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NAAMLIJST DER LEDEN 

OP 30 JUNI 1960 

BESCHERMVROUWE 

H. M. de Koningin 

ERE-LEDEN 

Z.K.H. de Prins der Nederlanden 
H.K.H. Prinses Beatrix 

LID VAN VERDIENSTE 

Dr. A. Schierbeek 

BESTUURDERS 

Prof. Dr. Ir. J. L. van Soest, voorzitter 
Prof. Dr. L. van der Pijl 
Dr. Ir. J. A. Ringers 

Ir. A. H. Kerstjens 
Ir. J. M. Op den Orth 
Ir. H. J. M. W. de Quartel 

Mr. W. J. Cardinaal 
Dr. J. N. van den Ende, vice-voorzitter 
Dr. K. T. A. Halbertsma 

treden af 
in 1960 

treden af 
in 1961 

treden af 
in 1962 





Abels, B. 
Adriani, Ir. J. M. B. 
Agt, T. W.J. van 
Albers, J.H.M. 
Alberts, Ir.D.A. 

LEDEN 

Alphen de Veer, Prof. Ir. W.H.A. van 
Appelman, J. 
Arisz, Dr. L, 
Arndt, J, L. 
Arnold, Ir, A. F. 
Arnold, Ing. H. F. 

Baalen, J. G. van 
Baarzel, H. J. van 
Baarzel, H. J. van 
Bais, Dr. W. J. 
Bakker, A,· 
Bakker, Mevr. Dr. C. R, 
Bakker, H.A. 
Baptist, F. R, 
Bar ra u, Mr. J. H, H. 
Bartstra, Ir. S. A, 
Baudet, Dr. H. Ph. 
Beek, Ir, F. J. 
Beek, Ir. G. F. van der 
Beekman, J. 
Beest, Mej. E, van 
Beltman, Ir,J.H, 
Bemelmans, Ir. J. L. H, 
Berckel, Ir. F. L. van 
Berg, W. J, v. d. 
Bergsma, G.H.E. 
Berkel, Ir. P, L, M. van 
Berkhof, H, van den 
Berkhout, Prof, Ir, F. M. C. 
Berkhout, J. J. 
Berkhuijsen, Ir. E. H. 
Biclmese, Y. L. 
Biezen, N.W. J. van 
Bischoff, G. A. 
Blaak, G.A. 
Blaak, J. 
Blaisse, Prof, Dr .. B. S. 
Bloemsma, Ir. J, 
Blok, Ir. J. J. 
Blokhuis, Ir. G. L. 
Blokhuis, J. K. F. 
Blommendaal-v.d. Moer, 

Mevr. L. C, M. W. 
Blommestein, J. H. van 
Boelman, Dr.A.B. 

Blasiusstraat 107 
van Bleiswijkstraat 100 
Kom van Aaiweg 21 Leiderdorp 
Beetsl�an 71 Rijswijk 
Da Costalaan 4 Rijswijk 
Jacob Catsstraat 78 Voorburg 
Huis te Hoornkade 32 Rijswijk 
van Hogenhoucldaan 61 
van der Heimstraat 2 
Herenweg 88, Warmond 
Sportlaan 63 

Prins Hendrikstraat 19 
Loevesteinlaan 204 
Larixlaan 31 Monster 
Riouwstraat 100 A 

Hyacintweg 14 
Laan van Oostenburg 32 Voorburg 
Leuvensestraat 20 Scheveningen 

Den Helderstraat 125 
Paul Gabriëlstraat 175 
v. d, Woertstraat 19 
Koetlaan 8 
Sta!pertstraat 40 
Sportlaan 446 

Amandelstraat 105 
Mankesstraat 123 

11Spinozahuis" Paviljoensgracht 72/74 
Nieuwe Plantage 46 Delft 
Barnsteenhorst 236 
Jacob van Offwegenlaan 5 Rijswijk 
Bentincl�straat 16 
den B urghstraat 24 Voorburg 
Leyweg 208 

Muurbloemweg 7 

de Genestetlaan 342 
van Alkemadelaan 358 
Laan van Meerdervoort 169 
Perenstraat 139 
van Blankenburgstraat 91 
Sophiastraat 27 Voorburg 
Sophiastraat 27 Voorburg 
Lindenlaan 19 VOorburg 

Mient 551 
Galileïstraat 189 
de Mildestraat 30 
Crocusstraat 32 Wassenaar 

de Sa vornin Lohmanlaan 8 7 
Laan van Meerdervoort 186 
Tortellaan 65 



Boer, F. de 
Boer, J.de 
Boer, P.A.de 
Boers tra, J. H. 
Bonefaas, H. Th. 
Borden, Ir. J. van der 
Bos. J. E. 
Bos, Ir. W. A. 
Bosma, H.G. 
Bossen, Ir. M. J. 
Bouwman Jr., A. 
Boxma, Ir. Y. 

Braat, Ir. B. 

Brand, D.J. 
Brandes, Dr. S. 
Brandhof, C. van den 
Brandsma, Ir. E, 
Brandsma, Prof, Dr. Ir. W. F. 
Hrans, Ir. Th. 
Braskamp, E.M. 

Braskamp, H.E. 
Bras kamp, W. H. 
Brederveld, L. L. 
Breemen, Dr. P.J. van 
Breunesse, Ir. B. W. 
Brink, Mej. J. E. ten 
Broeke, Ir.M,C.van den 
Broekema, B. 
Brongers, J.A. 
Brouwer, B. 
Brouwer, Dr. Th. 
Bruggen, Dr. Ir. G. ter 
Brugh, J.A.M.van der 
Bruin, K. de 
Bruin, L,de 
Bruin, Ir.W.de 
Bruning, P.F. 
Brunt, F. 
Brunt, Dr. N.A. 
Bruyn Ouboter, Mej. W. A.P. de 
Bunt, Dr. C. van de 
Bunt, W. B. van de 
Burg, C. J, van der 
Burger Hzn., Dr. D, 
Bussy, Ir. M.le Cosquino de 
Bijleveld, H. 

Campioni, Ir. E.C. 
Capel, Dr. W.H. 
Cappellen, C. W. van 
Cappellen, J. H. van 
Cardinaal, Mr. W. J. 
Cellié e Muller, A. W. du 
Chavannes, Mr.Ir.L.B. 
Choufoer, Dr,H.J. 
Chrysanthus, Pater 
Compaan, H. 

Aronskelkweg 47 
Vossenrade 10 
Cornelis Jolstraat 2b Scheveningen 
Prins Mauritsplein 27a 
Mesdagstraat 30 
Sportlaan 286 
Nassau Odijckstraat 30 
Achterweg 22 Dordrecht 
p/a Westdam 6 Woerden 
Mauritslaan 54 Rijswijk 
van Heutzstraat 11 
van Neekstraat 82 
Schout b. n. Doormanlaan 22 

Wassenaar 
Prins Hendrildaan 3.0A Oegstgeest 
Laan van Meerdervoort 202 
Carel Reinierszkade 253 
Bachmanstraat 49 
Fazantlaan 1 Lieshout 
Reeweg Oost 156 Dordrecht 
Park Leeuwenberghlaan 48 

Regentesselaan 71 
Hoge Weidelaan 26 
Sportlaan 478 
de Bruijnestraat 52 
Sonderdankstraat 1 
Javastraat 2 f 
Statenlaan 22 
Laan van Koot 9 
Jan van Houtkade 7 
Paviljoensgracht 9 
Haanplein 27 
Regentesselaan 32 
van Aerssenstraat 40 
Berberisstraat 48 
Stevinstraat 58 a 
Jan van Galenstr. 8 
Tomatenstraat 10 
Timorstraat 111 
Wilhelminalaan 30 
Swe.elirickstraat 46 
Prins Mam·itslaan 34 
Prins Mauritslaan 34 
Geestbrugweg 23 
Santhorstlaan 64 
Hoge Nieuwstraat 40 
Viviënstraat 7 

van Stolkweg 25 b 

Voorburg 
Rijswijk 
Voorburg 

Wassenaar 
Leiden 

Rijswijk 

Scheveningen 
Leidsendam 

Rijswijk 

Rijswijk 
Wassenaar 

Gen. v.d. Plaatstraat 3 Breda 
Oosterhesselenstraat 321 
Thorbeckelaan 93 
van Neekstraat 88 
Rijksstraatweg 781 Wassenaar 
Wassenaarseweg 168 
van Nijenrodestraat 53 
Warandelaan 5 Oosterhout (N.Br.) 
Abeelstraat 42 



Corljé-Saunier, Mevr. H. 
Coster, D.R.A. 
Crommelin, W. H. 

Dalton Lyceum, Rector van het 
Dam, A. J. S. van 

Damen, J.Q. 
Davids, Ir. P.A. 
Deelen, W. van 
Delfos, A. 
Diemont, F. R. 

Diggelen, Ir. C.A. van 
Dirix, E.M. L. H, 
Dirksen, Dr. Ir. H. J. 
Doppier, Mej. Dr. Ir, Ch, L, 
Dorhout Mees, Ir. B. 
Dorssen, J.C. van 
Dorsser-Goudsmit, Mevr. Ir. H. J. van 
Drai}er, Ir. C. 
Drost, H.S. 
Drunen, J. K. van 
Duin, C, J. P. van 
Dulst, D, van 
Duykeren, N. W.J, van 
Duyvenbode Varkevisser, Ir. H. v, 
Dijk, A.P.J.van 

Ebbenhorst .Tengbergen, Mej. Dr. C. v. 
Eek, Ir. G, W. van 
Eek, K, van 
Eeden, W. van 
Eilers, L. J, G. H. 
Eker, A.P. M. 
Elferink, Dr. C. L, 
Elst, Ir. 0, J. van der 
Ernst, S.J. van 
Ende, Dr. J. N. van den 
Endtz, Dr. A. W, 
Erckelens, W. J. van 
Essers, J. H, P. 

Euwe, Dr. W, 
Evers, J. 
Evers, T. 
Ewijk, J, G. van 

Faber, Prof. Dr. Ir. F, J. 
Feltz van der Sloot, R. Ch. A, v. d, 
Ferwerda-Theunissen, Mevr. C.L. 
Feuilletau de Bruyn, Dr. W.K. H. 
Fick, R. 
Figee, Dr. Th. 
Flotman, G, 
Fokkens, J. K. 
Fokkens, K. 
Francken, Ir. J. C, 
Fremery, Ir.D.A.de 

Kapelplein 15 
Hengelolaan 379 
Nieboerweg 230 

Aronskelkweg 1 

Scheveningen 

Generaal Snijdersplantsoen 18 
Badhoevedor• 

Hoogwerflaan 9 
van Boutelandelaan 21 
Driebergenstraat 81 
Arnhemse Bovenweg 16 Zeist 
Storm van 's-Gravesandelaan 3'0 

Ruychrocklaan 198 
Lubeekstraat 117 

Wassenaar 

Margrietstraat 20 Loosduinen 
Kleverlaan 7II Bloemendaal 
Prins Hendrikstraat 4 
Sportlaan 824 
Ranonkelstraat 335 
Leuvensestraat 58 Scheveningen 
Reinkenstraat 2c/I 
Ferdinand Bolstraat 29 
Lindelaan 59 Rijswijk 
Mient 517 
Tomatenstraat 8 Leiden 
Galvanistraat 22 
Laan van Heldenburg 24 Voorburg 

Mauvestraat 36 a 
Ary Schefferstraat 89 
Valkenboschkade 474 
Westersingel 25 Veenendaal 
Coevordenstraat 26 
Columbusstraat 30 
Pansierstraat 1 Scheveningen 
Neuhuyskade 7 
Malaklmstraat 194 
Fuutlaan 8 a 
Laan v. N, 0, Indië 172 
Statenlaan 102 
Hyacintweg 8 
Sportlaan 211 
Tuinfluiterlaan 28 
Ary van der Spuyweg 3 
Nassa Zuilensteinstraat 29 

Charl, de Bourbonstr. 18 Delft 
Rozenstraat 73 
Sportlaan 530 

Kwikstaartlaan 9 
Waldeck Pyrmontkade 115 
Groot Hertoginnelaan 29 
Sinjeur Semeijnsweg 1 
Driebergenstraat 288 
Witte Singel 101 A Leiden 
Richard Wagnerlaan 8 Loosduinen 
Burg. de Manlaan 11 Breda 



Frenkel, A, M. 
Frielink, Dr. J, G. 
Fuchs, Dr,J. W. 
Furnée, Dr, J, M. 

Gaster, Ir. A. A. H. 
Gelderen, Dr. Chr. van 
Gelpke, E. 

Giesbers, Ir, H. 
Glastra van Loon, Dr. F. H. 
Gleym, C. Ch. 
Goede, P. J. de 
Graftdijk, Mej. Dr. I.M. 
Grand, J. M.le 
Grient, Dr,J.H.van der 
Groenewegen, H. 
Groenewegen, M. 
Groenewegen-Woltman, Mevr.W.H, 
Groenman, Dr. A.W. 
Gröneveld, Ir. E. W. 
Groot, Ir. E. L, de 
Groot, Mr. J, J,de 
Groustra, G, J. 
Grutterink, Mej. M. 
Gruyter, Dr.C.J.de 
Gurck, Ir.A. J .. 
Guykens, Ir. M. C, 

Haaitsma, D. B. 
Haan, Mr. Ir. C. J. de 
Haan, Dr.L.M,de 
Haarman, Ir. J.C. 
Haas, Dr. C, 
Haeften, Ir. C.S. van 
Ragedoorn, Dr. J. G. 
Hajenius, Ir. W. H. G. P. 
Halbertsma, Dr.K. T.A. 
Halfweeg, N.J. 
Hammen, Dr. J. P. van der 
Hamming, Mej. M. 
Happé, Ir. W. F. 
Harders, Dr. C, L. 
Harst, B. 
Hartland, Ir. C. G, 
Hartman, Ir. A.W. 
Hartman, W. 
Hasselt, lr,J, W. van 
Hazewinkel, H.E. 
Heeroma, Ir.H.H. 
Heintz, L, 
Rekker, Dr. Ir. F. 
Hellendoorn, Mej. K. E. 
Hellingman, C, 

Helsdingen, J. J. van 
Herrmann-Erlee, Mevr. Dr. H. P. M, 
Herweyer, Ir.K.M. 
Heshuijsen, Ir. W. F. 
Heslinga, F. J, M. 

Heslinga, Dr. Ir. J. 

Burnierstraat 19 

Zoeterwoudsesingel 7 Leiden 
Beukstraat 75 

Tasmanstraat 194 

Balsemienlaan 162 

van Tedingerbrouckstraat 7 

van Zuylen van Nijeveltstraat 15 

Wassenaar 
Wassenaarseweg 63 

Acacialaan ·4 Wassenaar 
Asterstraat 59 

Laan van Heldenburg 14 Voorburg 
Laan van Meerdervoort 52 

Nassau Dillenburgstraat 41 

van Beverningkstraat 143 

Prins Bernhardlaan 47 Voorburg 
Koningstraat 204 

Swanenburgstraat 16 

Statenlaan 8 

Goudenregenstraat 249 

ParsHalstraat 24 

Prins Manritssingel 13 Leiderdorp 
den Burghstraat 11 Voorburg 
van Bleiswijkstraat 179 

Laan van Eik en Duinen 208 

Nisboerweg 243 

van Nijenrodestraat 5 

Theresiastraat 75 A 
van Alkemadelaan 17 

van Drenkwaertstraat 5 

van Pabstlaan 32 Voorburg 
van Alkemadelaan 5 

Pomonalaan 82 

Luiksestraat 9 Scheveningen 
Nachtegaalplein 12 

Statenplein 16 

Prinses Marijkslaan 16 Leidsendam 
Ridderspoorweg 174 

Zeekant 15 Scheveningen 
Prins Hendriklaan 29 Leidsendam 
Joh. Bildersstraat 2 

Tuinfluiterlaan 3 

park Vronesteijn 43 Voorburg_ 
Sasboutstraat 72 Delft 
Rijklof van Goenstraat 20 

Ruychrocklaan 56 

Jozef Israëlslaan 15 

Hofcampweg 17 Wassenaar 
Parkweg 182 Voorburg 
Spoorsingel 99 Delft 
Doornstraat 172 A Scheveningen 
van Hoornbeekstraat 17 

Sportlaan 868 

de Ruyterstraat 76 

Sportlaan 368 

Jozef Israëlslaan 32 

Woudenbergstraat 79 

Slingerweg 1 Wassenaar 



Hesselink, Dr. W. F. 
Heusden, A. H. van 
Heybroek, W. 
Heijdemann, 0. R. 
Heijneker, L. 
Heyning Sr., Ir,G.A, 
Hiemstra, Dr. B. 
Hilgers, J. 
Hoeflake, Mej. Dr. J. M. A. 
Hoek, M. 
Hoeke, Dr. F. 
Hoekstra, B. J. 
Hofdijk-Enklaar, Mevr. M, A. 
Hofker, Dr. J. 
Hofstede Crull, Mr.W.H. 
Hollandel?, Ir. W. M. den 
Hoogeveen, W. P. 

Hoogewooning-Jöbsis, Mevr. M. P. 
Hooper, H. 
Hoorweg, H.L. 
Hoorweg, Ir.P,N. 
Houpt, P.M. 
Hout, Ir. O. H. van der 
Houte de Lange, Ir.J.A.M.ten 

Houven van Oordt-Hulshoff, 
Mevr. B. van der 

Houwen, K, J. 
Hovy, W.H. 
Huese, Ir. J. P.F. 
Huizenga, Dr. H. 

Huizinga, Ir. T. K. 
Hylkema, Ir. W. 
Hijman, Mej. Ir. A. J, 
Hijmans-Bos, Mevr. A.C. M. 

Jnnemee Jr., H. P. 
Iterson Gzn, , Ir. G. van 
Iterson Jr., Prof, G. van 
Iterson-Rotgans, Mevr. J. W. van 

Jager, A.de 
Jansen, Prof. Ir. P. Ph. 
Janszen, Ir. J. 
Jautze, E.P. 
Jong, Ir. J, de 
Jong, J.A.de 
Jong, K.A.G,de 
Jong, R,de 
Jongbloed, Mej. L.H. 
Jonkers, J,E. 
J�rgensen, Mevr. J� M. 
Julien, Dr.P.F.J,A. 

Kalberg, A.D. C. 
Kalff, Ir. M.L. 
Kaptein, A. J, G. 
Karman, A. C, 
Karreman, L. J. 
Karsten, Mej. Dr. B. J. 
Karsten, E. F. 

Thorbeclcelaan 447 
Vriezenveenstraat 27 
Zijdelaan 26 
Pere.nstraat 145 
van Neekstraat 18 
Breitnerlaan 446 
Eiberplein 2 
van Beverningkstraat 163 
Rlouwstraat 85 
Conradkade 151 
Rochussenstraat 367a Rotterdam 
Waldeck Pyrmontlaan 9 Oegstgeest 
van Lennepweg 29 
Scheveningselaan 157 Loosduinen 
Juliana van Stolberglaan 139 
Harteveltstraat 14 Scheveningen 
Ruychrocklaan 72 
Viviënstraat 49 a 
Pinksterbloemplein 4 
Groot Hertoginnelaan 171 
Kon. Wilhelminalaan 72 Leidsendam 
Terschellingsestraat 1 Scheveningen 
Pompstationsweg 35 
Wittenburgerweg 162 boven 

Wassenaar 

Schoutenstraat 64 
Prinses Mariannelaan 56 Voorburg 
Westeinde 141 
van Moersselestraat 11 
Spotvo�ellaan 62 
Fazantplein 13 
Kare\detlaan 2 Son (N. B.) 
Tortèllaan 44 

Keizerstraat 25 Scheveningen 

Juliana van Stolbergplein 16 
Mesdagstraat 20 
Julianaweg 14 
"De Burcht" flat 48, 

Wassenaar 
Zanderijpad 4, 

Wassenaar 
van Brakelstraat 117 
van Alkemadelaan 890 
Suezkade 126 
Fisherstraat 101 
Narcislaan 237 
Ananasstraat 87 
Regentesselaan 100 
Kanaalweg 53 
l-ansierstraat 30 
Erasmusweg 873 
Westeinde 141 
Burchtplein 1 b 

Loosduinen 

Scheveningen 
Scheveningen 

Hazelaarstraat 54 
Wassenaarseweg 65 
Goudreinetstraat 550 
Damasstraat 46 
Koningsplein 16 
Cornelis de Wittlaan 27 
Torlellflan 7G 

Wassenaar 



Karthans, Mej. A. L. M. 
Kaulbach, Ir, M. G, M. 
Kelder, Ir.A.B. 
Kempen, Ir, H. W. J, 
Kerling, Mevr. Prof. Dr. L.C. P, 
Kerstjens, Ir.A.H. 

Kips, Ir,J.W. 
Klerks, R, R. 
Klinkenberg, Dr. L. J. 
Klinkert, G, P, 
Kloots, J.C. 
Kloppers, J. W, 
Klappert, Ir; A. 
Knudtzon, Dr.N.H. 
Koch, W. Ch. E. 
Koelewijn, Ir. G. J, 
Koerts, Dr. A. 
Kok, J.F. 
Koks-Hartwig, Mevr. C. W.. L. 
Koning, Ir. L, W. de 
Koomen, J. 
Kooy, H. J. 
Kooy, J, S. 
Kooy, L, 
Koppe, J. W, 
Korving, Ir. W. C. 
Koster, A. 
Koster, S. 
Koumans, Dr. F. P. 
Kreemer, M.J. 
Kreger, W. 
Kreulen, Mej. A. C, 
Kruizinga, Dr. P. 
Kruysse, A. 
Kueter, J. G. F. 
Kuipers, Ir. Y.A. 
Kuipers, Mej. M. E. 
Kunst, Ir,E.D. 
Kunze, W, 
Kuyk, C. G, van 

Laan, A. H. van der 
Laan, Dr, F. H, van der 
Laan, H. D, van der 
Laan, J,H, van der 
Lange-Zieren, Mevr. Dr. M. de 
Lange, W,de 
Lanooy, J. C, 
Larsen, J,F.R. 
Ledeboer, B. Ch. 
Leeuw, G,de 
Leeuwen, A. van 
Leipoldt, L. J. 
Lens. R. 
Leopold. M. 
Leyds, Mej,A. 
Lichte, J.H.v.d. 

Prins Manritslaan 112 

Archimedesstraat 25 

Leeuwendaallaan 28 Rijswijk 
Meppelweg 418 

Javalaan 20 Baarn 
Laan van Leeuwesteyn 39 

Ieplaan 104 

Monnikensteeg 286 

P::tulinastraat 101 

Voorburg 

Arnhem 

Daal en Bergselaan 48 A 
van Blankenburgstraat 27 

van Blankenburgstraat 59 

Schuytstraat 122 

Laan van Meerdervoort 1104 

van Boetzelaerlaan 92 

Ieplaan 117 

van Nijenrodestraat 45 

Danckertstraat 4 

Muurbloemweg 23 

Gentsestraat L73 

Sweelinckplein 66 

Valkenboslaan 9 

Prins Manritslaan 87 

Lobelialaan 66 

Sr;heveningen 

Zeist. 

Prins Manritslaan 62 Voorschoten 
Paul Gabriëlstraat 169 

Miquelstraat 66 

Goeverneurlaan 219 

van Boetzelaerlaan 208 

Kwartellaan 56 

Ananasstraat 109 

Schoutenstraat 28 

Julianastraat 21 

Houtrustlaan 10 

Geestbrugweg 27 

Noordenburglaan 31 

Celebesstraat 21 

Mariastraat 73 

Nijelantstraat 7 

van Bleiswijkstraat 42 

Sweelinckplein 36 

Rijswijk 

Rijswijk 
Voorburg 
Wageningen 

Belgischeplein 29 A Scheveningen 
Schenkkade 8 

Schenkkade 8 

Zeekant 94 L 
Zeekant 94 L 
V een endaalkade 214 

Ant,Duyckstraat 140 

Scheveningen 
Scheveningen 

Gr. v, l'rinstererlaan 23 Voorburg 
Oostduinlaan 50 

Valkenboskade 507 

Middenstede 32 

van Bleiswijkstraat 163 

van Stienhovenstraat 23 

Laan van Koot 23 Wassenaar 
Eogewoerd 30 Leiden 



Lietaert Peerholte, Dr. M. 
Lignac, Mej.Mr.Dr.T,E.W. 
Lignac, Dr. W, P, J, 
Ligtenberg, Ir. F. K. 
Ligtenberg, Ir. H.L. 
Linden, A. R. M. van der 
Linden, Dr. T. van der 
Lobato, Mej. B.A. 
Locher, Mej. Dr. Ch. J. S, 
Lockhorst, D. A. 

Lohuizen, H. P. Th. van 
Lombaard, Mej. M. E. 
Lubbers, Ir.A. 
Luijk, P. 

Maas, F. C. 
M:ak, Mej. P. 
Maks, Mej. Dr. C. S, 
Manders, Mej. Dr. Ir. J. H.M. 
Manen, Prof,Dr, J. G. van 
Mansvelt, J. W. 
Mante, A. J. H. 
Marlet, Ir. A. F. 
Martini, D, N. 
Mazel, J.A. 
Mebius, Ir.J.E. 
Medemblik, N. J, 
Meelis, E, 
M'eertens, Mr. D, M. 
Mees, L, F. C. 
Meeter, E, 
Meihuizen, Dr. J. J, 
Meinesz, lr,M. 
Meiss, Mej. Ir, J, C, 
Melchior, C, C.A. 
Melis, P. 
Mes, P.W. 

Meyer, Mr. C. H. 
Meyer-Jacobs, Mevr. L. 
Meyer, Dr. W. 
Middelraad, P. 
Miranda, Dr. J. de 
Moereels, A. J. P. 
Mol, C, 
Montijn, Mr. J. J. 
Mossel, G, A. 
Mulder, Dr. D, G. 
Muiken, W. van 
Muller, Mej. Dr. J. 
Muller, J,K, 
Munniks de Jongh, Ir.W.D. 
Museum voor het onderwijs, 

Directeur van het 
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JAAR VERSLAG 

over het jaar. 1958/1959, uitgebracht op de algemene 
ledenvergadering van 24 november 1959 

.Nog steeds stijgt het ledenaantal van onze veremgmg. Op 30 
juni 1959 bedroeg dit 626, vermeerderd met 5'3 sc.holieren. 

Als sprekers traden op: de heer H,Kleibrink, Dr.Ir. J,C, 
Francken, Prof, Dr. P. van de Kamp, Prof, Dr, J. D. Verlinde, 
Dr. V.V,Koningsberger, Prof.Dr. N.Tinbergen, Prof.Dr. A.J. 
Rutgers, Prof. Dr. w; K. H. Karstens, Dr. Ir. A. Slooff, Prof. Dr. 
J.Kok, Ir, IJ.Boxma, Prof. Dr. Ir. J. W.H. Uytenbogaart. 

Op 28 juli 1958 werd in aanwezigheid van een vijftigtal geno
digden de voorlopig laatste fase in de reeks verbeteringen afge
sloten met de inwijding van de gerestaureerde grote zaal. De vloer 
werd vernieuwd en de nieuwe stoelen werden iets anders gerang
schikt. De bij deze plechtigheid door Dr. Ir. J. A, Ringers namens 
de voorzitter uitg0sproken rede werd opgenomen bij het register 
van Natuurkundige Voordrachten, Nieuwe Reeks No, 26-36. 

Op de algemene vergadering werd in de vakature, ontstaan door 
het overlijden van dokter F. Hijmans, voorzien door de benoeming 
van Dr. K, T, A, Halbertsma. De periodiek aftredende bestuurs
leden werden herkozen. 

De exploitatie van het gebouw verliep naar verwacht werd. De 
hoge investeringen noodzaakten ertoe geen nieuwe subsidies meer 
te verstrekken. 

Dr. W. P.J. Lignac, 
secretaris-penningmeester. 



Aan de Bestuurderen en Leden van de Koninklijke Maatschappij 
DILIGENTIA. 

L.S. 

Bij het grootse afscheid dat Diligentia mij heeft bereid op 23 
okt. 1959 werd mij een bronzen borstbeeld aangeboden namens 
de leden, die op deze wijze mij wilden huldigen, Zowel mijn Vrouw 
als ik zijn diep getroffen door dit kostelijke en kostbare geschenk 
en uit de grond van mijn hart wil ik U allen hiervoor mijn diepge
voelde dank betuigen. Het nageslacht zal door deze bronzen 'kop, 
vervaard'igd door mej. Gra Rueb, zich een voorstelling (m.i. een 
geflatteerde voorstelling�) kunnen vormen van een voorzitter die 
gedurende 25 jaren naar zijn beste weten de belangen van Diligen
tia mee heeft mogen behartigen en dat in de moeilijke jaren van 
de bezetting en in de periode waarin het gebouw Diligentia uit- en 
inwendig werd vernieuwd en de structuur van de Maatschappij 
werd aangepast aan de nieuwe, veranderde, tijden .. 

Ik kan U de oprechte verzekering geven, dat ik het altijd als 
een grote eer en een groot genoegen heb beschouwd Diligentia 
zoveel jaren te hebben mogen vertegenwoordigen en ik ben U allE:ln 
dankbaar, dat U zoveel jaren mij Uw vertrouwen hebt geschonken. 
De samenwerking met mijn medebestllursleden en met allen die 
zakelijk of cultureel met Diligentia verbonden zijn, is altijd bui
tengewoon hartelijk geweest en het album waarin de namen staan 
van allen die aan het bronzen borstbeeld hebben bijgedragen en 
van hen die door het zenden van bloemen en andere geschenken 
meehielpen om de 23 okt. 1959 tot een werkelijk on.vergetelijke 
dag te maken voor mij en mijn familie, heeft een ereplaats in 
mijn boekenkast gekregen en ik kijk er gaarne in� Dat de Maat
schappij mij tot Lid van Verdienste heeft benoemd waardeer ik 
buitengewoon. Ik hoop en verwacht dat Diligentia onder een nieuwe 
leiding een periode van nog groter bloei tegemoet gaat en ik dank 
U nogmaals voor de hartelijkheid die ik in de afgelopen jaren en 
speciaal bij mljn afscheid van U heb mogen ondervinden. 

Met hartelijke groeten 
Uw A. Schierbeek 

Lid van Verdienste van de Kon. Mij. Diligentia 
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KERNFUSIE 

door. 

Prof. Dr. H. Brinkman 

§ 1. Kernsplijting en kernfusie 

Van de twee mogelijkheden om energie te produceren door 
middel van kernreacties, de s p 1 i j  t i n  g van zware atoomkernen 
en de v e r s m e  l t i n  g (fusie) van lichte atoomkernen, is de 
eerste reeds vele jaren technisch verwezenlijkt, terwijl de tweede 
thans in het stadium van diepgaand wetenschappelijk onderzoek 
verkeert. 

In kernreactoren, met uranium als grondstof, wordt de ener
gieleverende splijtingsreactie (bijvoqrbeeld: 235u + neutron -----7 

kernfragmenten + neutronen+ energie) onderhouden door neutro
nen, die in voorafgaande splijtingsprocessen zijn vrijgemaakt; de 
kettingreactie wordt door neutronen beheerst. De energie, die bij 
elke kernsplijting vrijkomt, manifest<:ie:ç:t zich voor het grootste 
gedeelte als kinetische energie van de wegvliegende kernfragmen
ten en veroorzaakt een temperatuurstijging van de omringende 
materie. De aldus geproduceerde warmte kan aan de reactor wor
den onttrokken en bijvoorbeeld in mechanische of elektrische 
energie worden omgezet. Voor het in stand houden van de ketting
reactie is de temperatuurstijging ·echter géén vereiste. De ver
hoogde temperatuur is een gevolg van de kettingreactie en na
tuurlijk voor een energieleverende kernreactor van het grootste 
belang. 

Voor de praktische ener�iewinning door kernfusie zijn de wa
terstof-isotopen deuterium ( H of P) en tritium (:tl of T) de gas
vormige grondstoffen. De energieleverende fusiereactie (bijvoor
beeld: D + T�helium + neutron + energie) kan zich voltrek
ken als de deeltjes een grote kinetische energie hebben. In een 
fusiereactor moet het reagerende gas dan ook een zeer hoge tem
peratuur bezitten, die door het reactieproces zelf in stand moet 
worden gehouden. In tegenstelling tot splijtingsreactoren, wordt 
de kettingreactie in fusiereactoren dus door de temperatuur he-

Bewerking van een voordracht gehouden op 6 februari 1959 voor de Koninklijke Maat
schappij voor Natuurkunde "Diligentia" te 's-Gravenhage. 
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heerst1>. Het vrijkomen van neutronen is voor het in stand hou
den van de kettingreactie géén vereiste. De neutronen zijn een ge
volg van de kettingreactie en blijken, als het op energielevering 
aankomt, een bélangrijke rol te vervullen (zie § 8), 

Als het optreden van kernreacties het gevolg is van de zeer 
hoge temperatuur van het gas, spreekt men van t h e  r m o 
n u  c 1 e a i r e  r e  a c t  i e  s , Dergelijke reacties doen zich voor in 
het inwendige van zon en sterren. Zo worden in de zon, met een 
centrale temperatuur van 15 miljoen graden, uit waterstofkernen 
heliumkernen opgebouwd, waarbij de vrijkomende energie juist 
het energieverlies van de zon door uitstraling compenseert, 

§ 2. Lichte atoomkernen 

Alvorens de belangrijkste fusiereacties te noemen, geven wij 
in onderstaande tabel een overzicht van de isotopen van de�lichtsteJ 
elementen: waterstof, helium en lithium. Z is het' aantal protonen, 
N het aantal neutronen dat een atoomkern bevat. Een proton is 
een positief elektrisch geladen deeltje, een neutron een ongeladen 
deeltje met vrijwel dezelfde massa als een proton. Deze kern
bouwstenen noemt men nucleonen. A "' Z + N geeft dus het totale 
aantal nucleonen in cie kern. De waarde van Z is typerend voor 
een chemisch element en wel is voor waterstof Z = 1, helium 
Z = 2, lithium Z "'3, De isotopen van elk element.verschillen in 
de waarde van N, Zijworden gekarakteriseeJ;d door het chemische 
symbool linksboven te voorzien van een index, die de· waarde van 
A aangeeft. Deze notatie legt dan tevens vasth,oeveel neutronen de 
kern van elk isotoop bevat (N-A - Z). De instabiele (radioactieve) 
isotopen zijn in de laatste kolom door een * aangeduid, Uit de 
tabel blijkt dat sommige lichte atoomkernen een eigen naam (en 
een eigen symbool) hebben gekregen. De kern van het lichtste 
waterstof-isotoop is een· p r o t o n  (p), de kern van het zware wa
terstof-isotoop (deuterium) worden d e u t e r o n  (d), de kern van 
het zwaarste waterstof-isotoop (tritium) wordt t i  t r o n  (t) ge
noemd. De kern van het normale heliumatoom 4He staat als het 
a l f a - d e  e 1 t j  e (a) bekend. Een n e u t r o n  wordt door het sym
bool·lu aangeduid. 

1) Dit is ook het geval bij de warmteproduktie door middel van chemische reacties, 
zoals de verbranding van koolstof met zuurstof tot koolstofdioxyde. Bij dergelijke 
thermische kettingreacties wordt de hoge temperatuur, die voor bet verloop van de 
reactie noodzakelijk is, door de vrijkomende reactiewarmte in stand gehouden. 
Vanzelfsprekend moet, met het oog op een voortdurende energieproduktie, zowel 
bij chemische reacties als bij atooml<ern-reacties, tevens voor de gedurige aanvoer 
van de reagerende grondstoffen gezorgd worden. 

· 



element chemisch z N A 
symbool 

waterstof H 1 0 1 
1 1 2 
1 2 3 

helium He 2 1 3 
2 2 4 
2 3 5 
2 4 6 

lithium Li 3 3 6 
3 4 7 
3 5 8 

.isotoop 
(atoom ) 

1H 2H of D 
3H of T 

�e 
5He 

6He 
He 

6u 
7Li 
Bu 

3 

naam en symbool 
van de kern 

protO:n XP) 
deuteron (d) 

triton ( t) 

-
alfa-deeltje (IX) 

-
-

-
-
-

* 

* 

* 

* 

Deuterium komt in de natuur voor, zij het in de kleine concentra
tie van 1 deuterium-atoom op 6700 waterstof-atomen, Tritium 
daarentegen moet kunstmatig worden bereid door het 6Li-isotoop 
met neutronen te bombarderen, waardoor helium (4He) en tritium 
worden gevormd, Tritium is een instabiel waterstof-isotoop, de 
halveringstijd is 12! jaar. Zowel deuterium als tritium kunnen als 
een zuiver gas worden geconcentreerd. 

