 
salpeterzuur-concentratie op de extractie van de genoemde me
taalionen, maar ook de grote analogie in het gedrag van deze 
ionen met dat van salpeterzuur. Een bevredigende verklar ing van 
het gedrag van salpeterzuur zal dus zeer waarschi jnl i jk belang
r i j k e aanwijzingen kunnen geven voor de andere gevallen. 

De curve voor salpeterzuur, zoals die in f i g . 2 is weergege
ven, is in feite niet anders dan een l i j n die aangeeft hoe de ex
t r ac t i e - coë f f i c i ën t a voor salpeterzuur tussen water en ether 
varieert met de concentratie van het salpeterzuur zeU'. Bovendien 
geeft deze a een evenwichtstoestand weer, waarop we de wet van 
Nernst zouden wil len toepassen. Deze houdt in dat een stof die 
zich i n twee niet met elkaar mengbare fasen bevindt, zich b i j het 
evenwicht zó over beide fasen verdeelt, dat de verhouding van de 
concentraties in beide lagen onafhankelijk is van z i jn concentra
t ie . In onze terminologie dus: aHN03 = constant. Volgens deze 
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wet zou men dus een horizontale l i j n verwaxhten in plaats van de 
kromme uit figuur 1, of wel, dat het rechte stulc tot aan de verti= 
cale as zou doorlopen. Daar staan echter twee bedenkingen tegen
over. Ten eerste geldt de wet van Nernst niet voor geconcen
treerde oplossingen. Di t zou betekenen: een horizontaal stulc in 
het begin met eventueel afwijkingen daarvan b i j hogere concen
traties; hiermee kan derhalve het verloop van deze curve niet 
verklaard worden. Ten tweede geldt de wet van Nernst slechts 
voor stoffen die in beide fasen in dezelfde molecuulvorm voorko
men. Hoe is de situatie in ons geval? In water is salpeterzuur 
gedeeltelijk gedissocieerd in ionen: H^ en NO3". In organische 
vloeistoffen kan men verwachten dat deze dissociatie aanzienlijk 
geringer zal z i jn . Inderdaad hebben metingen dit bevestigd. Men 
mag b i j nader inzien dus wel degelijk verwachten dat de wet van 
Nernst niet over het gehele concentratiegebied opgaat. Wanneer 
men verder nog weet, dat curven van deze vorm (sigmoidevorm) 
karalderistiek z i jn , niet alleen voor deze, maar ook voor geheel 
andere typen van extracties, komt men tot de volgende suggestie : 
het rechte stuk van de curve vertegenwoordigt een extractie van 
het „Nerns t - type» , met een bepaalde molecuulsoort, het begin 
(lage Ni) de geleidelijke vorming van deze verbinding, waarvoor 
nog vele mogelijkheden denlcbaar z i jn . 

De gedachten gaan dan sterk uit naar de vorming van onge
dissocieerde HNOs-moleculen in de organische laag, uit H+-ionen 
en NOa'-ionen in de waterlaag, volgens de evenwichtsreactie: 

H ' + NO 3' = i HNO3 (1) 

waterlaag organische laag 

Om deze hypothese te kunnen toetsen moet men nog een stap ver
der gaan en de ev enwi chts constant e invoeren. B i j elke even
wichtsreactie behoort immers een constante, die de concentra
tieverhoudingen vastlegt. Voor de reactie uit vgl. (1) geldt de 
formule: 

[HNO3] 
K' = = constant (2) 

[ r ] [ N 0 3 - ] 

Deze formule geldt in z i j n algemeenheid niet voor de concen
traties van de aangegeven bestanddelen, maar voor de activiteiten 
hiervan. De activiteit kan men omschrijven als die grootheid die 
men voor de concentratie in de plaats moet stellen om de thermo-
dynamische vergelijkingen tot hun eenvoudigste formuler ing terug 
te brengen. Beide grootheden, activiteit (a) en concentratie (m), 
z i j n daarbij verbonden door de ac t iv i te i t scoëff ic iënt (y) volgens 
de relatie 

a = Y m (3) 

Voor ideale oplossingen is y = 1-
Substitueert men concentraties en act iv i te i t scoëff ic iënten in 

vgl . (2) dan kan deze geschreven worden in de vorm 
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K'm^Y^ = moYo zodat 2 log m Y + log K' = log YO + log mo (4) 

Hierb i j geeft de index O de grootheden in de organische laag aan. 
Een grafiek van log m Y tegen log mo moet dus een rechte l i j n 
z i j n als Yo = 1 met een helling 

m en nio z i j n bekend uit de beschreven metingen, y is alleen 
bekend voor oplossingen van HNO3 in water. De invloed van de 
geringe hoeveelheden organisch oplosmiddel moet men daarom 
noodgedwongen voorlopig verwaarlozen. Er z i jn goede redenen 
aan te nemen dat deze trouwens uiterst gering is . Waarden van Yo 
z i j n evenmin bekend uit andere metingen, maar kunnen, omge
keerd, ui t afwijkingen van het verwachte lineaire verloop in eer
ste benadering afgeleid worden. Fig. 5 geeft de besproken g r a f i 
sche voorstelling. Hierui t b l i j k t dus, dat de gemeten punten i n 
derdaad op een rechte l i j n met een helling = | vallen in het gebied 
van lage concentraties, dus waar YO = 1 i s . Uit de afwijkingen b i j 
hogere waarden van mo kan men waarden van YO eenvoudig bere-

I0'2 IO"l I 10 

Figuur 5 
De extractie van salpeterzuur door dië thyle ther , dibutylcarbitol 
en methylisobutylketon. Logaritme van de HNO3-activiteit i n de 
waterlaag tegen logaritme van de HNOs-concentratie in de o r 
ganische laag. De twee onderste curven z i jn verschoven langs 

de verticale as over het aangegeven stuk. 
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kenen. Men mag dus concluderen dat onze veronderstelling (vgl. 
1 en 2) juist i s . 