§ 3, Fusiereacties 

De belangrijkste energie-producerende reacties tussen lichte 
atoomkernen ("fusiereacties") zijn: 

(a) D + D �3He + 1n + 3,27 MeV 

(b) D + D -7 T + p + 4,04 MeV 

(c) D + T �4He + 1n + 17,6 l,\1eV 

(d) D + 3He� 4He+ p+ 18,3 MeV 

Ter verduidelijking zullen wij de onder (c) opgenomen reactie, 
die reeds in § 1 als voorbeeld van een fusiereactie is genoemd, 
nader bespreken. De reactie-vergelijldng2) drukt uit dat een 
2) In reactie-vergelijking (c) stellenD, Ten 4He een atoom(kern +elektronen) voor, 

De reactie tussen de kernen zou moeten worden geschreven als: 

d + t ---7 0( + 1n + 17,6 Me V 

De invloE!d van de atoom-elektronen op de reactie is echter volkomen te verwaar
lozen. Hetzelfde geldt voor de andere reactie-vergelijkingen, Vandaar dat men in 
de schrijfwijze van de reactie-vergelijkingen geen onderscheid behoeft te maken 
tussen botsingen van atomen en botsingen van naakte kernen. Deze "incorrectbeid" 
gaat z6 ver, dat wij in de vergelijkingen (b) en (d) het elektron, dat naast het 
proton vrijkomt, niet eens rechts v1_

n net gelijkteken hebben genoteerd. Correct 
zou zijn geweest het symbool p door H te vervangen. 
Uit de reactievergelijkingen blijkt dat geen versmelting tot één kern optreedt, 
doch twee nieuwe kernen ontstaan. De benaming "fusiereacties" is dus niet juist, 
maar te verdedigen als men denkt aan een reeks van dergelijk reacties, die in 
zon en sterren resulteert in de versmelting van lichte tot zwaardere kernen. 
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deuteron en een tritium-kern kunnen worden omgezet in een alfa
deeltje en een neutron, en dat daarbij een zekere energie vrij
komt3>. In de eerste plaats moet worden opgemerkt, dat het voor 
het optreden van deze reactie noodzakelijk is dat deuteron en tri
ton elkaar zeer dicht naderen, tot op een onderlinge afstand klei
ner dan l0-12 cm, aangezien dan de aantrekkende kernkrachten 
hun belangrijke rol kunnen gaan spelen. Daar beide kernen posi
tief elektrisch geladen zijn, wordt hun nadering aanvankelijk te
gengewerkt door de elektrostatische afstoting, die alleen kan wor
den overwonnen, w;mneer de kernen met een grote snelheid naar 
elkaar toevliegen. Dit verklaart waarom een zeer hoge tempera
tuur van het reagerende gas een noodzakelijke voorwaarde is voor 
het bedrijven van een fusiereactor. In de tweede plaats zal het dui
delijk zijn, dat niet alle botsingen van een deuteron en een triton 
tot een kernreactie leiden; meestal zelfs vliegen de deeltjes na de 
botsing onveranderd weer uiteen. Er bestaat een zekere kans op 
het optreden van de fusiereactie, die des te groter blijkt te zijn 
naarmate de relatieve bewegingse'nergie van de deeltjes groter 
is. Bij alle onder (a) tot en met (d) genoemde reacties gaat de re
actiekans bij een grote waarde van de bewègingsenergie door een 
maximum; alleen bij de DT-reactie ligt dit maximum bij de be
trekkelijk lage waarde van 110 keV (zie fig. 1). Als de reactie 
zich voltrekt, ontstaan volgens de onder (c) genoemde reactie
vergelijking twee nieuwe deeltjes. Anders gezegd: tijdens de re
actie versmelten deuteron en triton zeer kortstondig tot één "ge
exciteerde" kern, die in een alfa-deeltje en een neutron uiteen
valt. De totale massa van de nieuwe deeltjes is iets kleiner dan 
de massa van deuteron en triton samen. Dit massaverlies mani
festeert zich als de reactie-energie (volgens Einsteins relatie 
E == m&). Dat bij de onder (c) en (d) genoemde reacties zo'n ex
tra grote energie vrijkomt, is het gevolg van het feit dat 4 van de 
5 bij de reactie betrokken nucleonen als heliumkern een energe
tisch bijzonder gunstige binding aangaan. De per kernreactie vrij
komende energie bedraagt 17,6 (resp. 18,3) miljoen elektronvolt 
(Me V); deze manifesteert zich als kinetische energie van de re
actie-produkten . 

. De enorme waarde. van deze "reactie-warmte" kan het beste 
worden beoordeeld door de warmte-produktie in een chemische 
reactie te vergelijken met die van de kernreactie. Bij een che
mische verbrandingsreactie komt een 10 miljoen maal kleinere 
energiehoeveelheid vrij. Als bijvoorbeeld 1 gram waterstof met 
8 gram zuurstof tot 9 gram Hl:lO-damp wordt omgezet, bedraagt 
de warmte-ontwikkeling ongeveer 29 kilo-calorie. Als echter het
zelfde aantal deuterium-atomen (2 gram) een fusiereactie met 
tritium (3 gram) aangaat, komt 400 miljoen kilo-calorie (onge
veer 460 duizend kWh) vrij, d.i. de verbrandingswarmte van circa 
50 ton goede steenkool. 

3) De Me V, mega-elektronvolt, is een energie-eenheid en gelijk aan de energie van 
èen elektron dat door een spanningsverschil van 1 miljoen volt is versneld. 
1 MeV = 1000 keV (kilo-elektronvolt) = 1,6,1o-6 erg = 1,6,1o-13 joule. 
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Van belang zijn ook de DD-reacties (a) en (b), waarbij deute
rium de enige brandstof is. Beide DD-reacties zijn praktisch 
even waarschijnlijk, zodat gemiddeld evenveel neutronen en 3He
kernen volgens reactie (a) als protonen en tritiumkernen volgens 
reactie (b) worden gevormd. Het leeuweaandeel van de reactie
energie komt als kinetische energie van het neutron (2,45 MeV) of 
van het proton (3,0 MeV) te voorschijn; gemiddeld krijgt een neu
trçm dus 34% van de reactie-energie van beide reacties samen. 
Bij de DT-reactie (reactie (c)) is de reactiekans èn de vrijkomen
de energie evenwel veel groter dan bij de DD.,-reacties, maar een 
praktisch bezwaar van de DT-reactie is, dat een kunstmatige 
grondstof (tritium) nodig is en dat 80% van de reactie-energie, nl. 
14,1 MeV, aan het gevormde neutron wordt overgedragen. Aange
zien een neutron (ongeladen!) vrijwel zeker aan het reagerende 
gas zal ontsnappen en zodoende niet kan meehelpen het gas op 
temperatuur te houden, zijn de DD-reacties, waarbij gemiddeld 
een beduidend kleiner gedeelte van de reactie-energie aan een 
neutron wordt overgedragen, voor een fusiereactor toch van be
tekenis. 

10 
D+T 
/" � 
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I j ra /. 
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Ed (keVl 
Fig. 1, Werkzame doorsneden als functie van de deuteron-energie voor de reacties 

(a), (b), (c) en (d). De krommen (a) en (b) voor de beide DD-reacties vallen 
voorbij 80 keV praktisch samen. 

In figuur 1 is uitgezet, hoe bij de genoemde reacties de reac
tiekans toeneemt bij vergroting van de kinetische energie van het 
deuteron t. o. v. de te treffen kern. De kinetische energie is uit
gedrukt in kilo-elektronvolt (keV). De reactiekans is gekarakteri
seerd door de w e  r k z a m e d o  o r s n e d e  cr r van de getroffen 
kern, uitgedrukt in barn, een oppervlakte eenheid ter grootte van 
10-24 cm2• Als n1 kernen in een dun laagje van 1 cm2 beschoten 
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worden door n2 projectielen van gegeven energie, waardoor R 
kernref!.cties optreden, is per definitie crr ozR/n1n2 de werkzame 
doorsnede voor de betreffende kernreactie. Deze werkzame door
snede is volgens een logaritmische schaal uitgezet. De figuur 
toont, dat voor deuteronen met energieën van 10 tot 100 keV • de 
DT-reactie (c) 200 à 300 maal waarschijnlijker is dan de DD-re 
actie (a) of (b). De reactie (d) tussen deuteron (Z = 1) en <Re-:kern 
(Z = 2)heeft in het lage energiegebied een zeer kleine waarschijn
lijkheid, omdat de elektrostatische afstoting tussen beide kernen 
tweemaal zo sterk is als die tussen twee waterstofkernen. 

§ 4. Thermonucleair plasma 

Aangezien in de DD-en DT-reacties een energie vrijkomt. die 
zo'n lOOmaal groter kan zijn dan de kinetische energie van de in
vallende deuteronen, zou men kunnen menen dat een rendabele 
energiewinning mogelijk is, eenvoudig door deuterium- of triti
umgas (of een chemische verbinding die deze isotopen bevat) te 
bombarderen met een bundel deuteronen van bijvoorbeeld 100 
keV, zelfs als maar een paar procent van de kernbotsingen tot 
een fusie leidt, Het blijkt echter dat de meeste invallende deutero
nen het niet eens tot een kernbotsing brengen, doch hun energie 
kwijt raken in "nutteloze" botsingen met de elektronen van de be
schoten materie, zodat slechts een minieme fractie der deutero
nen een kernreactie aangaat. Het energierendement, d.w.z. de 
verhouding van geproduceerde kernenergie tot door de deuteronen
bundel aan$evoerde energie, is dientengevolge zo uiterst . klein 
(10-4 à 10-"), dat de beschieting van "koude" materie door een 
deuteronenbundel uit een oogpunt van energieproduktie waarde
loos is. 

Een positieve energiebalans - d.w.z. eèn produktie van kern
energie die groter is dan de energie die 'van buiten moet worden 
aangevoerd om de voor energie-opwekking gunstige condities te 
handhaven (zie § 8) - kan alleen worden bereikt door het deuteri
um- en tritiumgas op een extreem hoge temperatuur, van de orde 
van grootte van 100 miljoen graden, te brengen, De temperatuur 
moet dus nog hoger zijn dan in het inwendige van een hete ster. 
Bij dergelijke temperaturen is het gas volledig gei(miseerd4) en de 
gemiddelde kinetische energie van de deeltjes (naakte kernen èn 
vrije elektronen) 'ligt in de buurt van 10 keV. Tengevolge van de 
spreiding in kinetische energie (volgens de verdelingsfunctie van 
Maxwell) zijn er dan voldoende deuteronen, eventueel ook trito
nen, met bewegingsenergieën van 20 à 40 keV (snelheden 1 à 2.108 
cm/sec) om de fusiereactie te doen verlopen. De vele kernbotsin
gen, die niet tot een kernreactie leiden, verlagen de gemiddelde 
kinetische energie van de deeltjes van het �hermonucleaire sys
teem niet. De elektronen, in aantal gelijk aan het aantal deutero
nen en tritonen, zorgen dat het systeem elektrisch neutraal is. 
4) De ionisatie is reeds bij temperaturen van 50 duizend graden practisch volledig. 
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Een dergelijk elektrisch neutraal doch volledig geïoniseerd gas 
noemt men een p'l a s m a5>; een ionen-gas zonder volledige (of 
vrijwel volledige) ladingscompensatie door elektronen is wegens 
de sterke elektrostatische afstotingskrachten onbestaanbl:lar. 

De botsingen tussen elektronen en deuteronen (resp. tritonen) 
hebben tot gevolg dat de elektronen elektromagnetische straling 
van korte golflengte, de zg. r e m  s t  r a  1 i n g. uitzenden (voor
namelijk zachte röntgenstraling). Voor een plasma binnen een vat 
van praktische afmetingen moet deze remstraling volledig als 
verliespost worden aangemerkt, - er heerst dus géén stralings
evenwicht zoals in het inwendige van een ster. Anderzijds komt 
door de DD-of DT-reacties een grote energie vrij, voor een be
langrijk gedeelte als kinetische energie van de geladen reactie
produkten (p-, T-, 3He-en 4He-kernen), Bij geschikte keuze van de 
omstandigheden kan deze energie door botsingen aan de deeltjes 
van het plasma worden overgedragen, Indien dit gedeelte van de 
energieontwikkeling door fusiereacties gelijk is aan de uitstroming 
van energie door remstraling zal de temperatuur van het plasma 
stationair blijven, aannemende dat geen andere energieverliezen 
moeten worden gedekt, Berekening leert, dat dit evenwicht tussen 
energieproduktie en energieverlies alleen bij een zeer hoge tem
peratuur kan optreden, Bij deze temperatuur onderhoudt het ther
monucleaire plasma zelf het fusiereactieproces, zonder energie
aanvoer van buiten. 

§ 5, Temperatuur en dichtheid 

In het ideale geval van een uitgebreid homogeen plasma op zeer 
hoge temperatuur, waarin geen andere energieverliezen dan die 
door remstraling behoeven te worden gecomp�nseerd, is de theo
retische behandeling tamelijk eenvoudig., De snelheid, waarmee 
de fusiereactie in een DD-plasma verloopt, dus ook de e n e r g ie
o n t w i k k e l i n g  per cm 3 per seconde, Pt .",pi+ Pn, blijkt een 
snel stijgende functie van de temperatuur T te zijn en is verder 
evenredig metn � waarbijn het aantal deute.ronen per cm3 voor
stelt. Met Pi geven wij. de energieontwikkeling aan, die door de 
geladen reactieprodukten aan het plasma wordt overgedragen, ter
wijl Pn met de neutronen aan het piasma zal ontsnappen. Ingeval 
van een DT-plasma is Pt -=Pi + Pn een ande're snel stijgende 
functie van T en evenredig met n:tn2, waarin n1 het aantal deute
ronen per cm3, n2 het aa!ltal tritonen per cm3 voorstelt. Voor een 

9) Het theoretische en experimentele onderzoek van de eigenschappen van een volle
dig (of bijna volledig) gefoniseerd gas wordt tegenwoordig p 1 a s  m a- fys i c a  ge
noemd. In onze beschouwing beperken wij ons tot plasma's bestaande uit vrije 
deuterium- of tritiumkernen en elektronen, maar het is duidelijk dat plasma's ook 
uit andersoorJ;ige ionen (Z > 1) kunnen bestaan en dat, afhankelijk van de tempe
ratuur, die ionen enkelvoudig of meervoudig geladen kunnen zijn, Plasma's van 
lagere temperatuur (104 OK) en gas-ontladingen rekent men ook tot de onderzoek
objecten van de plasma-fysica, In de astrofysica is de. dynamica van plasma's 
reeds lang een vak van grote betekenis, 
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plasma met 50% D en 50% T is n.1�'fl2 ""! n en Fl wederom even
redig metn2• Het e n e r g i e v e r l i e s  per cm3 per seconde ten
gevolge van remstraling; Px, blijkt evenredig met flte zijn, 
dus een langzaam stijgende functie van de temperatuur (aangeno
men dat elektronen en kernen van het plasma in temperatuur
evenwicht zijn). Pr is verder evenredig met n neZ2 0• waarin ne == 

nZ het aantal elektronen per cm3 voorstelt, dat echter gelijk is 
aan het aantal deuteronen of tritonen per cm3, daar in ons geval 
Z = 1. De wijze waarop Pi _en Fr voor een DD-en DT-plasma van 
de temperatuur afhangen toont fig. 2, waarbij n = 1015 per cm3 is 
genomen (vertikale schaal is logaritmisch!) 

10 

10-2 0!----'--�-'---::±::---'----"-±=---'--:-4o±-:o,..--'--:::-:so�o -..._""'s=-=o-=-o -"----""!700 
graden 

Fig. 2. Energie-ontwikkeling Pi en energie verlies Pr als functie van de temperatuur 
voor een DO-plasma en voor een OT-plasma met lo15 kernen per cm3. De 
snijpunten corresponderen met de kritieke temperaturen Tc der plasma's. Pi is 
een constante fractie (respectievelijk 66o/o en 20o/o) van Pt, de totale thermo
nucleaire energie-ontwikkeling per cm3 per seconde. 

Bij de lagere temperaturen, bijvoorbeeld 20 miljoen graden, is 
.Fl aanzienlijk kleiner dan Pr; een plasma van deze temperatuur 
zal, onder extra energietoevoer van buiten, zeer snel in tempe
ratuur dalen. Bij de hogere temperaturen, bijvoorbeeld 700 mil
joen graden, is Pi echter groter dan Pr; het plasma zal dan ver
der in temperatuur stijgen. Het snelle verbruik van plasma-ker
nen en de vorming van tot energieverliezen bijdragende reactie
produkten zullen echter die stijging van tell;!peratuur begrenze'n. 
Er is een k r i t i e k e  t e m p e r a t u u r  Tewaarbij Pi =Pr. Deze 
bedraagt voor een deuteriumplasma ongeveer 500 miljoen graden. 
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In het geval van een plasma met 50% deuterium en 50% tritium 
bedraagt de kritieke temperatuur ongeveer 50 miljoen graden, 
Doordat Pi en Pr op dezelfde wijze van de deeltjesdichtheid n 
afhangen, is de kritieke temperatuur onafhankelijk van de dicht,. 
heid van het plasma. 

Uit figuur 2 volgt dat een zichzelf onderhoudende reactie voor 
een DD-plasma maar juist mogelijk is; zodra extra energiever
liezen in belangrijke mate naast remstralingsverliezen optreden, 
kan het onmogelijk worden de thermonucleaire reactie in een deu
teriumplasma zonder uitwendige energietoevoer te onderhouden. 

Voor een thermonucleair plasma blijkt dus een extreem hoge 
temperatuur, op zijn minst gelijk aan de kritieke. temperatuur T 0 

de noodzakelijke voorwaarde voor een zichzelf onderhoudende re
actie te zijn. Dit heeft tot gevolg dat de deeltjesdichtheid in het 
hete plasma betrekkelijk gering behoeft te zijn, P t � de totale ener
gieproduktie per cm3 per sec, is namelijk evt?nredig met n2 en 
zal in een fusiereactor om praktische redenen niet groter dan on
geveer 100 watt/cll,l3 (of 100000 kW/cm3) kunnen zijn. Ult.figuur 3 
is af te lezen, dat een dergelijke energieproduktie door een plas-

106 
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101' 10 15 1016 1017 1Ó16 1019 1020 

aantal kernen per cm3 

Fig. 3. Totale thermonucleaire energieproduktie Pt als functie van het aantal kernen 
per cm3 voor een DD-plasma en voor een DT-plasma bij een aantal tempera
turen (in °K). 

ma van de temperatuur Tc reeds bereikt wordt bij een deeltjes
dichtheid n = 5 .lo15cm-3 

• .  Een gas met 5.1015 deeltjes per cm3 
zou bij kamertemperatUur een druk van 0.16 mm Hg uitoefenen 
(p =nk'I). Bij de temperatuur T c heersen in deze ijle plasma's 
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echter drukken van ongeveer 700 atmosfeer ingeval van het DD� 
plasma en van 70 atmosfeer ingeval van het DT-plasma (nu is p = 

2nk T) . 
Een goed beeld van de ijlheid van de plasma's verkrijgt men 

door de gemiddelde weglengte te berekenen, die een deuteron af
legt alvorens met een tweede· deuteron een fusiereactie aan te 
gaan. Voor plasma1s·met de bovengenoemde dichtheden en tempe
raturen komt men dan tot wegen van de orde van grootte van de 
omtrek van de aarde (4.1o9 cm), zodat een deuteron met een snel
heid van 2.108 cm per sec gemiddeld pas na een 10-tal seconden 
met een tweede deuteron versmelt, Gedurende die tijd ondergaat 
het deuteron natuurlijk zeer vele "elastische" botsingen met de 
ionen en elektronen van het plasma. 

In een DD-of DT-plasma van zeer hoge temperatuur vindt een 
groot aantal reacties per cm 3 per seconde plaats, waardoor de 
hoeveelheid deuteronen en tritonen gedurig afneemt. In een deute
rium-plasma op de kritieke temperatuur Tc (500.106 OK) met een 
deuteronendichtheid n = 1015 cm-3 wordt bijna 2% van de deeltjes 
per seconde verbruikt, terwijl de totale energieontwikkeling 5 watt 
per cm3 bedraagt6>. Dit verbruik van de thermonucleaire grond
stof heeft een verlaging van de reactiesnelheid en dus ook van de 
energieontwikkeling tot gevolg. Om een stationaire energieproduk
tie te verkrijgen moet in een fusiereactor dus voortdurend deute
rium worden aangevoerd en op hoge temperatuur worden gebracht. 

§ 6. Magnetische opsluiting 

Het ijle plasma van zeer hoge temperatuur moet natuurlijk 
worden opgesloten, zo dat zo min mogelijk energierijke deeltjes 
aan het thermonucleaire reactiegebied kunnen ontsnapp�n, gedu
rende een· tijd qie lang genoeg is om een belangrijk gedeelte van 
de kernen te laten reageren. De opsluiting kan niet door materi
ele wanden geschieden, daarvoor is het plasma te ijl en de tem
peratuur te hoog; de plasmadeeltjes bewegen zich in rechte banen 
naar de wand, waaraan zij direct hun hoge energie afstaan 7>. Het 
plasma kan evenwel door middel van sterke magnetische velden 
uit de buurt van de wanden van het.vat worden gehouden; het plas-
6) In het al�emene �eldt dn/dt = -2 an2, waarbij an2 de reactiesnelheid van de bi

moleculaire react1e is en a afhankelijk is van de temperatuur (vergelijk fig. 2, 
want a en Pi zijn evenredig). Uit de formule blijkt dat, bij gegeven temperatuur, 
het grondstofverbruik evenredig is met het lnvadraat van de deeltjesdichtheid, Bij 
de temperatuur Tc en dichtheden groter dan n = 1016 cm-3 geschiedt het deute
riumverbruil< z6 snel, dat het moeilijk zal zijn om temperatuur ,en dichtheid van 
het plasma op peil te houden. Vanwege het snelle grondstofverbruik zal de ener
gieproduktie in een fusiereactor dus niet veel hoger dan 100 watt/cm3 kunnen zijn� 

7) De kinetische energieinhoud van 1 m3 plasma met een deeltjesdichtheid van 1 o1o 
cm- 3 en een temperatuur van 108 OK bedraagt slechts 5000 kilocalorie. Door bot
singen van de deeltjes met de \V anden koelt liet systeem bijzonder snel af. Wegens 
de kleine energieinhoud van het plasma zal de temperatuurstijging van de wand 
dus maar zeer matig zijn� Door een stationair thermonucleair plasma wordt echter 
een sterke energiestroom onderhouden, veel groter dan de kinetische ettergieinhoud; 
daardoor wordt de wand wel thermisch zwaar belast. 
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ma is dan door immateriële magnetische wanden opgesloten. Dat 
magnetische velden een plasma lrunnen opsluiten berust op het feit 
dat bewegende geladen deeltjes 'een schroeflijnvormige baan om 
een veldlijn beschrijven, die des te nauwer is naarmate het mag
netische veld sterker is (de kromtestraal r is omgekeerd evenre
dig met de magnetische veldsterkte H). Daar waar de magnetische 
veldlijnen de plasma-begrenzing doorsnijden is de "magnetische 
fles" natuurlijk lek. Als het plasma zich geheel bevindt binnen de 
ruimte, waarin de magnetische veldlijnen zich sluiten, heeft men 
in beginsel een alzijdig opgesloten plasma. Door successieve bot
singen met andere plasmadeeltjes echter kan een deuteron dwars 
op de veldlijnen naar buiten diffunderen; de diffusiesnelheid is om
gekeerd evenredig met het kwadraat van de magnetische veld
sterkte (/P). Oe magnetische opsluiting is dus effectiever naarmate 
het magnetische veld sterker is. Het magnetische veld oefènt als 
het ware een naar binnen gerichte druk (evenredig metHI},) op het 
plasma uit. Als deze "magnetische druk" gelijk is aan de normale 
gasdrukt (p = 2nk1) die een plasma van hoge temperatuuruit
oefent, is de magnetische opsluiting in beginsel bereikt .. Bereke
ning leert dat voor de opsluiting van eeh plasma met 1015 kernen 
per cm 3bij een temperatuur van 100.106 °Keen magnetische veld
sterkte van minstens 2.106 amp/meter nodig is, Opdat ook de ge
laden reactieprodukten, met hun zeer grote kinetische energie, 
door het magnetische veld worden opgesloten, zal het veld veel 
sterker moeten zijn en zich over een voldoende groot volume 
moeten uitstrekken. 

De opsluiting van een heet plasma door een "magnetische fles" 
is, zelfs onder optimale omstandigheden, niet perfect, Nadat het 
plasma op hoge temperatuur is gebracht zal het zich in die toe
stand een zekere tijd t binnen de fles kunnen handhaven, waarna 
het door diffusie door de magnetische wand geleidelijk ontsnapt. 
Bovendien zijn er allerlei praktische redenen waardoor de tijd 
van opsluiting maar betrekkelijk kort kan zijn, bijvoorbeeld omdat 
het plasma onstabiel wordt of omdat het vereiste sterke magneti
sche veld maar korte tijd gehandhaafd kan worden of omdat de 
fusiereactor pulserend bedreven wordt, waarbij het plasma tel
kens maar kort op hoge temperatuur komt. In een praktische fu
siereactor zal men i,n ieder geval moeten streven naar een zó 
lange o p  s 1 u i t i n  g s t  i j  d t, dat voldoende thermonucleaire re
acties kunnen optreden om een positieve energiebalans te berei
ken. Het blijkt dat daarvoor het produkt van deeltjesdichtheid 
(aantal waterstofkernen per cm3) en opsluitingstijd een bepaalde 
minimum waarde moet overschrijden. Voor een deuterium-plasma 
moet n. t tenminste 1ol6 cm-3• sec bedragen, voor een DT-plasma 
tenminste 1ol4 cm-3. sec . Het komt er dus op aan bijvoorbeeld 
een DT-plasma van 1014 deeltjes per cm3 gedurende enige secon
den of een plasma van grotere dichtheid (1016 cm-3) tientallen 
milliseconden op te sluiten. 
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!i 7. Stralingsverliezen en plasma"'zuiverheid 

Bij onze discussie van de principiële aspecten van kernenergie
winning door middel van fusiereacties, dienen wij nogmaals bij 
het energieverlies door een plasma tengevolge van de uitzending 
van remstraling stil te staan, De grootheid Pr is evenredig met 
n2.Z3, \{T"waarin Z het aantal ladingsquanta van de atoomkernen 
aangeeft, Het stralingsverlies door een plasma op hoge tempera
tuur met kernen waarvoor Z groter dan één is, is dus aanzienlijk 
groter dan voor een zuiver DD- of DT-plasma. Aangezien boven
dien, bij gegeven deeltjesdichtheid en temperatuur, dé snelheid 
waarmee energieproducerende reacties tussen kernen met Z "" 2 
of Z "" 3 verlopen aanzienlijk kleiner is dan in het geval van ker
nen met Z = 1, kunnen wij kernen .let Z > 1 voor de toepassing in 
een fusiereactor buiten beschouwi;ng laten, Dit verklaart waarom 
wij ons tot de reacties (a), (b) en (c) (zie § 3) konden beperken, 
De gevormde reactieprodukten bestaan echter ten dele uit kernen 
met Z > 1, zodat. bij eÈm nauwkeuriger analyse wel met reacties, 
waarbij deze kernen betrokken �ijn, rekening gehouden zal moe
ten worden, evenals de aan deze kernen te danken bijdrage tot de 
remstraling in rekening zal moeten worden gebracht. 

Belangrijker is een tweede conclusie die uit de evenredigheid 
van Pr met 2f3 îs te trekken0 namelijk dat de verontreiniging van 
een PD- of een D'f-plasma met elementen met hoge Z-waarde tot 
een zeer sterke toename van de remstra.lingsemissiè', dus tot 
temperatuurdaling zal leiden, Hoge z u i v e r h e i d  v a n  h e t  
p l a s m a  is derhalve voor een fusiereactor een eerste vereiste9 
hetgeen in de praktijk tot bijzondere voorzorgen (ultra-hoogvacu
umtechniek9 speciale keuze en ontgassing van wandmaterialen) 
noopt. Vooral bij een DD-plasma, waarvoor de marge tussen Pi 
en· Pr tamelijk klein �s (zie fig. 2)9 komt het op hoge zuiverheid 
aan. 

Tenslotte kan hier nog een oorzaak van stralingsverlies wor
den genoemd, die optreedt ingeval in het plasma een sterk magne
tisch veld heerst. Vrije elektronen spiraliseren met· een zeer 
kleine kromtestr�al om de magnetische veldlijnen. Dientengevolge 
zenden zij elektromagnetische straling uit, de zg. c y c l o ir o n 
s t r a l i n g  (microgolven). Deze straling wordt ten dele door het 
plasma geabsorbeerd, doch de naar buiten tredende stralings
emissie kan voor een plasma op hoge temperatuur in een sterk 
magnetisch veld zeer aanzienlijk zi.jri. Wij zullen de cyclotron
straling eenvoudigheidshalve t.o.v. de remstraling verwaarlozen. 

§ 8. Kernenergiewinning 

Met het oog op de eventuele praktijk van energiewinning door 
middel van kernfusie. kunnen wij thans het volgende opmerken. 

Om een zichzelf onderhoudend thermonucleair systeem te ver
krijgen, moet het in een magnetisch fles opgesloten plasma eerst 
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volgens speciale (in § 9 te noemen) methoden tot de kritieke tem� 
peratuur ("ontstekin'gstemperatuur") worden verhit. De daarvoor 
benodigde energie moet aan het plasma worden toegevoerd en zal 
gedurende elk tijdselemenUd van de verhittingsfase groter moeten 
zijn dan (Pr - Pï)IJ.t, het verschil van door het plasma uitgestraal� 
de energie Pr.t:"t en thermonucleair aan het plasma overgedragen 
energie Pi.llt. Dit vetschil is een functie van de momentane plas
matemperatuur. Bij de temperatuur Tc is Pr -11 '"' 0 geworden, 
zodat dan géén energieaanvoer van buiten aan het plasma meer 
nodig is (afgezien van de "triviale" energietoevoer P x, die ver
derop besproken wordt). 

Geçlurende de tijd dat het opgesloten thermonucleaire plasma 
zichzelf op de temperatuur Tc houdt, treedt een grote energie� 
stroom naar buiten, namelijk .ft ""Pi + Pn. Het gedeelte 11 wordt 
immers als remstraling (I} =Pi) uitgezonden en in de wand van 
het vat geabsorbeerd. Het gedeelte Pn wordt afgevoerd door snelle 
neutronen, de ongeladen reactieprodukten die aan het plasma ont
snappen. De neutronen kunnen met behulp van de reactie 

(e) 6Li + �-� 4He + T + 4,8 Me V 

in lithi,Ulll worden geabsorbeerd. De wand van de fusiereactor 
moet dus met een dikke lithiumlaag ("lithium blanket") worden 
bekleed, In de lithiumbekleding wordt enerzijds de kinetische 
energie van de reactieprodukten in warmte omgezet, anderzijds 
wordt tritium gevormd, dat kan worden afgescheiden en als ther
monucleaire brandstof aan het plasma toegevoerd 8) 

• De totale 
thermonucleaire energieproduktie P t wordt aldus in warmte om
gezet en is beschikbaar om met een zeker rendement g < 1 in 
elektrische energie te worden getransformeerd. 

In dit ideale geval van uen zichzelf op temperatuur houdend 
plasma behoeft weliswaar aan het reagerende plasma geen uit
wendige energie te worden toegevoerd, doch voor het b0drijven 
van de fusiereactor zal toch een zekere energieaanvoer noodzake
lijk zijn. Deze "triviale" energietoevoer Px dient bijvoorbeeld 
voor het instandhouden van magnetische velden, het functioneren 
van vacuümpompen, het afscheiden van verontreinigingen uit het 
plasma, het aandrijven van circulatiepompen voor koeling, het 
verhitten van de hoeveelheid gas die gedurig moet worden aange
voerd· om het grondstofverbruik te dekken, het regelen van de 
fusiereactor, enzovoort. Als het door de reactor opgewekte elek
trische vermogen g ... P groter is dan Px kunnen wij met recht van 
energiewinning spreken; voor onze geitlealiseerde fusiereactor 
zal zonder twijfel g, P zeer veel groter dan Px zijn, 

Tot nu toe zijn wij ervan uitgegaan� dat pe energie van de ge
laden reactieprodukten geheel aan het plasma wordt overgedragen 
en dat het plasma alleen door de uitzending van remstraling ener-

8) In het geval van een DT-plasma binnen een vat met een zóqanige lithiumbekle
ding, dat de neutronen volledig in tritium worden omgezet, zien wij, door combi-. 
natie van de reacties (c) en (e), �at deut4rium �n lithium de eigenlijke energie
leverende grondstoffen zijn (D + Li� He+ '*He+ 22,4 MeV) en dattritium 
slechts een bemiddelende rol vervult. 
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gie verliest. Uit de energiebalans Pi Pr volgt dan de kritieke 
temperatuur Tc van het plasma, 500.106 OK voor een DD-plasma, 
50.106 OK voor een DT-plasma. De aldus gevonden waarde van Tc 
is echter om diverse redenen r"ogal "onwerkelijk". Een plasma 
kan zichzelf immers alleen dan op de temperatuur T c  houden als 
de dracht van de geladen reactieprodulden klein t.o. v� de dimen
sies van het plasma is. Echter, zelfs als het plasma bitmen een 
magnetische fles is opge�loten, zal een gedeelte van de geladen 
reactieprodukten aan het thermonucleaire reactiegebied ontsnap
pen. Bovendien zijn er andere vormen van energieverlies, zoals 
cyclotronstraling, plasma- oscillaties, warmtegeleiding, etc. 
De "werkelijke." kritieke temperatuur van een stationair plasma 
zal dientengevolge beduidend hoger dan Tc llggen, 

Het is echter voor kernenergiewinning niet strikt noodzakelijk 
een plasma op de kritieke temperatuur te brengen. Men kan na
melijk bij een DT-plasma nog 'een aanzien).ijke uitwendige ener
gietoevoer P Y. toelaten (naast. de triviale energietoevoer Px) en 

. toch een poslt�eve energiebalans bereiken. Door deze gedurige 
uitwendige toevoer van elektrische energie kan het plasma op een 
temperatuur T < Tc worden gehouden. Als j.P i, waarinf < 1, het 
gedeelte van Pi aangeeft, dat rechtstreeks aan het plasma wordt 
overgedragen, is Py ""'Pr -f .. A. nodig om de plasma-temperat\mr 
T te han<�haven (wiJ verwaarlozen P;x). Het plasma geeft de ener
giestroom P r  + (1 - f> Pi + P n  aan de wand· af, waar deze in 
warmte wordt omgezet. Neem aan dat.deze war.mte met het ren
dement g(1 in elektrische energie wordt omgezet. Voor een po
sitieye energiebalans blijkt dan Pt =Pi + Pn minstens gelijk aan 
g- 1.Py te moeten zijn, In het extreme geval datf"" 0� dus zowel 

g 
de geladen als de ongeladen reactieprodukten aan het plasma ont
snappen, is Py = Pr. Ingeval g = § (33% rendement) moet H + Pn 
dus minstens. gelijkaan 2 Pr zijn. De temperatuur T van .\let pla.s
ma, waarbij de totale thermonucleaire energieproduktie tweemaal 
zo groot is als het stralingsverlies, bedraagt ongeveer 40.106 °K 
voor een DT-plasma. De geschetste mogelijkheid van.energiewin
ning onder uitwendige em:Jrgietoevoer is vooral interessant bij 
pulserend bedrijf van de fusiereactor. Om met een DT-plasma, 
dat door stootsgewijze energietoevoer telkens gedurende t secon
den op een hoge temperatuurT< Tc wordt gebracht, een rendabe
le energiewinning te verkrijgen, blijkt n.t. minstens 1014 cm-3• sec 
tè moeten zijn . 

. In beginsel zijn mogelijkheden aanwezig om een gedeelte van 
dè thermonucleaire energieproduktie door het geïoniseerde plasma 
rechtstreeks (dus niet via· warmte) in elektrische energie om te 
zetten; wij zullen hier niet nader op ingaan. 

§ 9. Plasmaverwarming. Plasmafysica 

UÜ voorgaande uiteenzetting zal duidelijk zijn, dat het experi-
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mentele en theoretische onderzoek in de eerste plaats gericht 
moet zijn op: 
le. het verhitten van een zeer verdl.Uld gas, bestaande uit deute� 

rium of een mengsel van deuterium en tritium, tot een zo 
hoog mogelijke temperatuur (zie § 5); 

2e. het opsluiten van het volledig geibuiseerde gas met behulp van 
magnetische velden gedurende een voldoend lange tijd (zie 
§ 6); 

3e. het zo min mogelijk verontreinigen van het hete plasma door 
elementen met Z > 2 (zie § 7). 

Üm'een plasma tot zeer hoge temperatuur te verhitten en mag� 
netisch op te sluiten, kan men in beginsel verschillende wegen 
bewandelen. Men kan een plasma maken door het verdunde water� 
stof gas te ioniseren met behulp van een sterke elektrische ontla� 
ding van korte of langere duur. Door stromen van 105 à 106 am� 
père is het pla.Jma op een. temperatuur van ongeveer 106 °K te 
brengen. Aangezien het geleidingsvermogen met T312 evenredig 
is, is het echter met deze zg. o h m  � v e r hit t i n g  niet mogelijk 
veel hogere temperaturen te bereiken. Het plasma is evenwel, na 
magnetisch te zijn opgesloten, door m a g n e t  i s  c h e  c o  m p r e s  � 
s i  e verder te verwarmen; bij plotselinge versterking van het 
magnetische veld wordt de plasmadichtheid en de energie van de 
plasmadeeltjes vergroot. Het mechanisme van deze verhittings
metbode is verschillend bij langzame en bij zeer snelle compres
sie van het plasma. Onder geschikte omstandigheden blijkt het 
ook mogelijk een plasma te verwarmen door zeer snelle opeen
volgingen van oompressies en expansies (m a g n e t i s c h  kn e 
d e n) • Tenslotte kan door middel van hoogfrequente elektrische. 
velden energie aan de plasma-ionen worden overgedragen; door 
het elektrische wisselveld kunnen namelijk de in het magnetische 
veld spiraUserende ionen tot grote energieën worden opgeslingerd 
(verhitting door i,o n e n  � cy c l o t r o n- r e  s o n a n t i e). Weer een 
ander mechanisme van plasma-verwarming is werkzaam als een 
cylindrisch plasma onder invloed staat van een axiaal magnetisch 
veld en een radiaal elektrisch veld. Het plasma voert dan een 
rotatie om de cilinder-as uit, waarbij de ionen extra energie uit 
het.elektrische veld kunnen opnemen (verwarming bij r o t e r e n d e  
p l a sma's). 

Het is ook denkbaar een heet plasma op te bouwen, door i o n e n  
met g r o t e k i n e t i s c h e  e n e r g i e t e  i n j e c t e r e n  in een 
magnetische fles. De in de fles gevangen ionen (wier lading door 
elektronen moet zijn gecompenseerd) ondergaan, naarmate de io
nendichtheid aangroeit, onderlinge botsingen en verk.rijgen eeil 
snelheidsverdeling die aan een zeer hoge temperatuur beantwoordt. 
In plaats van snelle ionen te injecteren, waarna geen verdere ver
warming meer nodg is, kan men ook een voortbewegende plasma
wolk, gemaakt met behulp van een "plasmakanon", in een op het 
juiste tijdstip geopende magnetische fles vangen en daarna door 
snelle magnetische compressie verhitten. 
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De hierboven kort aangeduide methoden om hete plasma's te 
verkrijgen geven tevens een indruk van enige van de problemen 
die zich in de mod�rne p l a s m a-f y s i c a  voordoen. De proble
men, zow3l van theoretische als van experimentele aard, zijn als 
regel zeer gecompliceerd. Een volledige geïoniseerd gas bezit 
zeer merkwaardige eigenschappen, Het elektrisch geleidingsver
mogen bijvoorbeeld is bijzonder groot en evenredig met r"3/2 (bij 
107 OK ongeveer even groot als van koper bij lmmertemperatuur). 
Door toevallige dichtheidsfluctuaties kunnen plasma-oscillaties 
van hoge frequentie ontstaan. Bij aanwezigheid van een magnetisch 
veld treden andere collectieve plasmaoscillaties, die met energie
verlies gepaard gaan, tevoorschijn. In homogene magnetische 
velden worden <:le spiraUserende plasmadeeltjes dwars op de veld
lijnen weggeduwd (zie § 11). Plasma's kunnen collectieve instabi
liteiten vertonen, in het bijzonder als er elektrische stromen 
heersen. De gedragingen van plasma's onder de invloed van mag
netische (en elektrische) velden zal dus zowel experimenteel als 
theoretisch moeten worden geanalyseerd (plasma-dynamica, in 
het bijzonder magneto-hydrodynamica). De methoden voor het 
verwarmen van een plasma tot temperaturen van 107 à 1o8 graden 
moeten worden doorgrond en' experimenteel ontwikkeld, Diverse 
magnetische veldconfiguraties voor de opsluiting van het plasma 
moeten worden gerealiseerd. Bijzondere voorzorgen zijn nodig 
om het plasma zo zuiver mogelijk te houden, o.a. moet het reac
tievat vooraf volgens de methoden der ultrahoogvacuümtechniek 
zijn uitgegloeid en ontgast. Tenslotte zijn velerlei experimentele 
methoden nodig om deeltjesdichtheid, temperaturen, magneti
sche veldsterkten, optische verschijnselen, stralingsverliezen, 
neutronenopbrengst en dergelijke te meten, en zal de snelle ver
andering van deze grootheden met de tijd moeten worden bepaald 
(p 1 a s m a  - d i a g n o s t i  e k )  • 

In de volgende paragrafen zullen enkele experimentele opstel
lingen ter verkrijging van thermonucleaire plasma's worden be
sproken; uit de grote verscheidenheid van "fusie"-expe'rimenten 
is een zeer beperkte keus gemaakt. 

§ 10. Pineh-ontladingen 

Een rechte of gebogen geleider, waarin een elektrische stroom 
loopt, is door een magnetisch veld omgeven, waarvan de veldlij
nen cirkels zijn in vlakken loodrecht op de stroomdraad. De mag
netische veldsterkte is evenredig met de stroomsterkte en omge
keerd evenredig met de afstand tot de stroomdraad. Een tweede 
stroomvoerende draad, die daarmee evenwijdig loopt, ondervindt 
een dwarskracht in het magnetisuhe veld van de eerste. Evenzo 
ondervindt de eerste stroomdraad een dwarskracht in het magne
tische veld van de tweede, Beide krachten zijn gelijk en tegenge
steld gericht. Als de elektrische stroom in beide draden dezelfde 
richting heeft, trekken de stroomdraden elkaar aan. 
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Dit verschijnsel doet zich op een interessante wijze gelden in 
een stroom voerende plasmakolom en staat bekend als het p i n  c h
e f f e  c t .  De stroom voerende plasmakolom ve mauwt zich namelijk 
door zijn eigen magnetisch veld als de stroomsterkte groter 
wordt. Men kan dit inzien, door de cilindrische plasmakolom 
(ontladingsbaan) te beschouwen als een aantal parallel lopende 
stroomkolommen, die elkaar aantrekken. Anders gezegd, de con
tractie van de plasmakolom is het gevolg van de lorentzkrachten, 
die de elektronen (en in zwakkere mate ook de ionen) ondervinden 
in het circulaire magnetische veld dat de elektrische stroom in de 
plasmakolom vergezelt (fig. 4). Die krachten zijn in het gemiddel
de naar de as van de plasmakolom gericht; de ionen volgen de 
verplaatsing der elektronen, door de sterke elektrostatische wis
selwerking tussen ionen en elektronen. 

electrische 
stroom 

magnetische 
krachtlijn 

waarde van 

A !'<;;��.·.���· 
�� 

-r R 0 R r--

Fig.4. Het magnetische eigen-veld van een stroomvoerende plasmacilinder. De lo
rentzkrachten L zijn radiaal naar binnen gericht. 

Door het samentrekken van de ontladingsbaan stijgt de stroom
dichtheid, dus ook de warmteontwikkeling en dientengevolge de 
temperatuur en de druk van het plasma. Door de contractie stijgt 
ook de magnetische veldsterkte m de wand van de plasmakolom. 
Heeft de homogene kolom een cirkel vormige doorsnede met straal 
R, dan is de magnetische veldsterkte buiten de stroombaan even
redig met } ( r = radiële afstand tot de stroombaan), binnen de 
stroombaan evenredig met r; op de as is de magnetische veld
sterkte nul, in de wand (r ==R) maximaal (fig. 4). De samentrek
king van de plasmakolom gaat voort tot de magnetische druk ge
lijk is geworden aan de plasmadruk (§ 6). Dan isJ2:::.400 nlfnkT; 
met R = 10 cm, n = 1015 cm-3, k = 1,38.10�23 joule/graad (con
stante van Boltzmann), T = 106 °K vindt men voor de stroom
sterkte I == 130 kiloampère; om bij n = 1()16 cm-3 T""' 107 OK te 
bereiken is 1,3 miljoen ampère nodig. 
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Men heeft zowel rechte als ringvormige gasontladingen van 
hoge stroomsterkte gemaakt teneinde een plasma van hoge tem "" 
peratuur door het pineh-effect magnetisch op te sluiten. Fig. 5 

toont een rechte ontladingsbuis waarin een "lineaire pinch" kan 
worden bewerkstelligd door de buis, gevuld met deuterium van 
lage druk, aan te sluiten op de hoge spanning van een grote con
densatorbatterij. Er ontwikkelt zich dan bilmen enkele micro
seconden een gasontlading van. hoge stroomsterkte, waarvan de 
baan zich samentrekt. Maar in dezelfde korte tijd ontwikkelen 
zich instabiliteiten, de ontladingsbaan vertoont insnoeringen en 
bochten waardoor het plasma tegen de buiswand gedreven en ver
ontreinigd wordt, en snel afkoelt. De rechte ontladingsbuizen 
hebben bovendien 

'
het bezwaar van elektroden, die door de ontla

ding sterk worden aangetast, waardoor het plasma wordt veront
reinigd terwijl tevens deuterium in de elektroden verdwijnt. 

Fig. 5, Lineaire pinch-ontlading. De stroomstoot uit een condensatorbatterij wordt via 
een metalen ·mantel naar de bovenste elektrode geleid; de metalen mantel 
heeft een stabiliserend effect, 
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Een ringvormige gasontlading zonder elektroden kan worden 
verkregen door in een torus-vormige buis, gevuld met deuterium 
van lage druk, een zeer sterke strot>m te induceren. Zoals fig. 6 

laat zien vormt de buis één gesloten secundaire winding van een 
transformator, waarvan de primaire winding op een grote con
densatorbatterij kan worden aangesloten. Het gas wordt vooraf 
geleidend gemaakt door het gedeeltelijk te ioniseren met b.ehulp 
van een afzonderlijke hoogfrequente stroombron. Zodra de con-

Fig. 6. Torolliale pinch-ontlading. 

densatorbattèrij door de primaire winding van de transformator 
wordt ontladen, groeit in de torusvormige ontladingsbuis een ster
ke inductiestroom aan, die in het stroommaximum vele honderden 
kiloampère kan bedragen. De ontlading trekt zich intussen samen 
tot een nauwe stroombaan langs de hartlijn van de torus, waarin 
hoge temperaturen (105 

à 106 °K) zijn gemeten. Ook deze kort
stondige ringstroom gaat echter snel door insnoeringen en ver
wringingen van de ontladingsbaan te gronde; het plasma wordt 
voortijdig tegen de wand gedrukt. 

Het optreden van instabiliteiten in een samengetrokken ontla
dingsbaan ("pinched discharge") kan in beginsel worden verklaard 
door de vervorming van het magnetische veld na te gaan ingeval 
een verbuiging of een insnoering van de ontladingsbaan optreedt, 
In beide gevallen treden veldvervormingen op, die de verbuiging 
of de insnoering verergeren. Aan de binnenzijde van een bocht is 
het magnetische eigen-veld vergroot, aan de buitenzijde verzwakt, 
zodat het magnetische drukverschil de doorbuiging vergroot (fig. 
7a). Bij een insnoering vernauwen zich tevens de veldlijnen, 
waardoor de lorentz-krachten axiale componenten krijgen, die 
boven en onder de taille verschillend gericht zijn zodanig, dat de 
insnoering toeneemt en de ontladingsbaan tenslotte afbreekt (fig. 
7b). 
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Fig. 7. Bocht-instabiliteit (a) en insnoeringsinstabiliteit (b) van eenpinch-ontlading, 
Door het axiale magnetische veld van een "gestabiliseerde' pineh-ontlading 
zijn deze instabiliteiten ten dele te onderdrukken (c en d). In een metalen 
buis kunnen wervelstroomvelden de bocht-instabiliteiten tegen gaan (e). 

Teneinde deze instabiliteiten tegen te gaan, moet de ontladings
baan "meer ruggegraat" verkrijgen. Dit kan worden bereikt door 
een sterk magnetisch veld in de richting van de ontladirigsbaan 
aan te leggen. Daarvoor is een groot aantal spoelen (solenoiäes) 
nodig, die door een aparte gelijkstroombron (of condensatorbat
terij) worden bekrachtigd. Deze spoelen zijn dus om .de rechte 
ontladingsbuis of om de torusvormige ontladingsbuis aangebracht 
(zie fig. 8) en wekken het axiale magnetische veld op, Als nu een 

Fig. 8, Toroïdale buis met uitwendige veldspoelen (schematisch aangegeven) voor 
axiaal magnetisch veld. 

rechte of ringvormige gasontlading van grote stroomsterkte wordt 
ontstoken, wordt het axiale magnetische veld door het plasma 
meegenomen tijdens de contractie van de ontladingsbaan. Dit 
komt door het zeer hoge geleidingsvermogen van de plasmako 
lom. De magnetische veldlijnen zijn alshetwale "vastgevroren"· 
aan het "volmaakt geleidende" plasma, omdatJiedere relatieve 



 

Fig. 9. ZETA (Atomic Energy Research Establishment, Harwell, England).

Fig. 10. ALPHA (Atoom Energie Instituut van de Academie van Wetenschappen 

van de U.S.S.R.).Research Establishment, Harwell, England). 
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beweging van veldlijnen en ideale geleider volgens de wetten van 
Maxwell onmogelijk is. In de samengetrokken ontladingsbaan 
heerst dus het eveneens samengetrokken (en zodoende versterkte) 
axiale magnetische veld. Buiten de on�ladingsbaan heerst het cir
culaire eigen-veld van de stroombaan. Door de samenwerking van 
beide wordt een betere stabiliteit van de plasmakolom verkregen 

("stabilized pinch"), Insnoeringen zijn op deze wijze te beperken 
(fig. 7d), maar kronkels in de ontladingsbaan blijven nog ontsta
biel (fig. 7c). Deze outstabiliteit kan verder worden onderdrukt, 
door het ontladingsvat van metaal te maken. Als nu de plasma
kolom uit de as van de ontladingsbuis naar de (dikke) metalen 
wand uitbuigt, gaan in de wand sterke inductiestromen lopen die 
magnetische tegenkrachten op de plasmakolom uitoefenen, waar
door deze naar de as wordt teruggedrongen (fig. 7e). 

Een bijzondere opstelling voor het verkrijgen van een gestabi
liseerde toroïdale pineh-ontlading is de ZETA ("Zero Energy 
Thermonuclear Assembly") in Harwell, Engeland (fig. 9). De me
talen torus heeft een diameter van 3 meter, de buisdiameter is 
1 meter. Op de buiswand zijn de axiale veldspoelen aangebracht. 
De druk van het deuteriumgas is voorlopig nog laag genomen, 10-4 

mm Hg of iets hoger; plasmastromen van 200 kiloampère binnen 
een ontladingsbaan van circa 20 cm diameter zijn bereikt, De 
plasmadichtheid bedraagt 1013 à 1014 cm -3 en plasmatemperatu
ren van hoogstens 106 

°K gedurende tijden van enkele millisecon
den zijn gerealiseerd. Met deze apparatuur zijn neutronen opge
wekt (januari 1958), wijzend op temperaturen van vele miljoenen 
graden, doch naderhand is gebleken dat deze neutronen niet van 
thermonucleaire oorsprong zijn. Zij zijn weliswaar te dankèn aan 
DD-reacties, maar de deuteronen blijken hun snelheden te hebben 
verkregen door spanningsverschillen die het gevolg zijn van nog 
steeds aanwezige (principiële) plasma-instabiliteiten. Het plasma 
komt blijkbaar niet in temperatuur-evenwicht, zoals in vroegere 
paragrafen(§ 4, 5 en 6) is aangenomen. Toch zijn de ZETA-resul
taten en soortgelijke resultaten met kleinere machines (SCEPTRE 
in Aldermaston, PERHAPSATRON in Los Alamos� u.S. A.) van 
grote betekenis en een stimulans voor verder onderzoek. Ook in 
Rusland wordt met een grote toroïdale pinch-ontladingsbuis, de 
ALPHA, geëxperimenteerd (fig. 10). 

§ 11, Instabiliteit van plasma in toroiäale magnetische fles 

De magnetische opsluiting van een plasma in toroïdale buizen 
met een axiaal magnetisch veld is principieel onstabiel tengevolge 
van de inhomogeniteit van het torusvormige axiale magnetische 
veld. De magnetische veldsterkte binnen de torus is nabij de bin
nenwand groter dan nabij de buitenwand; de veldlijnen zijn cirkels 

(concentrisch met de torus-hartlijn), waarop de veldsterkte groter 
is naannate de straal ldeiner is (fig. 11). De bedoelde instahili
teit van een toroiäale ontlading komt door de samenwerking van 
twee effecten {1) en (2) tot stand. 
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(1) Zoals reeds eerder is opgemerkt(§ 6) beschrijven geladen 
deeltjes met snelheid V in een homogeen magnetisch ·veld een 
schroeflijnvormige baan. De snelheidscomponent v1 loodrecht op 
de krachtlijnen bepaalt de straal r van de baan (r evenredig met v1 
en omgekeerd evenredig met de magnetische veldsterkte B), In 
de richting van de veldlijnen kijkend, cirkelen de positief geladen 
ionen linksom, de elektronen rechtsom. Als het magnetische veld 
inhomogeen is, is in ieder punt van de baan de kromming afhan� 
keiijk van de plaatselijke waarde van B. De veldgradiënt veroor
zaakt zodoende een zijdelingse verschuiving (dwars op de veldlij
nen) van de spiraUserende baan, zoals aan de hand van fig. 11 is 
na te gaan. Het blijkt dat de ionen en de elektronen, al spiral.ise
rend, in tegengestelde richting loodrecht op de veldgradiënt opzij 
drijven. Door deze ladingsscheiding (plasma-polarisatie) ontstaan 
sterke elektrische velden, loodrecht op de magnetische veldlijnen. 

(2) Een soortgelijk effect doet zich voor, als het magnetische 
veld horriogeen is, maar een elektrisch dwarsveld heerst, Ionen 
en elektronen gaan dan loodrecht op de magnetische veldlijnen èn 
loodrecht op het elektrische dwarsveld afdrijven; de snelheid van 
de zijdelingse drift is voor ionen en elektronen gelijk èn gelijkge
richt. Er treedt onder deze omstandigheden dus geen ladingsschei
àing in het plasma op; het plasma beweegt als geheel opzij. 

Fig,ll. De magnetische veldlijnen staan loodrecht op de getekende doorsnede van 
de torus; hun snijpunten met het vlak van tekening zijn als kleine cirkeltjes 
aangegeven. In het inhomogene veld, dat naar achteren is gericht, wordt het 
plasma verticaal gepolariseerd en zodoende tegen de buitem�and van de torus 
gedrukt (in de richting van de horizontale "open" pijlen), 

Ingeval van een inhomogeen magnetisch veld treden in werke
lijkheid de effecten (1) en (2) gezamenlijk op, De plasmapolarisa
tie door effect (1) heeft namelijk sterke elektrische velden tot ge
volg, waardoor zich tevens effect (2) voordoet, Door dit laatste 
effect wordt het gepolariseerde plasma als geheel loodrecht op de 
magnetische veldlijnen en loodrecht op het elektrische polarisa
tieveld opzij gedrukt tegen de buitenwand van het ontladingsvat (in 
de richting van de "open" pijlen van fig. 11), Hej; toroiäaal gebo
gen magnetische veld is derhalve een ongeschikte magnetische 
fles. 



 

Fig. 13.   De  B‐3 Stellarator

(James Forrestal Research Center, University of Princeton, N.J.). 
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§ 12, Stellarator 

De hierboven besproken principiële torus-instabiliteit kan wor
den ondervangen, door de eindloze buis de gedaante van het cijfer 
8 te geven. Dit denkbeeld van de astrofysicus L, Spitzer is gerea
liseerd in de zg. STELLARATOR (Princeton$ U,S,A.). Het plas
ma wordt hierbinnen opgesloten uitsluitend door middel van het 
uitwendig aangelegde axiaal magnetisch veld, verkregen door be
krachtiging van een groot aantal spoelen om de gebogen buis (fig. 
12), De magnetischè veldlijnen zijn nu géén achtvormig gesloten 

Fig.12. Stellarator-buis in de vorm van het cijfer 8 met uitwendige veldspoelen (sche
matisch aangegeven) voor axiaal magnetisch veld. 

lijnen (uitgezonderd de veldlijn lan�s de hartlijn van de buis), doch 
vertonen na één rondgang langs de b.uis een zekere hoekverdraai
ing en sluiten dus n i e t  aan op het punt van uitgang. Na een twee
de rondgang is de veldlijn over dezelfde hoek verder gedraaid. 
Een veldiijnenbuis, die met de as van de buis concentrisch is, is 
dus als het ware getordeerd; en één veldlijn bestrijkt in achter
eenvolgende rondgangen het gehele oppervlak van de veldlijnen
buis. 

Deze draaiing van het magnetische veld binnen de 8-vormige 
buis blijkt bijzonder essèntieel te zijn voor de stabiele opsluiting 
van een plasma. In de eerste plaats is de tendentie tot ladings
scheiding in het inhomogene magnetische veld· van de ene bocht 
van de 8-buis tegengesteld aan die in de andere bocht; ·de resulte
rende tendentie tot ladingsscheiding wordt daardoor aanzienlijk 
verzwakt. In de tweede plaats heeft de draa:iing van de magnetische 
veldlijnen tot gevolg dat ook de geladen plasmadeeltjes, die alleen 
langs de veldlijnen .kunnen bewegen, achtereenvolgens alle punten 
van een buisdoorsnede doorlopen. Daardoor wordt een eventuele 
ladingsscheiding ogenblikkelijk geneutraliseerd en kan zich de 
principiële plasma-onstabiliteit van een gewone toroiäale fles 
niet voordoen. 

In het A.E. C.laboratorium in Princeton zijn een aantal Stella
rators van kleine afmetingen gebouwd. De buisdiameter bedraagt 
5 cm, de omtrek van de grootste 8-vormige buis ongeveer 7 me
ter, het axiale magnetische veld 2 à 4.106 A/m (fig. 13). Door 
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inductie wordt een gasontlading gestart, dus het plasma gecreëerd, 
Het in het magnetische stellaratorveld opgesloten plasma kan 
daarna door i'magnetisch kneden" of door "ionen-cyclotron-reso
nantie" verder worden verhit (§ 9). 

De bijzondere eigenschappen van het magnetische steilarator
veld kunnen ook verkregen worden met een vlakke toroiäale buis 
of met een eindloze buis in de vorm van een vlakke .renbaan, De 
tordering van de magnetische veldlijnenbuis wordt nu bewerkstel
ligd door, behalve de spoelen voor het axiale magnetische veld, 
een stelsel van schroeflijnvormige windingen op de buiswand aan 
te brengen, die door tegengestelde stromen worden doorlopen 
(fig, 14). De hoekverdraaiing van het aldus verkregen magnetische 

Fig. 14, Sectie . .van een Stellar a tor- buis met een gedeelte van de axiale veldspoel 
(schematisch) en met 6 schroeflijnwindin*en. In een doorsnede van de buis 
zijn de snijpunten a, a', a" en b, b', b van twee magnetische veldlijnen 
aangegeven, telkens nadat een rondgang langs de renbaan-vormige Stellara
tor-buis is volbracht. 

veld is nu groter naarmate de diameter van de veldbuis groter is, 
Zoals linksboven in fig. 14 is aangegeven passeert een veldlijn de 
buisdoorsnede aanvankelijk in het punt a, na één rondgang in het 
punt a', vervolgens in het punt a", enz. Een dichter bij de buis
wand verlopende veldlijn passeert de doorsnede achtereenvolgens 
in b, b'; b", enz. De hoekverdraaiing van de veldlijnen blijkt even
redig met het kwadraat van de afstand tot de hartlijn van de buis 
te zijn. De aldus gevormde magnetische fles belooft de langdurige 
stabiele opsluiting van een plasma mogelijk te maken \:1). Een 
zeer grote renbaan-steilarator met een buisdiameter van 20 cm, 
een omtrek van de buis van 12 meter, een axiaal magnetisch veld 
van 4.106 A/m en voorzien van schroeflijn-windingen is thans 
in Princeton in aanbouw. In deze machine hoopt men met grotere 

9) In magnetisch 10estabiliseerde toróltlale pineh-ontladingen (ZETA e, d,) wordt door 
de samenwerking van het eigen-veld .van de stroombaan en het uitwendig aange
legde axiale veld een soortgelijk gecompliceerd veldlijnenverloop verkregen als 
in de renbaan-stellarators, Door toevoeging van schroeflijpwindingen hoopt men 
ook de ZETA-resultaten te verbeteren. 
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dichtheden van deuteriu.n1�tritium-plasma dan tot nu toe gebruike
lijk is te experimenteren en temperaturen van 108 °K te bereiken. 

Een essentieel onderdeel van de stenarators mag hier niet on� 
vermeld blijven. Het is de "divertor", te vertalen als plasma
schraper, waarmee de verontreinigingen van het plasma, die uit 
de buiswand vrijkomen, selectief worden weggepompt, De werking 
van de ''divertor" berust op het feit, dat geladen deeltjes gemak� 
keiijk langs magnetische veldlijnen kunnen bewegen; door de veld
lijnen ter plaatse van de "divertor" uit te buigen, heeft men de 
gelegenheid de verontreinigingen te onderscheppen en weg te pom
pen, 

§ 13, Ionen-injectie (DCX) 

In § 9 is de opbouw van een heet plasma door injectie van zeer 
snelle ionen in een magnetische fles genoemd, Een interessant 
voorbeeld hiervan is het in Oak Ridge uitgevoerde DCX-eX:peri
ment. Hierbij wordt een bundel m o l e c u 1 a i r e  deuterium-ionen 
(D�J met energieën van 600 keV zijdelings geschoten in een mag
netische fles, verkregen door twee grote spoelen met gelijkstroom 
te bekrachtigen (fig. 15). D.e ruimte tussen de spoelen is geëvacu
eerd, Evenwijdig aan de as van het ma·gnetische veld brandt een 
intense gelijkstroomboog tussen koolstofelektroden (300 ampère). 
De door het magnetische veld afgebogen D� bundel passeert de 
hete zuil van de koolstofboog, waardoor Dt in het atoom D eil het 
ion n+ (deuteron) dissocieert. De deuteronen, die een energie van 
300 keV bezitten, worden nu op een cirkelbaan b i n n e n  de mag
netische fles gevangen; de ongedi.ssocieerde Di deeltjes verlaten 
de fles weer. Op deze wijze hoopt men een deuteronen -plasma van 
hoge temperatuur op te bouwen, opgesloten biilnen de magnetische 
fles. Een analoge methode wordt gevolgd in de Russische machine 
OGRA. Met deze aanduiding van het beginsel van het DCX-experi
ment moeten wij volstaan. 

Fig.l5. Het DCX-experiment, Molecuul-ionen D� worden met grote kinetische ener
gie binnen het magnetische veld geschoten, dat door spoelen S en S' (en niet 
getekende veldspoelen links en rechts daarvan) is opgewekt, Zij dissociëren in 
een hete boogontlading tussen koolelektroden E en E'. De atoom-ionen n+ 
worden binnen de magnetische fles gevangen en bouwen een deuterium-plas
ma van hoge temperatuur op. 
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Een verscheidenheid van andere belangrijke "fusie"-experi
menten moet verder ongenoemd blijven. De onderzoekingen van de 
laatste 10 jaren met het doel thermonucleaire reacties in het la
boratorium te bewe1>kstelligen hebben de laatste tijd hoopvolle re� 
sultaten gegeven. De grotè inspanningen op dit gebied, die men 
zich in diverse landen getroost, geschieden in de verwachting dat 
over slechts enkele jaren thermonucleaire plasma's van 1dl °K op 
experimentele sçhaal verkregen zullen zijn. De daarna noodzake
lijke technische ontwikkeling van fusie-reactoren zal echter nog 
zeer vele jaren van intensief wetenschappelijk onderzoek vergen. 
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Fig. 16.   DCX‐opstelling (Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tenessee). 

De molecuul‐ionen (600 keV) worden van bovenaf geschoten in de 

boogkamer met veldspoelen (schematisch getekend in fig. 15), die 

onder het bordes staat opgesteld. 
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Het Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation (N. S. P.) 
werd opgericht met het doel door schaalonderzoek van scheeps
modellen te komen tot de meest gunstige vorm van scheepsromp, 
schroef en aanhangsels voor handels- en marinevaartuigen. Bo
vendien behoort tot haar taak het met redelijke nauwkeurigheid 
voorspellen van de gedragingen van de schepen in kanalen, ri-vie
ren, vlakke en ruwe zee met betrekking tot de snelheid en, wat 
de ruwe zee betreft, van de bewegingen. 

De opdracht aan het N. S. P • .  zal dl,ls in het algemeen tweeledig 
zijn. Het ene deel betreft het construeren van optimale scheeps
vormen met betrekking tot de weerstand en de voortstuwing onder 
min of meer geiäealiseerde omstandigheden (stil� diep water -
geen wind en golven - glad modeloppervlak, homogene snelheicts
velden bij schroeven)& Dit is dus in hoofdzaak het onderzoek van 
stationaire verschijnselen, Het andere deel betreft het voorspel
len van het gedrag van het schip onder de werkelijke omstandig
heden (dus de overgang van model naar schip). Dit is dus het on
derzoek van het correlatieprobleem, 

Het eerstgenoemde onderzoek wordt in hoofdzaak uitgevoerd 
bij incidentele opdrachten. Het heeft reeds een hoge graad van 
volmaaktheid bereikt en spectaculaire verbeteringen op dit gebied 
kunnen in de toekomst dan ook nauwelijks meer worden verwacht. 
Hoewel ten gevolge van de steeds veranderende eisen van reders 
van bestaande scheepstypen, het ontstaan van nieuwe scheepstypen 
(door grotere snelheden) en voor het bepalen van het verband tus
sen toerental en vermogen van de schroef deze vorm van onder
zoek in de toekomst noodzakelijk zal blijven, lijkt het niet onaan
nemelijk te onderstellen, dat een gedeelte ervan zal kunnen.wor
den vervangen door adviezen op grond van de intussen opgebouw
de statistiek. 

Interessant met betrekking tot de ontwikkeling van scheepsty
pen is de door Davidsou in 1954 gepubliceerde tabel, waarin het 
"transportmoment" ct. i, het produkt van scheepssnelheid in kno
pen en waterverplaatsing in tonnen vergeleken wordt voor ver
Verslag van de lezing gehouden op 2 oktober 1959 ter inleiding van een excursie naar 
het Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation (N.S.P.) te Wageningen op 7. ok
tober 1959. 
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Tabel. ONTWIKKELING VAN SCHEEPSTYPEN VOLGENS 
DAVIDSON 

Zeil {hout) 

1000 v,Chr. Griek 
1000 n.Chr. Viking 
1492 "Santa Marià" 
1850 "James Baines" 

Machine (staal) 

1850 

1950 

1950 

1950 

1957 

11 Great Eastern" 
Mariner 
Super Tanker 

"United States'' 

Mammoeth Tanker 

Snelheid 
in kn 

1 

3 

3! 
7 

11 

20 

20 

30 

15 

Waterver- Transport-
plaatsing moment in. 
in tonnen ton x kn 

50 50 
60 180 

80 280 
2.500 17.500 

27,000 300.000 
20.000 400,000 

50.000 1.000.000 
50.000 1.500.000 

136.000 2.000,000 

schillende scheepstypen, te beginnen met het Griekse zeilschip 
van omstreeks 1000 'v.Chr. tot aan het passagierssçhip "United 
States''. Het transportmoment nam toe van 50 voor het zeilschip 
tot 1.500,000 voor de "United States", ontworpen in 1950. Het 
maximale transportmoment, gegeven in de originele tabel van 
Davidson, is intussen overtroffen door dat van een mammoeth
tanlcer, waarvan de gegevens zijn te vinden op de onderste regel 
van de tabel. Met een waterverplaatsing van 136.000 ton en een 
snelheid van 15 kn bedraágt het moment 2,000,000. De modelproe
ven voor dit schip werden in Wageningen uitgevoerd. 

Wanneer de thans reeds bestaande ideeën omtrent onderwater 
varende tankers, aangedreven door kernenergie, gerealiseerd 
zullen worden, zal het transportmoment wederom een grote stij
ging te zien geven. Men denkt hierbij aan snelheden van 40 à 50 kn 

bij 80.000 ton waterverplaatsing. Hiervoor zou een vermogen .van 
ca . . 500,000 pk nodig zijn. Op het gebied van speciale constructies, 
zoals straalbuizen, verstelbare schroeven, optimale vormen van 
binnenschepen, snelle motorboten, draagvleugelboten, super-ca
viterende schroeven e.d. zal nog veel moeten worden gedaan en 
hierbij is de sleeptank als hulpmiddel onontbeerlijk. 

Het in tweede instantie genoemde onderzoek, de correlatie tus
sen tank, proeftocht en bedrijf is eigenlijk pas in het eerste sta 
dium. Het N. S. P. heeft hiervoor in de laatste jaren nieuwe faci
liteiten gebouwd: de zeegangstank, de binnenvaarttank en de cavi
tatietunnel met stromingsregelaar. Dit werk geschiedt ten dele 
ook bij routine-opdrachten en wel in steeds sterkere mate, doch 
op dit gebied wordt thans veel research gedaan. Het N. S. P. heeft 
het grootste gedeelte van zijn vrije research naar dit gebied ver
legd, aangezien de correlatie nog onbevredigend is. 
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2. Werkwijze v.an het N. S. P. 

Het N. S, P. is een stichting, dle, op non-profit basis werkende, 
opdrachten uitvoert tegen betaling. De tarieven zijn zodanig vast
gesteld, dat, rekening houdend met die van de buitenlandse zus
terinstellingen, bij normale bezetting het proefstation self-sup
porting is. De opdrachten komen zowel van de zijde der Koninklij
le Marine, reders en scheepsbouwers in binnen:- en buitenland, 
als van wetenschappelijke instellingen, zoals het Studiecentrum 
T. N. 0. voor Scheepsbouw en Navigatie. Ruim 60% van deze op
drachten komt uit het buitenland. Het speurwerk geschiedt, meest
al· op voorstel van het N. S. P. zelf, onder auspiciën van de Sub
commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Commissie 
van Bijstand van de Raad van Beheer en wordt gefinancierd uit het 
zg. ''Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek" van het N.S. P. Dit 
fonds wordt bijeen gebracht volgens het T. N. 0. principe, dus voor 
de helft door particulier initiatief, t.w. reders en scheepsbouwers 
en voor de andere helft door T. N. 0. In tegenstelling tot de resul
taten van de routine-opdrachten, die het exclusieve eigendom zijn 
van de betrokken opdrachtgever en dus vertrouwelijk worden be
handeld, moeten de resultaten van het. Wetenschappelijk Onder
zoek ten algemene nutte worden gepubliceerd. 

De totale omzet van het N.S.P. bedraagt momenteel ca. 2 mil
joen gulden. De staf omvat 120 personen, waaronder 10 akademi
ci. De bedrijfsoverschotten worden gebruikt voor de financiering 
van uitqreidingen en nieuwe apparatuur, waaraan in toenemende 
mate behoefte bestaat. Grote steun werd en wordt hierbij ook 
steeds ondervonden van reders, scheepsbouwers en de Organisa
tie T. N. 0. , die door bijdragen en leningen de recente uitbreidin
gen hebben mogelijk gemaakt. 

3. Proeven ter verbetering van scheepsvormen, schroeven 
en roeren onder min of meer geiäealiseerde omstandig-: 
heden. 
Deze proeven geschieden dus meestal incidenteel voor op-

drachtgevers. Van groot belang is echter ook het systematisch 
onderzoek van series scheepsmodellen en schroeven. 

De voornaamste proeven zijn de volgende: 

a. W e e r s t a n d s p r o e f. 
Hierbij wordt een paraffinen, ca. 6 à 7 m lang, scheepsmodel 

bij een reeks van snelheden door het sleepbas·sin (sleeptank) ge
trokken (fig. 1), waarbij door middel vaq een zich op de sleepwa
gen bevindende dynamometer de weerstand wordt gemeten. 

In dimensieloze vorm uitgezet geeft het verloop van de weer
standskromme ons een inzicht in de kwaliteit van de scheepsvorm. 
Wij kunnen deze kromme namelijk vergelijken met de resultaten 
van een groot aantal onderzochte goede schepen van hetzelfde type 
en de overeenkomstige standaardvormen van Taylor (systematisch 
gevarieerde scheepsmodel-series). 
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b. Vo o r t s t u w i n g s p r o e f .  
Hierbij wordt het betrokken scheepsmodel voorzien van een 

elektromotor, die via een dynamometer aan het schroefmodel 
wordt gekoppeld. De schroef stuwt het model voort, wederom bij 
een aantal snelheden, hetgeen geschiedt door regeling van het 
aantal omwentelingen. Er is geen contact meer met de sleepwa
gen, die slechts ter begeleiding van het model meerijdt. Gemeten 
�orden: stuwkracht, askoppel, modelsnelheid en aantal omwente
lingen/min., zodat het vermogen bekend is. Het gemeten vermo
gen aan de schroef, wederom in dimensieloze vorm uitgezet, geeft 
ons een inzicht in de kwaliteit van de voortstuwing, dus in de com
binatie van scheepsmodel en schroefmodeL 

c. Vr i j v a r e n d e -s c h r o e f p r o e f .  
Om de kwaliteit van de voortstuwer te kunnen beoordelen wordt 

deze in zg. "vrijvarende toestand" onderzocht, d.w.z. zonder d3:� 
het scheepslichaam voor de schroef aanwezig is. De schroef wordt 
nu aangedreven door een elektromotor, die tezamen met de dy
namometer in een slanke boot wordt ingebouwd, die zich achter 
het schroefmodel bevindt. Bij deze proeven wordt de slip van de 
schroef gevarieerd van 0-100% en de resultaten worden wederom 
in een bepaalde dimensieloze vorm uitgezet.,. die gemakkelijke be
oordeling toelaat. 

d, St u u r p r o e f. 
Een minder frequent uitgevoerde, doch zeer belangrijke proef 

is de stuurproef, waarbij aan het varende model de stuureigen
schappen zoals draaicirkel, roerkoningkoppel, dwarskrachten, 
hellingshoeken e.d. gemeten worden. Deze proef kan genomen 
worden in de stuurvijver, gelegen in de open lucht of in .de binnen
vaarttank of grote sleeptank. 

In het eerste geval wordt in de regel alleen de grootte van de 
draaicirkel gemeten. De voortstuwing geschiedt dan door middel 
van benzinemotoren. Dikwijls bevindt zich de' stuurman in de boot, 

In het laatste geval kunnen zowel de schroeven als de roeren 
van de wal uit worden gestuurd met behulp van een elektro-me
chanisch servomechanisme. Zodoende kunnen allerlei manoeuvres 
worden uitgevoerd. De meeste proeven worden uitgevoerd voor 
bijzondere scheepstypen, vooral voor de binnenvaart. 

In vele gevallen worden slechts de initiale stuureigenschappen 
gemeten, d.w.z. de krachten op het scheepsmodel en het roer bij 
gelegd roer, doch rechtuitvarend schip. Vooral bij het vergelijken 
van verschillende roerconstructies hebben deze proeven grote 
waarde. 

e. Ca v i t a t i e p r o ef, 
Wanneer het water langs de schroefbladen stroomt, ontstaat 

ten gevolge van de profielwerking van de bladdoorsneden (evenals 
bij de vleugels van een vliegtuig) aan de voorzijde v:an de schroef 
een onderdruk en aan de achterzijde een overdruk. Indien deze 
onderdruk in absolute zin groter wordt dan de ter plaatse heer-
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Fig. 2.   Caviterend schroefmodel, stroboscopisch belicht.
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sende statische druk(= som van atmosferische en hydrostatische 
druk), dan ontstaat er een gebied waarin de druk gelijk wordt aan 
die van verzadigde waterdamp bij de betrokken temperatuur. 
Daardoor gaat water over in damp, de vloeistof gaat koken. Dit 
noemt men cavitatie. 

Stroomafwaarts gezien neemt de druk weer toe, het koken 
houdt op en de gevormde dampbellen imploderen. Deze implosie, 
d. w. z. het ontladen van de in de dampbellen opgehoopte kinetische 
energie op een zeer klein trefvlakje, heeft grote drukwisselingen 
ten gevolge, waardoor onder bepaalde omstandigheden het mate
riaal ter plaatse van de implosie beschadigd kan worden. Men 
noemt dit gevreesde verschijnsel cavitatie-erosie. 

Bij zware cavitatie kan een bronzen schroefblad binnen enkele 
uren zodanig worden aangetast, dat men door het schroefblad heen 
kan kijken. Indien men bedenkt, dat de fabricagekosten van bron
zen schroeven van grote afmetingen enkele tonnen kunnen bedra
gen, kan men zich voorstellen dat men zal trachten de schroeven 
zo te ontwerpen, dat het cavitatie-erosieverschijnsel.wordt ver
meden. Een goed hulpmiddel daarbij is de cavitatieproef, uitge
voerd in de cavitatietunnel. Men moet de schroef voor dit onder
zoek in een gesloten tunnel plaatsen, waarin de druk regelbaar is. 
Om dit verschijnsel te kunnen reproduceren moet men immers de 
statische druk op modelschaal reduceren. In het sleepbassin is 
dit omnogelijk. Wel reduceert men daar de hydrostatische druk, 
doch de atmosferische druk behoudt dezelfde waarde als bij het 
object op ware grootte. 