Di t sluit echter nog niet in , dat z i j ook volledig^is. Immers , 
alle beschreven reacties spelen zich af in een mil ieu bestaande 
uit verscheidene componenten, zodat men bedacht moet z i j n op 
veler lei mogelijke wisselwerkingen en effecten. Van het water 
weet men dat z i j n moleculen zich als het ware als een mantel om 
de opgeloste moleculen en in het bijzonder de ionen heen zullen 
leggen: de bekende hydratatie. Analoge effecten mag men van en 
in de organische oplosmiddelen verwachten, met dit verschil dat 
hier de bindingen in sommige gevallen aanzienlijk hechter kunnen 
z i j n . Men kan hier praktisch van (molecuul-)v er bindingen spreken 
zelfs. Voor dit verschijnsel kan men öp goede gronden een even
wichtsreactie veronderstellen volgens de vergelijlcing 

HNO3 + S=^m03 . S (5) 

waarbij aangenomen wordt dat slechts 1 molecule S van het op
losmiddel hierbi j een r o l speelt. 

Als boven kan men nu schrijven: 

[HNO3 . S] 

Wanneer men dus een reeks experimenten doet waarbij de 
hoeveelheid beschikbaar oplosmiddel varieert , moet deze hypo
these te toetsen z i jn . Deze experimenten z i jn als volgt uitgevoerd. 
In het gebied van constante a, waar dus het evenwicht van vgl . (1) 
geheel naar rechts is verschoven (hogere HNO3-concentraties), 
werd b i j één bepaalde zuur sterkte geëx t raheerd met mengsels 
van variabele samenstelling van het extractiemiddel en te t ra-
chloorkoolstof dat zelf niet extraheert, en de ex t r ac t i e - coë f f i -
c iënt gemeten. 

Ook hier moeten bepaalde aannamen ingevoerd worden ten 
aanzien van de activiteiten. Die van HNO3 werden geli jk gesteld 
aan die in zuiver water, welke bekend z i jn . Verder z i jn geen ac
t iv i te i t scoëff ic iënten bekend, zodat men niet beter kan doen dan 
[HNO 3. S] geli jk te stellen aan de concentratie van salpeterzuur 
in de organische laag en [Sl aan de oorspronkelijke concentratie 
van het oplosmiddel verminclerd met de concentratie van het sal
peterzuur in de organische laag (S). 

Berekent men K" met deze gegevens, dan b l i j k t deze inder
daad voor lagere concentraties van het oplosmiddel constant te 
z i j n . Eleganter is het, de gemeten ex t rac t iecoëf f ic iën t te c o r r i 
geren met behulp van de ac t iv i te i t scoëff ic iënt van HNO3 in de wa
terlaag en deze schijnbare ex t rac t iecoëf f ic iën t 

^, [HN03]o 

" ^ [ H N 0 3 i 

uit te zetten tegen (S), de concentratie aan „v r i j oplosmiddel», 
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op dubbel logaritmisch papier. Is onze aanname juist , dan moet 
b i j lage (S) de curve een helling = 1 (45°) hebben. Fig. 6 bevestigt 
di t . 

'M. t .K. 

IO' .-2 (s) 

IO' ̂-| IO 

Figuur 6 
De schijnbare ex t rac t iecoëf f ic iën t van salpeterzuur als 
functie van de concentratie van dië thylether , dibutyl
carbitol en methylisobutylketon. Beide assen logar i t 

misch verdeeld. 

Hiermee is aangetoond dat de extractie van salpeterzuur 
verloopt via (de vorming van) gesolvateerde salpeterzuur-mole
culen. Bovendien z i jn deze complexen gehydrateerd. Hier zal 
echter niet verder op ingegaan worden, maar wel op de aard van 
de binding tussen HNO3 en het oplosmiddel. Deze komt namelijk 
tot stand doordat het waterstofatoom van het salpeterzuur met het 
zuurstofatoom van het oplosmiddel een zogenaamde v/aterstofbin-
ding aangaat. Voor dië thyle ther kan men deze verbinding s c h r i j 
ven als (C2H5)20. HNO3. En hier b l i j ld dan, waarom voor orga
nische oplosmiddelen het bezit van een O-atoom een essen t i ë le 
voorwaarde is om als extractiemiddel bruikbaar te z i j n . V ia di t 
O-atoom gevormde verbindingen „passen" namelijk goed in de 
oplosmiddelen. In verdunde oplossing wordt de vorming ervan, en 
dus de extractie van salpeterzuur, tegengewerkt door de disso
ciatie van het salpeterzuur. 

Bevat het molecuul van het oplosmiddel meer van dergelijke 
zuurstofatomen, dan zullen ook deze een r o l kunnen spelen, maar 
meestal eerst nadat hot oplosmiddel als het ware „verzadigd" is 
met het monosolvaat, dus b i j hogere waarden van (S). Di t is de 
verklar ing van het naar beneden toe ombuigen van de curve voor 
dibutylcarbitol in f i g . 6. 

Nu duideli jk is geworden, waarop de extractie van s alpeter-
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zuur door de besproken oplosmiddelen berust, kunnen we de r e 
sultaten van onze andere metingen proberen te beschrijven. Hoe
wel steeds over uraan gesproken zal worden, gelden onze be
schouwingen evenzeer voor neptunium en plutonium. Van uraan is 
echter een aantal noodzakelijke gegevens bekend, die men van de 
andere elementen nog niet gemeten beeft. 

Tevens zullen we b i j onze beschouwingen uitgaan van de ana
logie tussen HNO3 en U02(N03)2. 

Wederom kan men de vorming van bepaalde verbindingen als 
het fundamentele fe i t van de extractie veronderstellen, in over
eenstemming met het v r i j w e l niet-geioniseerd z i jn van de organi
sche oplossingen en de gedeeltelijke ionisatie van de waterige op
lossingen. Als mogelijkheden om de reacties, die zich afspelen, 
voor te stellen heeft men onder andere: 

^ NO3- ^ NO3- NO3-
UO? = ^ U02 (N03) ' U02(N03)2 = ^ U02(N03)3~ 

(7) 

en 2 U02(N03)2 ^ U02(N03)^ + U02(N03)3" (8) 

Vooral door het werk van McKay is duideli jk geworden, dat 
de extractie van uranylnitraat door organische oplosmiddelen (als 
er geen salpeterzuur aanwezig is) verloopt via de vorming van 
verbindingen van het type U02(N03)2. x S.y H2O, waarvan er t rou
wens een v r i j groot aantal ge ï so leerd is in de loop der jaren. Ook 
langs andere wegen heeft men steun voor deze beschrijving ge
kregen. 