In de cavitatietunnel wordt de werkelijke toestand op schaal 
nagebootst door de schroef, die zich in het bovenste horizontale 
been van de cavitatietunnel bevindt, het vereiste aantal omwente
lingen te geven en het water langs de schroef te pompen met een 
zodanige snelheid dat de sljp dezelfde is als bij de grote schroef 

(zie onder 4). De druk ter plaatse van de schroef wordt door af 
zuigen van de lucht boven het vrije wateroppervlak zodanig ver
minderd, dàt de verhouding van statische tot dynamische druk de
zeifde is als bij de schroef op ware grootte. Het ca vitatiever
schijnsel wordt zichtbaar gemaakt door stroboscopische belich
ting (fig. 2). Bij gebruik van zacht materiaal, bijv. aluminium, 
slagen wij er somtijds in de in werkelijkheid opgetreden erosie 
te reproduceren. 

De boven omschreven proefnemingen werden in alle sleeptanks 
ter wereld reeds over een lange reeks jaren uitgevoerd; bij het 
N.S. P. sinds de opening in 1932, behalve de cavitatieproeven, die 
sedert de ingebruikname van de grote ca vitatietunnel in 1940 wer
den verricht. Op grond van deze proefnemingen onder geiäeali
seerde omstandigheden kunnen verbeteringen met grote nauwkeu
righeid worden vastgelegd. Dit onderzoek biedt weinig problemen 
meer. De optimale vorm van het schip (in vlak water zonder wind, 
met hydraulisch glad oppervlak) en van de schroef (in cavitatie
tunnel met homogene snelheid) kunnen in vrijwel ieder geval wor
den vastgelegd. Grote besparingen werden in de loop van de laat-



32 

ste 25 jaar bereikt. De kwaliteit van de weerstand en voortstuwing 
werd gedurende deze periode met ca. 25% verbeterd. 

4. Correlatieprobleem. 

Het onderzoek op dit gebied betreft de systematische analyse 
van alle factoren die de correlatie (toeslagen op tankgegevens ) 
bepalen. Toeslagen_ zijn nodig ten gevolge van het feit dat er geen 
mechanische gelijkvormigheid bestaat tussen de ropdelproef en de 
toestand op ware grootte. 

Mechanische gelijkvormigheid verlqngt: 
a, Ge o m e t r i s c h e  g e l i j k v o r m i g h e i d  niet. alleen tussen 
schip en model, maar ook van de waterwegen (binnenvaart). Met 
het oog hierop heeft het N. S. P. een speciale binnenvaarttank ge
bouwd, waarin de werkelijke condities, waaronder rivierschepen 
varen, veel beter kunnen worden nagebootst dan in het grote 
sleepbassin dat als eerste van alle faciliteiten in 1932 werd vol
tooid. Wel is dit bassin voorzien van een beweegbare bodem, die 
het instellen van elke gewenste waterdiepte mogelijk maakt, doch 
de beperkte breedte e.n de spleten tussen beweegbare bodem en 
bassinwanden oefenen een zodanige invloed op· de modelweerstand 
uit dat de correlatie voor dit scheepstype wel bijzonder moeilijk 
wordt. 

Ruwheid is eveneens een probleem in het kader van geometri
sche gelijkvormigheid. Immers de proeven worden met hydrau
lisch gladde modellen uitgevoerd, terwijl de scheèpsromp een 
zekere· ruwheid vertoont, <,lie met de levensduur van het schip toe
neemt. 

b .. Ki n e m a t i s c h e  g e l i j k v o r m i g h e i d. Om aan deze voor
waarde te voldoen moeten de snelheidsvelden bij het scheeps- en 
schroefmodel en het t'!Chip, resp. de schroef op ware grootte, ge
lijkvormig zijn. Bij schroefproeven bijvoorbeeld moet niet alleen 
de slip hetzelfde zijn bij model en objeçt, zoals het geval is bij 
onderzoek van het schroefmodel iri de cavitatietunnel van ortho
doxe constructie, waarin een homogeen snelheidsveld wordt ge
creëerd, maar ook de snelheidsverdeling moet in beide gevallen 
hetzelfde zijn. Om dit te bereiken heeft het N. S. P. enkele jaren 
geleden een nieuwe cavitatietunnel gebouwd, voorzien van een zg. 
"stromingsregelaar", waarmee liet mogelijk is de achter het va
rende model ter plaatse van de schroef opgemeten snelheidsvel
den nauwkeurig te reproduceren. Bij de beschrijving van de faci
liteiten zal ik hierop terugkomen. 

De nieuwe zeegangstank is een ander bewijs van ·onze pogingen 
om betere kinematische gelijkvormigheid te verkrijgen tussen de 
condities in de tank en die op ware grootte, 

Het stromingskanaai in het natte laboratorium van de Subafde
ling Scheepsbouwkunde van de T.H. te Delft, waarmee het N. S. P. 
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ten nauwste samenwerkt, biedt extra mogelijkheden i.v. m, onder
zoek van scheepsmodellen in stromend' water. 

c. D y n a m i s c h e  g e l i j k v o r m i g h e i d. De voorwaarde van 
dynamische gelijkvormigheid leidt tot een aantal modelwetten, 
waaraan men bij modelproeven in een visceuze vloeistof met vrij 
wateroppervlak en de heersende atmosferischè druk moet voldoen 
om de resultaten van de modelproeven volgens de algemene ver
gelijkingswet van Newton te kunnen herleiden tot die voor het ob
ject op ware grootte. In dat geval zijn dus de specifieke krachten 
voor model en object gelijk. Indien wrijvingskrachten optreden, 
zoals bij visceuze of natuurlijke vloeistoffen het geval is, leidt de 
voorwaarde van het evenwicht tussen wrijvingskrachten en druk
gradiënten enerzijds en traagheidskrachten en drukgradiënten an
derzijds (dus evenwicht tussen traagheidskrachten en wrijvings
krachten) tot de eenvoudige modelregel van Reynolds. die zegt dat 
bij gelijke getallen van Reynolds VL/v =constant (V =snelheid, 
L = lengte, v = kin. viscositeit), de specifieke krachten voor ob
ject en model gelijk zijn. Dit is dus de voorwaarde, waaraan bij 
modelproeven in een visceuze vloeistof moet worden voldaan, op
dat de wet van Newton mag worden toegepast. 

Indien zwaartekrachten een rol spelen b.ij de proefneming, het
geen het geval is bij een vrij vloeistofoppervlak, leidt de voor
waarde van evenwicht tussen traagheidskrachten en zwaarte
krachten tot de modelregel van Froude, die luidt dat bij gelijke 
getallen van Froude V ;'\ïgL (V = snelheid; L = lengte, g = versnel
ling van de zwaartekracht) de specifieke krachten gelijk zijn. 

Een vrij oppervlak in een visceuse vloeistof, zoals bij weer
stands- en voortstuwingsproeven, verlangt dus het voldoen aan 
de regels van Fraude en Reynolds. Het is gemakkelijk in te zien 
dat aan de beide voorwaarden niet kan worden voldaan bij beproe
ving van de modellen in water. Wij moeten dus een van de beide 
regels verwaarlozen nl. de regel van Reynolds. In de praktijk ge
schiedt dit nu zo, dat bij de weerstands- en voortstuwingsproei 
V /W = constant wordt gehouden en de proef bij een zodanig 
hoge waarde van het getal van Reynofds wordt uitgevoerd, dat m�n 
boven de kritieke drempelwaarde blijft, waarbij de stroming over
gaat van laminair in turbulent. Het niet voldoen aan een van de 
vergelijkingswetten, in ons geval dus het niet voldoen aan de regel 
van Reynolds, leidt tot zg. "schaaleffect". 

Bij de bestudering van het cavitatieverschijnsel verlangt de 
gelijkheid van drukkrachten en traagheidskrachten gelijkheid van 
het cavitatiegetal o = p-e/! p V2, d.i. gelijkheid van de verhouding 
van statische tot dynamische druk (p = stat, druk, e = dampspan
ning, p = dichtheid van de vloeistof en V = snelheid). Dit is de 
modelregel van Thoma, die betekent, dat bij een aanvaardbare 
waarde van V de statische drukt. o, v. de atmosferische druk moet 
worden verldeind, m.a.w. dé proeven moeten in een gesloten 
kanaal plaats vinden. De regel van Froude kan worden verwaar
loosd, omdat ter plaatse van de schroef geen vrij wateroppervlak 
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aanwezig is. Ook de modelregel van Reynolds moet noodgedwongen 
worden verwaarloosd, hetgeen wederom tot schaaleffect leidt. 

Op het gebied van het onderzoek van het schaaleffect, dus van 
de dynamische gelijkvormigheid, werd door het N. S. P. in het 
verleden reeds veel werk verricht. Modelfamilies van schepen, 
bestaande uit modellen vàn 1 tot 22 m kngte (de laatste was in 
feite een stalen modelboot) werden systematisch onderzocht om 
een beter inzicht in het schaaleffect te verkrijgen. 

Veel blijft echter nog te onderzoeken op dit zo omvangrijke ge
bied van de correlatie van tankgegevens en die op ware grootte . 
Zoals gezegd, wordt thans bij het N. S. P .  het zwaartepunt van de 
research naar dit gebied verlegd. Deze verschuiving van het on-. 
derzoek naar het gebied van de instationaire verschijnselen, dus 
beproeving van schroeven in variabele snelheidsvelden, momentane 
metingen van askoppel, stuwkracht en buigend moment in het onge-' 
lijkmatige snelheidsveld achter het scheepsmodel, onderzoek van 
modellen in regelmatige en onregelmatige golven uit diverse rich
tingen·, opent grote perspectieven en houdt wellicht nog menige 
verrassing in. 

5. Korte beschrijving van de verschillende faciliteiten van 
het N. S. P. 

Het N. S. P. beschikt thans over de volgende sleeptanks en ca
vitatietunnels: 
a) Grote sleeptank in gebruik genomen in 1932, na de oorlog ver
lengd van 160 m tot 252 m. De breedte bedraagt 10,5 m, de diepte 
5,5 m. De tank is voorzien van een beweegbare bodem. De sleep
wagen loopt over rails op de bassinwanden en wordt uit een cabine 
achter in de tank bediend. De gebruikelijke grootte van de paraf
finen scheepsmodellen is 6 à 7 m; zij worden gemaakt in de grote 
modellenwerkplaats. 

Ook de schroeven worden in eigen werlcplaatsen vervaardigd 
van witmetaal of brons, evenals de nodige aanhangsels aan de 
modellen, zoals roeren, asbroeken, asstoelen en kimkielen. 

b) Grote cavitatietunnel geschikt voor het beproeven van schroe
ven in een homogeen s'nelheidsveld, zoals voorkomt bij snelle 
dubbelschroefschepen. Ook kan deze tunnel worden gebruikt voor 
cavitatie- en drukmetingen aan draagvleugels, ruismetingen aan 
schroeven e.d. De snelheid van het water ter plaatse van de 
schroef kan worden geregeld door regeling van het aantal omwen
telingen van de schroefpomp. De druk wordt geregeld door een 
vacuümpomp. De belichting is stroboscopisch. Een dynamometer 
maakt het vastleggen van de schroefkarakteristiek mogelijk. 

c) Cavitatietunnel met regelbare snelheidsverdeling. Door middel 
van een snelheidsregelaar kan men een willekeurig snelheidsveld 
nabootsen. De regelaar bestaat uit een groot aantal buizen, die 
elk door een klep geheel of gedeeltelijk kunnen worden gesloten, 
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zodat de hoeveelheid doorstromend water kan worden geregeld, 
Daarmede kan de gegeven snelheidsverdeling goed worden bena
derd. 

d) Binnenvaarttank. Zoals reeds werd gezegd, werd deze sleep
tank gebouwd om betere overeenkomst met de werkelijkheid te 
verk:vijgen. De lengte bedraagt 217 m, de breedte 15,75 m en de 
waterdiepte, die maximaal 1,20 m bedraagt, kan men variëren 
door water weg te laten vloeien of bij te pompen. Door een langs
schot kan het bassin in twee delen worden gesplitst. Het meetplat
form van de sleepwagen is in dwarsrichting verplaatsbaar, zodat 
in elk van de beide kanalen gesleept kan worden. Overigens is de 
werking van de tank dezelfde als bij het diepe sleepbassin, De 
kuilen in de ,bodem dienen voor het plaatsen van lampen en foto
apparatuur om het stromingsbeeld van het passerende model te 
kunnen fotograferen. (fig. 3) 

Deze tank werd in 1957 in gebruik genomen en voorziet in een 
grote behoefte, Veel werk wordt hierin thans verricht op het ge
bied van duwvloten. 

e) Zeegangstank. Evenals met de reeds besproken nieuwe facili
teiten het geval is, werd de zeegangstank ge.bouwd om een betere 
overeenstemming te verkrijgen tussen de condities, waaronder 
de proeven plaats vinden en de werkelijkheid, dus een betere cor
relatie. 

In de zeegangstank van het N. S, P. (fig. ·4) is het mogelijk door 
de speciale constructie van de golfopwekkers, regelmatige en on
regelmatige zeeën op te wekken in willekeurige richting. De baap. 
van het model is gefixeerd, de richting van de golven kan men 
veranderen door verandering van het faseverschil tussen de 160 
golfopwekkers, die zich langs een lange en een korte zijde van het 
bassin bevinden. Langs de tegenoverliggende zijden bevinden zich 
de golfdempende stranden, Door regeling van de slag van de, om 
een onder water gelegen scharnierpunt dràaiende, platen van de 
golfopwekkers, kan men de hoogte van de gal ven regelen. De fre
quentie regelt de golflengte. De platen worden bewogen door hef
bomen die hun verticale beweging ontlenen aan instelbare excen
trieken die via een dubbele overbrenging door een centrale as 
worden aangedreven, 

De sleepwagen loopt over rails die aan palen zijn bevestigd . 
Deze palen, die door de· relatief ldeine diameter het golfbeeld 
niet merkbaar verstoren, ondersteunen ook het dak, waardoor 
een goedkope bouw kon worden verkregen. 

De afmetingen van de tank 100 m x 24 m x 2,4 m zijn zodanig 
gekozen dat modellen van 3 à 4 m gebruikt kunnen worden. Mo
dellen van een lengte, zoals gebruikt in de diepwater- en ondiep
water-bassins zouden in dit geval onhandelbaar zijn, De studie 
van de scheepsbewegingen vereist bovendien niet de grote nauw
keurigheid waarmede in de andere tanks wordt gewerkt, zodat 
met kleinere modellen kan worden volstaan. 
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De modellen stuwen zichzelf voort op de gebruikelijke wijze, 
Ze worden bovendien door een automatische piloot op koers ge
houden. Het instrumentarium is geheel verschillend van dat, ge
bruikt bij stationaire bewegingen. In het laatste geval worden 
slechts gemiddelde waarden gemeten. In de zeegangstank meet 
men momentane waarden, hetgeen inhoudt dat de apparatuur wei
nig of geen traagheid mag bezitten. Meten langs elektronische weg 
biedt hier uitkomst. 

In het algemeen worden de volgende grootheden gemeten: 
a, de zes bewegingen van het model: dompen, stampen, slingeren, 

gieren, schrikken en verzetten; 
b, de modelsnelheidsvariaties in de golven; 
c. omwentelingen, stuwkracht en askoppel van de schroef; 
d. het golfpatroon. 

Behalve deze grootheden kunnen nog tal van andere waarden 
worden gemeten, zoals versnellingen in voor- en achterschip , 
drukken in het voorschip bij het "paaltjes lopen" van het schip, 
krachten en koppels, werkend op het schip e.d. 

Het zou ons op deze plaats te ver voeren een volledige be
schrijving van het instrumentarium en de mogelijkheden van on
derzoek te geven. Dit geldt ook voor de andere faciliteiten van het 
N. S. P., die besproken zijn. Gedetailleerde gegevens zijn te vin
den in verschillende publikaties, waarnaar moge worden verwe
zen. 

Bibliografie. 

1. Het Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation te Wage
ningen; J, K. D. v.d. Klis; De Zee, Jrg. 79, Nos. 4, 5, 6, 1958. 

2. Nieuwe faciliteiten van het Ned. Scheepsbouwkundig Proefsta
tion te Wageningen. 
a. De cavitatietunnel met regelbare snelheidsverdeling over 

de schroefschijf. 
b. Het zeegangslaboratorium. 

W. P.A. v. Lammeren enG. Vossers; Schip en Werf 24,nos 
4 en 8, 1957. 

3. Het binnenvaartlaboratorium van het Nederlandsch Scheeps
bouwkundig Proefstation te Wageningen; W. P.A. van Lammeren 
en A. J. W. Lap; Schip en Werf 25, no 9, 1958. 

4. Nieuwe perspectieven in het onderzoek van het gedrag van een 
schip in zeegang; G. Vossers; Schip en Werf 26, no 15, 1959. 



 

Fi
g.
 4
.  

G
o
lf
o
p
w
ek
ke
rs
 v
an

 d
e 
ze
eg
an

gs
ta
n
k 
m
et
 f
as
ev
er
sc
h
il 
va
n
 2
0
o
; g
o
lf
le
n
gt
e 
3
 m

. 



ONTWIKKELING EN BETEKENIS VAN DE 
BEREIDING VAN GEHARDE VETTEN 

door 

Dr. H.A. Boekenoogen 

1. Inleiding 
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Voor de scheikundige is het aantrekkelijk, het ingewikkelde 
chemische proces van de bereiding van geharde vetten, voor zo
ver wij dat thans doorgronden, te belichten, want de olieharding 
eenvoudig weg te beschouwen als katalytische hydrogenering van 
onverzadigde oliën tot verzadigde vetten behoort reeds lang tot 
het verleden. Daarnaast echter is de geschiedenis van de ontwik
keling van de hardingsindustrie aantrekkelijk genoeg. om hierover 
iets te vertellen, terwijl het feit, dat het overgrote deel yan de 
produktie van deze industrie heden ten dage voor de menselijke 
consumptie dient, interessante gevolgtrekkingen veroorlooft over 
de relatie tussen voedingsmiddelen en chemische behandeling van 
de grondstoffen. 

Tegenwoordig is het mode om gedenkdagen met een enigszins 
uitvoerige beschouwing van de desbetreffende periode te vieren. 
Dit kan men ook op dit onderwerp toepassen, aangezien juist vijf
tig jaal' geleden, in het jaar 1909, de fabriekmatige bereiding van 
geharde vetten aanving en wel in Warrington, een stadje in Enge
land halverwege tussen Manchester en Liverpool. Aan dit feit was 
echter reeds het één en ander voorafgegaan. 

Het begin van de olieharding moet men zoeken in de weten
schappelijke sfeer van de Universiteit van Toulouse. In de laat
ste dekade van de negentiende eeuw ontwikkelde professor Paul 
Sabatier :met zijn leerlingen aldaar een werkwijze om de dubbele 
binding in zg. onverzadigde organische verbindingen te verzadi
gen door deze in gasvorm gemengd met waterstof over fijn ver
deeld nikkel te leiden en aldus katalytisch te hydrogeneren. In de 
meest eenvoudige chemische formulevorm, 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage, op 9 oktober 1959. 
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Deze werkwijze bleek uitermate vruchtbaar te zijn voor de or
ganische cherriie van die dagen, en Sabatier met Senderens, 
Mailhe en andere medewerkers hebben een groot aantal onverza
digde verbindingen langs deze weg verzadigd, zoals de term in de 
chemie luidt. Sabatier, wiens boek: "La catalyse dans la ebimie 
organique" vele drukken heeft beleefd, kreeg voor dit baanbre
kende werk in 1912 de Nobelprijs. 

Aanvankelijk was Sabatier van oordeel, dat deze katalytische 
reactie beperkt bleef tot componenten in de gasfase. Als deze con
clusie juist was geweest, dan zouden oliën nimmer katalytisch tot 
vaste vetten hebben kunnen worden omgezet, omdat de dampdruk 
van oliën veel te laag is. 

Eind 1900 las een kortelings afgestudeerd Duits chemicus, dr. 
Wilhelm Normann, 30 jaren oud, een referaat over dit werk en 
legde verband tussen deze rea.ctie en het vraagstuk van die jaten, 
op welke wijze het technisch minder belangrijke, veelvuldig voor
komende vloeibare oliezuur in een vast vetzuur omgezet kan wor
den. Normann was werkzaam bij een kleitie familie-industrie op 
het gebied der oliën en vetten in Herford. Ofschoon in het referaat 
duidelijk naar voren kwam, dat Sabatier alleen gasvormige pro
dukten vermocht te hydrogeneren, nam Normann van deze restric
tie weinig· notitie. Hij :çn.engde een vloeibaar oliezuurpreparaat met 
vers gereduceerd nikkelpoeder in een reageerbuis en leidde hier
door een krachtige waterstofstroom. En ziet, bij aftwelen bleek 
de massa vast geworden, en kon het vaste stearinezuur door om
kristalliseren uit ethanol worden gewonnen. 

CH� -(CH2h -CH=CH-(CH2h -COOH + H2----. CH3 -(CH2 he -COOH. 

Het dagboek, waarin deze belangrijke gebeurtenis wordt be
schreven, is bewaard gebleven. 

Normmm zag onmiddellijk het belang en de draagwijdte van zijn 
uitvinding, maar had tevens een open oog voor de moeilijkheden 
die te overwinnen zouden zijn om· haar op technische schaal te 
verwezenlijken. In die tijd nl. was er nog maar één katalytisch 
proces technisch verwerkelijkt: het contact-zwavelzuur proces, 
zodat de ervaring op het gebied van katalyse en katalysatoren zeer 
gering was. 

Normanus gehele leven (1870 - 1939) is verweven met de ont
wikkeling van de vetharding, zij het dan ook op enigszins dra
matische wijze. Toen het procédé ingang begon te vinden, ble
ven hem vele onaangenaamheden inzake inbreuk op zijn octrooi 
niet bespaard. Gedurende een aantal jaren was hij technisch di
recteur van de hardingsfabriek Germania in Emmerik. Door,de 
revolutie en de inflatie in Duitsland in de jaren twintig maakte 
hij moeilijke tijden door, totdat omstreeks 1930 een chemische 
fabriek (Böhme Fettchemie) hem onderdak verschafte. In deze 
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laatste periode van zijn leven werkte hij de katalytische omzet-, 
ting van vetzuren tot vetalcoholen uit. Tezelfder tijd echter 
kwam dit procédé ook in twee andere laboratoria tot ontwikke
ling. Prioriteit en succes gingen aldus voor hem verloren. 

Behalve de uitvoering van dit katalytische hardingsproces was 
in het begin een grote handicap daarin gelegen, dat waterstof nau
welijks beschikbaar was. Men was nog niet veel verder dan het be
reiden van waterstof op laboratoriumschaal in een Kipp-apparaat 
en op semi-technische schaal door elektrolyse. Voor een technisch 
procédé, dÎ=tt waterstof gebruikte, was Normarm afhankelijk van de 
ontwikkeling van de techniek der gasbereiding, en hier was het
als zo dikwijls- ook weer oorlogsdreiging, welke uitkomst moest 
geven. De grote hoeveelheden waterstofgas, welke Zeppelin om
streel�:s 1906 voor zijn geweldige ballonnen nodig had, waren een 
belangrijke stimulans, waardoor de waterstofbereiding omstreeks 
1909 op gang kwam. 

Oliën om te harden waren voldoende aanwezig .en de toen be
kende raffinagemiddelen waren toereikend om een bevredigende 
kwaliteit grondstof voor de harding te leveren. 

De katalysatorberei.ding vereiste echter veel en grondig onder
zoek en op dit gebied heeft Normarm ongetwijfeld veel gepresteerd. 
Aanvankelijk reduceerde hij nikkelzouten,padat hij puimsteen met 
oplossingen van deze zouten gedrenkt had, tot nikkel. Zo staat het 
ook in Zijn octrooi beschreven. Hij was echter zo gelukkig- min of 
meer bij toeval - reeds in het begin .een vorm van fijn verdeeld 
nikkel te ontwikkelen, welke uitermate geschikte eigenschappen 
voor dit katal-ytische procédé bleek te bezitten, eri welke de grond
slag voor een naderhand nagenoeg niet meer te overtreffen kataly
sator vormde, De ontwikkeling van deze nikkelkatalysator voltrok 
zich zuiver empirisch en op dit gebied hebben Nederlandse schei
kundigen van de hardingsfabriek in Zwijndrecht, welke reeds vele 
jaren de grootste van Europa is, gedurende een reeks van jaren 
voorbeeldig werk gedaan, waarvan de techniek der harding zeer 
veel heeft geprofiteerd. 

2. Ontwikkeling 

Normann heeft zeer terecht ingezien, hoe belangrijk zijn vinding 
was en dadelijk octrooi aangevraagd, dat in 1902 ten name van de 
firma Leprince & Siveke werd verleend, Aanvankelijk was er 2Ch
ter zo weinig belangstelling� dat hij weleens getwijfeld moet heb
.ben. De firma Leprince & Siveke had een kleine fabriek voor de be
reiding van vetten en smeeroliën, waar men noch de middelen noch 
de durf had de nieuwe vinding goed aan te pakken, Voor de produk
ten, welke men met de kleine hardingsappara tuur maakte, kon men 
geen afzet vinden, zodat deze voorzichtig in de eigen fabricage ver
sneden moesten worden. Normarm zelf heeft later meegedeeld, 
dat twee omstandigheden hem toen vooral dwars hebben gezeten: 



40 

ten eerste dat er geen afnemers voor de geharde oliën te vinden 
waren; ten tweede, dat een toen vooraanstaande chemische in
dustrie er niets in zag, en van oordeel was, dat het steeds op
nieuw bereiden van de katalysator een rendabele exploitatie in de 
weg stond. 

Na enige jaren nam de firma Crosfield in Warrington, een che
misch-technische industrie van hoge standing, nauw verbonden 
met het Mond-Brunner-concern, kennis van het Engelse octrooi 
en zond haar Duitse scheikundige, dr. E.C. Kayser, naar Herford 
om het procédé nader te bestuderen en inet Normarin te bespre
ken. Uit dit contact kwam voort, dat Crosfield het Engelse octrooi 
overnam en met medewerking van Normann zou uitwerken. Nor
mann ging naar Warrington en bouwdê met Kayser een semi-tech
nische installatie. De nikkelkatalysator, welke tot dat ogenblik 
nog steeds in glazen buizen was geredueeerd, werd nu in een 
trommelrooster bereid, dat de voorloper was van de later veelal 
gebruikte schotelroosters. Deze apparaten, welke continu werken, 
hebben zich tot heden gehandhaafd. Kayser ontwierp het eigenlijke 
hardingsapparaat zelf in. een liggende vorm, en bereidde de water
stof in liggende ijzeren retorten door inwerking van stoom op 
gloeiende ijzerkrullen. 

I 

Dit speelde zich omstreeks 1906 en 1907 af en toen de proeven 
een gunstige wending namen, besloot Crosfield tot de bouw van een 
hardingsfabriek, welke in 1909 in bedrijfwerd gesteld. Intussen 
had Crosfield ook de Duitse rechten gekocht en verleende nadien 
licentie voor Duitsland aan de firma Jurgens, die een hardingsfa
briek ging bouwen in Emmèrik, waarvan Normann in 1911 de tech 
nische leiding kreeg. 

In dezelfde tijd werd ook van Russische zijde belangstelling ge
toond in het werk vanNormann en een Russisch ingenieur Wilbu
schewitz bezocht Normanns laboratorium en proefinstallatie in 
Herford met het oog op de stichting van een harding·sfabriek voor 
de bereiding. van vetten uit zonnebloemolie in Rusland. 
Wilbuschewitz nam zelf octrooien ()p dit gebied, waarvan de be
langrijkste wel was de nikkelgoerkatalysator, welke door Normann 
zelf reeds ontwikkeld werd, en wist kennelijk de lacunes in 

Normanns bescherming van zijn uitvinding goed op te vullen, Ook 
anderen, zoals Erdmann in Duitsland en Testrup in Zweden, lie
ten hun modificaties in de werkwijzen, spèciaal op het gebied van 
de katalysatorbereiding, beschermen. 

Zo kwam het procédé langzamerhand in verschillende landen 
tot ontwikkeling: in de jaren 1911 en 1912 werden verscheidene 
hardingsfabrieken gebouwd, in het bijzonder toen men ontdekte, 
dat walvistraan, welke door zijn smaak niet te g·ebruiken was voor 
de consumptie, door harding in een vet werd omgezet, dat uiter
mate geschikt was om in vetmengsels en margarine verwerkt te 
worden. 
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De in die jaren sterk expanderende industrieën op het gebied 
van oliën en vetten, margarine en zeep, welke steeds meer; in el
kaars vaarwater kwamen, zagen plotseling in de hr.rding een lmel
punt ten aanzien van hun onderscheidene belangen en de verschil
lende groepen speelden hun troeven uit. De Normann-octrooien 
waren in handen van Crosfield en van Jurgens, die van 
Wilbuschewitz in handen van Van den Bergh en van De-No-Fa, 
een Noorse producent, terwijl Lever met zijn zet;Jpfabrieken de 
Testrup-octrooien had bemachtigd. Nu ging het erom, of het oud
ste Normanu-octrooi inderdaad een master-patent was, maa�r 
Lever wist dat in een langdurig proces op handige wijze te ontze
nuwen, zodat geen der belanghebbende partijen een overwicht over 
de ander kon verkrijgen. Het slot van de uitvoerige processen 
over deze octrooikwesties was, dat de verschillende groepen el
kaar trachtten te vinden in een nieuwe combinatie, de Hydro·· 
genator's Ltd., welk plan echter door het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog in 1914 schipbreuk leed. 

Intussen was Kayser naar Amerika geëmigreerd. Hij ontwik
kelde de harding verder in dienst van de firma Proeter & Gamble, 
die, niet gestoord door het krakeel in Europa, een gehard vet on
der de naam Crisco i>J. de handel bracht en tot een populair pro
dukt ontwikkelde. 

Na een aanvankelijke periode van tasten had zich dus vlak voor 
1914 reeds een hele industrie ontwikkeld: per jaar werd in ca. 25 
hardingsfabrieken een 200. 000 ton olie gehard. De algemene pro
cedure was: ruwe oliën met loog en bleekaarde te raffineren en 
dan als droge, neutrale, ontkleurde olie in de hardingsleetel met 
nikkelkaialysator en waterstof te vermengen bij temperaturen van 
ca. 150-2000C, Nadat de olie een hoeveelheid waterstof had ge
absorbeerd, werd de katalysator afgefiltreerd en resteerde een 
vet met een hoger smeltpunt. De vloeibare olie was een vast vet 
geworden: zachte vetten konden 11harder" worden gemaakt. Na de 
harding wordt gewoonlijk nog een nareiniging met een weinig loog 
en bleekaarde toegepast en het proC'ukt door door1.eiden van stoom 
bij lage druk gedesodoriseerd. De verschillende bewerkingen zijn 
de normale bewerkingen van de olieraffinad�trij: de harding kan 
men dus zuiver als een additio!Jele handeling bij de olieraffinage 
beschouwen. De duurzaamheid in smaak van de olie was verbeterd 
en de onderlinge vervangbaarheid met andere vetten maakte het 
geharde produkt uitermate waardevol. 

Oorspronkelijk heeft men bij het hardingsproc@dé gedacht aan 
de vervaardiging van vaste vetzuren ten behoeve van de zeepin
dustrie, maar weldra werd het zwaartepunt verlegd naar de con
sumptievetten om aan de groeiende vraag van de margarine-in
dustrie en van de fabrikanten van zg. shortenings, vetten ten be
hoeve van de keuken, te kunnen voldoen. 

Na de Eerste Wereldoorlog is de produktie dan ook gestadig 
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toegenomen, zonder dat er in het procédé eD.ige principiële ver
andering kwam. De totale produktie van geharde vetten wordt 
thans op 2 miljoen ton/jaar geschat, een belangrijke hoevE)elheid, 
als men bedenkt, dat dit in de orde van grootte van 800 gram per 
wereldburger per jaar ligt. 

3. De gronds tof en de gevormde produkt en 

Het hardingsproces, dat aanvankelijk zo eenvoudig leek en op 
het eerste gezicht zuiver een. aanleggen van waterstof aan een dub
bele binding van een oliemolekuul, dus katalytische hydrogenering, 
schijnt, blijlet bij nadere beschouwing legio mogelijkheden voor 
complicaties in zich te dragen. De reactie zelf omvat als nevenre
acties een aantal interne omzettingen: isomerisaties, zowel door 
verschuiving van de dubbele band als cistrans-omlegging, en vor
ming van polymere verbindingen. Daarnaast is er een verschil van 
reactiviteit tussen de verschillende dubbele bindingen, die elk vet
molekuul met zich meedraagt. Als wij ons ·Verder realiseren, dat 
de reactie zich afspeelt in een driefasensysteem van gasvormige 
waterstof, vloeibare olie en vaste katalysator, dan zien wij, dat 
het ti.;ansport van de molekulen in het systeem factoren van grote 
invloed oplevert voor de kinetiek der hydrogenering. Bovendien is 
het reactiemengsel.zelf uitermate gecompliceerd, want vette oliën 
zijn ingewikkelde mengsels van een groot aantal verschillende tri-. 
glyceriden, d.w.z. glycerylesters met een bonte verscheidenheid 'aan vetzuren, terwijl de structuur van de geharde produkt!;Jn door 
de bonte mengeling van reacties nog ingewikkelder is. 

Laat mij beginnen met iets over de chemie van de oliën te zeg
gEm, voor· zover dit voor ons onderwerp van belang is. Oliën en 
vetten zijn esters van de driewaardige alcohol glycerol met 3 vet
zuurmolekulen. Van deze vetzuren komt een grote verscheidenheid 
in de natuur voor. Niettemin mogen wij als vereenvoudiging stel
len, dat de natuurlijke oliën en vetten, die wij hier in onze be
schouwingen betrekken, hoofdzakelijk uit 4 vetzuren, nl. palmiti
nezuur, stearinezuur, oliezuur en linolzuur, zijn opgebouwd. Als 
verdere vereenvoudiging behandel ik de beide verzadigde vetzuren 
palmitinezuur en stearinezuur als enkel stearinezuur, hetgeen, 
gezien het geringe onderlinge verschil ten aanzien van de har-· 
dingsproblemen, wel to�gestaan is. 

Deze drie vetzuren onderscheiden zich door hun onverzadigd
beid: linolzuur heeft twee dubbele bindingen, oliezuur één en stea
rinezuur geen; dit laatste is dus verzadigd. De glyceriden hebben 
dus de chemische configuratie: 

CH20..,CO-R' 
I 

. 

CHO-CO-R" 
I 

CH2 0-CO-R''' 
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waarbij R', R" en R"' de lange onderling verschillende ketens 
der diverse vetzuren voorstellen. 

De drie vetzuren kunnen elke plaats in het molekuul innemen, 
en wanneer wij in aanmerking nemen dat R' en R'" op gelijkwaar
dige plaatsen zitten, is het aantal mogelijke combinaties bij 3 ver
schillende vetzuren 18. In geval van 4 of meer vetzuren. wordt het 
aantal mogelijke combinaties enorm veel groter, en dit moet U 
duidelijk maken, dat oliën en vetten een gecompliceerd mengsel 
van een zeer groot aantal onderling verschillende glycerinemole
kulen zijn. De bovengenoemde glyceriden van linolzuur, oliezuur 
en stearinezuur kunnen dus van 6 tot 0 dubbele bindingen bevatten, 
en het smeltpunt van deze glyceriden loopt min of meer parallel 
met afnemende onverzadigdbeid omhoog. 

Bij de harding in de praktijk worden echter nooit al deze dub
bele bindingen met waterstof verzadigd, maar slechts een deel en 
wel meestal slechts een gering deel. Geharde vetten zijn' dus geen 
11verzadigde vetten", hoogstens partieel verzadigde vetten. Maar 
de harding is ook weer niet alleen een gedeeltelijke verzadiging 
van de onverzadigde oliemolekule:n.: zoals gezegd kunnen er ook 
tijdens de harding omleggingen van cis- tot transisomeren en ver
schuivingen plaatshebben, welke nevenreacties-zonder de onver
zadigdbeid te veranderen - in het [1.lgemeen ook een enigszins 
smeltpuntverhogende werking hebben. Er zijn dus verschillende 
reacties mogelijk, en terwijl het natuurlijke uitgangsprodukt reeds 
gecompliceerd is, begrijpt men nu, dat het gevormde produkt door 
de nog grotere verscheidenheid van genoemde vetzuren, uitermate 
ingewikkeld is. 

Keren wij een ogenblik terug tot de praktijk, dan kunnen wij 
zien welke produkten de hardingafabriek aflevert. Men laat het 
dus vrijwel nooit tot volledig afgeharde oliën komen, uitgezonderd 
in het geval van kokosvet, een vet met een afwijkende samenstel
ling, waarvan men het smeltpunt van ca. 26° door volledige har
ding met ca. 8° verhoogt. Voor het overige is het de gewoonte 
oliën van een bepaalde herkomf?t, zoals arachideolie, sojaolie, 
katoenolie, zonnebloemolie en ook walvistraan of andere vistra
nen tot smeltpunten van 32 tot 45°C te' harden. Daarna worden de
ze produkten met andere oliën en vetten gemengd tot een compo
sitie, welke de gewenste eigenschappen voor margarinefabricage, 
of voor bak- en braadvettep. voor huishouding en industrie, bezit. 
Deze menging geschiedt vooral met het oog op de gewenste con
sistentie. In Amerika wijkt men van deze werkwijze veelal af door 
eerst de verschillende oliën te mengen en dit mengsel zodanig te 
harden, dat men de gewenste eigenschappen verkrijgt. De con
sistentie is toch in het algemeen een belangrijker eigenschap dan 
het smeltpunt. Al naar gelang van de toepassing streeft men naar 
vetten met een tamelijk scherpe overgang van hard tot gesmolten, 
of meer 13meuige produkten, welke bij verhoging van temperatuur 
zachter en zachter worden, zonder nu dadelijk gesmolten te zijn. 
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Aan al deze wensen kan door de hardingsindustrie in hoge mate 
worden voldaan. 

Een belangrijke eigenschap van de geharde vetten ten aanzien 
van de ongeharde oliën is de duurzaamheid in smaak. Geharde 
vetten neigen minder tot ranzigheid- welke, zoals U weet, door 
oxydatie aan de lucht en in het licht wordt bevorderd - dan de 
meer onverzadigde uitgangsprodukten. Na het desodoriseren heb
ben wij dus een vet verkregen, dat minder ontvankelijk is voor 
oxydatie. Niettemin hebben geharde vetten dikwijls een onmisken
bare, zeer spécifieke geur. Grondig onderzoek heeft ons geleerd, 
dat deze geur wordt veroorzaakt door stoffen, welke speciaal in 
de geharde vetten ontstaan en die door sommige personen reeds 
in concentraties van 1 op 1 mi:ljard worden waargenomen, en als 
onaangenaam ondervonden. Hoe gering deze hoeveelheid is, wordt 
duidelijk, wanneer men bedenkt, dat dit 1 mg op 1 ton vet is. Het 
is een zwa.re opgave voor de industrie om de vorming van zulk een 
geringe hoeveelheid oxydatieprodukt te belemmeren. 

De ontwikkeling van onze kennis Van de samenstelling dezer 
vetten wordt sterk geremd doordat niet altijd analytische metho-
des hiervoor zijn uitgewerkt. Deze analyse valt uiteen in het vast�, 
leggen van de fysische toestand door meting van smelttraject, con
sistentie, enz., in een ruwe kenschetsing· door Iniddel van empiri·· 
sche kengetallen, en in de chemische. struchmranalyse. Het is 

speCiaal deze laatste categorie, welke nog zozeer in de kinder
schoenen staat, maar waaraan nu grote aandacht wordt besteecL 

De vetten zijn gewoonlijk halfvaste massa 1 s, welke men zich 
mag voorstellen als een skelet van onderling verbonden vetkris·· 
tallen, waartussen vloeibare olie is opgesloten, en waaraan zelfs 
vloeibare olie kan zijn geadsorbeerd. Bij verhoging van tempera· 
tuur gaat de structuur verloren en smelten de vetkri:_;;;tallen, waar · 

door de massa meer en meer vloeibaar wordt en tenslotte in hel
dere olie overgaat, zonder dat men van een smeltpunt kan spre� 
ken. In de praktijk bepaalt men dan ook meestal een soort verwe� 
kingspunt, waarb.ij het vet in een nauw capillairbuisje wordt ver·· 
warmd, totdat het zich door een lichte opwaartse kracht gaat ver
plaatsen. Men noemt dit abusievelîjk smeltpunt, maar een natuur
lijk vet heeft geen scherp smeltpunt. Een beter idee omtrent het 
smelten geeft de differentiële thermische analyse, waarbij de 
temperatuur van het vet in eeri blok gemeten en vergeleken wordt 
met een andere vloeistof in hetzelfde blok, terwijl men de tempe
ratuur van dit blok met constante snelheid opvoert. Wanneer be
paalde bestanddelen in het vet smelten, dan is daarvoor smelt
warmte nodig en blijft de temperatuur van het vet achter bij die 
van de vergelijkingsvloeistof. Men krijgt dan curves met een aan
tal bergen en dalen. Bij zuivere stoffen zijn hei scherpe pieken, 
die het smeltpunt aangeven: bij mengsels worden dit mee:r ver
vormde krommen. Een andere karakteristiek geeft de meting van 
de dilatatie, dat is de volumeverandering tijdens het smelten. 
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Een andere eigenschap� welke ons zeer interesseert, is de 
consistentie, welke door wrijvingsmetingen wordt bepaald. De 
praktijk doet dit eenvoudigweg met de duim, maar hiermede is 
de wetenschappelijke onderzoeker niet tevreden, zodat men in
strumenten heeft geconstrueerd, waarmede het indringen yan ko
gels, of kegels in verschillende vorm, onder toenemende. druk 
wordt·gemeten. Door deze penetratiemetingen wordt natuurlijk de 
bovengenoemde skeletstructuur dadelijk beschadigd, zodat tijdens 
de meting veranderingen in het monster plaats grijpen, welke een 
wetenschappelijk fysisch onderzoek van de to.estand der stof onmo
gelijk maken. Voor een diepgaande kennis van de structuur zijn 
dus verfijnder instrumenten nodig, waarmede men exacte metin
gen kan verrichten zonder voortdurende beschadiging van het net
werk. 

De chemische analyse maakt bij gebrek aan beter gebruik van 
de brekingsindex van het gesmolten vet en van het joodgetal, bei
de als ruwe indicaties van de onverzadigdheid. Het joodgetal ligt 
voor verschillende oliën tussen 100 en 200, voor vetten een eind 
beneden de 100. Een volledig verzadigd vet heeft een joodgetal 0. 
Omtrent de plaats van de onverzadigdheid in het molekuul zegthet 
joodgetal echter niets, zodat de waarde van deze karakterisering 
maar gering is. 

Een duidelijk inzicht in de gecompliceerde natuur van de oliën 
en vetten, en in het bijzonder van de geharde vetten, is nog niet 
mogelijk, want, ondanks de snelle ontwikkeling van onze analyti 
sche methodieken in de laatste jaren, zien wij nog geen kans dit 
probleem volledig op te lossen. Wel zijn wij heden ten dage zo ge 
lukkig, dat wij het mengsel van de vetzuren, waaruit het vet is 
opgebouwd- na verzeping van het vet verkregen- met behulp van 
gaschromatografie, infraroodspectrometrie en andere klassieke 
en moderne hulpmiddelen nauwkeurig kunnen analyseren. Zelfs de 
zeer ingewikkelde mengsels kunnen met behulp van chromatografi
sche scheidingen ontward worden, hetgeen onze kennis van de om 
zettingen in de vetzuurradicalen van de olie tijdens de harding veel 
verder vooruitgebracht heeft. Met deze analytische methodes is 
echter de. plaats van de vetzuren in het glyceridemolekuul nog niet 
opgehelderd en hier ligt nog een belangrijk veld van onderzoek 
open. 

4. Waterstof en katalysator 

W a t e r s t o f  

Ten tijde van Normanus uitvinding was, zoals gezegd, de in
dustriële behoefte aan waterstof nog zeer gering en eerst in het 
begin van de twintigste eeuw is de fabricage van waterstof op gro
te schaal begonnen, zowel ten behoeve van de ammoniaksynthese, 
als van de ballonvaart. Thans is de produktie voor een aantal pro-
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cessen in de chemische industrie enorm groot en vormt de water
stof, die voor de harding benodigd is, slechts een klein percenta
ge daarvan. Aanvankelijk moesten de hardingsfabrieken dus wel 
zelf hun waterstof maken, en zodoende zijn daar meestal nog de 
oudere methodes in gebruik. Deze zijn de elektrolytische berei
ding door elektrolyse van water ter plaatse, waar de elektrische 
stroom naar verhouding goedkoop is, of het ijzercontact-procédé, 
waarbij waterstof wordt geproduceerd door stoom over gloeiend 
ijzer te leiden. Hierdoor wordt het ijzer· geoxydeerd tot ijzeroxy
de, en om ditweer te regenereren tot ijzer leidt men intermitte
rend watergas daarover, dat ()p zijn beurt wordt bereid door 
stoom door een cokesoven te voeren. Dit laatste procédé levert 
wel geen waterstof van die zuiverheid als voor de katalytische hy
drogenering vereist is, maar het is gema:klcelijk deze tot een be
vredigende zuiverheid te reüligen. De waterstof mag nl. geen ka
talysatorvergiften, zoals koolmonoxyde, en zwavelverbindingen 
als kooloxysulfide, bevatten. In de laatste jaren gaat men over 
tot andere processen, zoals het Hygirtol-procédé, waarbij zeer 
zuivere waterstof door ontleding van koolwaterstoffen (propaan) 
wordt gevormd. 

Terwijl in .deze eerste 50 jaren de hardingsindustrie steeds 
voor haar eigen waterstofgasvoorziening heeft moeten zorgen, 
krijgt men de indruk, dat in de komende jaren de waterstof meer 
en meer zal worden betrokken van de grote chemische industrieën, 
welke deze in hoogwaardige kwaliteit en in enorme hoeveelheden 
economischer maken. 

Ka t a l y s a t o r  

Als katalysator gebruikt men in de hardingsindustrie fijn ver
deeld nikkeL De edele metalen van de platina-groep zijn wel uit
muntende hydrogeneringskatalysatoren, maar zulké kostbare in
grediënten zijn door deze industrie nooit toegepast. De fijne ver
deling van het nikkel wordt op verschillende wijzen bewerkstel
ligd. Normarm zelf legde de grondslag voor de meest gebruikelij
ke katalysator vän vandaag. Hij suspendeerde kiezelgoer in een 
nikkelzoutoplossing en sloeg het nikkelhydroxyde door toevoeging 
van soda neer, waarna hij de massa affiltreerde en dit conglome
raat in een waterstofstroom bij 300-500°C reduceerde, De oude 
opvatting was, dat het nikkel als fijne metaaldeeltjes op de dra
ger, i. c. kiezelgoer, aanwezig was, maar deze visie zullen wij 
aanstonds herzien. 

Men heeft ook op vele andere manieren getracht fijn verdeeld 
nikkel te maken. Eén van de vethardingskatalysat oren, welke nog 
geregeld toepassing vindt� wordt gevormd door nikkelformiaat 
Ni(OOCH)2 in olie te suspenderen en dan door verhitting van de 
olie tot nikkel te ontleden. Waterman heeft verder colloïdaal nikkel 
toegepast, terwijl de bekende Raney-katalysator wordt be'reid uit 
een nikkelaluminium-legering, waaruit het aluminium door loog 
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wordt opgelost, zodat het nildwlskelet a'ls een poreus deeltje ach
terblijft. Andere vormen van actief nikkel zijn in d<;J hardingsin
dustrie zelden tot ontwikkeling gekomen. 

Het is dus nodig het nikkel fijn te verdelen. Daarnaast is hAt 
evenzeer noodzakelijk, dat de nikkeldeeltjes vastgehecht zijn aan 
een poreuze drager, want deze zijn nagenoeg colloïdaal en laten 
zich uitermate moeilijk of niet uit de olie verwijderen. Filtreer
media zijn meestal nog te grof, zodat zij de nikkeldeeltjes door
laten en er een zwartgekleurde olie doorloopt. 

Normann deed dus een welgericht schot toen hij een katalysa
tor bereidde, die uit zeer poreuze deeltjes bestond, op welker 
wanden nikkelkristallieren zijn neergeslagen. Merkwaardigerwij
ze meende hij, dat het kiezelgoer, dat wil zeggen de diatomaeën·
aarde, zelf de poreuze massa vormde, waarop hij zijn nikkel
deeltjes neersloeg. In de laatste jaren heeft grondig onderzoek 
ons geleerd, dat de nikkeloplossing en het kiezelgoer zich tij
dens de bereiding van de katalysator omzetten tot een nikkelsili
caat van het antigoriet-type. De gehele structuur van het kiezel
goer gaat daarbij verloren .. Na de reductie van het silicaat mogen 
wij aannemen, dat silicaplaten zijn ontstaan met kristallieten van 
nikkel, welke structuur er uit ziet als een willekeurig opgebouwd 
kaartenhuis. Wij danken dit verfijnde bçeld aan het uitvoerig on
derzoek van Coenen, die verschillende methodes van onderzoek 
bezigde. Door chemische analyse kwam hij tot de chemische sa
menstelling, welke voor de ongereduc�erde katalysator tot nikkel, 
silica, wisselende hoeveelheden carboHaat, sporen sulfaat en wa
ter leidde, terwijl na reductie de katalysator, naast nikkel en si
lica, sporen sulfidische zwavel bevatte. Door röntgendiffractie 
en elektronendiffractie werd de samenstelling meer kwantitatief 
vastgelegd en bleek, dat al het nikkel in een fijnkristallijne vorm 
aanwezig was. De grootte der nikkelkristallieten ligt tussen 3 en 
10 mfl (miljoenste millimeter). Door gasadsorptiemetingen werd 
het oppervlak van de katalysator bepaald, en het totale oppervlak 
van deze verharde sponsjes is 100;..300 m 2/gram (het oppe'rvlak 
van een kubusje van een gram is 6 cm2) en van de gezamenlijke 
nikkeldeeltjes 25-100 m2/gram. Door sedimentatie-analyse en 
microscopisch onderzoek werd gevonden, dat de grootte van de 
katalysatordeeltjes varieert van zeer klein tot ca. 20 fl, zodat een 
gemiddeld deeltje ca. 1 miljard nikkelkristallieten moet bevatten. 

5. De katalyse 

Voor een nadere beschrijving van wat er bij de katalytische 
harding van oliën geschiedt, mag ik mij gelukkig prijzen, dat pro
fessor Dr. J.H. de Boer (Nat, Voordr. N,R. 36, blz. 28) U twee 
jaar geleden zulk een heldere uiteenzetting over het ingewikkelde 
fenomeen van de katalyse heeft gegeven. Ik voel mij dus verant
woord het wezen der katalyse bij U bekend te veronderstellen. Het 
zal U daarbij opgevallen zijn, 9at professor De Boer reeds de ka-
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talytische isomerisatie van oliezuur en elaidinezuur, als ook de 
selectieve katalytische reactie van linolzuur tot oliezuur of tot 
stearinezuur, heeft genoemd. Bèide spelen een rol bij de kataly
tische harding, en hieruit blijkt dus welk een belangrijke plaats 
zij innemen tussen het onnoemelijke aantal katalytische reacties, 
die wij thans kennen. 

De katalyse heeft in de laatste jaren zeer veel belangstelling 
van de zijde van het wetenschappelijk onderzoek ontvangen, en 
wij mogen nu wel aannemen, dat het zg. schema van Langmuir
Hinshelwood, waarbij de beide reagerende stoffen aan het kataly
satoroppervlak worden geadsorbeerd en aldaar kunnen reageren, 
een juist beeld geeft. Wel vermindert de adsorptie op zichzelf de 
reactiesnelheid op grond van de algehele of gedeeltelijke immobi
lisatie van de molekulen door de adsorptieve binding, maar ander
zijds nemen wij aan, dat de chemisorptie zodanige veranderingen 
in de energie-inhouden aanbrengt, dat de reactie hierdoor bëter 
mogelijk wordt. 

De katalytische olieharding is een bijzonder geval, doordat 
het een driefasen-systeem is: vaste katalysator, vloeibare olie, 
gasvormige waterstof. Uit het wezen van de katalytische reac
tie moeten dus de twee reagerende componenten, de vloeibare olie 
en de gasvormige waterstof, op het oppervlak vän de vaste kataly
sator samentreffen om aldaar de reactie aan te gaan. Wij begrij
pen, dat de gasbellen door een film van olie omhuld zijn, en dat 
eveneens de katalysator geheel bevochtigd is door de olie en dus 
voor een gas geen plaats laat. Terwijl het gehele systeem door 
krachtig roeren in beweging is, moeten wij ons de film om kata
lysator en waterstofbellen tamelijk star voorstellen, zodat de wa
terstof alleen maar kan doordringen tot het katalysatoroppervlak 
door op te lossen in de olie en aldus door de oliefilm heen te dif
funderen naar de nikkelkristallieten op de wanden van de poreuze 
lmtalysator. Dè reactie is dus afhankelijk van de oplosbaarheid 
van het gas in de olie en de diffusiesnelheid van de waterstof door 
de olie. Het transport kan natuurlijk uitermate sterk versneld 
worden door een intensief roeren, een factor welke inderdaad van 
groot belang is bij de harding, maar daarnaast moeten wij wel 
voor ogen houden, dat de turbulentie van het roeren deze grens
laag om gasbel en katalysatordeeltje nagenoeg volkomen onberoerd 
laat. 

Nikkelkristallieten op een silicaoppervlak als typische reduce
rende katalysator vermogen dus het aanleggen van waterstof aan 
de dubbele binding katalytisch te versnellen. De reactie van het 
omvormen van de dubbele binding van cis naar trans wordt ook 
katalytisch door nikkel beïnvloed, maar hiervoor is geen water
stof nodig. Het is dus maar gelukkig, dat deze omlegging veel 
minder snel gebeurt dan de reactie met waterstof, anders zouden 
de kansen voor de hydrogenering er slecht voorstaan. In zeker 
zin geldt hetzelfde voor de verschuiving van de dubbele binding. 
Het is niet zeker, of dit nikkel precies dezelfde configuratie moet 
hebben voor de verschillende reacties. Want al is de oude defini-
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tie, dat de reactie de katalysator onberoerd laat en weer onver
anderd na de reactie te voorschijn treedt, in het algemeen geno
men jy:ist, er treden toch complicaties op, De reagerende compo
nenten zijn nooit volkomen zuiver. Enerzijds kunnen onopgeloste 
stoffen de katalysator als een vuile laag bedekken en•op deze wij
ze onwerkzaam maken. Anderzijds kunnen zowel uit de_olie als 
uit het gas chemische stoffen werkelijk met de katalysator reage
ren. Zo is bekend, dat zwavelverbindingen, welke als verontrei
niging in sommige oliën, maar ook in waterstof, aanwezig zijn, 
het nikkeloppervlak zodanig veranderen, dat de hydrogenering, 
dus het aanleggen van waterstof, sterk wordt geremd, maar de 
omlegging van cis naar trans niet, of althans veel minder. Deze 
zwavelverbindingen gelden als katalysatorvergiften. 

Hier komen_ wij tot het verschijnsel van de selectiviteit bij de 
katalyse, dat U uit de voordracht van professor De Boer nog wel 
bekend zal zijn. Ik wil daarom zijn beeldende vergelijking· nog 
even herhalen. 

11Wij kunnen een poreuze katalysator enigszins vergelijken met 
een gebouw met een groot aantal gangen en ruimten. Langs de 
wanden staan tafels met gerechten en diensters adviseren U 

een selecte keuze te doen. Is nu het aantal diensters niet goed 
aangepast aan het aantal hongerigen, dan krijgen velen de se
lecte keuze niet en helpen zichzelf aan minder goede combina
ties. De reactiesnelheid moet, om een selec.tïava reactiè�te 
verkrijgen, de beheersende snelheid van het gehele gebeuren 
zijn. Zijn de gasten te haastig om weer weg te komen, dan ont
staat er weliswaar geen gedrang, maar de bediening is niet 
selectief. Gasten zonder haast, een ruime opstelling der ta
fels, een voldoend aantal diensters, waarborgen een selectieve 
bediening." 

Deze selectiviteit speelt bij de olieharding een grote rol, omdat 
in het algemeen genomen wij er prijs op stellen, dat zo weinig 
mogelijk verzadigde vetzuren worden gevormd, en zoveel moge
lijk de meervoudig onverzadigde vetzuren tot minder onverzadig
de molekulen, maar toch nog onverzadigde molekulen, worden 
omgezet. Aanvankelijk werd dit meer empirisch nagestreefd. in 
verband met de consistentie van het gevormde vet. Thans hebben 
wij hiervoor ook nog een reden ten aanzien van de voedende waar
de van de vetten. 

6. Geharde vetten in de voeding 

Terwijl oorspronkelijk de harding werd toege,J?ast om àan de 
vraag van de zeepfabrikant naar bij hogere temperaturen smel
tende vetten te voldoen, wordt op het ogenblik het overgrote deel 
van de geharde vetten voor de consumptie gebezigd, hetzij in mar
garine, of in bak- en braadvetten voor de keuken, of in bakkerij
vetteq voor brood- en biscuitbakkerij. Het is dus van het grootste 
belang te weten, in hoeverre dit tamelijk grote verbruik- dat over 
de gehele wereldbevolking gerekend van de orde van grootte van 
800 g per jaar is- én dus in de industriële landen veel groter-
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verantwoord is. Wij moeten hier rekening houden met psycholo
gische factoren in het bijzonder doordat de harding reeds in de 
aanvang ertoe medegewerkt heeft om de niet bijzonder geliefde 
grondstof walvistraan om te zetten in een vet, dat niet meer naar 
traan smeekt en op grote schaal in produkten voor de consumptie 
verwerkt werd. Er is zelfs een .tijd geweest, dat Lever weigerde 
voor zijn Sunlight zeep geharde traan te verwerken, ondanks de 
economische voordelen, hetgeen één van zijn medewerkers de op
merking ontlokte, of het nu wel juist was, dat een produkt, dat 
goed genoeg was voor· de voedingsmiddelenindustrie, niet goed ge
noeg werd geacht voor zeep, 

Heden ten.dage houdt het velen bezig, in hoeverre men de voe
ding als een exact fysiologisch proble.em mag beschouwen, of dat 
hier met onbekende - meestal ietwat vage - factoren rekening 
moet worden gehouden. Tegen de toebereiding van ons voedsel in 
de huishouding- hoe. rigoureus sommige handelingen als koken, 
bakken en braden dikwijls worden uitgevoerd - heeft men geen 
bezwaar. Toevoeging van zout, azijn, suiker e, d. , welke men ge
rust als chemische stoffen mag kenmerken, .wordt normaal geac
cepteerd. Zodra echter de omzettingen en toevoegingen buiten de 
keuken geschieden, dan begint er in sommigen onder ons enige 
onrust te komen. Is dit terecht, en wat zegt ons dèze opvatting 
ten aanzien van de harding? Harding is inderdaad een. chemische 
bewerking. Moge raffinage van levensmiddelen altijd nog ()pgevat 
kunnen worden als een zuivering, zij het dan met chemische mid
delen, waarbij het wezenlijke bestanddeel onaangetast wordt gela
ten, de harding is een ingreep, welke een chemische omzetting 
met zich medebrengt, en geharde vetten zijn dus als een semi
synthetisch voedingsmiddel te beschouwen. Vergeet echter niet, 
dat ook stroop uit chemisch vervormde koolhydraten, en bouillon 
uit chemisch vervormde eiwitten bestaan. Wij moeten dus de toe
laatbaarheid van de toepassing· der harding ten behoeve van voe
dingsmiddelen wat kritischer beschouwen en de kennis van de he
dendaagse voedingsleer te hulp roepen. 

Tot voor 1930 wás de gangbare opvatting, dat het vet in onze 
voeding uitsluitend dienst doet als leverancier van calorieën *). 
Sedert de onderzoekingen van de gebroeders Burr in 1929 is het 
gebleken, dat er althans bepaalde bestanddelen in de vetten van 
onze voeding aanwezig moeten zijn, welke niet gemist kunnen wor
den. Men spreekt hier van 11essentiële vetzuren", en wij weten dat 
hiervan wel het belangrijkste het linolzuur is. Sedertdien hebben 
de uitvoerige onderzoekingen va:n Thomassou hier te lande ons 
geleerd, dat proefdieren een verschillende respons kunnen geven 
op verschillende vetten in het dieet, waardoor het gehele pro
bleem van de vetstofwisseling in een ander vlak is geschoven. 
Thomassen bewees, dat het linolzuur wel het belangrijkste in de
ze is, maar dat er verschillende criteria ten aanzien van de es
sentiële vetzuren zijn, zoals groei en huidaandoeningen, waardoor 
ook de simplistische opvatting van een essentieel vetzuur niet 

*).Nat. Voordr. N. R, 20, blz. 43, 



51 

meer toereikend is om het complex van vragen rondom de vet
stofwisseling te beantwoorden. 

Wij staan nu voor de vraag, in hoeverre deze geharde produk
ten eventueel schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Men 
heeft vroeger wel de angst gekoesterd, dat er door de behandeling 
schadelijke bestanddelen in het vet zouden achterblijven. Men 
denkt dan aan restanten katalysator, maar het bezwaar tegen de 
aanwezigheid van nikkel of nikkelzeep in gehard vet kan volkomen 
worden afgedaan door het feit, dat deze tot zulk een laag gehalte 
worden verwijderd, dat nikkel o�danks verfijnde analytische me-. 
thoden heden ten dage nauwelijks aantoonbaar is, Het gehalte ligt 
zeker ver beneden de grens, welke wij in andere natuurlijke pro
dulden voor de consumptie aantreffen. Deze bedenking kunnen wij 
dus volledig afwijzen. 

Dikwijls wordt aangehaald, dat vetten met een smeltpunt hoger 
dan 40°C niet verteerd, d.w.z. niet opgenomen, worden. Dit be
rust daarop dat, wanneer hoogsmeltende vetten in zulk een hoe
veelheid worden gegeven, dat zij na vermenging met de overige 
vetbestanddelen in maag en darm nog boven 40°C smelten, deze 
zich inderdaad aan de vertering kunnen onttrekken, d.w.z. weer 
onveranderd uitgescheiden worden, .Zodra echter voldoende vet, 
dat bij lagere temperatuur smelt, aanwezig is, lost hierin het vet 
met hoger smeltpunt op en vindt normale vertering plaats. En 
aangezien het in het dagelijks leven nimmer voorkomt, dat even
tuele hoogsmeltende bestanddelen oniet reeds in andere bestand
delen van de voeding zijn opgelost, houdt ook dit bezwaar geen 
stand. Men kan niet zeggen, dat een volledig verzadigd tristearine 
niet verteerd wordt, het moet alleen in zulk een vorm gebracht 
worde:t:l, dat het bij de stofwisseling aangetast en verteerd wordt. 

Wanneer, om tot de harding terug te komen, een vet om be
paalde redenen tot een smel tpunt boven 40° wordt gehard, dan 
vermengt men dit vet toch altijd weer met laagsmeltende vetten 
of oliën, waardoor het smelttraject lager komt te liggen. 

De belangrijkste problemen liggen dus wel op het gebied van 
de vetstofwisseling en de rol, welke het linolzuur .en eventueel 
andere zuren hierbij spelen. Thomassou heeft nl. gevonden, dat 
proefdieren welke een hoog gehalte aan geharde vetten in hun di
eet toegevoegd krijgen, minder snel groeien dan wanneer hun een 
even hoog gehalte aan dezelfde vetten, maar dan ongehard, wordt 
toegediE-nd. Wanneer evenwel een kleine hoeveelheid linolzuur
houdende olie wordt gegeven, verbetert de groei bij het dieet met 
geharde vetten aanmerkelijk en overtreft zelfs in vele gevallen 
die bij het dieet met de ongeharde oliën. 

Over de oorzaak van deze verschijnselen tasten wij nog in het 
duister. De groeivertragende werking, welke door toevoeging van 
de essentiële vetzuren (linolzuren) opgeheven wordt, wordt in elk 
geval niet veroorzaakt door de zg. iso-oliezuren, welke zich in 
geharde vetten gevormd hebben endie men in de natuurlijke vetten 
niet kent. De meest recente onderzoekingen wijzen het meest in 
de richting, dat de verzadigde vetzuren een minder gunstige in
vloed op de groei hebben, maar deze zijn evenzeer in natuurlijke 
vetten als in geharde vetten aanwezig. Bovendien wil een groei-
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vertragende werking nog in het geheel niet zeggen: een schadelij
ke werking. Ofschoon dus het mechanisme niet bekend is, heeft 
het gehele complex van uitvoerige onderzoekingen in verschillen
de laboratoria op verschillende plaatsen ter wereld ertoe geleid, 
dat er thans geen enkele grond is om de aanwezigheid van geharde 
vetten in onze voeding te wantrouwen. Dit geldt evenzeer ten aan
zien van de beide ziekten, welke in verband met de vetstofwisse
ling staan, de kanker en dè hart- en vaatziekten. 

De problemen rondom de vetstofwisseling vereisen nog veel 
grondig onderzoek, waaraan thans door een groot aantal weten
schappelijke instituten wordt gewerkt. 

7. Terugblik en toekomst 

Vijftig jaar geleden- in 1909- werd de eerste hardingsfabriek 
in Warrington in bedrijf gesteld. Thans in 1959- vijftig jaar na
dien- wordt deze fabriek, welke haar dienst gedaan heeft, geslo
ten. Daarmede is echter de hardingsindustrie niet aan haar einde, 
integendeel wij hebben zo juist gezien, dat de 'kleine aanvang in 
Warrington heeft geleid tot een industrie van respectabele om
vang. Bij de ontwikkeling daarvan neemt deze Engelse fabriek een 
voorname plaats in, maar daarnaast kunnen wij met zekere natio
nale trots vermelden, dat de Nederlandse hardingsfabriek, welke 
thans de grootste in Europa is, voor vele andere hardingsfabrie
ken als voorbeeld heeft gediend en dat van daaruit de directieven 
zijn voortgekomen . 

. Ik hoop, dat ik U iets duidelijk heb kunnen maken van dit pro
ces en van de belangrijke plaats welke de katalytische harding in 
onze maatschappij inneemt. Zij is wel een onderdeel van de olie
industrie als geheel, maar de produkten ervan worden in vele 
voedingsmiddelen als vetten voor de huishouding, margarine en 
andere vethoudende levensmiddelen op grote schaal verwerkt. 
Zonder de harding had de levensmiddelenindustrie zic'.l niet tot de 
hoogte, welke zij heden ten dage heeft bereikt, kunnen opwerken, 
terwijl de wal visvaart haar herleving in de 20e eeuw volkomen aan 
de hardingsindustrie te danken heeft. 

Er is nog een ander aspect, waardoor de harding steeds ge
wichtiger gaat worden. De westerse maatschappij heeft haar 
steeds groeiende behoefte aan vet in de jaren 1880-1940 kunnen 
bevredigen met tropische vetten, kokosvet, palmolie, palmpitolie, 
welke in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar kwamen. Nu 
deze in toenemende mate door de eigen bevolking worden gebruikt 
zullen wij in de gematigde zones meer op grondstoffen van eigen 
bodem moeten overschakelen. Nu geven de olieleverende gewas
sen, welke in onze klimaten gedijen, sojabonen, koolzaad, meest 
q.lleen vloeibare. oliën, zodat wij aangewezen zijn op een omzetting 
van een groot gedeelte hiervan door de hardingsindu:strie. Er 
staat dus deze industrie nog een grote taak te wachten. Ik ll1een, 
dat U thans met mij van mening zult zijn, dat de hardingsindustrie 
en haar technische en wetenschappelijke staf tegen de problemen 
welke aan hen gesteld worden, zullen zijn opgewassen. 
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DE BLOEM VAN OERTIJD TOT HEDEN, BESCHOUWD IN HAAR 
FUNCTIE 

door 

Prof. Dr. L. v.d. Pijl 

De voordracht is een bewerking van de "Darwin Centennia! Lec
ture" van de spreker op het Internationale Botanische Congres in 
Montreal (1959) en wordt in deze vorm opgedragen aan Dr. A. 
Schierbeek, de scheidende voorzitter, die in Nederland de bloem
biologie gepropageerd heeft. Darwin publiceerde bloembiologisch 
werk in 1858, gaf een nieuwe basis voor de bloembiologie en beïn
vloedde de oude grootmeesters Müller, Rildebrand en Delpino. 

Tegen het begin van de 20ste eeuw scheen het gebouw der 
bloembiologie volgroeid, doch in het eerste kwart van de eeuw 
kwan• de kritiek der anti"selectionisten, vooral Goebel. Zij ont
kenden de waarde van selectie als scheppende kracht, de noodzaak 
van kruisbestuiving en de aard van de bloem als aanpassing aan 
bestuivers. Een tijd lang werd zelfts geloofd dat bloemkleuren zin
loos waren voor (ldeurenblinde) bijen. 

Geducende de volgende kwart eeuw herleefde de belangstelling 
voor de bloembiologie en haar invloed op de evolutieleer door vier 
oorzaken: lsta genetische studies in populaties met de zg. blo
systematiek, die allerlei levensverschijnselen in aanmerking 
ne· mt, 2de de palaeontologie, 3de de opleving van de tropische 
bloembiologie, die het wijdere, meer fundamentele wezen van de 
bloem openbaarde, ook aan de spreker, en 4de de experimentele 
benadering van de verhouding bloem-bestuiver. Deze punten wor
den nader geschetst. 

De genetica leert waarvoor de geslachtelijke voortplanting met 
ingewikkelde bloemen nodig is, nl. 0111 de verstarring van de on
geslachtelijke voortplanting, haar ongeschiktheid voor aanpassing 
aan nieuwe voorwaarden te voorkomen. De geslachtelijke voort
planting geeft voortdurend nieuwe combinaties, bewaart een reser
ve aan genen en leidt door haar eeuwige pla;;;ticiteit tot progressie. 

Ook zelfbestuiving leidt tot zekere verstarring, nl. tot uitsplit
sing in ldeine groepen zonder kans op nieuwe genera. Het is een 
redmiddel voor behoud der soort in grensgebieden met opoffering 
van de toekomst. Bestuiverspecificiteit kan zeker bijdragen tot 
betere soortvorming, ook via introgressieve hybridisatie. 

De tropische bloembiologie bracht ook nieuw inzicht, allereerst 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuu.rkunde 
"Diligentia" te' s-Gravenhage op 23 oktober 1959. 
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doordat tropische eiken en kastanjes insaktenbloemen blek�m te be
zitten, met kle.ur, geur en nectar. Het gaat dus, ook om ecologi
sche redenen, niet meer op dè bloemen der Amentiferae (katjes
dragers) als eenvoudig (primitief) te beschouwen. Integendeel zijn 
hun Noordelijke vormen vereenvoudigingen, specialisaties in lui
maten, waarin de wind meer geschikt was en waarin hun aloude 
relaties, kevers en vliegen, te kort schoten. Bij de aude: gedach
tengang over windbestuivers als grondvorm, speelde ook de ver
gafijking met Europese lagere planten, de Coniferen, een rol. In 

warmere gebieden echter zien wij bij de 11Naaktzadigen" (nu te 
zien als een complex van heterogene vormen) vele met bestuiving 
door insekten. Bij de meest simpele van hen, de Cycadales, vond 
men verzamelingen sporebladeren en bestuiving door kevers, aan
gelokt door de geur van het pollen. 

Dit geeft aansluiting bij palaeontologische vondsten, In het ou
dere Juratijdperk (± 130 � 000, 000 jaren geleden) waren er nog geen 
algemeen verspreide bloemplanten, maar wel veel planten van het 
Cycas-type, met verzamelingen van sporebladeren. In deze tijd 
bestonden nog geen regelmatige bloeminsekten (als vlinders en 
bijen), doph in overvloed kevers. Onder de laatste konden zich 
overvloedig stuifmeeletende vormen ontwikkelen. Met terzijde
stelling van de vraag wat nu precies de voorouders der Angiosper
men waren, kunnen we dus ,constateren dat bij de eerste bloem
planten (bekend van de overgang van Jura op Krijt), de kever aan de 
wieg van de bloem stond. De overgang van sporebladcomplex tot 
bloemen, van sporentransport door de wind op dat door dieren, 
was reeds veel eerder gebeurd en de bloem als zodanig heeft geen 
anemofiele trekken. 

De eerste adaptieve uitstraling en differentiatie in families, 
zelfs ook de terugkeer tot de wind van sommige, moet in deze ke
verperiode geschied zijn, zoals Grant duidelijk maakte. 

Veel fundamentele kenmerken, vroeger beschouwd als organi
satiekenmerken zonder verband met het milieu:; blijken dit alleen 
maar te zijn zolang men in recente en 11gematigde" termen van 
bijen en vlinders denkt. De vorming van steriele meeldraden 
(staminodiën), de vergroeiing der vruchtbladen (syncarpie), vele 
gevallen van sympetalie, ook het verbergen van vruchtbladen in 
een buis van vergroeide organen of in de as (onderstandigheid), 
kunnen we zien als een aanpassing aan ruwe bloembezoekers, kna
gers die neigden tot verwoesting. Ja, zelfs de bedektzadigbeid als 
zodanig kan in dit licht een adaptatie blijken. 

Natuurlijk spelen ook de morfologische bouwstenen, het struc
turele patrimonium, een rol, maar die mogen we bij onze ecolo
gische beschouwi.rigen even laten rusten, Vele feiten uit de buiten
Europese bloembiologie steunen onze opvatting. De oude groot
meester, H. Müller, een ijverig adept van Darwin, erkende wel 
het primaat van de kever, maar vond in Europa geen· bewijsmate
riaal hiervoor. Sedertdien zijn persistente sp9ren van keverbe
stuiving gevonden en juist bij die families, welke tegenwoordig 
ook om morfologische redenen als primitief beschouwd worden. 
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Ten eerste zijn dat die van de reeks der Ranales of Polycarpicae, 
waarvan onze Ranunculaceae late uitlopers vormen en waarvan 
de Magnoliaceae en -Ailnonaceae meer fundamentele vormen zijn, 
Onder de Nymphaeaceae heeft de Victoria amazonica (regia) een 
keverbloem van hoog type, die uitvoerig besproken wordt. De 
fruitgeur is hier, evenals bij Annonaceae kenmerkend. Onder de 
van deze oervormen af tE? leiden families, behoren ook nog enkele 
Monocotylen als Liliaceae en Araceae met keverbloemen. Verde
re sporen zijn ook te vinden in hogere families: Rosaceae, Umbel
liferae, j�,. ook in de Compositae. 

Nu blijft ()p te lossen de oude vraag: Hoe konden bloemen ont
staan en bestaan zolang er nog geen echte bloeminsekten waren? 
De oplossing is eenvoudig wanneer we bedenken dat viererlei at
tractie mogelijk en waarschijnlijk was: Ten eerste het pollen. 
Sommige hogere pollenbloemen verspreiden nog geur door het 
pollen, zoals reeds van de voorouders bekend. Ja, enkele mossen 
en paddestoelen doen zo reeds hun sporen verspreiden door insek
ten. Porsch heeft dit de oudste bloemengeur genoemd. Niet alleen 
de kE:1vers knaagden dit pollen op; ook de eerste .vlinders kauwden 
en kauwen pollen. Ten tweede was daar de attractie door voedings
weefsels, delen die eetbaar zijn voor knagende, half-verwoestende 
kevers. Dit kunnen vooral vervormde, steriele meeldraden of 
vruchtbladen geweest zijn, die de dieren afhielden van de fertiele 
delen. Wij zien zulke organen nu nog, vooral bij de Ranales, Bij 
Victoria zijn het dergelijke smakelijke 0 delen, die de geur en de 
warmte verbreiden. Bij orchideeën zijn ze opnieuw toegepast, dit
maal voor bijen. Ten derde was indf;li'tijd ook reeds nectarafschei
ding mogelijk, al was dit niet door speciale nectariën. Blad-nec
tariën zijn ouder dan de bloem (ook gevonden bij varens) .en hebben 
primair eert fysiologische functie, In de eenvoudige bloem kregen 
ze een ecologische functie. Nu nog zien we bij Ranàles, zoals dê 

. Magnolia, �n in zekere zin bij eemmudige Monocotylen nectar-af
scheiding aan de oppervlakte van sporofyllen (dikwijls gesterili
seerde) en van bloembladen, bereikbaar voor insekten met simpele 
monddelen. Het speciale nectarium, in Europa altijd als vanzelf
{>prekend aanvaard, is een later produkt, waarvan de herkomst 
veelal nog op te helderen is. De vierde attractie was (ruw-gezegd) 
bedrog. Niet-specifieke kevers werden aangelokt door geuren, die 
herinneren aan het substraat waarin zij normaliter leefden, bijv. 
gistende plantendelen 0f kadavers. De morfologisch eenvoudige, 
komvormige bloemen werkten als·..een val, die de bezoekers vast
hield tot zij met pollen beladen weer vertrekken konden. 