In het geval, waar salpeterzuur aanwezig i s , zal het gehele 
beeld nog iets ingewikkelder z i j n . In waterige oplossing gedraagt 
uranylnitraat zich als een sterke elektrolyt, waarbij het meest 
voorkomende ion gehydrateerd U02^' i s . De toevoeging van sal
peterzuur brengt hier veranderingen teweeg, zoals f i g . 7 laat 
zien. 0,5 N HNO3 (een 50-voudige overmaat) heeft slechts geringe 
invloed. Pas b i j veel hogere concentraties van salpeterzuur t r e 
den er duidelijke veranderingen in het spectrum op die wijzen op 
het voorkomen van andere ionen, in het bijzonder het t r in i t r a to -
ion. Maar het uranylnitraat zal ook dan nog voornamelijk in onge
dissocieerde vorm voorkomen. In de organische oplosmiddelen 
zal de veel lagere d i ë l ek t r i s che constante in belangrijke mate de 
vorming van ongedissocieerde verbindingen bevorderen. En men 
kan met redelijke zekerheid aannemen dat dit dan HU02(N03)3 zal 
z i j n en dat deze verbinding voornamelijk verantwoordelijk is voor 
de hier besproken extracties. 

Voor het geval van de vierwaardige ionen, als Th' ' ' , kan men 
geheel analoog de vorming van verbindingen van het type H2M(N03)6 
verwachten (M = metaal). Ook hier z i jn experimentele bevestigin
gen voor gevonden. 

Graag zou men deze voorstellingen ook wil len toetsen aan de 
experimentele gegevens over de ex t rac t iecoëf f ic iën ten zoals die 
m de f iguren z i jn weergegeven. Naar analogie van het salpeter
zuur-geval mag men verwachten, dat voor de zeswaardige toe-
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Figuur 7 
Spectra van uranylnitraat-oplossingen. Extinctie

coëff ic iënt tegen golflengte. 
0,02 Molair uranylnitraat in water 
0,01 Molair uranylnitraat in 0,5 Molair HNO3 
0,02 Molair uranylnitraat in 16 Molair HNO3 

stand a met de 3e macht van de HNOs-concentratie varieert , voor 
de vierwaardige ionen met de 6e macht daarvan. Alleen is de on
zekerheid in de waarde van deze machten veel groter door een 
groter aantal achtereenvolgende reacties b i j deze meerwaardige 
ionen. Daarnaast wordt de toetsing moeil i jker gemaald door het 
ontbreken van elke informatie over de ac t iv i te i t scoëff ic iënten . 

Niettemin: voor de MO2"^-extractie vindt men waarden tus
sen 2,5 en 3,5, voor de M'^+-extr actie van gemiddeld 5 a 6. Een 
bevredigend resultaat. 

Evenals b i j salpeterzuur zullen ook b i j de extractie van de 
besproken metaalionen invloeden van hydratatie en solvatatie be
staan. Deze kunnen op geheel analoge wijze als b i j salpeterzuur 
bestudeerd worden. Zo geeft f i g . 8 het analogon van f i g . 6. De 
hellingen z i jn hier veel steiler, met waarden van 3 en 4. Men 
mag hieruit concluderen dat de verbindingen hier met 3 of 4 mo
leculen van het oplosmiddel een zekere binding aangaan; een r e 
sultaat dat zeer aannemeUjk is en goed in overeenstemming met 
de uitkomsten van extractie-proeven b i j afwezigheid van salpe
terzuur. 

De extractie van deze metaalionen kan men zich dus onge
veer als volgt voorstellen. B i j toenemende salpeterzuurconcen
traties wordt de dissociatie in de waterlaag geringer, de moge
l i jkheid voor het ontstaan van verbindingen als HM02(N03)3 en 
H2M(N03)6 groter. De vorming hiervan wordt begunstigd door de 
aanwezigheid van de organische oplosmiddelen. Daarbi j z i jn ze 
zeer goed oplosbaar in deze oplosmiddelen, mede doordat ver
scheidene moleculen daarvan er aan gehecht worden. De invloed 
van het salpeterzuur zal dan bovendien nog het medium als het 
ware „passend" maken voor deze complexen. 

In het bovenstaande is meermalen, v r i j w e l als vanzelfspre-
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Figuur 8 
Logaritme van de ext rac t iecoëf f ic iën t van uranylnitraat 
en neptunylnitraat als functie van de logaritme van de 

concentratie van het oplosmiddel. 
»urany ln i t r aa t - d ië thyle ther 
• neptunylnitraat - d ië thylether 
4 neptunylnitraat - methylisobutylketon 
'neptunylnitraat - dibutylcarbitol . 
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kend, uitgegaan van de a^nalogie in gedrag tussen de besproken 
elementen in een bepaalde oxidatietoestand. Twee reeksen zi in 
daarbij naar voren gekomen: Tli^^^, Np'^'' en Pu'*''en U02^'', NpOa 
en Pu02^^. En deze reelcsen liadden uitgebreid Icunnen worden 
mits het materiaal ervoor beschilcbaar was geweest - met nog 
verscheidene andere elementen. Het voorkomen van deze reeksen 
is niet gebonden aan de eigenschappen die we liier bestudeerd 
hebben. Integendeel, de andere eigenschappen laten ons het be
staan van deze reeksen nog veel overtuigender zien. Vooral voor 
de vierwaardige toestand doet de situatie zeer sterk denken aan 
wat men b i j de zeldzame aarden v/aarneemt. B i j deze groep van 
14 elementen, volgend op lanthaan, v a r i ë r e n vele eigenschappen 
op zeer eenvoudige wijze met het atoomnummer, zoals de toena
me hiervan weerspiegeld wordt in een hiervan v r i j w e l l ineair af
hankelijke afname van de ionstraal. Zo heeft men ook waargeno
men dat voor extractie van de driewaardige zeldzame aarden de 
logaritme van de ex t rac t iecoëf f ic iën t voor tributylfosfaat een l i 
neaire functie van het atoomnummer i s . Op deze wijze zal het te
vens mogelijk z i jn uit gegevens over enkele elementen de analoge 
gegevens voor andere leden van dezelfde reeks v r i j w e l kwantita
tief af te leiden. 