De veelvuldigheid van protogyne valbloemen bij Ranales is een 
aanwijzing in deze richting. Weer is Victoria een mooi voorbeeld
al is hier het bedrog verzacht (en de sterftekans der gevangenen 
verminderd) door voedsel. Ook de bloeiwijze der Araceae is een 
primaire val. Van vele Annonaceae o.a. Cananga met de sterke 
fruitgeur, bleken de bloemen kmrervallen te zijn, wat hun eigen
aardige bouw verldaart, alsmede hun plotseling uiteenvallen. 

De neiging in Europese boeken om valbloemen op het eind van 
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een systeem van bloemstructuren te plaatsen, past alleen voor ge� 
vallen als bijv. die der orchideeën, waar de val een latere ombouw 
is. 

Beroemd is het geval van de pseudo�copulatie bij orchideeën, 
zoals Ophrys, waar de bloem sterk gelijkt op een bij of wesp, Om
streel<:s 1900-1920, werd er gelachen om deze 11gelijkenis"" Later 
bleek dat deze inderdaad reëel is en ook geldt voor beharing en 
geur, zodat mannetjes van bepaalde insekten met de namaak-wijf
jes trachten te paren en daarbij de bloemen bestuiven. Natuurlijk 
berusten de beschreven wijzen van bezoek op een onveilige basis, 
die afhankelijk is van toevallige omstandigheden, mest of dode 
planten of kadaver in de buurt. 

In het algemeen h&dden en hebben de keverbloemen nog een een
voudige vorm, radiair, zonder buis, symmetrie, ldeurpatroon of 
honingmerk en met open lokmiddelen. Soms zijn ze ldein en zitten 
ze in ylakke bloeiwijzen of in aren. 

Als we de hog,?re differentiatie van de bloem historisch bestude
ren is het natuurlijk weer nodig om de morfologie en de fysiologie 
de hun toekomende plaats te gunnen. Een ldeine fysiologische ver
schuiving lmn een grote verandering in vorm en functie tengevolge 
hebben. Het is echter ook nodig stelling te nemen tegen scharen 
oudere anti-Darwinistische morfologen en fysiologen, die hun 
standpunt als het enig-mogelijke beschouwen en het ecologische 
verband met de omgeving ontkennen. 

· 

Goebel ergerde zich omstreeks 1900 aan onkritische beweringen 
van vele bloembiológen, die in alles aanpassingen zagen en kwam 
tot een ander uiterste: morfologische pluriformiteit is primair, dE! 
functie is slechts uitbuiten van de gegeven mogelijkheid, selectie 
en gerichte àdaptatie zijn ficties. 

Good zag de evolutie van bloemkenmerken nog scherper morfo
logisch, nl. als geheel autonoom, met soms blinde herhaling, zon
der verband met de omgeving. Melin deed een scherpe aanval op 
de ornithofilie (aanpassing aan vogels) als natuurlijke ldasse, 
leidde uit het ontbreken van bepaalde ornithofiele konmerken in 
bepaalde gevallen af, dat ze elk overbodig waren en het gehele 
complex dus buiten alle selectie stond. 

Troll, als idealistische morfoloog, geloofde in 11Gestalten" als 
onafhankelijke immateriale factoren, die de vorm bepalen. Hierin 
schuiltmisschien nog een zekere nawerking van Goethes afkeer van 
de bloem als sexueel apparaat. 

Weer anderen, zoals Nelsson, zagen alles uitsluitend fysiolo
gisch bepaald. Symmetrie etc. is dan een gevolg van de plaatsing 
en van toevoer van materialen: honingmerken, ook de gelijkenis 
met bijen in Ophrys, zijn puur gevolgen, zonder inherente zin of 
functie. 

De onvoldoendbeid van deze eenzijdige beschouwingen demon
streert, dat een morfologische en fysiologische analyse- het 
11waardoor" - ni.èts afdoet van het 11waartoe". Verder blijkt dat de 
11aanpassing" aan een bestuiver niet op één los kenmerk berust, 
maar in de gevorderde gevallen op een gericht complex. De geval-
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len van Good- gelijkenis van niet verwante paren van bloemen
blijken te berusten op convergente aanpassing aan dezelfde bestui
ver- een samenhang die hij geheel verwaarloosde, 

Tegen de simplistische mening van Melin, dat bijv. rood in een 
vogelbloem selectief waardeloos is, blijkt uit experimenten dat dit 
primair attractief belangrijk is, maar bij bepaalde combinaties 
door andere factoren een lagere drempelwaarde hebben kan. 
De briljante bloembioloog Vogel bleek door Troll sterk theoretisch 
heinvloed te zijn. Hij moest wel de ecologische waarde van de on
derdelen van de 11Gestalt" toegeven, maar zag toch het geheel niet 
als opgebouwd uit een langzame aanpassing van bloem en bestuiver 
onderling, integendeel als een 11Stil", waardoor beide in elkaar 
passen omdat ze in één supra-materiaal plan behoren. Adaptatie 
zonder selectie·� 

Vogel (en Troll nog minder) weet geen raad met historische 
ontwikkeling en uegeert noodgedwongen de keverbloem als basis. 
Hij negeert uiteraard de Darwinistisch zo belangrijke overgangs
typen. Bovendien blijkt dat bloemen en paddestoelen, gebouwd voor 
vliegen, en bladeren die vliegP.::J. vangen, dezelfde kenmerken heb
ben. Dit is eerder als convergentie door parallel selectieve aan
passing te verklaren, dan door eenzelfde 11Gestalt" of 11Stil'' in zul
ke uiteenlopende substraten. Tegenover dit alles, met behoud van 
het goede ervan, staat steeds steviger de aloude ecologise,he con
ceptie van Darwin en H. Milller. De belangrijke historische factor 
bij de differentiatie wns volgens deze de groeiende betekenis van 
hogere bestuivers, vooral Hymenoptera, sinds het Krijt-tijdperk. 
Eerst Icheumonidae, Chalcididae, Sphegidae en zelfs Vespidae, die 
nu nog in de tropen onopvallende bladneetaria exploiteren naast 
open bloemen. Later, in het Tertiair de bijen en hommels, naast 
vlinders, vogels en vleermuizen. Zij moeten als superieure 
bloembestuivers een sterke selectiedruk in hun richting op de 
bloem uitgeoefend hebben. Hun superioriteit berust op diverse fac
toren: a/ in het algemeen meer efficiënte bestuivers, b/ regelma
tige bloembezoekers, niet afhankelijk van een toevallig aanwezig 
substraat als mest of kadavers nabij de bloemen, c/ neiging tot 
aangeboren specialisatie (oligolectie) waardoor het pollen minder 
op vreemde bloemen verspild wordt, en de specialisatie der bloem
populaties versneld wordt, q/ een neiging tot (aangeleerde) bloem
bestendigheid, waardoor ook bij niet - aangeboren specialisatie 
hetzelfde bereikt wordt en waartloor ook bloemstructuren zonder 
primaire attractie waardevol worden, e/ een voorkeur voor inge
wikkelder bloemen met dieptewerking, speciale. vorm en contour, 
met honingmerken etc. De erkenning der factoren in punt e berust
te vroeger op een intuïtieve antropocen tri.sche aanname, doch be
zit nu de experimentele basis, in het begin genoemd als vierde 
punt. Proeven van vele zoölogen als Kugler, Steiner, von Frisch 
en Manning bewijzen de waarde van aanpassingen die tevoren geri
diculiseerd werden. Wij weten nu ook dat bijen rood niet als kleur 
waarnemen in tegenstelling met vogels, wat de zeldzaamheid van 
rood in Europa en de frequentie ervan in de tropen verklaart. Over 
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de vliegenbloemen (later te bespreken) weten we nu dat draden in
derdaad attractief werken, dat de purperen ldeur belangrijk is 
(door Knoll ontkend) mits gecombineerd met aminoide geur. Bij 
de visuele honingmerken kwamen ook ultraviolette tekens en geur
tekens als actieve oriëntatiesignalen. 

Wij kunnen een synchronisatie in de geologische tijdperken van 
bestuivers en hogere bouwtypes bij bloemen aantonen. 

Wij kunnen nu ook de 11horizontale" verdeling van de bloemen in 
bloemldassen naar de bestuivers bespreken. Delpino beschreef ze 
ten dele reeds in ± 1875, nog zonder experimentele basis. Hun 
waarde werd lang ontkend omdat ze geen scherpe afbakening· ver
toonden. Ze geven ons echter ce.ntra van gerichte ontwikkeling en 
een achtergrond van veel wat vroeger eenvoudige en richtingloze 
morfologie scheen. Daar de illustrerende diapositieven hier niet 
gereproduceerd kunnèn worden, zal met enkele hoofdpunten vol
staan worden en alleen de ldasse der sapromyofielen uitvoeriger 
worden besproken als voorbeeld van morfologie-in-wording op be
paald niveau. 
De sapromyofilie, bestuiving door aas- en mestvliegen, in vele op
zichten lager dan de bestui ving door bijen, kan direct volgen op de 
cantharofilie (do,or kevers), In vele gevallen is er dan ook nog 
overgang tussen beide ldassen (bijv. bij Arum), De orchideeën zijn 
in het algemeen verfijnde precisie-bloemen, alleen bruikbaar voor 
de juiste bijen. Maar enkele aas-orchideeën zijn weer terug·geval
len op deze 11domme" toevals-bezoekers, blijkbaar door eisen van 
het milieu, zoals ook de woestijn-familie der Asclepiadaceae 
merkwaardig veel op deze insekten vertrouwt, zo veelvuldig in 
droge gebieden. Bij . de orchideeën van deze groep is de precisie 
nu geheel veranderd in een inrichting om de simpele bestuivers 
naar de geslachtsorganen te brengen. Bij sommige Bulbophyllums 
en bij Masdevallia zien we een uiterlijke terugkeer naar de vorm 
van sommige Aristolochia' s, bij de curieuze. lantaarnbloem van 
Cryptophoranth'\].S naar die van Ceropegia en Mitrephora, bij Pte
rostylis een verbluffende overeenkomst met Araceae, Het kenmer
kencomplex van zowel primaire als secundaire sapromyofielen is: 
le radiaire vorm, le geen honingmerk, 3e purperbruine of groen
achtige ldeur of beide gecombineerd in een gevlekt patroon, 4e dik
wijls geen voedsel, soms open nectariën, 5e lantaarn-type met 
zijdelingse spleten, 6e lichtbrekende, of doorzichtige licht-ven
sters, 7e rottingsgeur, Se een ketel met fuikinrichting, 9e beweeg
lijke aanhangseltjes of peta:len, lOe draadvormige staarten. Van 
vele punten is het aantrekkelijke reeds fysiologisch duidelijk ge
maakt. Incidentele 11uitbuiting" van losse, toevallige kenmerken is 
uitgesloten, het syndroom is sterk gecorrele_erd bij de superieure 
tropische vormen. Bij Europese vormen is het type soms vervaagd 
en zeer vaag bij sommige 11Ekelb1Uten", De 11Staarten11 zijn van zo 
verschillende morfologische herkomst, dat de vormende macht van 
de bezoeker duidelijk domineert boven het ldassiek-morfologische, 
Het lantaarntype komt eveneens bij leden van de meest uiteenlopen-
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de families voor" Bij de aasbloem is nog een toevals-relatie 
met de bestuivers beslissend voor de bestuiving@ 

Langs dezelfde lijnen kan het type der ornithofielen (aangepast 
aan vogels) bekeken worden. Ook hier is convergentie gesuperpo
neerd op oudere construotie-typen. 

Bij de Cactaceae uit de Andine streken, geheel gedomineerd 
door de kolibri zien we ornithofiele kenmerken reeds vastgelegd 
als supra-generische kenmerken. Zelfs onder de zo sterk ge
fixeerde compositen, waarvan de platte hoofdjes eens lompe ke
vers opvingen (zoals nu in Sambucus en Umbelliferae) vinden we 
daar de wonderlijke, rode hangende hoofdjes van Mutisia, geheel 
omgevormd tot het type van een Fuchsia. 

Dit alles, ook al is de weg van het ontstaan der eenheid vorm
milieu dikwijls vaag, steunt het Darwinistisch-historische beeld 
van ontwikkeling, terwijl het tevens ruimte laat voor een diepere 
eenheidsopvatting. In een vergelijking van een bloem met een ka
thedraal worden de verschillende standpunten, van waaruit men 
beide kan beschouwen, samengevat. De leek spreekt van mooi en 
onbegrepen-imposant, de anatoom-morfoloog (de vakman-bouwer
aannemer) beschouwt de gebruikte elementen en hun invloed op de 
constructie, de fysioloog (de architect) verklaart de ,gamenhang, 
de krachten, die de vorm der gewelven en muren bepalen en de 
vergelijkend-morfoloog (de stijl-historicus) ziet de ontwikkeling 
en ontlening in de historie. Moet daarbij echter niet tevens geluis
ters worden naar de priester die in het geb-eel leeft en dient en zijn 
ziel in het functionerende geheel uitgedrukt ziet? 
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HET ONTSTAAN VAN HET ZONNESTELSEL' 

door 

Prof. Dr. H. P. Eerlage 

Het zonnestelsel is een uiterst merkwaardig produkt van de 
schepping. De zon bezit een massa die de som van de massa's van 
alle planeten ongeveer 700 maal overtreft. De planeten, gehoor
zamen aan strenge spelregels. Ze lopen. alle in dezelfde zin om de 
zon rond. Hun banen liggen nagenoeg in éénzelfde plat vlak en de
ze banen wijken, op een enkele uitzondering na, slechts heel wei
nig van de cirkelvorm af (Fig. 1). 

NEPTUNUS 

UR� 

JUPITER 

Uit: Het ontstaan van het zonnestelsel. (Erven Bohn Volksuniv. Bibl.) 

Het onderzoek naar de oorsprong van het zonnestelsel heeft nu 
wel buiten twijfel gesteld, dat de planeten verdichtingsprodukten 
zijn van een platte nevel, die aanvankeli]k om de' .zon wentelde. 
De herkomst van deze nevel is te zoeken in die mysterieuze oer
toestand van het heelal, waarin de materie nog niet zo wijd ver
spreid was als heden ten dage, de sterren dichter langs elkaar 
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
�'Diligentia" te 's-Gravenhage op 6 november 1959. 
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kruisten en botsingen tussen de sterren misschien zelfs wel veel
vuldig optraden. Het is moeilijk uit deze chaos wijs te worden, 
maar het is waarschijnlijk, dat miljarden ste;�,·ren die niet als 
dubbelsterren geboren werden, een gaswolk om zich heen verza
melden en daarmee hun evolutie begonnen. 

Dit deed ook blijkbaar de zon; Zijn gaswolk platte zich al wen
telende langzaam af en benaderde tenslotte een bijna stationaire 
toestand van beweging. 

Men moet zich niet voorstellen, dat de wenteling van deze pla
netair.a oernevel niet uniforme hoeksnelheid geschiedde. De totale 
massa van de schijf was gering tegenover de zonnemassa en het 
gas cirkelde rond met een snelheid afnemende van het centrum af 
naar de omtrek. De omwentelingstijd van een deeltje van de schijf 
week slechts weinig af van de snelheid die een vrije planeet op 
dezelfde afstand zou hebben bezeten. Slechts de verhoudingsge
wij's geringe druk van het gas moet in rekening gebracht worden 
om het evenwicht, dat in de schijf heerste, te beschrijven. 

Hoe de nevel is opgebouwd geweest kan streng wiskundig bere
kend worden, wanmier men als gegeven aanneemt de totale massa 
van de schijf en het moment van hoeveelheid beweging daarvan 
ten opzichte van een as door het centrum, dat is .de zon, Dit zijn 
namelijk de twee grootheden die bij de ontwikkeling van de nevel 
constant bleven. Men mag daarbij tevens van een bekend theorema 
uitgaan, het theorema, dat de stationaire toestand van een wente
lende gasmassa gekenmerkt is door een minimale waarde van de 

. verstrooiing der energie door de inwendige wrijving. 
Fig. 2a geeft een axiale doorsnede weer van de oorspronkelij

ke nevelschijf met lijnen van gelijke dichtheid van het gas van 
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Uit!:' Het ontstaan van het zonnestelsel (Erven Bohn Volksuniv. Bibl.) 
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Io-14 tot I<r22 gram per cm3• Deze figuur toont ons twee merk
waardige dingen. Ten eerste, dat de vorm van de nevel dia van 
een torus is, en niet die van een lens. Ten tweede, dat de nevel 
zonder begrenzing uitloopt in het interstellaire gas, waarvan de 
dichtheid op Io-24 gram per cm3 mag worden gesteld\ En zo valt 
ons op, dat niiet alleen Kant zich met zijn nevelhypothese een juist 
oordeel vormde van de ontwikkeling van het zonnestelsel, maar 
dat ook reeds Descartes met zijn wervelhypothese scherp doel 
trof. Geen van deze beide opvattingen. is verouderd, 

Laplace die de nevelschijf in gedachten bij haar contractie 
ringen zag afwerpen, onderschatte echter de moeilijkheid, dat 
langs deze weg een sneltollende zon in het centr.um zou overblij
ven .. Het raadsel is namelijk, dat het huidige moment van hoe
veelheid beweging van de zçm door dat der planeten gezamenlijk 
meer dan 20-voudig overtroffen wordt, Toch. is de weg, die La
pla.ce wees over een reeks concentrische gasringen vruchtbaar 
gebleken, Want vragen we ons af waar de inwendige wrijving in 
het gas toe leidt, dan is het antwoord (fig. 3), dat de schijf auto
matisch in een reeks concentrische gasringen wordt getransfor-

Figuur 3, 
Uit: Het ontstaan van het zonnestelsel (Erven Bohn, Volkstlniv. Bibl.) 

meerd. Dat de ontwikkeling zo gelopen is wordt reeds waarschijn
lijk gemaakt door de simpele overweging, dat bij deze transfor
matie de ringen los van elkaar komen te draaien en de inwendige 
wrijving verdwijnt, dat wil zeggen naar zijn absolute minimum, 
de waarde nul, streeft. 
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Hoe de transformatie van schijf tot ringen verliep wordt door 
fig. 2b getoond. De meest centrale ringen, die wa�ruit Mercu
rius, Venus, Aarde, Mars en Jupiter ontstonden, waren plat. Van 
Saturnus af benaderden de ringen meer het model van een vinger
ring. Men kan bovendien bewijzen, dat zich bij deze transformatie 
een verschijnsel.zal voordoen, dat reeds Kepier's aandacht trok. 
Hij. ontdekte er de harmonie der sferen in. De afstanden, waarop 
de planeten rondom de zon cirkelen, zijn niet toevallig verdeeld, 
maar beantwoorden aan een wetmatigheid, waar de me(lltkundige 
reeks een eerste benadering van levert. 

Titius en Bode brachten daarop een correctie aan, die zeker te 
denken geeft, maar het is een onschatbare steun voor de juistheid 
van de theorie, dat deze ook van de meetkundige reeks van de 
planetenbaanstralen rekenschap vermag te geven, dat is dus de 
regel dat 

rn+l -.-=constant rn 
(1) 

wanneer rn de straal van de baan van de n-de planeet voorstelt. 
Mag de meetkundige reeks volgens (1) à priori als de meest 

waarschijnlijke aanvaard worden, dan kunnen, zoals men begrij
pen zal, ook de massa's der afzonderlijke .ringen worden afgeleid. 
Nu is natuurlijk de gedachte, die reeds Laplace voorzweefde, dat 
de materie van elke ring zich in één planeet· verzamelt. De theorie 
bezorgt ons dus, wanneer we van bijkomstigheden afzien, reeds 

· een eerste grove verdeling van de planetenmassa's, die in tabel 1 
met de waargenomen massa's worden vergeleken. 

De overeenkomst van de beide massareeksen is zonder meer 
reeds bemoedigend, vóornamelijk op grond van het karakteristie
ke verschijnsel, dat van het middelpunt naar de omtrek de mas
sa's van de planeten eerst toenemen en daarna weer afnemen. Als 
we echter daarbij bedenken, dat de golf, die in fig. 2b over de 
schijf van fig. 2a is gelegd, niet de enige is die kan zijn opge
treden, maar dat verschillende van die golven ·op elkaar gesuper
poneerd hebben lrunnen liggen, dan blijkt een verklaring van de 
werkelijke massaverdeling van de planeten eigenlijk geen grote 
moeilijkheden meer te bieden, 

Maar er is een opmerkelijk verschil in structuur en scheikun
dige samenstelling van de terrestrische planeten, de betrekkelijk 
kleine planeten nabij het centrum, Mercurius, Venus, Aarde en 
Mars, en van de reuzenplaneten, Jupiter, Saturnus, Uranus en 
Neptunus. 

Fig. 4 vertoont in grafiek het verloop van de gemiddelde dicht
heid van alle leden van het zonnestelsel, waarvan de dichtheid be
kend ïs, met toenemende massa van deze lichamen. We beginnen 
links met waarden voor de massa's van de kleinste manen van Sa
turnus en van de planetoïden Eros en Ceres. en eindigen rechts 
met de zonnemassa. Deze massa's zijn in logaritmische schaal 
gegeven. 
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TABEL 1 
De massa's van de planeten (aarde = 1) 

theoretisch empirisch 

Mercurius 0,71 0,05 

Venus 3,24 0,82 

Aarde 12,7 1 

Mars 30,5 0,11 

Planetoïden 87,2 --

Jupiter 133 318 

Saturrius 118 95 

Uranus 51,4 14,6 

Neptunus 8,6 17,3 

Pluto 0,4 0,03 
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Uit: Het onstaan van het zonnestelsel (Erven Bohn, Volksuniv. Bibl.) 

Het aardige van deze grafiek is, dat men er de opbouw van de 
betrokken lichamen als het ware met het oog op kan vervolgen. 
Daartoe zijn de stippellijnen getekend, De opbouw komt kennelijk 
langs drie wegen tot stand. Er zijn kleine lichamen die bestaan 

SUil 

.. 
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uit lichte stoffen, maar toch wel zulke die bevroren zijn op de af
stand van de zon, waarop de lichamen zich bevinden, Onder deze 
lichte stoffen komt bijvoorbeeld stellig water-ijs en ammonia-ijs 
voor. De soortelijke massa van de lichtste .lichamen begint dan 
ook zelfs beneden de waarde 1. Er zijn andere kleine lichamen, 
meteorieten en vermoedelijk ook de planetoïden, die uit gesteenten 
bestaan en een soortelijke massa van ongeveer 3 ·bezitten, Een 
derde soort vormen de· ijzermeteorieten met een soortelijke mas
sa van ongeveer 8. Uit deze drie soorten 11kosmisch" gruis (ices, 
stone, iron) zijn kennelijk alle leden van het zonnestelsel opge
bouwd, 

Het toenemen van de dichtheden van de s::�.tellieten met toene
mende massa heeft twee oorzaken. De lichamen met de kleinste 
massa bestaan dus waarschijnlijk uit ijs van verschillende samen
stelling, Met toenemende massa gaat compressie gepaard, die 
de dichtheid van ongeveer 1 tot ongeveer .2 opvoert, maar ook 
hebben blijkbaar de gesteenten een steeds groter aandeel in de 
-samenstelling. Een Saturnussatelliet als Dione, tussen Thetys en 
Rhea, vertoont reeds een verrassend hoge dichtheid van 2,8. Bij 
massa's als die van de Saturnussatelliet Titan, van de Jupitersa
tellieten Ganymedes en Callisto, van de Neptunussatelliet Triton, 
van onze Maan en van de Jupitersatellieten Io en Europa begonnen 
blijkbaar de inwendige temperaturen al zo hoog op te lopen, dat 
hun waterinhoud verkookte. Vandaar dat deze lichamen vrij a\u:upt 
van een dichtheid van ongeveer .2 naar een dichtheid van ongeveer 
4 neigen, 

Waar de stippellijnen samenkomen betreden we het terrein. der 
planeten. De terrestrische planeten bestaan hoofdzakelijk uit ijzer 
en gesteenten, de grote plàneten hoofdzakelijk uit lichtere sub
stanties, zoals water (H20), methaan (CH4) en ammoniak (NH3) en 
ten dele uit de typisch permanente allerlichtste gassen, helium 
(He) en waterstof (H), De kleine planeten hebben deze lichte stof
fen niet kunnen bewaren, vooropgesteld dat ze ze ooit hebben ver
worven, Vandaar de merkwaardige val ván de dichtheden in de 
grafiek, wanneer we de Aarde, de zwaarste van de terrestrische 
planeten, voorbij zijn. De zon zelf bevat naar alle waarschijnlijk
heid voor 98% helium en waterstof. 

Door enkele onderzoekers, in het bijzonder door G. P. Kuiper, 
is de veronderstelling geopperd, dat alle planeten oorspronkelijk 
grote gasballen geweest zijn, maar dat deze gasballen als het wa
re verdampt en er slechts de zware kernen van overgebleven zijn. 
De reuzen Jupiter en Saturnus hebben van de gassen, ook het he
lium en de waterstof, het meeste kunnen bewaren. Het is echter 
heel moeilijk te begrijpen hoe onder deze omstandigheden de pla
neten aan hun manen gekomen zouden zijn en er bestaan hoe lan
ger hoe meer argumenten voor de opvatting, dat de planeten zijn 
opgebouwd uit vaste partikeltjes, die zich van de oernevel uit ver
zameld hebben, Zelfs is het niet onwaarschijnlijk gebleken, qat 
ook de grote planeten als vloeibare of vaste) bollen zijn ontstaan 
binnen een uitgestrekt omhulsel van de zon, bestaande uit helium
en waterstofgas en deze gassen daaruit hebben aangetrokken. 
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Alles bijeen genomen moeten we de oernevel wellicht beschou
wen als een platte stofschijf in een uitgestrekte helium- en water
stofwolk die langzaam verdween, gedeeltelijk door opname in de 
zon, gedeeltelijk door verstrooiing in de ruimte, waartoe- omdat 
de gassen geïoniseerd waren- elektromagnetische krachte.q bij
droegen, Als de stofringen uit de stofschijf zijn verdicht, welke 
verdere transformatie is dan te verwachten? Het werd reeds door 
Laplace voorzien. Elke ring zal zich gaan opdelen in losse stof
wolken en deze zullen zich tenslotte wel verenigen tot één lichaam 
dat in de oorspronkelijke baan blijft rondcirkelen; Maar nu moet 
men zich een duidelijk beeld van deze vereniging maken. Als twee 
wol.ken in eenzelfde baan elkaar achtervolgen, dan zal door de on
derlinge aantrekking de voorste vertraagd en de achterste ver
sneld worden. Dit heeft tot gevolg, dat de voorste wolk wat naar 
de zon wegzakt en de achte.rste wat naar buiten geslingerd wordt, 
Als ze tot vereniging komen dan is dat dus altijd zo, dat de r�sul
terende bal zal gaan wentelen om een as, die de neiging heeft 
loodrecht op de baan van de bal te staan en wel in dezelfde zin als 
zijn omloop. Maar dit is nu juist de aswenteling die bijna alle pla
neten vertonen. Slechts Uranus wentelt om een as dia bijna plat in 
de baan van de planeet ligt. Hiertegenover mogen we natuurlijk 
aanvoeren, dat er wel eens onregelmatigheden optreden bij de 
verzameling van de onderdelen waaruit een planeet tot stand komt. 
Deze onderdelen kunnen wel eens rondgelopen hebben in ·banen, 
êl.ie onder kleine hellingshoeken ten opzichte van elkaar gelegen 
hebben en dan is ook een minder ordelijke asstand van de planeet 
te verwachten. 

Er is echter meer. De grote moeilijkheid die elke onderzoeker 
van de oorsprong van ons zonnestelsel ondervqnden heeft, is, dat 
dit stelsel een unicum is. Al zouden rondom andere sterren ook 
planeten cirkelen dan blijft hun licht te zwak om ze zichtbaar te 
maken. We. kennen dus in l;>eginsel geen planetenstelsels in ver
schillende stadia van ontwikkeling en kunnen slechts van het .door 
ons aanschouwde voltooide produkt uit terug denken. Toch is het 
niet volstrekt juist, als we het planetenstelsel eriig in zijn soort 
noemen, want het bevat secundáire stelsels die er sterk verwant 
mee zijn. De meeste planeten bezitten satellieten en de satellie
tenstelsels, zoals die van Jupiter, Saturnus en Uranus, zijn zo 
eng verwant met het primaire stelsel planeten, dat elke verkla
ring van de oorsprong van het planetenstelsel, die niet niet één 
slag ook de oorsprong van de satellietenstelsels vermag op ta 
helderen, ten dode is opgeschreven. Dit bezwaar kleefde bijvoor
beeld in sterke mate aan de getijdetheorie van Jeans, de theorie, 
dat de planeten condensatieprodukten zouden zijn van een stof
sliert, die door een vreemde ster bij haar voorbijgang uit de zon 
getrokken werd. 

Nemen we aan dat de 11protoplaneten", de oervormen der pla
neten door G. P. Kuiper aldus genoemd, verdichtingsproduktèn 
zijn van stofringen volgens het hier geschetste .proces, dan zien 
we als redelijk gevolg wederom massale kernen optreden, zij het 
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dan van een duizendmaal kleiner kaliber dan onze zon, en deze 
kernen omhuld door stQfnevels, die bij hun verdere wenteling zich 
evenzo hebben afgeplat als de oernevel, waaruit de planeten zelf 
geboren werden, liet heeft gedaan. 

Zo staan we dan voor de oorsprong van de satellieten. Een 
uitermate boeiend vraagstuk, want er zijn al-lerlei typen satellie
tenstelsels. Er bestaan onder de satellieten zelfs zulke die terug
lopen, zulke die zich kennelijk niet houden aan de regels van het 
spel. Wat dit betreft mag men het wel zo stellen: De satellieten 
van een planeet bewegen zich rondom deze in vrijwel cirkelvor
mige banen in nagenoeg hetzelfde platte vlak, evenals de planeten 
dat rondom de zon doen, maar in sommige stelsels bewegen zich 
één of meer van de buitenste manen in tegengestelde zin. 

Het bestaan van deze retrograde manen is altijd een grote 
puzzle geweest. Vaak is verondersteld, dat ze door de planeet 
gevangen zijn, definitief aan het stelsel gekoppelde planetoïden, 
leden uit de zwerm der allerkleinste planeetjes, die zich soms 
zeer excentrisch bewegen. Ik zou echter maar een beperkt ge
deelte van deze veronderstelling· willen laten gelden. Zonder twij
fel is elk satellietenstelsel gegaan door de fase van nevelschijf, 
met de planeet samengegroeid uit stukken van de gas- en 13tofring 
om de zon, die eens het embryo van de planeet en zijn stelsel 
vormde, Ver aan de binnenrand en ver aan de buitenrand cirke
lende ringstukken kunnen echter weleens de neiging hebben gehad 
zelfstandig te blijven en zich reeds tot een maan te verdichten 
nog voor dat ze in de intussen rondom de planeet verdichte en tot 
wenteling gekomen zijnde nevelschijf binnendrongen. Deze sa
tellieten zijn dus inderdaad als vangprodukten te beschouwen. Zij 
bleven aanvankelijk als kleine zelfstandige planeetjes in banen om 
de zon lopen, die duidelijk groter en kleiner straal bezaten dan de 
baan van het primaire lichaam. Maar dan hebben zulke satellie
ten, als ze in een grotere baan om ze zon liepen dan de planeet, 
ook langzamer dan deze gelopen en als ze in een kleinere baan om 
de zon liepen dan de planeet ook sneller dan deze gelopen, Bij hun 
binnendringen in de nevelschijf, die in 11direkte" zin om de planeet 
wentelde, hadden zij dus ten opzichte daarvan een 11retrograde11 
beweging. Deze hypothese verklaart ook, waarom het juist de bui
tenste satellieten in de stelsels van Jupiter en Saturnus zijn die 
teruglopen. 

Het is duidelijk, dat deze verklaring van de oorsprong van re
trograde satellieten niet voor Uranus zou opgaan, die 5 satellieten 
heeft die zich opvallend regulair gedragen, maar waarbij stelsel 
en planeet om een as wentelen, die ten naaste bij in het baanvlak 
van de planeet· gelegen is. De nevelschijf, waaruit dit stelsel zich 
verdichtte, kwam dus bijna loodrecht op het baanvlak van de pla
neet te staan. Dat is niet zonderling zoals we reeds zagen, maar 
het is ondenkbaar dat een nevelschijf in deze f!tand retrograde 
satellieten zou hebben kunnen onderscheppen. Gelukkig bezit Ura!. 
nus niet de retrograde satellieten met wier bestaan we ronduit 
verlegen zouden zitten. 
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Het allermerkwaardigste geval doet zich echter bij Neptunus 
voor. Neptunus bezit een zware satelliet Triton, die in een keu
rige cirkelbaan op betrekkelijk korte afstand van de planeet rond
loopt, maar terug, dat wil zeggen in een zin tegengesteld aan de 
aswenteling van de planeet, en nog een heel klein satellietje, 
Ne reide, pas kort geleden door G. P. Kuiper ontdekt, dat nu juist 
een veel grotere hoewel sterk elliptische baan beschrijft in de 
rechte zin. 

Bij Kuiper en spreker is het vermoeden gerezen, dat Triton te 
beschouwen is als een retrograde satelliet die van buiten in de 
nevelschijf van Neptunus gedrongen is, zoals de retrograde satel
lieten van Jupiter en Saturnus in de nevelschijven dezer planeten 
gedrongen zouden zijn; met dit verschil, dat Triton van oorsprong 
reeds een betrekkelijk zware satelliet is geweest. Een verschijn
sel waar ik nog niet over gesproken heb, maar dat hierbij een do
minerende rol gespeeld heeft,· is de weerstand die een retrograde 
satelliet in de rechtzinnig wentelende nevelschijf moet hebben on
dervonden. Ten gevolge van deze weerstand zakt een dergelijke 
satelliet langzaam naar de planeet af, maar bovendien verzamelt 
hij daarbij doorlopend massa. Hij wardt steeds dikker. Triton 
moet zelfs de gehele om Neptunus wentelende stofmassa opgesou
peerd hebben en daarbij zeer sterk zijn gegroeid en zeer ver naar 
de planeet zijn .afgezakt. Normalerwijze zou Neptunus misschien 
wel vier flinke rechtzinnige satellieten uit zijn nevelschijf hebben 
zièn geboren worden, zoals Urai:ms ze kreeg, maar door Triton's 
ingrijpen .is van zulk een stelsel niets terecht gekomen. Het enige 
dat bliJktlaar is geschied, is de creatie van een uiterst kleine 
recht� innige satelliet aan de periferie van de nevelschijf, Ne reide, 
maar deze werd sterk gestoord en in een elliptische baan gewor
pen door Triton, toen deze de planeet van nog verder buiten be
gon te naderen. 

Onze maan heeft in verhouding tot de aarde een grotere massa 
dan enige andere satelliet in verhouding tot zijn planeet, maar de 
verhouding der massa's van Triton en Neptunus komtin de tweede 
plaats. Neemt.men echter aan, dat Triton eigenlijk een massa 
bezit gelijk aan de totale massa van bijvoorbeeld vier satellieten 
dan komt men voor deze potentiële satellieten op massa's, die in 
dezelfde verhouding tot hun planetenmassa staan als de massa's 
der vier grote Jupitersatellieten en der vier grote Uranussatel
lieten. Aan de buitenzijde van een stelsel begint natuurlijk in de 
regel de strenge wetgeving te falen. Aan deze buitenzijde treden 
onregelmatigheden op; sat?llieten, die zich in elliptische banen 
bewegen en baanvlakken die sterk van het in het stelsel domine
rende vlak afwijken. 

De onregelmatigheden bij Neptunus, aan de periferie van het 
zonnestelsel, zien we zich op verschillende manieren uiten. In de 
eerste plaats reeds door het feit dat Neptunus op 30 maal zo grote 
afstand van de zon rondcirkelt dán de aarde, terwijl de regel van 
Titius en Bode, kortom de meetkundige reeks, daarvoor een 39 

maal zo grote afstand zou eisen. In de tweede plaats door de uit
zonderlijke structuur van zijn satellietenstelseL 
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Het is goed een nog andere merkwaardige trek van het zonne
stelsel hierbij te doen uitkomen. Wij zagen reeds, dat stelsels 
van deze aard, het planetenstelsel en de satellietenstelsels, ge
kenmerkt zijn door een toename van de massa's der secundaire 
hemellichamen van het centrum uit naar buiten, gevolgd door een 
afname naar de periferie. Over deze standaardgolf, om het zo uit 
te drukken, liggen nog andere golven gesuperponeerd en zo treffen 
we in het zonnestelsel per slot van zaken de opeenvolging van 
massa's aan, die in de rechterkolom van tabel 1 werd vermeld. 

Aan de periferie van het zonnestelsel beweegt zich dus een 
planeet van typisch terrestrische aard, Pluto. Dit pas sinds 1930 
bekende lid van het planetengilde heeft tot velerlei speculaties 
aanleiding gegeven. De gemiddelde dichtheid van Pluto is niet be
kend, maar uit de afmeting van Pluto's bol, die met grote moeite 
door Kuiper is vastgesteld, en de hypothese dat de dichtheid wel 
niet boven die van Neptunus zal uitkomen, dus ongeveer 2 zal be
dragen, volgt een massa voor deze kleine planeet die nog niet 
eens de massa van Mercurius haalt. Zelfs _overtreft deze massa 
niet de massa van Triton, de grote satelliet van Neptunus. Dus is 
Pluto in elk geval een planeet van nauwelijks terrestrisch kaliber 
erl misschien zelfs een planeet van een kaliber, dat hem op de 
grens van satellitaire gesteldheid brengt, 

Nu bestaan er in het planetenstelsel ook nog honderden plane
toïden, kleine planeetjes die voornamelijk in een zwerm tussen 
Mars en Jupiter om de zon cirkelen. Het is nog steeds niet opge
helderd of deze planetoïdenkrans het produkt van de explosie van 
een grotere planeet is, of dat ze in een stadium voorafgaande aan 
verdichting tot een enkelvoudige planeet is blijven steken. Ook 
voor dit tweede standpunt valt veel te zeggen. Is niet de ring van 
Saturnus, die ook als een zwerm van slechts kleine korreltjes
waarschijnlijk ijskorreltjes - te beschouwen is, een verwant 
voorbeeld van stagnatie der ontwikkeling van een nevelring tot 
enkelvoudige sa telliet? 