Di t bijzondere gedrag van deze elementen is te danken aan de 
grote regelmaat in de opbouw van hun elektronenconfiguratie. 
Voor alle elementen z i jn immers de buitenste, de chemische 
eigenschappen bepalende, elektronen op geheel dezelfde wijze in 
de elektronenschillen ondergebracht. Het verschil tussen de ele
menten is , dat successievelijk de veel meer naar binnen gelegen, 
zogenaamde 4f-schi l , opgevuld wordt met elektronen. Hierdoor 
ontstaat ook de bekende „ lan than iden-cont rac t ie" . 

Eenzelide verschijnsel nu kan men verwachten b i j de elemen
ten, in het periodiek systeem volgend op actinium. Ook dit z i j n er 
weer 14 en z i j worden wel de actinide-elementen genoemd. Juis
ter l i j k t het hen de 5f-elementen te noemen. Immers , hier is het 
de 5f-schi l die geleidelijk met elektronen wordt opgevuld, t e r w i j l 
de buitenste elektronen b i j opeenvolgende elementen steeds in de
zelfde configuratie voorkomen, althans in dezelfde oxidatietoe
stand. B i j deze groep van elementen komen de gevolgen hiervan 
het duidelijkst tot uiting in de d r i e - en vierwaardige toestand. 
Vele voorbeelden van een regelmatig verloop van eigenschappen 
met het atoomnummer z i jn in deze gevallen waargenomen. 

In het geval van de 6-waardige toestand zouden er, door de 
aanwezigheid van de beide zuurstofatomen, effecten op kunnen 
treden die de regelmaat ogenschijnlijk kunnen verstoren. Zo is 
gebleken dat, wanneer men de zeer fundamentele grootheid, die 
de bindingsaistand tussen het metaalatoom en de zuurstofatomen 
is , uitzet tegen het atoomnummer, men geen rechte l i j n maar een 
parabool vindt. Desondanks v a r i ë r e n ook hier vele eigenschappen 
lineair met het atoomnummer, zoals oplosbaarheden, hydrolyse-
constanten en bepaalde thermodynamische functies. En zelfs b i j 
extracties met tributylfosfaat vindt men een regelmatig verloop 
en wel een afname met het atoomnummer. 

Niettemin zal elke theorie deze regelmatigheden moeten ver
klaren, uitgaande van, althans rekening houdende met, het a f w i j -
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kende verloop b i j de bindingsafstanden. Dat juist b i j onze experi
menten de ex t rac t iecoëf f ic iën t voor neptunium een maximum
waarde b l i jk t te bezitten is dus een punt van meer dan uitsluitend 
praktisch belang. Het geeft ons niet slechts een i l lus t ra t ie van de 
betekenis van dergeUjke eenvoudige metingen voor het fundamen
tele inzicht in de chemie van deze elementen, maar herinnert ons 
er tevens aan, dat nog vele punten in het onderzoek dat hier werd 
beschreven, nadere bestudering waard z i j n . 
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P A R F U M S 

door 

A. H.Ruys 

De reukzin mag met recht het meest verwaarloosde zintuig 
genoemd worden. De overgrote meerderheid van de mensen laat 
z i j n reukwaarnemingen nauwelijks tot bewustzijn komen, laat 
staan dat z i j er verder over zou spreken. Een van de weinige 
uitzonderingen op dit gebied is wei de dichter Baudelaire, die in 
vele van z i j n gedichten getuigenis aflegt, dat z i jn reukwaarnemin
gen wel degelijk tot hem z i jn doorgedrongen, en wat meer is , in 
vele gevallen z i jn z ie l ten zeerste hebben beroerd. 

Toch heeft de mens van de vroegste t i jden af een zeker ge
noegen gevonden in het waarnemen van aangename geuren. In het 
Hooglied wordt immers de liefde der maagden beloofd aan degene 
wiens oliën goed van reuk z i jn en in Exodus 30: 23-25 vinden w i j 
een compleet recept voor een parfum, dat daar genoemd wordt de 
Heilige Olie der Zalving. In feite zou deze geurencombinatie op 
het ogenblik nog kunnen dienen als basis voor een modern par
f u m . Maar reeds lang voor de oud-testamentische t i j d heeft men 
in de resten van nog oudere beschavingen sporen aangetroffen van 
het gebruik van reukwerken en cosmetica. 

Wanneer in deze oude tijden van oliën sprake is , dan worden 
daarmede geen etherische oliën bedoeld. Het z i j n vette oliën, die 
gebruikt z i j n om er plantendelen, harsen, houtsoorten en derge
l i j ke mede te extraheren. Deze extracten werden dan veelal als 
cosmeticum gebruikt, of ook wel op de altaren aan de goden geof
fe rd . 

De etherische oliën, dat z i j n de oliën, die door stoomdestil-
latie van het aromatische materiaal uit de natuur z i jn gewonnen, 
z i jn een zeer geconcentreerde en tegel i jker t i jd de gemakkelijkst 
realiseerbare vorm, waarin de natuurlijke reukstoffen door ons 
kunnen worden gewonnen. Z i j komen echter pas veel later in de 
geschiedenis te voorschijn: het is b.v. te betwijfelen of de Perzen 
in de 10e eeuw door destillatie gewonnen rozenolie al gekend heb
ben. Vóór de ontdekking van etherische oliën waren de desti l la-
tieprodukten niet anders dan aromatische waters, die men ver
kreeg door de welriekende materialen te destil leren met water. 
In de 12e en 13e eeuw maakten de Arabieren op deze wijze reeds 
destillaten uit rozen, waterlelies, granaatappelen en uit de bla
deren van de kruidnagel. 

Als w i j nu de middeleeuwse kruidenboeken lezen, dan b l i j k t 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninltlijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 5 april 1957. 
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daaruit, dat aan het einde van de middeleeuwen, b .v . in 1500, in 
Duitsland 10 etherische oliën bekend waren. Rosmarijnolie schijnt 
in het begin der 15e eeuw een tamel i jk verbreid ar t ikel te z i jn 
geweest. Omstreeks 1600 is de produktie van etherische oliën 
sterk toegenomen. Ze werden hoofdzakelijk voor medische doel
einden gebruikt en wi j mogen rust ig aannemen, dat er omstreeks 
die t i jd reeds meer dan 100 oliën bekend waren. Het is dan de 
bloeiti jd van de alchemie en een ware destilleerwoede heeft zich 
van hen meester gemaakt. Er waren echter bloemen, die wel een 
aangename geur hadden, doch die b i j destil latie géén olie, of zeer 
weinig olie van een totaal veranderde reuk opleverden. Jasmijn 
b. V . leverde in het geheel geen olie en het gedestilleerde water, 
dat men ervan verkr i jgen kon, was maar heel middelmatig van 
reuk: het gaf zeker niet de geur van de bloem weer. De jasmijn 
is n. 1. een van die bloemen die uiterst weinig olie „in voor raad» 
hebben. 

Men vond hiervoor een handig maniert je: de nog levende 
bloem werd, zo vers als dat mogelijk was, uitgestrooid op glazen 
platen, die met vet waren bestreken. De bloemen, die nog enige 
t i j d bleven leven, gingen door met het produceren van hun reuk
stoffen. Deze vervluchtigden onmiddellijk, maar werden opgeno
men in de vetlaag op de glazen plaat. Nadat men zo'n met vet be
smeerde plaat herhaalde malen met verse bloemen had bedekt, 
werd het vet afgekrabd en in potten verzameld. Na de nodige ver-
duiming werd een dergeli jk vet door de vrouwen van die t i j d gaar
ne gebruikt als cosmeticum. 

Pas veel later, toen de alcohol door het perfectioneren van 
de destillatiemethoden een gemakkelijk verkri jgbare ' grondstof 
was geworden, gebruikte men alcohol. Met alcohol werd toen het 
vet, de zogenaamde pommade, door sterk roeren geëx t rahee rd en 
het zo verkregen „ex t ra i t " werd als parfum door de dames ge
bruikt en gewaardeerd. 

Nog weer wat later vond men dat de alcohol als drager voor 
verschillende reukstoffen, die de ouden met olie hadden g e ë x t r a 
heerd, gebruikt kon worden. Uit die t i j d stammen dan ook de 
extraits uit harsen en kruiden, die onder de naam Potpourri een 
grote bekendheid hebben genoten. 

Door vele eeuwen heen bleef de levende natuur de enige bron 
van reukstoffen, die men kende. Door chemische synthese soort
gelijke stoffen te bereiden werd onmogelijk geacht. Men nam n. 1. 
in die t i jd aan, dat „ levenskracht» als een zeer bijzondere factor 
nodig was b i j de opbouw van wat men noemde „organ ische stof
fen». 

Eerst toen Wöhler in 1828 door z i jn ureumsynthese de slag
boom tussen de natuur en de bereiding door menselijk vernuft had 
geopend, kreeg men moed om reukstoffen te gaan analyseren, 
veel meer dan men tevoren had gedaan. Het allereerst werden 
toen de kostbaarste oliën nader onderzocht. De rozenolie uit B u l 
gari je en de neroli-olie, door destillatie verkregen uit de bloesem 
van de Bigarade, waren, samen met de door enfleurage verkre
gen jasmijnolie, de eerste objecten van nauwkeurige analyse. 

Men hoopte door de synthese, die volgen zou op de analyse, 
de natuur concurrentie te kunnen aandoen en imitaties van de na-
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t i iu r l i jke oliën voor lage pr i jzen op de markt te kimnen brengen. 
B i j de verdere ontwikkeling bleek al spoedig, dat men zich niet 
behoefde te beperken tot dat wat in de natuur voorkomt, maar dat 
er ook reukstoffen konden worden gesynthetiseerd, die goed 
bruikbaar waren in parfum - m engs els, maar die in de natuur he
lemaal niet voorkwamen. 

Wanneer w i j dan ook van „ r e u k s t o f - c h e m i e " spreken, dan 
bedoelen w i j daarmee niet een bepaald hoekje van de chemie, zo
als b . V . met de vet-chemie en de suiker-chemie het geval i s . 

Een moderne reukstoffenfabriek heeft meestal een uitgebreid 
fabricageprogramma: 350 chemische produlden is niets onge
woons, waarbij dan nog die produlden komen, die men niet zelf 
fabriceert , maar koopt, plus de vele honderden etherische oliën, 
die er worden gewonnen en die ruime toepassing vinden. En toch 
bestaat er nog steeds de neiging nieuwe produkten te zoeken om 
het palet van de parfumeur uit te breiden. 

Lang niet alle nieuwe stoffen, die men in het laboratorium 
synthetiseert, z i j n een succes. Vele ervan bl i jken in par fum-
m engs els niet bruikbaar te z i jn , en komen dan ook nooit in f a b r i 
cage. De chemicus, die een nieuwe stof gesynthetiseerd heeft, 
neemt eerst contact op met de parfumeur om over de bruikbaar
heid te praten. Het is duidelijk, dat de scheikundige die in dit vak 
werkzaam is , evenals de parfumeur, vreugde moet beleven aan 
het ruiken. Dit ruiken is beslissend voor de toekomst van een 
nieuwe gesynthetiseerde stof. 

De bronnen voor synthetische reukstoffen z i jn d r i e ë r l e i : 
1) de etherische oliën, die we welriekende grondstoffen zouden 

kunnen noemen, 
2) vette oliën, die ik als reukloze grondstoffen zou wil len karak

teriseren; 
3) synthetische grondstoffen, b .v . uit steenkolenteer, die ik als 

„s lech t r i ekende" grondstoffen beschrijf . 
Als voorbeeld van een etherische olie die grondstof is voor reuk
stoffen, noem ik U de Java citronella olie, U allen bekend als 
middel tegen muggen. Hieruit verkr i jgen w i j geraniol en c i t ro -
nel lol , beide rozen-reukstoffen, verder het hydroxycitronellal, 
dat duideli jk de geur heeft van lelietjes van dalen. 