In het geval van de ring van Saturnus kennen we de reden, 
waarom de evolutie in dit stadium is blijven steken, zeer goed, 
De getijdekracht van een groot hemellichaam bedreigt namelijk 
het bestaan van een klein hemellichaam in zijn nabijheid. De. 
kracht, die eb en vloed op het kleine hemellichaam verwekt, kan 
onder bepaalde omstandigheden de zwaartekracht, waarmee het 
kleine hemellichaam zijn materie tezamen houdt, overtreffen. Een 
satelliet wordt op korte afstand van een planeet uit elkaar geplukt, 
of andersom, er kan zich op korte afstand van een planeet geen 
satelliet uit een gas- of stofwolk verdichten. De ring van Saturnus 
beweegt zich binnen de gevaarlijke zone, die voor het eerst door 
E. Roche nauwkeurig werd bepaald, 

Op gelijke gronden bestaat er voor de wijd verstrooide plane
toïden geen aanleiding tot verdichting in één planeet, behalve wan
neer twee planetoïden botsen. In dat geval zullen ze zich eventu
eel verenigen, maar bij een flinke botsing kan de gehele materie 
van de twee botsende lichamen ook wel weer ver uiteen verstrooid 
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raken. Dat schijnt onder de planetoïden ook nog in recent verle
den te zijn voorgekomen. Hirayama heeft groepen planetoïden 
kunnen onderscheiden, die zulk een botsingsresultaat vertegen
woordigen. 

Ook moeten we niet vergeten, dat de reuzenplaneet Jupiter in 
de buurt was, Deze heeft zonder twijfel in de loop der duizenden 
miljoenen jaren geschiedenis van het zonnestelsel de kleinste 
korrels uit de planetoïdenkrans dermate gestoord, dat ze zich in 
sterk elliptische banen tot ver van de zon gingen verwijderen, E r  
i s  alle reden o m  met J, H ,  Oort aan te nemen, dat in deze ver
strooiing de bron van een grote menigte. kometen ligt. 

Het is dus zeer wel mogelijk, dat de oorspronkelijke totale 
planetoidf:,mkrans een massa bezat, die logischer past in de zo 
juist geschetste reeks der planetenmassa's. Toch wil ik met 0, J, 
Schmidt wijzen op de merkwaardige herhaling, die schuilt in de 
reeks terrestrische planeten Mercurius, Venus, Aarde, Mars en 
Planetoïden, gevolgd door de reeks grote planeten Jupiter, Satur
nus, Uranus, Neptunus en Pluto. De twee reeksen der baanstralen 
laten zich namelijk, zoals Tabel 2 en Tabel 3 bewijzen, opvallend 
nauwkeurig weergeven door de formule 

v;:H� 1 - �' == constant, 

Tabel 2 

Afstand Pluto Neptunus Uranus Saturnus Jupiter 

r inA.E. 39,5 30,1 19,2 9,54 5,20 

1/r waargenomen 6,29 5,48 4,38 3,09 2,28 

Vr theoretisch 6,28 5,28 4,28 3,28 2,28 

Tabel 3 

Afstand Planetoïden ·Mars Aarde Venus Mercurius 

r in A.E. 1,52 1,00 0,72 0,29 

Vr waargenomen 1,23 1,00 0,85 0,62 

Vr theoretisch 1,42 1,22 1,02 0,82 0,62 

Ik wil hierover verder niet in details treden, maar er slechts 
op wijzen hoe in deze successie Pluto als het ware buiten de gro
te planeten de plaats inneemt, die de Planetoïden buiten de terres
trische planeten innemen, Zou niet Pluto slechts het eerst ont
dekte lid zijn van een groep kleine planeetjes die aan de omtrek 
van het zonnestelsel rondloopt en dezelfde onregelmatigheden 
vertoont als de planetoïden voorbij Mars? Ik ben op het ogenblik 
geneigd aan deze hypothese de voorkeur te hechten boven een an-
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dere, die ik nog bespreken wilde, hoewel die ook veel waarschijn� 
lijks heeft, 

Pluto beweegt zich namelijk in een zo sterk elliptische baan, 
dat hij zich bij elke omloop tot binnen de baan van Nepttmus be� 
geeft. Dan moet het ook wel voorgevallen zijn, dat Pluto Nepttmus 
tot op zeer korte afstand benaderde; maar dan is het ook denk
baar, dat Neptunus Pluto in zijn langgerekte baan gèsmeten heeft 
en dat Pluto als tweelingbroeder van Triton geboren·werd, maar 
dat later Triton in de nevelschijf van Neptunus gevangen werd en 
Pluto met een fikse zwaai uit de oude koers de vrijheid kreeg en 
zich sindsdien als een zelfstandige planeet gedraagt. Men behoeft 
trouwens maar fig. 2b te bekijken om te begrijpen hoe onwaar
schijnlijk rechtstreekse verdichting van een stofring tot een en
kelvoudige planeet in deze buitenste regionen van de oernevel 
moet zijn geweest. 

Hoe dit zij, de massaverhoudingen in het planetenstelsel laten 
niet toe te denken, dat er buiten Pluto nog planeten van enige be
telmnis zouden bestaan. We zijn daarmee in het gebied rondom 
het zonnestelsel geraakt, waar we nog steeds een uitgestrekte 
maar ijle wolk van kometen aantreffen. Volgens J. H, Oort schijnt 
zo te1kens eens een komeet uit deze wolk tot dicht bij de zon te 
komen en zichtbaar te worden om dan weer, als hij niet toevallig 
door de aantrekking van één der grote planeten in een baan met 
relatief korte omlooptijd wordt gebracht, naar de verre zwerm 
terug te keren. 

Laat ons nu in gedachte van de verste contreien tot heel dicht 
bij huis terugkeren. We komen dan tenslotte over de kleine Mars, 
met zijn twee satellietjes Phobos en Deimos, naar de aardbol, 
die slechts één satelliet bezit, onze maan. Venus en Mercurius 
bezitten geen satellieten, maar deze planeten hebben zich blijk
baar zo d icht bij de zon bevonden, dat de getijkracht van dit laat
ste hemellichaam hun evolutieproces te sterk stoorde. Mercurius 
keert zelfs stellig steeds eenzelfde halfrond naar de zon toe, zo
als de maan de aarde steeds eenzelfde halfrond t0ekeert. Venus 
wentelt wel om haar as maar naar het schijnt heel langzaam. Als 
Venus ooit een nevelschijf gedragen heeft, dan is deze waarschijn
lijk sinds lang geheel met de planeet verenigd. 

Zo blijven dan te beschouwen over de satellietenstelsels van 
Mars en de Aarde, de minimumgevallen van één en twee manen. 

Wanneer men nagaat, hoe het staat met de verhouding van de 
massa van een planeet en de afstand waarop zijn buitenste maan 
rondcirkelt, of wel welke potentiaal van de zwaartekracht op deze 
afstand heerst, dan blijken alle stelsels min of meer conforme 
afbeeldingen van elkaar te zijn. Dat is ook theoretisch goed ver
ldaarbaar. Welnu, een merkwaardigheid in dit verband is, dat 
Mars met zijn satellietenstelsel-dat Pbobos en Deimos omvat
in feite de kroon spant. Het is alle deslmndigen altijd een raadsel 
geweest hoe Mars, die slechts een massa gelijk aan een tienQ.e 
van de aardmassa bezit, het ldaargespeeld hooft zelfs twee satel
lieten te verkrijgen. Soms is verondersteld, dat Mars twee leden 
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uit de zwerm planetoïden gevangen heeft, maar dit vangproces is 
een buitengewoon onwaarschijnlijke gebeurtenis, een gebeurtenis 
die bovendien welhaast zeker tot sterk elliptische maanbanen zou 
geleid hebben. Echter vormt Mars met zijn twee manen juist een 
volkomen streng gereglementeerd stelsel. Pbobos en Deimos be
wegen zich keurig in cirkels in het equatorvlak van de planeet. Er 
bestaat geen enkel1,3 reden tot wantrouwen en ik stel Mars graag 
aan alle planeten ten voorbeeld. Mars heeft letterlijk met het 
grootste nuttig effect geopereerd. 

De theorie der transformatie van een nevelschijf tot een stel
sel satellieten leert ons namelijk ietc verrassends. Er kan uit 
zo'n nevelschijf praktisch nooit slechts één satelliet groeien. Het 
minste aantal satellieten dat zich uit de schijf verdicht is twee, 
en als dat gebeurt dan gebeurt het op aanzienlijk verschillende 
afstanden van het centrum. Phobos loopt dan ook op een afstand 
van 2, 7 planeetstralen om Mars rond en Deimos op een afstand 
van 6,9 planeetstralen. De tweede satelliet bevindt zich dus op 
een 2,5 maal grotere afstand van het centrum dan de _eerste satel
liet. 

In het stelsel Aarde- Maan maken we tenslotte kennis met een 
geval, dat eigenlijk niet zou mogen voorkomen. Nu is het wel ze
ker, dat de maan langzaam van de aarde weggelopen is. De getij
krachten die de beide lichamen op elkaar uitoefenen hebben, zoals 
G. H. Darwin het eerst bewees, dit effect gehad. De maan moet op 
een zeer veel kortere afstand, dan waarop zij hedentendage van 
de aarde verwijderd is, ontstaan zijn. Op bepaalde gronden durf 
ik voor deze afstand ongeveer 6 aardstralen aan te nemen, Maar 
er is meer. Dat de maan altijd de enige satelliet der aarde ge
weest zou zijn staat niet vast. Vermoedelijk heeft de maan een 
zware concurrente gehad, die aanvankelijk zo dicht langs het 
aardoppervlak rondtoerde, dat ze zich niet tot een enkelvoudige 
satelliet verdichten kon en eerst als ring' bestond, maar zich la
ter geheel met de planeet verenigde. 

Daartegenover heeft waarschijnlijk op ongeveer 30 aardstralen 
afstand van de aarde aanvankelijk een meteorietenzwerm bestaan. 
De maan, die van betrekkelijk dicht bij de aarde aflmmstig is, en 
door deze laatste, tot op 60 aardstralen afstand werd uitgevierd, 
doorkruiste op haar weg naar buiten de meteorietenzwerm èn het 
is deze die in belangrijke mate .medeschuldig zou kunnen zijn ge
weest aan de pokdalige gesteldheid van het maanoppervlak. 

We zullen binnenkort eens moeten gaan kijken of het inderdaad 
zo is toegegaan. 
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PIEZO-ELEKTRISCHE KRISTALLEN 

door 

Ir. J.C. B. Missel 
N. V. PhiJips' Gloeilampenfabr ieken - Eindhoven 

1.. Inleiding 

Piëzoëlektrische kristallen worden tegenwoordig op grote 
schaal toegepast. Zonder deze toepassing is bijvoorbeeld moder
ne telecommunicatie welhaast niet denkbaar. De vervaardiging 
van kristalelementen, daarvoor te gebruiken, is er een waarbij 
zeer hoge precisie bereikt moet worden. Een dergelijke precisie 
vraagt, dat praktisch alle takken van de toegepaste natuurkunde 
te hulp geroepen moeten worden om zulk een fabricage te beheer
sen. Men zegt wel, dat de techniek reeds geruime tijd aan het 
verarmen is en denkt daarbij aan het hoe langer hoe meer wegval
len van bijzonder goed geschoolde ambachtslieden, die de preci
sie als het ware in hun vingertoppen hadden. Zonder ons van dit 
sentiment geheel te distantiëren, willen wij er toch op wijzen, 
dat er moderne technieken zijn, die zulk een hoge precisie vra
gen, dat het meest geëvolueerde 11Fingerspitzengefühl" zelfs te 
kort zou schieten. Hoewel goed geschoolde arbeidskrachten nog 
steeds wel nodig zijn, dient men bij het gevecht met de materie, 
dat bij elke realisatie plaats vindt, in deze gevallen zeker de 
eigenschappen van deze materie zelve mede laten werken. 

2. Het piëzoëlektrisch effect 

Kristallen kan men zich opgebouwd denken uit deeltjes, die op 
regelmatige onderlinge afstanden gerangschikt zijn. Zonder te 
gaan tot de allerkleinste bouwstenen uit de natuurkunde, kan men 
zich een kristal gevormd denken uit drie-dimensionale roosters 
van de samenstellende atomen. Bij de zg. heteropolaire binding 
is de samenhang van de deeltjes, die deze roosters vormen, er 
een van coulombkrachten die de positief geladen metaaldeeltjes, 
de metaalionen, op de negatief geladen deeltjes der niet-metalen, 
de ionen der metalloiden, uitoefenen en omgekeerd. Het samen
stel van positieve en negatieve ionen is in het algemeen elektrisch 
neutraal: dat wil zeggen, dat de zwaartepunten van de positieve en 
negative ladingen samenvallen. 

Brengt men zulk een stof in een elektrisch veld, dan treedt er 
een polarisatie op, gepaard gaande met een vormverandering. Dit 
verschijnsel heet elektrostrictie. De vormverandering is kwadra-

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
"Diligent ia" te' s-Gravenhage op 20 november 1959. 



76 

tisch afhankelijk van het aangelegele velcL Bij sommige stoffen 
echter, en wel bij ongeveer 10% van de bekende kristalsoorten, 
treedt er een vormverandering op, die lineair van de aangelegele 
veldsterkte afhangt. Bij deze stoffen komt ook het omgekeerde 
effect voor. Vervormt men de stof clan ontstaat er een polarisa
tie, een uiteengaan van de zwaartepunten der positieve en negatie
ve ladingen, welke recht evenreelig met de aangebrachte vervor
ming is. 
Het is dit effect, dat de naam van piëzoëlektrisch effect heeft ver
kregen. (Het Griekse werkwoord voor drukken is piëzein). 

Wij willen nu eerst het mechanisme van dit fenomeen toelich
ten. De eenvoudigste tekening van eet). kristalrooster is die van de 
zg. elementaire cel van de betreffende kristalsoort. Daarmede 
geeft men een beeld van de eenvoudigste configuratie van deeltjes 
van een. der samenstellende elementen, zoals die zich naar ver
schillende richtingen herhaalt. Men geeft voorts de plaatsing van 
de deeltjes der andere in de stof voorkomende elementen, ten op
zichte van de eerstgenoemde deeltjes, slec!lts voor zover ze bin
nen deze configuratie vailen. Voor het geval, weergegeven in fi
guur 1, van de elementaire cel van cesiumchloride ziet men op de 
acht hoekpunten van. de kubus een cesium-ion aangegeven en op 
het snijpunt der diagonalen één chloor-ion. Er zijn in de stof ech
ter evenveel chloor-ionen als cesiumionen. De chloorionen bevin
den zich ook op hoekpunten van gelijksoortige kubussen. Binnen 
de kubus van cesium-ionen valt er slechts één. 
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Figuur 1. CsCl, 

Wij zullen nu drie stoffen nader beschouwen, waarvan de ele
mentaire cellen kubussen zijn, welke evenveel metaalionen en met 
dezelfde plaatsing in de cel bevatten. Het zijn de stoffen natrium
chloride (NaCl), calciumchloride (CaC12) en cuprochloride (Cu
Cl). Aan deze elementaire cellen, gegeven in de figuren 2, 3 en 
4, zal te zien zijn of er piëzoëlektrisch effect waar te nemen valt 
of niet. Het criterium is dat de cel geen of wel een zg. symme
triecentrum bezit. Onder het aanwezig zijn van een symmetrie
centrum verstaat men, dat men uitgaande van één punt (hier het 
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Figuur 2. NaCl. 

snijJ?unt van de lichaamsdiagonalen van de kubus) in tegenoverge
stelde richtingen over dezelfde afstand twee ionen van dezelfde 
soort ontmoet. Bij de cellen van figuur 3 en 3 is zulks het geval; 

Figuur 3. CaCl2• 

bij die van figuur 4 echter niet. Deze laatste stof is de enige der 
genoemde, die piëzoëlektrisch is. Bij een deformatie volgens 
P - P gaan bij deze stof ·de vier witte ionen ten opzichte van de 
zwarte ionen omlaag en treedt er polarisatie op, In het geval vol
gens figuur 3 gaan er vier witte ionen naar beneden, terwijl de 
vier andere witte evenveel naar boven gaan; het zwaartepunt van 
de witte ionen blijft dus op zijn plaats en macroscopisch gezien is 
er dus geen polarisatie. 

3, Toepassingen van het piëzoëlektrisch effect 

Zoals reeds gezegd werd kan bij piëzoëlektrische stoffen een 
elektrisch verschijnsel (polarisatie) het gevolg zijn van een defor-
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Figuur 4. CuCl. 

rnatie en kan het aanleggen van een. elektrisch veld vormverande
ring geven. Een voorbeeld van transformatie van een mechanisch 
gebeuren naar een elektrisch gebeuren is d� kristal.:.pickup, zoals 
gebruikt bij grammofoons. De naald, die verbonden is met het 
kristalelement, volgt de amplitudo van de groef en daarmee dus 
het ritme, waarin deze amplitudo verandert, en defórmeert aldus 
dit kristal. Dit reagéèrt door spanningen af te geven, welke even
redig aan de opeenvolgende amplitudines zijn. Bestond deze even
redigheid of lineariteit niet, dan zou de muziek onjuist weergege
ven worden. Het systeem kristalplaatje met daaraan verbonden 
naald mag geen voorkeursfrequenties kennen of eigen resonanties 
bezitten binnen het weer te geven frequentiegebüidl). Men kiest vaor 
deze toepassing meestal een kalium:..natrium-:tartraat, Roehelle
of Seignettezout geheten, Het :i.s sterk piëzoËilektrisch doch :binnen 
het temperatuurgebied van -30° tot 50° C. 

Een voorbeeld van het omzetten van een elektrisch in een me
chanisch gebeuren is het gebruik van kristallen als generatoren 
voor akoestische golven bijv. voor echopeilingen of voor zg. l,Il
trasonoor reinigen van onderdelen. H�t kristal wordt daartoe in 
een sterk wisselend elektrisch veld gebracht e.n deelt de bewegin
gen, die daar het gevolg van zijn, mee aan een vloeistof. Voor
werpen, in de sterk bewegende vloeistof gebracht, worden zeer 
intensief gereinigd. Zulke akoestische. golven worden ook gebruikt 
voor het richten van vezels, het doden van bacteriën of het emul
geren van vetten (Melk is een voor]Jeeld van een vet:-emulsie in 
water) Voor de sterkste akoestische velden gebruikt men kristal
len, gemaakt van kwarts, een kristal vorm van siliciumdioxyde. 

Over een gebruik van dit laatste materiaal zouden wij gaarne 
uitvoeriger willen berichten. Kristallijn kwarts is niet sterk pi�
zoëlektrisch. Het heeft echter in combinatie met .. het piëzoëlek
trisch effect uitzonderlijk goede eigenschappen, die het uitverko
ren doen zijn en wel voor lopig zonder ernstige rivalen, voor fre
quentiestabilisatie. 
1) lildien een kristalpickup voor het afspelen van grammofoonplaten sterke èlgen 
resonanties .. vertoont betekent dit, dat de bewegingsvrijheid van de naald voor die 
frequenties verschilt van die bij andere frequenties. Het gevolg kan zijn, dat de slij-
ta'ge van de groef in de plaat daardoor toeneemt. . 
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4" _Frequentiestabilisatie met behulp van kwartslnistallen 
Bij de telecommunicatie worden spraak, muziek of welke ande

re informatie overgebracht op de rug van hoogfrequente trillingen 
door de amplitudo van zulk een hoogfrequente trilling, de draag
golf genoemd, in het ritme van de over te brengen trilling te va
riëren, Men varieert daarbij de. amplitudo, de fase of de frequ'?n
tie" Heeft men veel informaties tegelijkertijd over te brengen, dan 
zullen er veel draaggolven nodig zijn" Om de overdracht echter 
zuiver te houden mogen de draaggolffrequenties nooit dichter bij
eenliggen dan overeenkomt met de frequenties, die ze dragen 
moeten" Men kan dit alleen doen wanneer de draaggolven zeer 
constante frequenties bezitten" In de praktijk eist men constant
heden van één op honderdduizend tot één op honderdmiljoen. 

Zulke draaggolven worden opgewekt in zenders door oscillato
ren" Ook om elektrische trillingen in een keten te onderhouden 
moet blijvend energie toegevoerd worden. Dit onderhouden ge
schiedt alleen dan goed, wanneer de toevoer van energie op het 
juiste moment plaats heeft" Dit juiste moment kan gemeten wor
den met de zg" fase van de trilling" De beste regelaar voor dit 
moment is een element, waarvan het faseverschil tussen spanning 
op het element en stroom erdoor zeer snel met de frequentie van 
stroom en spanning varieert" (Alleen bij een zuivere weerstand 
zijn stroom en spanning altijd in fase)2). Deze eigenschap is ken
merkend voor elementen die zeer kleine e1g�n verliezen bezitten" 
Zulk een element is een kwartskristal, indien bij de vervaardi
ging daarvan aan zekere voorwaarden voldaan wordt" Men maakt 
daarbij gebruik van een plaatje kwarts van zodanige afmetingen, 
dat een mechanische eigenresonantie van het plaatje samenvalt 
met de te stabili·seren hoogfrequente trilling" 

Wij zullen nu eerst nagaan welke eisen aan zulk een plaatje ge
steld worden en vervolgens iets vertellen over de manier waarop 
de fabricage gerealiseerd kan worden" 

De eisen, die men stelt zijn, dat de eigenfrequentie een be
paalde waarde heeft, constant als functie van de tijd is, ook in
dien de uitwendige omstandigheden (zç>als de omgevingstempera
tuur) variëren" 

Een plaatje kwarts (zie fig. 5) kan, in een elektrisch wisselveld 
gebracht, op verschillende maniearen gaan trillen. Zoals in de fig" 
6 is aangegeven, zijn er in hoofdzaak drie trilwijzen mogelijk" 

figuur 5" Freq" x 1 = C. 

2) Wa!ll1eer men een schommel tot slmgeren wil brengen dient me? ener.gie. toe �e 
voeren Die energietoevoer zal alleen tot het gewenste resultaat le1den, md1en d1e 
gegevin wordt op bet juiste momene Wie dit bewerkstelligt is tegelijkertijd energie
bron en faseregelaar" 
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Figuur 6a. Buigtrilling. 

figuur 6b. Lengtetrilling 

· Figuur 6c. Dikte-sch11iftrilling. 

Een buigtrilling, een lengtetrilling en een zg. dikteschuiftrilling 
zijn de benamingen voor de drie hoofdmogelijkheden. Voor een 
bepaald plaatje liggen de grond- of fundamentele frequenties, ge
rangschikt van laag naar hoog, in de gegeven volgorde. Voor al 
deze trilwijzen geldt eenzelfde betrekking: 

(1) 

Hierin betekent F de frequentie van het trillende plaatje, Li die 
afmeting, welke voor de bepaalde trilwijze maatgevend is voor de 
frequentie en C een constante, die afhangt van het materiaal en de 
manier waarop het plaatje ten opzichte van de karakteristieke 
kristalrichtingen georiënteerd is. De meest voorkomende trilwij
ze is die van een dikteschuiftrilling. 

Wil het plaatje trillen met een frequentie van acht miljoen pe
rioden per seconde of van 8 Megahertz (overeenkomende met een 
golflengte van een radiogolf van 3 7,5 meter), dan moet de dikte, 
Li> 0,2 mm bedragen. Verlangt men nu dat de frequentie op één 
honderdduizendste nauwkeurig vastligt, dan betekent zulks, dat 
die dikte een onnauwkeurigheid van minder dan twee miljoenste 
millimeter mag hebben. Uit de hierboven gegeven betrekking kan 
namelijk afgeleid worden, dat de relatieve precisie van F gelijk 
is aan die van L, of anders geschreven: 
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dL/L ""- dF/F, (2) 

onnauwkeurigheid dL ten opzichte van de lengte L is in waarde ge
lijk aan de relatieve onnauwkeurigheid dF ten opzichte van F. 
(het min teken in het rechterlid van vergelijking (2) geeft aan, dat 
bij een verlenging van L, een verlaging van F hoort, ook overeen
komstig vergelijking (1). 

Een zo nauwkeurig afgerelen heeft alleen zin, wanneer de 
eigenresonantiefrequentie van het plaatje weinig van bijv. tempe
ratuurschommelingen afhankelijk is, Dat kan men bij kwarts in 
hoge mate realiseren door de bovengenoemde oriëntatie ten op
zichte van karakteristieke kristalrichtingen zeer nauwkeurig aan. 
te houden. De onnauwkeurigheid voor deze hoekoriëntatie bedraagt 
gewoonlijk 

da = 0,001 radiaal of ongeveer 3 boogminuut (3) 

Dit alles heeft alleen zin, indien er geen zg. nevenresonanties op 
kunnen treden. Zou dat wel het geval zijn, dan zou dat betekenen, 
dat èr grotere verliezen zijn en er was hiervoor gesteld, dat het 
vermogen om te stabiliseren grpter is naarmate de eigen verlie
zen kleiner zijn. Mede met het oog hierop moet het uitgangsmate
riaal van zeer hogè zuiverheid zijn. De voornaamste vindplaatsen 
voor natuurlijk ,kwarts komen voor in Brazilie en op Madagasaar. 
Zelfs daar moeten enige duizenden kilo's ruw materiaal· gedolven 
worden voor er één kilogram van voor dit doel voldoende kwaliteit 
bij is. Dat komt voor een gedeelte, doordat er twee modificaties 
van kwarts zijn, die elkaars spiegelbeeld zijn qua structuur, het 
zg. links- en rechtsdraaiende kwarts. Beide modificaties zijn 
bruikbaar doch niet tegelijkertijd in één plaatje daar de kans zou 
bestaan, dat er grosso modo geen piëzóëlektrisch êffect lijkt te 
zijn doordat de polariteiten van de twee modificaties tegengesteld 
zijn. 

Wij willen nu het fabricage-procédé volgen om aan te geven op 
welke manier zulke precisie te realiseren valt. 

5. Het fabricage-procédé 

Kwarts is een zeer hard materiaal. De ruwe plaatjes worden 
uit de gevonden en geselecteerde kristallen gezaagd met gereed
schappen, waarin diamant gevat is. Wanneer men zou trachten 
met zulk gereedschap ineens plaatjes van de gevraàgde afmetingen 
te maken, zou de kans groot zijn, dat de frequenties met de tijd 
zouden verlopen; dit als gevolg van minuscule scheurtjes in het 
plaatje achtergelaten, die groter kunnen worden. Na dit zagen 
slijpt men eerst met slijpmiddelen, die een kleinere dieptewer
king hebben om tenslotte de definitieve dikte te bereiken met een 
chemisch etsprocédé, dat de gehele gestoorde buitenlaag weg
neemt. Tijdens al deze bewerkingen mag de oriëntatie van het 
plaatje niet verlopen. Men controleert dit met behulp van röntgen-
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spectrometers, die, zoals de naam aanduidt, de reflectie van 
röntgenstralen aan het kristalrooster met zeer nauwkeurige gonio
meters meten, 

Omdat de slijpmethode een goed voorbeeld is van wat wij in de 
inleiding zeiden, willen we daar iets dieper op ingaan. 

Dat slijpen gebeurt met zg. planetary-lapmachines. In figuur 7 

is een slijpplaat met groeven zichtbaar; daaromheen ligt een ring, 
die aan de binnenomtrek van tanden voorzien is, Op de plaat lig
gen zg. rotoren, die van daarin passende tanden voorzien zijn en 
die, wanneer de buitenring aan het draaien gebracht wordt, zich 
afwikkelen rond een schijf. In de figuur is nog juis't te zien, dat 
deze schijf aan de buitenomtrek opk tanden heeft, In de rotoren 
zijn gaten, waarin de te slijpen kwartsplaatjes gelegd worden. Bo
venop wat in de figuur te zien is, wordt nu een tweede slijpschijf 
gelegd. Beide schijven zijn tegen draaiing geborgd. Door de bui
tenring nu aan te drijven worden alle kristallen tussen de twee 
schijven voortgetrokken en bij aanwezigheid van een slijppasta 
dunner geslepen. De aantallen tanden kiest men nu zo, dat eerst 
na zeer lang draaien dezelfde situatie van rotoren t.o.v. slijp
schijven kan ontstaan. Als dat inderdaad lang duurt heeft men een 
geval van 11usure égale". Immers. de krlstallen gaan geen vaste 
banen volgen tussen de slijpschijven doch alle punten van alle 
kristallen hebben gelijke kans om een willekeurig punt van de 
schijven te passeren. Als er zo geen voorkeur is wil dat zeggen, 
dat de schijyen vlak blijven en dat de kristallen .zeer gelijkmatig 
geslepen worden. De oppervlakken blijven evenwijdig en de onder 
voorwaarde (3) genoemde oriëntatie blijft gehandhaafd. 

Deze slijpmethode biedt echter nog een andere interessante 
mogelijkheid. Uit wat bij voorwaarde (1) en (2) gezegd werd, is 
gebleken, dat de dikte van de plaatjes met een nauwelîjks direct 
meetbar.e nauwkeurigheid op een bepaalde waarde gebracht moet 
worden. Deze dikte interesseert ons echter niet zo zeer. 

Waar het ons veeleer om te doen is, is de eigenresonantiefre
quentie. Tijdens het slijpen nu stoten de slijpkorrels voortdurend 
tegen de plaatjes. Deze zullen, al is de situatie daarvoor niet ide
aal te noemen, door de grote druk der slijpschijven en de aanwe
zigheiq van de slijppasta, in trilling gebracht worden, Daar het 
materiaal piëzoëlektrisch is, moet er een elektrisch verschijnsel 
optreden. De plaatjes zullen hun grootste trillingsamplitudo ver
tonen bij frequenties in de buurt van hun resonantiefrequentie. In
dien men de slijpplaten elektrisch geisoleerd ten opzichte van el
kaar opgesteld heeft, zal men die· elektrische spanningspiekjes 
kunnen meten. De frequentiemeting daarvan is veel eenvoudiger 
dan een zo nauwkeurige diktemeting. Op deze wijze heeft men dus 
de natuur zelve te hulp geroepen en kan men zelfs tijdens het slij
pen het verloop van de frequenties van de plaatjes volgen. Zoals 
reeds gemeld, herhaalt men het slijpen met opeenvolgend, telkens 
fijner, slijppoeder en etst dan de verstoorde laag van ongeveer 
één duizendste millimeter weg. Voordat nu door opdampen van 
metalen in vacuo de elektroden aangebracht worden, die nodig 
zijn om de kristalplaatjes te brengen in een elektrisch veld, dat 
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gekoppeld is aan: de te stabiliseren oscillator, moeten de kwarts
plaatjes pijnlijk nauwkeurig gereinigd worden. Dat zal men inzien 
indien men bedenkt, dat het op frequentie brengen betekent, dat 
men massa's van laagjes ter dikte van miljoenste millimeters of 
minder weg· moet nemen. Alle massa, van ander materiaal dan 
het kwarts, zal mede de uiteindelijke frequentie bepalen, Van de 
goed te regelen dikte der opgedampte elektroden maakt men dank
baar gebruik. Dat mag echter alleen, indien de hechting van deze 
elektroden zo goed is, dat er geen vreemde insluitseis voorko
men, die of tot verliezen door demping of tot verschuivingen van 
massa in de loop van de tijd aanleiding zouden kunnen geven. Men 
moet de kristallen dus zeer goed schoonmaken. De best bekende 
methode daarvoor maakt gebruik van ultrasonore golven in vloei
stoffen, teweeggebracht door piëzoëlektrische materialen zoals 
in paragraaf· 3 gemeld. De toegelaten verontreinigingen moeten 
in het algemeen beneden één honderdmiljoenste gram liggen. 

Men kan zo kristallen maken, die mits opgesloten in geëvacu
eerde glazen omhullingen, een frequentiestabiliteit met een tole
rantie van minder dan één biljoenste kunnen bewerkstelligen. Dat 
is een factor honderd beter dan uit kortstondige waarnemingen in 
de astronomie afgeleid kan worden, omdat daar de onregelmatig
heden in de rotatiesnelheid van de aarde het nauwkeuriger vast
stellen van tijdintervallen in de weg staat. Om een indruk van de
ze nauwkeurigheden te krijgen bedenke men, dat die precisie van 
één biljoenste overeenkomt met één vijfhonderdste seconde op een 
mensenleeftijd van 70 jaar. 

Het is een wonder, dat een stuk materiaal van zo kleine afme
tingen, zich met zulk een hoge precisie laat dimensioneren. Men 
kent op het ogenblik slechts één soort systemen, die met nog gro
ter nauwkeurigheid als tijdstandaard te gebruiken zijn. Dat zijn de 
atoomklokken. De frequentie, waarmee een stikstofatoom in am
moniak t.o. v. de waterstofatomen in hun coulombveld trilt, of 
precessiefrequenties in het cesiumatoom, zijn zeer constant. 

Industrieel gezien is het gebruik van kristallen voor frequen
tiestabilisatie nog zeer jong. Nadat Cady in de jaren tussen 1920 

en 1930 aangegeven had hoe deze stabilisatie tot stand gebracht 
kon worden, is in de tweede wereldoorlog een zeer stormachtige 
ontwikkeling gevolgd, waarbij miljoenen kristallen per jaar ge
maakt werden. Dit was praktisch geheel voor militaire appara
tuur. Sindsdien is de toepassing buiten de militaire sector steeds 
aan het toenemen. Tal van overheidsinstanties, zoals de brand
weer en de politie, zijn nu met mobilofoons en portofoons uitge
rust, terwijl vele taxiondernemingen verplaatsbare zend- en ont
vanginstallaties in gebruik hebben. waarvoor de draaggolffre
quentie gestabiliseerd dient te worden. Ook in ons land werd o.a. 
door de laboratoria van de P. T. T. onder leiding van ir. J. J. Vor
mer baanbrekend werk op het gebied van dit soort kwartskristal
len verricht. 



 Fig. 7.   Planetary‐lapmachine.
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HET SEINWEZEN BIJ DE NEDERLANDSE SPOORWEGEN 

door 

Ir. W. Jansen 

Tot het Seinwezen in algemene zin worden bij de N. S. niet al
leen de seininrichtingen gerekend, doch ook de telecommunicatie
installaties. In het hierna volgende zullen we ons beperken tot het 
seinwezen in engere zin, d.w.z. de installaties voor beveiliging 
en regeling van de treinenloop. Aan deze speciale, aan de spoor
wegen inherente, techniek danken de spoorwegen hun reputatie 
van veiligheid en stiptheid. Speciaal de laatste jaren (na de jongste 
wereldo0rlog) bewijst het seinwezen de spoorwegen ook nog ande
re diensten, die men economisch gezien (met enige melodramati
sche overdrijving) wellicht levensreddend zou mogen noemen. Ik 
doel hier op de mogelijkheden tot een efficiëntere bedrijfsvoering 
en tot vergroting van de vervoerscapaciteit van bestaande empla
cementen en baanvakken. Hierbij spelen ook moderne toverwoor
den als automatie en elektronica een steeds grotere rol. 

Wat i s  en d o e t  dan eigenlijk dat seinwezen? Om dit te ver
Idaren moge ik met een korte historische terugblik beginnen. 

De kracht, maar tevens de zwakheid, van de spoorwegen is 
altijd geweest de eigen ijzeren weg. Een KRACHT door zijn vaste 
en orîverstoorbaar afgedwongen baan, die trein-vorming toelaat 
en daardoor de mogelijkheid opent tot zwaar en snel transport 
met een gering energieverbruik. E en ZWAKHEID echter door de 
noodzaak bij splitsingspunten wissels toe te passen, die bij be
langrijke lmooppunten tot kostbare wisselcomplexen uitgroeien, 
En ook een zwald1eid door de betrekkelijk geringe wrijvingscoef
ficiënt tussen wiel en rail (slipgrens), die bij grotere snelheden 
steeds langere remwegen nodig maakt. 

Ter ondervanging van deze zwakheden bleek het al spoedig no
dig de wissels in de te doorlopen rijweg in de juiste stand vast te 
leggen, en het resultaat daarvan d. m. v. SEINEN tijdig aan de ma
chinist kenbaar te maken (WISSELSTRAAT-principe). Daar de 
remweg bij toenemende snelheid spoedig groter wordt dan de be
schikbare zichtMstand, moet dit kenbaar maken reeds geschieden 
op remwegafstand vóór het 11gevaarpunt''. 

Dit laatste criterium (dus remweg groter dan zichtafstand) is 
ook beslissend voor de trein-opvolging, en leidde tot het BLOK
principe. Het baanvak wordt verdeeld in 11blokken" met aan de in
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 11 december 1959. 
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gang van elk blok een sein; in ieder blok mag zich gelijktijdig 
slechts één trein bevinden. 

Om het wisselstraat-principe te verwezenlijken kwam men tot 
centrale bediening en onderlinge koppeling van de belangrijkste 
wissels en seinen vanuit een bepaald punt, het seinhuis. Met me
chanische middelen (stangen of trekdraden) komt men dan bij 
wisselbediening niet veel verder dan 300 meter, en bij seinbedie
ning tot 1200 meter. Met elektrische bediening (via kabels) wordt 
het in beginsel mogelijk deze bedieningsafstand onbeperkt uit te 
breiden. Een ernstige hinderpaal daarbij is echter het1 bij grotere 
afstand, al spoedig ontbreken van visuele controle door de bedie
naar op de gang van zaken, wat tot ernstige ongelukken zou kunnen 
leiden. 

Eerst door de ruime toepassing van het geisoleerde spoor 
(waarop ik straks terugkom) werd het mogelijk hiervan ten volle 
te profiteren. 