Van vette oliën z i jn vooral de cocosolie en de ricinusolie van 
grote betekenis. Uit de cocosolie synthetiseert men a ü e r h a n d e 
alifatische verbindingen met een even aantal koolstofatomen, ter
w i j l de ricinusolie de bron is van verschillende aldehyden en a l 
coholen met een oneven aantal koolstof atom en. 

Onder de „s lech t r i ekende" grondstoffen worden gerangschikt 
de koolwaterstoffen tolueen, benzeen en xyleen, fenolen, zoals het 
gewone fenol en de dr ie kresolen. Z i j z i j n grondstoffen voor ver
schillende jasmijnreukstoffen, het benzaldehyde {de geur der 
amandelen), fenylaceetaldehyde, dat een geur heeft van hyacin
ten , nitromuskus reukstoffen, die enige gelijkenis vertonen met 
de natuurli jke muskus, en vele andere stoffen, die de geur van 
bloemen of vruchten zeer nabij komen. 

Omtrent het mechanisme van de reukwaarneming is eigenlijk 
nog zeer weinig bekend. De hoeveelheid e rb i j betrokken stof is 
uitermate gering. Veel is er, vooral in de laatste t i j d , g esp ecu-
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leerd over het verband tussen reuk en samenstelling van de reulc-
stof. 

Ruzicka heeft omstreeks 1920 gesteld, dat een molecuul om 
überhaupt reuk te vertonen, groepen moet bezitten, waarin de 
aanwezigheid van een restvalentie verondersteld mag worden. 
Voor deze theorie pleit, dat de reuksterkte in de reeks van c i t r a l 
tot aan het dimethyloctanol voortdurend afneemt. C i t r a l bevat 
2 CC dubbele bindingen en 1 CO dubbele band. B i j hydrering van 
de laatste ontstaat het geraniol. Hydrogeneert men een van de 
beide CC dubbele banden, dan ontstaat ci t ronel lol en uiteindelijk 
b i j hydrering van ook de laatste CC dubbele band ontstaat het d i 
methyloctanol. In volgorde van verzadiging neemt de reuksterkte 
voortdurend af. 

Volgens deze theorie moet een absoluut zuivere, verzadigde 
koolwaterstof met rechte keten reukloos z i j n . W i j z i j n er echter 
nooit in geslaagd een volkomen reukloos octaan te bereiden. W i j 
gingen daartoe uit van secundair octanol. D i t werd gedehydra-
teerd tot octeen, dat b i j katalytische hydrogenering octaan levert. 
Ook wanneer de tussentrappen door zorgvuldige fractionering ge
reinigd worden, ve rk r i j g t men een octaan, dat toch duideli jk geur 
vertoont en wel de penetrante lucht van het secundair octanol. 
Getracht werd de koolwaterstof te zuiveren door koken met na
t r i u m . Aangezien het hier een heterogene reactie betreft , is d i t 
wel buitengewoon moei l i jk , en w i j z i j n er dan ook nooit in ge
slaagd het produkt volkomen reukloos in handen te kr i jgen . 

Kleine hoeveelheden verontreiniging kunnen ook in andere 
sterk riekende stoffen het totaal van het reukbeeld ten zeerste 
beinvloeden. Merkwaardig is het b . v . , dat de vakman twee mon
sters vanilline, de één bereid door oxydatie van iso-eugenol uit 
nagelolie verkregen, de andere uit guajacol, in reuk steeds on
derscheiden kan, ook als men beide produlcten herhaalde malen 
heeft omgekristalliseerd en deze b i j menging geen smeltpunts
verlaging meer vertonen. Het b l i j k t , dat 's mensen verwaarloosde 
zintuig, de reukzin, een nauwkeuriger analyse-instrument is dan 
alle andere die de chemicus ter beschikldng heeft. 

De grote betekenis van de „ s p o r e n - s u b s t a n t i e s " b l i j k t ook ten 
duidelijkste b i j de bereiding van synthetische etherische oliën. 
De samenstellende bestanddelen van Bulgaarse rozenolie b i j v . 
z i j n voor meer dan 99% bekend. Voegt men al deze stoffen, syn
thetisch bereid, volgens het aan de analyse ontleende recept sa
men, dan ontstaat een produkt dat met de echte rozenolie slechts 
een zeer flauwe verwantschap vertoont. Het is niet de door 
Wöhler gediskwalificeerde levenskracht, die di t verschijnsel te 
voorschijn roept, maar het z i j n spor en - ho ev e elh ed en, die in de 
olie aanwezig z i jn en die aan de echte rozenolie haar volheid en 
f i jnheid van geur verlenen. 

Een exact discussieerbaar verband tussen reuk en constitutie 
is niet aan te wijzen. Er z i j n b . v . uitzonderingen op de regel, dat 
stoffen met een quaternair koolstofatoom een kamfer-reuk zouden 
vertonen. In de nitromuskus-reeks is wel de plaatsing van de 
verschillende kern-substituenten bepalend voor het al of niet 
reukloos z i jn van de stof. In homologe reeksen z i jn zekere analo
gieën aan te wijzen. Merkwaardig is het, dat als substituent in 
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arylalifatische reukstoffen de niet-vertakte C5 tot C7 een karak= 
teriserende invloed heeft op de geur van het produkt. 

Tot nu toe spraken w i j alleen over plantaardige en kunstma
tige reukstoffen. Een numeriek kleine, maar in wezen belangrijke 
groep van reukstoffen levert ons het d ierenr i jk . 

Vele van de dieren, die met ons- deze wereld bewonen, ver
tonen , een kenmerkende geur, b.v. de kat, waar de dichter 
Baudelaire ons op attent maald. D ie r l i j ke reukstoffen, die in de 
parfumerie toepassing vinden, z i j n eigenlijk afkomstig van vier 
diersoorten, n. 1. het kleine muskushert uit Tibet; de civette, een 
katachtig dier, dat in Abessinie wordt gehouden voor de winning 
van reukstof; de potvis, die ons het amber levert, en de Canadese 
bever, die producent is van het castoreum. Het chemisch onder
zoek van de laatste dert ig jaren heeft ons nader gebracht tot de 
kemiis van de constitutie der eigenlijke reukstoffen, die in deze 
ruwe d ie r l i jke produkten aanwezig z i j n . B i j muskus en civette 
vinden w i j cyclische ketonen met 16 ringleden. In amber en cas
tor eum daarentegen t reffen wi j ionon-derivaten aan, ketonen, die 
enige verwantschap vertonen in constitutie met de reukstof die in 
i r i so l i e voorkomt, het i ron . 

De macrocyclische ketonen vertonen in structuur merkwaar
dige overeenkomst met stoffen waarvan w i j aan mogen nemen, 
dat z i j in het hormonaal bestaan van dieren en mensen een be
langri jke r o l spelen. Het dihydrocivetton b . v . , de reukstof die 
geproduceerd wordt door de muskusrat, vertoont merkwaardig 
veel overeenkomst met het androsteron, dat in urine wordt ge
vonden en dat zelf reukloos is , maar tevens met het androsterol, 
dat in varkenstestikels wordt aangetroffen en dat eveneens een 
muskusgeur vertoont. 

Ook de mens is producent van reukstoffen, even goed als an
dere dieren. Verschillende zones van ons lichaam produceren 
voortdurend zeer verschillende reukstoffen. De samenstelling van 
de diverse mengsels, die door ons lichaam worden afgescheiden, 
wordt sterk zowel door de fysieke als door de psychische ge
steldheid van het individu beïnvloed. Meer dan één medicus heeft 
m i j reeds meegedeeld, dat z i j n neus soms een belangrijk hulp
middel is b i j het stellen van z i jn diagnose. En wat de psychische 
beïnvloeding betreft, kan ik U als i l lus t ra t ie geven, dat onze 
hond heel nauwkeurig weet, of iemand die buiten de voordeur 
staat bang wordt door z i jn venijnige geblaf of niet. Z i jn reukor
gaan is scherp genoeg om de kleine hoeveelheid door de mens ge
parfumeerde lucht, die onder de deur door komt, te analyseren 
en de „reiüc van de angst» er in vast te stellen. 

Het wereldbeeld van mens en hond is wel totaal verscli i l lend. 
Gezichts- en gehoorswaarneming z i jn van pr imordiaal belang 
voor onze voorstelling van de ons omgevende wereld en slechts 
zelden wordt ons verwaarloosde zintuig bewust te hulp geroepen. 
Heel veel van het langs deze weg waargenomene wordt niet ge
realiseerd, omdat andere zintuigelijke indruldcen forser en dus 
r e ë l e r voor de mens z i j n . De reukwaarneming moge dan al niet 
tot de bovenste lagen van ons bewustzijn doordringen, toch kan 
z i j d ikwi j l s van beslissende invloed z i jn voor de houding, die de 
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mens tegenover de hem omringende wereld en de hem tegemoet 
tredende invididuen aanneemt. 

Dikwi j l s is er verwarr ing tussen de verschillende zintuig¬
l i jke waarnemingen. Een Duitse onderzoeker uit het einde van de 
vorige eeuw beschr i j f t het diacetyl, dat een boterreuk vertoont, 
als „von chlorartigem Geruch». Het is duideli jk dat deze man met 
z i j n ogen geroken heeft: h i j heeft de gele damp van het diacetyl 
gezien en dit heeft b i j hem onmiddelli jk een associatie met chloor 
teweeg gebracht, zodat h i j de scherpe, doch zeer karakteristieke 
diacetyl-reuk, als die van chloor heeft beschreven. Er is echter 
geen enkele verwantschap tussen beide geuren. Het tegenoverge
stelde vinden w i j b i j onze dichter Bredere. Hi j spreekt van het 
blonde haar van een jong meisje als van de „goude blonden tros, 
citroenig van couleur". K i j k , deze dichter heeft met z i j n neus ge
keken. Ook de meest gegarandeerd peroxide-vri je blonde heeft 
geen citroenkleur in het haar, en indien dit wel het geval ware, 
zou ze zich onmiddellijk laten verven. Wèl echter is het m i j d ik 
wi j l s opgevallen, dat vooral van jonge meisjes het blonde haar 
duideli jk naar aldehyde C 8 en aldehyde C 10 r iekt , wat mogelijk 
de associatie met citroengeur, althans citrusgeur heeft teweeg 
gebracht b i j Bredere. 

De vakuitdrulddngen, die w i j gebruiken z i jn zeer subjectief 
en meestal ontleend aan gezichts- en gehoorwaarneming, aan de 
scliilderkunst en de muziek. Het is alweer Baudelaire, die ons in 
dat wonderli jk mooie sonnet „Cor re spondances" vertel t : „Als 
stervende echo's, die ver zich verwarren. Gaan geuren en kleu¬
ren en klanken tezaam, Vereend in hun wezen, vereend in hun 
naam, Diep als des nachts de baan van de sterren". 

De parfumeur is een kunstenaar; h i j is niet een technicus, 
die een „bedenkbaar" vak uitoefent. Z i jn opdracht is een ding van 
schoonheid te scheppen voor 's mensen verwaarloosde zintuig: de 
neus. En als U dan ook in het laboratorium van een parfumeur 
staat - eigenlijk moest ik zeggen z i jn atelier - dan zult U daar, 
wanneer h i j discussieert met z i j n collega' s woorden horen gebrui
ken als: „een zware toon in het parfum", „de harmonie is zoek", 
„ O nee, de aldehyden klinken er veel te ver boven u i t" , „ik vind 
het heel fo rs opgezet, maar dat bruine in de achtergrond, dat 
hindert me". Dat z i jn vakuitdrulddngen van de kunstenaar die 
parfumeur heet, geleend van z i jn collega's, schilders en toon
dichters. 

En zoals er b i j die nabij liggende kunsten ook perioden z i j n 
aan te wijzen, die een duideli jk omlijnd beeld vertonen, zo z i jn 
ook in de kunst van de parfumeur perioden aan te wijzen. De 
bloemenparfums van vroeger en de o r iën ta le parfums behoren 
zonder enige t w i j f e l nog thuis in de verlate romantiek van het 
einde van de vorige eeuw en het begin van deze. De aldehydepar-
fums, die dateren uit de twintiger jaren van deze euuw nemen 
duidelijk stelling tegen het romantische gedoe dat eraan vooraf is 
gegaan. Om weer een analogie met de muziek te zoeken: deze 
aldehydereuken z i jn , wat de dissonanten in de muziek toen waren. 
Het moderne impressionisme bracht ons parfums, zoals b .v . die 
van het Huis Lanvin, parfums, waarin voor m i j heel duideli jk een 
medebeleefbare impressie gegeven wordt. Sommige ervan b .v . 
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rieken zo, dat ze m i j in herinnering roepen verschillende buurten 
en verschillende gebeurtenissen van Par i js , zoals ik die kende. 

Verschillende invloeden werken bepalend op de r icht ing van 
het parfum in een bepaald t i jdsgewricht. Daar is allereerst de 
hygiëne. Maar vooral ook de vrouwenmode is van grote betekenis 
geweest. In de dagen, dat het ideaal van vrouweli jk schoon was, 
iets dat belüeed kon worden met volkomen rechte l i jnen, en dat 
praldisch geen rondingen vertoonde, was het parfum hoekig en 
strak, zich aanpassende b i j een ideaal, dat thans niet meer het 
onze is . 

Van een andere kant dreigt er gevaar. De vrouw van heden, 
die soms meerdere malen, maar zeker eenmaal per dag een v o l 
ledig bad neemt, raakt in gevaar haar olfactische identiteit als 
vrouw te verliezen. Z i j zal trachten dit aan te vullen door een 
parfum te gebruiken, dat haar schadeloos stelt wat dit betreft . 
Want in de mens is uiteindelijk voldoende van het pr imit ieve 
overgebleven om deze openbaring door de reukzin toch in zekere 
mate te waarderen. 

In Shakespeare's t i j d gebruikte men civette, het afschel-
dingsprodukt van de civetkat, zonder andere toevoegingen als 
parfum. W i j vinden op het ogenblik de geur van civette al léén on
aangenaam, maar in composities verborgen, omkleed met andere 
reulcstoffen, kunnen w i j de geur ervan toch niet missen. Denkt U 
b i jv . maar aan sommige parfums, die vooral in de jaren na de 
oorlog 1914-1918 een succes waren en die eigenlijk gebouwd wa
ren op civette. 

Pascal zei inder t i jd , dat de loop van de wereldgeschiedenis 
geheel anders geweest zou z i j n , wanneer Cleopatra's neus 1 cm 
langer geweest was. Di t is een waarheid die ik volkomen kan on
derschrijven, maar ik zou daar een andere naast wil len stellen: 
de wereldgeschiedenis zou eveneens een andere loop hebben ge
kregen, als Cleopatra in haar dagen niet naar het Sandelhout uit 
Indië en de Cederen van de Libanon, maar doodeenvoudig „op z i jn 
Egyptisch" had geroken. 

De waardering voor verschillende soort uitingen van de par
fumeurskunst z i jn slechts gedeeltelijk een factor van invloeden 
als mil ieu, beschaving en opvoeding. Daar is veel aangeborens 
b i j de keuze die w i j hebben in zake de parfumerie. Het moet ons 
mogelijk z i jn het parfum te aanvaarden als een symbool van de 
persoonlijkheid, waarbij ik het woord „typenmttssig" dan maar 
onvertaald zal laten. Kant spreekt hier van de homogeniteit, die 
er moet bestaan tussen waarnemen en het waargenomene. Het 
parfum moet zich aanpassen b i j de persoonlijkheid van de draag
ster of de drager. Ook alweer door het ontbreken van een sys
teem z i jn hiervoor geen vaste regels op te stellen. Een eerste 
moedige poging daartoe is gedaan door onze landgenoot Jellinek, 
in z i j n werk „Psychologische Grundlagen der Modernen Pa r fu 
merie" , die de verschillende reuktypen aan de hoekpunten van 
een vierkant plaatst ( f ig . 1). Ergens als een aaneensluitende l i j n 
langs een of meer van de zijden van het vierkant plaatst h i j dan 
z i j n parfum. Het is duideli jk, dat men hier slechts complexe 
reukbeelden kan plaatsen en nooit een enlcele stof op deze wijze 
kan beschrijven; enige willekeur is er b i j deze plaatsing dan ook 
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wel. Merkwaardig is z i jn aanpassing b i j het „ fys i sch typenmas-
s ige» , b.v. de haarkleur ( f ig . 2). W i j weten allen uit ervaring, dat 
d ikwi j l s kaï-akter en temperament van lieden met verschillende 
haarkleur sterk kunnen verschillen, t e r w i j l er overeenkomsten 
worden vastgesteld tussen die van gelijke kleur. Zeker is er eni
ge relat ie tussen parfumtype en haarkleur aan te wijzen. 

Ook wi j s t h i j nog op de plaatsing van het parfum, dat w i j ons 
om Moeder voorstellen en om onze geliefde ( f ig . 3). Verder op het 
typerende verschi l tussen een vrouweli jk en een mannelijk ge
o r i ën tee rd parfum (f ig . 4). Aardig is het beeld, dat h i j geeft van 
de naïeve en de geraffineerde vrouw en het b i j haar passende par
fumtype ( f ig . 5). Dan plaatst h i j de verschillende leeftijden van de 
vrouw op asymmetrische wijze langs de verschillende zijden van 
z^ijn vierkant en voor m i j is deze plaatsing volkomen begr i jpel i jk 

Laat m i j U tenslotte enige frappante feiten vertellen over een 
klein f les je met 10 cc parfum, die U misschien nooit zou hebben 
vermoed'. In die 10 cc alcoholisch extrait z i t 150 mg echte jas
mijnol ie . Deze is afkomstig van 125 jasmijnbloemen uit Frank
r i j k . Verder bevindt zich daarin muskus uit Tibet, amber uit de 
Stille Zuidzee, castor eum uit Canada, civette uit Ethiopië, r o 
zenolie uit Bulgari je, corianderolie uit Rusland, geraniumolie uit 
Réunion, bois-de-rose-olie uit B raz i l i ë , angelica-olie uit Neder
land. Een parfumeur heeft al deze dingen samengebracht, ver
enigd tot een ding van schoonheid, één in volkomen harmonie. 
Wat in Volkenbond en Verenigde Naties nooit gelukt is , dat is aan 
de eenvoudige parfumeur gelukt: harmonie te scheppen uit zoveel 
heterogeniteit. 
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