Nu wil ik eerst wat vertellen over de bij N. S. gebruikte seinen 
en de door hen getoonde seinbeelden. Nadat in de vroegste spoor
wegtijden gebruik werd gemaakt van ophijsbare manden en draai
ende klappen, zoals men die thans nog voor de scheepvaart bij 
bruggen en sluizen aantreft (overigens dienden ze meer voor aan
kond.iging van de treinen aan de wachtposten en stations dan voor 
seingeving aan de machinist�) deden al spoedig de armseinen hun 
intrede. De ook tegenwoordig nog toegepaste versie daarvan be
staat in principe uit de combinatie van een HOOFDSEIN (kort voor 
het gevaarpunt) en een VOO RSEIN (op remwegafstand daaraan 
voorafgaande). (fig. 1) 

Toont het hoofdsein STOP (kolom A), dan toont het voorsein 
AFREMMEN. Toont daarentegen het hoofdsein VEILIG (kolom B), 
dan toont ook het voorsein VEILIG, De afstand tussen hoofdsein 
en voorsein bedraagt bij de N, S. 1000 meter op een baanvak met 
max. snelheid van 120 km/h resp. 700 meter bij max. snelheid 
van 100 km/h. Het voorsein wordt, ter betere verkenning bij mist 
en sneeuwjacht, op 150 meter nog voorafgegaan door een baken, 
bestaande uit twee schuingeplaatste zwart-wit geschilderde plan
ken. 

Bij deze armseinen ontstond reeds de behoefte naar meer 
11informatie"-mogelijkheden dan alléén 11rijden" of 11stoppen". In 
beperkte mate is dit bijv. verkregen door toepassing van de zg. 
bordes-seinpalen (zie kolommen C, D & E) met vertakkingsvoor
seinen, waardoor men zowel een richtingsindicatie als een snel
heidsindicatie (in twee trappen) aan hoofdsein en voorsein ·kan ge
ven. Voor het rangeren op de emplacementen gelden hierbij af
zonderlijke rangeer-seinen (zie kolom Fen G). 

Het verschillend dag- en nacht-beeld, de (vooral bij bordessen) 
minder goede zichtbaarheid op geëlektrificeerde baanvakken, 
maar vooral de slechte zichtbaarheid bij mist en het beperkte 
aantal seinbeelden van dè armseinen leidde tot de toepassing van 
(dag-)lichtseinen, waarbij zowel overdag als 's nachts de sein
beelden door gekleurde lichten worden gevormd (fig. 2), 
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Figuur 1. 

Kwam het bij armseinen soms reeds voor, dat een voorsein
arm onder een voorafgaand hoofdsein moest worden aangebracht 
(nl. bij hoofdsein-afstanden van 700 tot 1000 meter), bij licht
seinen is deze situatie regel. Daarbij is het mogelijk, gezien de 
betekenis der lichtseinbeelden, te volstaan met het tonen van het 
meest restrictieve beeld (dit kan dus zijn bf het geldende hoofd
seinbeeld Of het vereiste voorseinbeeld ter plaatse!) 

Waar het incidenteel, bijv. nabij grote stations, nodig bleek de 
lichtseinen op minder dan remwegafstand van elkaar te plaatsen 
(waardoor het restrictieve voorseinbeeld op te korte afstand v66r 
het restrictieve hoofdseinbeeld getoond zou worden), wordt in dat 
geval "dubbel-geel" getoond in het aan dit 11 voorsein" voorafgaan
de sein. Dit seinbeeld verplicht de machinist tot het reeds afrem
men tot halve max. treinsnelheid. Daar de remweg ongeveer 
evenredig is met het kwadraat van de treinsnelheid, bedraagt de 
potentiële remweg hierna nog slechts een kwart van cle oorspron
kelijke waarde; dientengevolge kan de machinist dan zonder moei
te gevolg geven aan de door het eerstvolgend sein bevolen restric
tie. 

Een belangrijk voordeel van deze lichtseinen is ook de moge
lijlilleid dat ze tevens als rangeerseinen gebruikt worden (veelal 
met geel flikkerlicht, beeld 2). De noodzaak van aparte rangeer-



88 

ITJ [IJ [IJ [IJ []] []] rn 
STOP R'JÖEN AFREMMEN TOT VOORB'JR'JDEN MET 

OP ZICHT 30km/h 701{m/h max. max. boonvak 
daarna 30km/h 70km/h snelh. 

stop 

�J �J ÇPJ cpJ 1 
� � '-V---" .'-----v--/ '--v----/ 

WORDT VOORAFGE GAAN DOOR: 

�----��::::::::=;-,ALLEEN ....-----------1 

8ROOD 
0GEEL 
CD GROEN 

B'J TE 
KORTE LICHTSEINEN VOOR 
REMWEG TREIN EN RANGEERBEW 
ACHTER 
[Ï]OF � 

Figuur 2. 

seinen vervalt dus, en daarmede tevens de kans op verkeerde in
terpretatie van het sein door de machinist. Ter markering van 
een onverhoopt gedoofd lichtsein, worden deze op de vrije baan 
voorafgegaan door één, twee, resp. drie witte reflectoren op een 
afstand van 70, 140 resp. 210 meter vóór het sein. Pogingen om 
de lichtseinbeelden internationaal te normaliseren hebben schip
breuk geleden; wèl is de betekenis van de kleuren gestandari
seerd: 

ROOD -STOP 
GEEL -.AFREMMEN 
GROEN - VEILIG 

terwijl bij de N. S. geldt: GEEL FLIKKERLICHT - RIJDEN OP 
ZICHT 

GROEN FLIKKERLICHT- VEILIG MET 
SNELHEIDSBEPERKING 

Thans wil ik overgaan tot de koppeling tussen wissels en seinen 
. resp. tussen de seinen onderling, het zg·. enclenchement. Hierbij 
treden twee categorieën van beveiligingen naar voren: 
1) Bij de ,,klassieké" mechanische en elektro-mechanische syste

men worden deze koppelingen in de bedieningstoestellen me-
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chanisch, aan de hand van een tevoren opgemaakte koppelings
tabel, tot stand gebracht (fig. 3). Deze tabel bevat in een mid
delste kolom alle nodig geachte trein- en rangeerbewegingen 
(met vermelding van de daartoe te bedienen seinen). Linies 
daarvan zijn voor alle centraal bediende of beheerste wissels 
aparte kolommen aangebracht. Rechts daarvan worden de on
derlinge afhankelijkheden resp. uitsluitingen van de trein- en. 
rangeerbeweging (uit de middelste kolom) in het linker gedeelte 
aangegeven. Allereerst wordt voor 'iedere trein- of rangeerbe
weging (uit de middelste kolom) in het linker gedeelte aangege
ven, welke 'stand de betreffende wissels moeten innemen, hetzij 
om de verlangde rijweg te vormen, hetzij om gelijktijdige an
dere beweging daarvan 11af te leiden" (door+ of - teken). 

f ._, �·A� A o? �1'.1 ,,.l.l:tr· t e 2 

._, '-1 ._, '-t + ';:, . J ���· 1 I 0 .) .t, 6 !1 
+ '. + �,Kt' J 2 • " 
f',t..., +'-� . ,  . .  3 e� " 23 0 -6 -

+ ._, + 1'1-.'1 1!1 oP�:>. 1I �'f.ll\ 5 _ e ' s 

'-I"'""+.,._,+ . . . .  J r,H' 6 2 J, Se B 

+ N!,-I..:Q5\'M�P.l (,/t:J 1 --es 

...., +...., ....,...., . . . .  J h 8 

F�WJr a. 

Door onderlinge vergelijking van deze links vermelde vastleg
gingen (per treinbeweging) kunnen in het rechter gedeelte de 
hierdoor ontstane onderlinge uitsluitingen worden aangegeven 
door schuine arcering. Blijken nog verdere uitsluitingen nodig 
te zijn, dan worden dezé extra aangebracht. 
Bij de realisering van dit enclenchement wordt deze koppelings
tabel 11vertaald" door het plaatsen van vastleggings.,. en ver
sperringsnokken in de zg. linealeukast van het bedieningstoe
stel. Hierdoor is de koppeling tussen de bedieningshandels 
resp. -stelknoppen van de wissels en seinen tot stand gekomen. 

2) Bij de 11moderne'' volledig elektrische beveiliging worden de 
koppelingen en uitsluitingen geheel elektrisch tot stand gebracht 
door middel van relaiscontacten (een relais is een elektro
magneet met beweegbaar anker en daaraan gekoppelde contac
ten).· In tegenstelling met het ontstaan van het tabellarisch en
clenchement bij de klassieke beveiliging, komt bij de moderne 
beveiliging vanzelf het topögrafische enclenchement tot stand. 
Dit vloeit voort uit het feit, dat de bedieningsstroomlopen een 
topografische weergave vormen van het emplacement. In figuur 
4 is dit goed te onderkennen. Een aparte koppelingstabel heeft 

'bij deze topografische enclenchering weinig zin; bij het ontwer-
pen van de beveiliging wordt deze fase in feite overgeslagen. 
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Fig. 4. Overeenkomst tussen emplacement en stroomloop bij topografisch enclënchement. 

Zowel bij het tabellarisch als bij het topografisch enclenchement 
is niet alleen de vastlegging van de wissels in de bediende seinen 
van belang, doch ook de vasthouding totdat de trein de gehele wis
selstraat is voorbijgereden. Ware dit niet het geval, dan zou door 
ontijdige teruglegging van het seinhandel de mogelijkheid van wis
selbediening onder de rijdende trein ontstaan, met alle ontspq
ringsgevaren van dien. Daarom wordt bij de klassieke beveiliging 
de wisselstraat als regel pas vrijgegeven, nadat. de trein een ge
isoleerde rail voorbij de wisselstraat heeft verlaten. 

Bij de moderne beveiliging, waarbij elk wissel is geisoleerd, 
wordt ieder wissel resp. iedere wisselgroep reeds direct na het 
p'asseren van de trein vrijgegeven; de wisselstraat 11brokkelt" dus 
af achter de trein. Hierdoor zijn snijdende treinbeweg·ingen zeer 
snel achter elkaar mogelijk� 

Figuur 5, Gersoleerd-spoorst:roomloop. 
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De ook hierbij weér benutte geisoleerde rail is in figuur 5 af
gebeeld. Door het aanbrengen van isolerende lassen aan beide 
einden van het te isoleren spoorgedeelte worden de beide spoor
staven tot twee onderling geisoleerde geleiders, daar ook de hou
ten dwarsliggers isolerende eigenschappen bezitten. Aan het ene 
einde van het geisoleerde spoorgedeelte worden de spoorstaven 
(via een begrenzingsweerstand) met de polen van een batterij ver
bonden; aan het andere einde worden de spoorstaven verbonden 
met de stroomspoel van een relais, Bevinden zich op dit spoor
gedeelte geen voertuigen, dan zal de stroom van de batterij, heen 
via de ene spoorstaaf en terug via de andere, door de relais-spoel 
vloeien en dit relais doen aantrekken. Bevind-en zich echter een of 
meer voertuigen op het geisoleerde spoor, dan vormt elke voer
tuig-as een kortsluiting op de beschreven relaisstroomloop; de 
relaisspoel wordt· hierdoor praktisch stroomloos en het relais 
valt af. Het hierbij toegepaste ruststroomprincipe brengt met 
zich mede, dat ook elke storing (nulspanning, draadbreuk, rail
breuk) leidt tot het afvallen van het relais, dus tot het bezet
signaleren van het spoor, Elektrotechnisch gezien is het geiso
leerde spoor een zeer interessant geval. De 11isolatieweerstand" 
is onwaarschijnlijk laag (4 ohm per km). Theoretisch is het op te 
vatten als een 11lange leiding"; internationaal wo.rdt dit object dan 
ook diepgaand bestudeerd. 

0 
r=l 

Fig. 6. Stroomloop geïsoleerd spoor op geëlektrificeerd baanvak. 

Bovenstaande principiële uiteenzetting was gebaseerd op het 
gebruik van gelijkstroom. Bij toepassing van elektrische tractie 
kunnen isolerende lassen (fig. 6) niet zonder meer worden toege
past, daar de tractiestromen door de rails hun weg naar het on
derstation moeten terugvinden. Bij deN. S., waar gelijkstroom
tractie wordt toegepast, is daarom op geëlektrificeerde baanvak
ken wisselstroom-voeding gekozen voor de geisoleerde sporen. 
Ter plaatse van de isolerende lassen worden de spoorstaven ter 
weerszijden verbonden met laag-ohmige smoorspoelen, waarvan 
de midden-aftakkingen zijn doorverbonden. Voor de wisselstro
men (seinwezen) vormen deze smoorspoelen een aanzienlijke im
pedantie, terwijl ze voor de gelijkstroom (tractie) naar het on
derstation slechts een geringe weerstand bieden, waarbij boven
dien de gelijkstromen in de beide spoelhelften elkaars magnetisch 
veld praktisch opheffen. 

De lengte van een geisoleerd spoor (of wissel!) kan variëren 
van 24 tot 18 00 meter. De minimum lengte moet groter zijn dan 
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de maximaal voorkomende a:;;'-afstand per trein; de maximum af
stand wordt begrensd door de met de afstand toenemende 11lekkage" 
via de dwarsliggers, waardoor het elektrisch 11onderscheid'! tus
sen vrij en bezet spoor te gering en daardoor te weinig betrouw
baar zou worden. Ook wissels en kruisingen kunnen, met speciale 
voorzieningen, worden geisoleérd; dit geldt ook voor spoor op 
betonnen, en zelfs ijzeren, dwarsliggers! 

Zoals reeds aangestipt, wordt van het geisoleerde spoor een 
zeer veelzijdig gebruik gemaakt, Terwijl bij de klassieke bevei
liging hoofdzakelijk 'korte sporen voor wisselstraat-vrijmaking 
worden benut. leidt de moderne beveiliging tot volledig geiso
leerde e:m_placementen (fig. 7). Het bedieningstableau vormt hier
bij een volledige weergave van het emplacement; door bediening 
van twee drukknoppen (een begin- en eind-knop) wórdt automatisch 
de gewenste wisselstraat gevormd en het sein daarna bediend. 
Achter de trein, zoàls reeds vermeld, komen alle wissels weer 
direct beschikbaar voor andere bewegingen. 

Fig. '1. Indeling spoorisolatie op emplacement. 

Een verdere toepassing vindt het geisoleerde spoor bij het 
automatisch blokstelsel en de automatische overweg beveiliging. 
Bij het automatisch blokstelsel bestaat ieder blok in principe uit 
een geisoleerde spoorsectie. Zodra een trein het blok binnenrijdt 
valt het spoorrelais af enkomt daardoor het toegang gevend blok
sein in de stand 11stop". Zodra de trein het blok heeft ve.rlaten, 
trekt het spoorrelais opnieuw aan, en komt het bloksein uit de 
stand 11stop11 (geel of (later) groen, al naar het volgend sein weer 
uit de stand 11stop11 geko_men is). 

Ook bij de automatische overwegbeveiliging speelt het geiso
leerde spoor een dominerende rol, Zodra de trein de overweg op 
aankondigingsafstand (25 - 30 sec.) is genaderd, veroorzaakt het 
afvallen van het spoorrelais het inwerkingtreden van de overweg
beveiliging. Bij minder drukke. overwegen worden automatische 
lmipperlichten toegepast, terwijl bij drukkere wegen automatische 
halve-overwegbomen worden geplaatst.(fig. 8 en 9). 

Bij de huidige ontwikkeling der schakeltechniek is het in prin
cipe mogelijk gebleken 90-95 % van de overwegen te automatise
ren, zeer ten gerieve van de veiligheid en van het kortere opont
houd voor de weggebruiker. 

Vanzelfsprekend is hiermede geen eind gekomen aan de mo
dernisering van de beveiliging der N. S. Momenteel is een gecen
traliseerde baanvakbeveiliging in aanbouw tussen Nijmegen en 
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Fig. 8. Automatische knipperlicht-installatie. 

Venlo. Wij doen proeven met geisoleerde sporen zonder isoleren
de latssen, door gebruik te maken van hoogfrequente wisselstroom, 
waardoor vanzelf een begrenzing· van de werkingssfeer optreedt. 
Er wordt geëxperimenteerd met automatische treinbeheersing 
d, w. z. het tot stilstand doen komen van de trein bij niet juist rea
geren op de seinbeelden. 

Fig. 9. Automatische halve overwegbor .. �:..t. 

Uiteraard heb ik moeten volstaan met het bespreken van de 
belangrijkste principes en het doen van enkele grepen uit de sein
wezen-techniek. Ik hoop echter, dat een en ander een indruk heeft 
kunnen geven van het streven van de N. S. naar veiligheid en ef
ficiency! 
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De gemmologie is een nog zeer jonge wetenschap. Enkele tien
tallen jaren geleden was er slechts één proef bekend om de iden
titeit van een steen vast te stellen, namelijk de hardheidsproef. 

Er werd nagegaan of de steen in kwestie al dan niet met een vijl 
bekrast kon worden: Later werden daartoe speciale hardheidsstif
ten in de handel gebracht. Heden ten dage wordt van deze methode, 
speciaal door juweliers, nog een veelvuldig gebruik gemaakt, Het 
principe van deze werkwijze is eenvoudig. Als een steen te krassen 
is, wordt deze beschouwd als een glasimitatie, indien dit niet lukt 
wordt hij geïdentificeerd als een 11echte" steen. Genoemde me
thode heeft vele bezwaren, Men weet namelijk na de proef nog 
steeds niet met welke steen men te doen heeft. Elke rode steen 
behoeft nog geen robijn te zijn en elke groene nog geen smaragd. 
Voorts zijn er natuurlijke stenen die zachter zijn dan een vijl. 
zodat men ook nog tot verkeerde conclusies kan komen. Dit geldt 
eveneens omgekeerd, daar synthetische stenen veel harder zijn 
dan een vijl. Bovendien is de kans groot, dat de te onderzoeken 
steen wordt beschadigd hetgeen zelfs bij imitaties nagelaten dient 
te worden. Het behoeft geen betoog, dat de introductie van nieuwe 
methoden van onderzoek met gejuich werd begroet. 

Deze methoden komen neer op de bepaling van de fysische ei
genschappen van een steen, in het bijzonder de optische eigen
schappen. Zodoende krijgt men definitieve resultaten en bovendien 
wordt de steen niet beschadigd. Juis,t om beschadiging te voorko
men wordt gebruik gemaakt van instrumenten die speciaal zijn ver
vaardigd voor het onderzoek van edelstenen. 

Alvorens nader in te gaan op de verschillende eigenschappen van 
edelstenen is het wel nuttig de mogelijkheden te noemen waarmede 
men rekening moet houden bij de identificatie. 
a. Natuurlijke stenen; deze worden in de aardkorst gevonden, veel

al als kristallen van bepaalde mineralen. Het verdiend aanbeve
ling om niet te spreken van echte stenen, aangezien synthetische 
stenen in wezen ook echt zijn, zoals hieronder zal blijken. 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Nat.uurkunde 
"Diligentia" te' s-Gravenhage op 8 januar i 1960. 
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b. Synthetische stenen; dit zijn fabrieksprodukten die dezelfde che-· 
mische samenstelling liebben als de natuurlijke stenen, Daar
door hebben zij ook dezelfde eigenschappen en vertonen tevens 
veel gelijkenis met het natuurlijke materiaal, Hoewel de synthe
tische stenen onder talrijke mooie namen in de handel worden 
gebracht, kan worden opgemerkt dat er slechts twee mineralen 
op grote schaal synthetisch worden vervaardigd, namelijk 
korund en spinel. 
Korund is een aluminiumoxyde (Al20 3), waarvan de rode- en 
blauwe variëteiten, respectievelijk robijn en saffier, algemeen 
bekend zijn. 
De chemische samenstelling van spinel is Alz�. MgO. De ver
schillende kleurvariëteiten hebben geen speciale namen. Zowel 
korund als spinel worden in allerlei kleuren vervaardigd. De 
handelsnamen daarvan corresponderen met die van natuurlijke 

. stenen in dezelfde kleur. 
Zogenaamde synthetische aquamarijn is bijvoorbeeld in werke
lijkheid synthetische lichtblauwe spinel. 
Naast genoemde mineralen wordt ook smaragd synthetisch ge
maakt, zij het in veel geringere hoeveelheden. Dit produkt is 
zeer moeilijk van natuurlijke smaragd te onderscheiden daar 
het de kenmerkende eigenschappen van de andere synthetische 
stenen mist. 
Hoewel diamant eveneens synthetisch wordt vervaardigd is dit 
vool;' de edelstenenhandel nog niet van belang, zodat daarop niet 
nader zal worden ingegaan. 

c. Imitaties; dit zijn meestal glasprodukten, tegenwoordig ook 
plastics, die slechts gelijken op de natuurlijke stenen maar 
uiteraard geheel andere eigenschappen bezitten. Vroeger werd 
hiervoor het zor;snaamde kroonglas gebruikt, wat het voo_rdeel 
had van vrij hard te zijn. De glans en het vuur daarentegen wa
ren gering. Tegenwoordig is het loodglas veel meer in trek, 
dat meer schittert, doch zachter is. 

d. Doubletten: vooral enkele tientallen jaren geleden, toen de syn
thetische sterien. de handel nog niet zo sterk overheersten als 
nu, werden samengestelde_ stenen vrij dikwijls aangetroffen. 
Het zijn stenen, die bestaan uit twee of meer gedeelten, die aan 
elkaar zijn vastgekit. Die delen kunnen bestaan uit natuurlijk 
materiaal of uit.een combinatie van natuurlijke- en 11nitaL1 pro
dulüen. De term triplet wordt gebezigd voor stenen die zijn 
samengesteld uit drie gedeelten; hiervan is een voorbeeld de 
zogenaamde 11soudé" smaragd, Deze steen bestaat uit een bo
ven- en ondergedeelte van kleurloze kwarts, waartussen zich 
een stukje groen glas bevindt. Vooral als doubletten gevat zijn 
in een ring of hanger wordt de identificatie uiterst moeilijk, 
daar het kitvlak dan verborgen kan zijn door de zetting. 
In dit verband moet nog even aandacht worden besteed aan de 
gereconstrueerde robijn, een steen die wordt verkregen door 
kleine, op zichzelf onbruikbare, stukjes natuurlijke robijn aan 
elkaar te 11smelten". Ook dit produkt komt niet veel meer voor, 
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daar het geheel is verdrongen door de synthetische robijn. 
Bij determinatie van edelstenen is de volgorde van de te gebrui
ken methoden vanzelfsprekend geheel afhankelijk van de erva
ring van de onderzoeker inzake de uiterlijke eigenschappen van 
de steen in kwestie. De beschrijving der verschillende metho
den van onderzoek is derhalve geheel willekeurig. Van de zui
ver fysische eigenschappen als hardheid, splijtbaarheid en 
soortelijk gewicht is alleen de laatste van belang, zodat met 
de bespreking daarvan wordt begonnen. Daarna zullen de op
tische eigenschappen aan een nadere beschouwing worden on.,. 
derworpen. 

2. Soortelijk gewicht 

De bepaling van het soortelijk gewicht is dikwijls erg belang
rijk, omdat het niet tot de uitzonderingen behoort, dat twee ste
nen die ogenschijnlijk veel op elkaar lijken, totaal verschillen
de soortelijke gewichten hebben. Bovendien is deze methode nut
tig in het geval van ondoorzichtige stenen, die optisch nauwelijks 
of helemaal niet te onderzoeken zijn, Hoewel het s.g. op velerlei 
manieren kan worden bepaald, is het in de gemmologie gebruike
lijk dit op twee verschillende'wijzen te doen, nl. met behulp van 
de balans of door middel van zware vloeistoffen. 

De eerste methode geeft een meer of minder nauwkeurig re
sultaat, afhankelijk van de balans dieo wordt gebruikt en de ver
dere hulpmiddelen. Het is niet nodig op het principe uitvoerig in 
te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van de wet van Archill).edes 
teneinde het volume van de steen te bepalen. Daartoe wordt de
ze, in ee:q korfje aan één der armen van de balans opgehangen, 
ondergedompeld in een vloeistof. Hoewel gedestilleerd water bÇJ
vredigende resultaten geeft is ethyleenbromide beter geschikt voor 
dit doel. Deze vloeistof heeft een geringe oppervlaktespanning, zo
dat er vrijwel geen luchtbellen aan de steen blijven kleven, hetgeen 
voor.ll bij kleine stenen het resultaat sterk beïnvloedt. Wanneer 
het volume eenmaal bekend is kan het s, g. worden bep.aald door 
het gewicht van de steen te delen door het volume. In het algemeen 
is een bepaling op twee decimalen nauwkeurig reeds voldoende, 
Als men werkt op de boven omschreven wijze en bovendien een 
temperatuurcorrectie toepast, wordt een dergelijk resultaat zeker 
bereikt. Dit geldt echter niet voor stenen met een gewicht minder 
dan 1 karaat. (Een karaat is een gewichtseenheid van 200 milli
gram). Voor deze kleine stenen kan men beter gebruik maken van 
de tweede methode. 

Genoemde methode met behulp van zware vloeistoffen heeft een 
wel zeer eenvoudig principe. Wanneer men een steen in een vloei
stof doet gaat deze Of drijven Of zinken. Daaruit kan men conclu
deren, dat de steen een lager of hoger s, g, heeft dan de gebruikte 
vloeistof. In het bijzondere geval dat de steen blijft zweven is het 
s.g. nagenoeg gelijk aan dat van de vloeistof. Het behoeft geen be-
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toog dat deze methode sneller uitgevoerd kan worden .dan· die met 
de balans. Het resultaat is echter veel minder nauwkeurig (men 
verkrijgt immers bij benadering het s.g. van een steen). Toch 
wordt dit proces dikwijls toegepast, aangezien het van veel nut 
kan zijn. Alvorens dat aan te tonen moge eerst worden vermeld 
welke vloeistoffen in het algemeen worden gebruikt. 

De volgende drie vloeistoffen zijn hiervoor uiterst geschikt: 
bromoform met een s. g. van 2.90, 
methyleen jodide met een s.g. van 3.33 

en clerici-oplossing met een s. g. van 4.15. 
De twee eerstgenoemde zijn organische vloeistoffen, zij kunnen 
worden verdund met alcohol of toluol, die beide een s. g. hebben 
dat kleiner is dan 1.00. Daardoor kan men vloeistoffen verkrij
gen met elke waarde voor het s.g. die men wenst, hetgeen in de 
praktijk om de een of andere reden handig kan zijn. 
Clerici-oplossing bestaat uit een waterhoudende geconcentreerde 
oplossing van t\\:ee thalliumzouten. Ze is genoemd naar de Itali
aanse chemicus Clerici. Deze vloeistof is te verdunnen met ge
destilleerd water. 

Voor hét routineonderzoek is een zestal vloeistoffen bijzonder 
nuttig, nl. 
1. bromoform 
2. bromoform 
3, methyleen jodide 
4. methyleen jodide 
5. clerici-oplossing 
6. clerici-oplossing 

verdund tot 2,65, 
verdund tot 2.71, 
verdund tot 3.06, 
zuiver 3.3!:\, 
verdund tot 3.52, 
verdund tot 3.99. 

De eerste vloeistof wordt verkregen door zuivere bromoform 
zo lang te verdunnen tot een helder kwartskristalletje, of een va
riëteit van kwarts zoals amethyst, langzaam gaat zinken. Het is 
aan te raden de indicator in de vloeistof te houdfiln teneinde bij het 
gebruik eerst na te gaan of het s.g. niet is veranderd. Het nut van 
deze vloeistof is, dat alle kwartsvariëteiten, zoals bergkristal, 
citrien en amethyst hierin langzaam zullen bewegen, hetzij naar 
boven, hetzij naar beneden. Aangezien dit veel voorkomende ste
nen zijn, is het gebruik van deze vloeistof sterk aan te bevelen. 
Op amethyst gelijkende stenen als violette korund en spinel of kun
ziet, zullen zeer snel zinken. De gele topaas die op het oog moei
lijk is te onderscheiden van citrien heeft eveneens een veel hoger 
s.g. en zal derhalve zinken. 

De tweede vloeistof (s. g, 2, 71) wordt op dezelfde manier ver
kregen als de eerste. Indicator is een stukje heldere calciet of een 
aquamarijn. Deze vloeistof dient om de variëteiten van beryl (zo
als aquamarijn en smaragd) te identificeren. Zij zullen daarin 
langzaam zinken of gaan drijven. De lichtblauwe synthetische spi
nel, die men dikwijls onder de naam aquamarijn in de handel 
brengt, gaat in deze vloeistof snel zinken. 

De vloeistof met een s.g. van 3.06 heeft als indicator een stuk
je groene toermalijn en dient voor de determinatie van toermalijn 
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in allerlei ldeuren. De beide 11jade" mineralen kunnen met behulp 
van deze vloeistof eenvoudig van elkaar worden onderscheiden, 
aangezien jadeiet zinkt en nefriet zal drijven. 

De vierde vloeistof (s g. 3.33) die geen indicator nodig heeft 
is geschikt voor de identificatie van jadeiet en olivijn (peridoot). 
Beide mineralen gaan hierin langzaam zinken. 

De vijfde vloeistpf met het s.g. 3,52 heeft als indicator 
diamant. Deze vloeistof heeft veel nut, omdat alle diamanten daar
in langzaam bewegen. Diamant heeft namelijk een vrij constant 
s.g. , waar het ook gevonden wordt. Voorts levert de identificatie 
van diamant met behulp van andere methoden dikwijls moeilijkhe.
den op, zodat deze proef dan een welkom hulpmiddel is, temee-r 
daar de stenen die op diamant lijken geheel andere s.g. hebben. 

De zesde vloeistof (s.g. 3.99) met indicator een synthetische 
robijn, wordt gebruikt bij het onderzoek van korund. Vele !deur 
stenen zijn variëteiten van korund en derhalve wordt van deze 
vloeistof een veelvuldig gebruik gemaakt. De meeste granaten en 
spinel gaan drijven, terwijl zirkoon zal zinken. 

Naast de bovengenoemde kan men ook de zuivere vloeistoffen 
gebruiken, Bromoform kan bijvoorbeeld met succes worden toege
past als het gaat om het onderscheid tussen topaas en gele kwarts 
(citrien), De eerstgenoemde steen zinkt in deze vloeistof, terwijl 
citrien gaat drijven. Hetzelfde geldt voor chrysoberylkattenoog en 
kwartskattenoog. De kostbare chrysoberyl zinkt in bromoform, de 
kwartskattenoog gaat drijven. Zo zouden nog talrijke voorbeelden 
gegeven kunnen worden. 

De hier beschreven methode is bijzonder nuttig als een partij 
stenen van dezelfde ldeur moet worden onderzocht. Het is dan zeer 
snel te zien of het allemaal dezelfde stenen zijn of niet. Eventuele 
11dubl:!elgangers'' vallen onmiddellijk op. 

Tenslotte is het nauwelijks nodig te vermelden dat het s:g. van 
een steen slechts dan bepaald kan worden als deze niet gezet is in 
een ring of hanger of enig ander juweel. 

3. Brekingsindex 

Het is moeilijk te zeggen, welke van de optische eigenschappen 
van een steen de belangrijkste is; dit is in zekere zin mede afhan
kelijk van de aard van het mineraal. Maar ongetwijfeld geldt de 
brekingsindex als één van de voornaamste eigenschappen. Het me
ten van deze index geeft als resultaat een bepaalde waarde en er 
is niets prettiger dan dat men de beschikking heeft over een ab 
solute grootheid,die juist bij edelstenen kenmerkend kan zijn voor 
een bepaalde steen. 

Uiteraard wordt op het begrip brekingsindex hier niet ingegaan. 
Wel dient vermeld te worden dat de meeste edelstenen dubbelbre
kend zijn. Er zijn slechts drie belangrijke stenen die het licht en
kel breken; deze mineralen kristalliseren in het regulaire stelsel 
en zijn derhalve optisch isotroop, Het zijn diamant, spinel en 
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granaat, Alle overige edelstenen vertonen dubbele breking, het
geen eenvoudig gezegd betekent dat zij een invallende lichtbundel 
splitsen in twee gepolariseerde bundels@ Eén van deze bundels 
(de gewone of ordinaire) volgt de wet van Snellius; de richting van 
de andere (de buitengewone of extraordinaire) is afhankelijk van de 
richting waarin het licht invalt. 

Dubbelbrekende stenen hebben daarom meer dan één brekings
index, namelijk twee of drie. Zij hebben of één of twee zogenaam
de optische assen en zijn dan respectievelijk optisch ·éénassig of 
optisch tweeassig, Een optische as is een richting van enkele 
breking in een dubbelbrekend mineraal. Hoewel over deze materie 
veel meer gezegd zou lmnnen worden, is het meer in het kader van 
dit artikel passend, een beschrijving te geven van de methoden ,  
die er zijn o m  de brekingsindex of indices van een edelsteen te be
palen. Evenals bij de bepaling van het s.g. zijn ook hier twee me
thoden aan te voeren die in het algemeen worden toegepast. 

In de eerste plaats kan men met behulp van een refractometer 
de grenshoek meten. Hoewel het geenszins in de bedoeling ligt re
clame te maken, moet worden gezegd dat het daarvoor meest ge
schikte instrument de. r a  y n e r-refractometer is. Deze heeft het 
voordeel van zakformaat te zijn en is speciaal vervaardigd voor 
het onderzoek van edelstenen. De schaal loopt van 1.30 tot 1.86, 
waardoor van de meeste stenen de brekingsindex onmiddellijk kan 
worden afgelezen, en wel tot in de derde decimaal. De werking van 
dit instrument is gebaseerd op totale reflectie. Om dispersie te 
vermijden is het aan te bevelen gebruik te maken van monochro
matisch licht. Een natriumlamp is daarvoor het aangewezen mid
del, aangezien de brekingsindex van mineralen in alle handboeken 
wordt vermeld als zijnde gemeten bij natrium licht. Het is trou
wens internationaal vastgelegd om metingen in deze zin .te ver
richten bij dit licht. Het feit dat bij genoemde refractometer de 
totale reflectie een grote rol speelt heeft tot gevolg dat niet al
tijd een positief resultaat wordt verkregen. Totale reflectie treedt 
immers alleen dan op wanneer het licht gaat van een optisch dich
tere naar een optisch minder dichte stof. Teneinde dat te bereiken 
is de refractometer voorzien van een glazen halve bol. Dit gLls 
heeft een hoge brekingsindex, namelijk ongeveer 1.84. Voorts 
wordt, om goed optisch contact te verkrijgen tussen dit glas en de 
steen, gebruik gemaakt van een vloeistof met een brekingsindex 
van 1.81. Dit betekent dat men een nauwkeurig resultaat kan krij
gen voor stenen wier brekingsindex kleiner is dan 1.81. In dat ge
val wordt de schaal van de refractometer verdeeld in een licht en 
een donker gedeelte. De schaduwgrens moet worden afgelezen. In 
het geval van een dubbelbrekende steen ziet men twee schaduwlij
nen. Dit alles is alleen dan mogelijk als de steen in kwestie een 
goed plat vlak heeft, hetgeen met vrijwel alle gefacetteerd gesle
pen stenen het geval is. Er dient echter opgemerkt te worden dat 
vele glasimitaties geen duidelijke aflezing geven, daar zij in een 
vorm geperst zijn en dus niet geslepen. De facetten zijn daardoor 
zwak gebogen en ook de facetranden vertonen dit verschijnsel. Er 
is een methode om van stenen met gebogen vlakken (cabochon ge-



101 

slepen) de brekingsindex bij benadering op de refractometer te 
bepalen, doch het voert te ver daar nader op in te gaan. 

Stenen met een brekingsindex groter dan 1.81 geven een zoge
naamde negatieve aflezing. Er is dan geen schad�wlijn op de 
schaal van de refractometer waar te nemen, behalve die van de 
vloeistof. Hoewel negatief is dit toch een niet te verwaarlozen re
sultaát; er zijn immers maar weinig edelstenen met zulk een hoge 
brekingsindex. 

Uit het bovenstaande blijkt evenwel dat men met de refractome
ter heel wat kan doen, doch tevens dat er grenzen zijn. De bepa
ling van het optische teken is bij éénassige steeds en bij tweeassi
ge mineralen dikwijls op de refractometer te doen. Daarop zal 
hier niet verder worden ingegaan. Een voordeel, tenslotte, van 
dit instrument·is dat men ook van gezette stenen de brekingsindex 
kan bepalen, althans indien tenminste één der facetten boven deze 
zetting uitsteekt. 

De tweede methode ter bepaling van de brekingsindex van een 
edelsteen is niet nauwkeurig, doch wel van groot belang. Het is de 
zogenaamde immersie- contact-methode, waarmee men bij benade
ring de brekingsindex kan vaststellen, De steen wordt daartoe in 
een glazen bakje met vlakke bodem gelegd E;Jn ondergedompeld in 
een vloeistof waarvan de brekingsindex bekend is. Het geheel 
wordt van boven belicht. Men ziet dan aan de onderkant van het 
bakje, door matglas of transparant papier heen, het volgende ef
fect: stenen met een brekingsindex groter dan die van de vloeistof 
hebben een zwarte rand en witte facetranden. Stenen met een klei
nere brekingsindex echter vertonen een witte rand en zwarte fa
cetranden (zie fig. 1). Aan de breedte van de zwarte of witte zoom 
is tevens na te gaan of het verschil in brekingsindex tussen steen 
en vloeistof groot of klein is. In de figuur vertoont Zirkoon een 
dikke zwarte rand, spinel daarentegen heeft een veel dunnere 
zwarte rand, Een foto als deze is zeer nuttig om dienst te doen 
als 11Vingerafdruk" voor een bepaalde steen, Elke onregelmatig
heid in de slijpvorm komt onmiddellijk tot uiting. 

Door gebruik te maken van verschillende immersie-vloei
stoffen zoals monobroomnaftaline, ·bromoform, glycerine, etc., 
kan men de brekingsindex van een steen bij benadering bepalen. 
Ook voor een partij stenen van dezelfde kleur is deze methode 
bijzonder geschikt. Met één oogopslag is te zien of er stenen bij 
zijn met geheel andere eïgenschappen dan het merendeel blijkt te 
bezitten. Dit. vindt vooral toepassing bij snoeren, waaraan soms 
enkele honderden stenen voorkomen. 

4. Dubbele breking 

In paragraaf 3 werd reeds het een en ander vermeld over dub
bele breking. Het is een eigenschap die belangrijk is voor het on
derscheid tussen enkel- en dubbelbrekende mineralen. Naast dia-
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mant, spinel en granaat is ook glas enkelbrekend op grond van de 
amorfe toestand waarin het verkeert. Dit betekent dat het waar
nemen van dubbele breking aan een steen tevens duidt op het feit, 
dat men in zo'n g·eval niet met een glasimitatie te doen heeft. Het 
verschijnsel dubbele breking kan op verschillende manieren wor
den waargenomen en wel allereerst.met behulp van een polarisa
tiemicroscoop. Een dergelijke microscoop bevat twee polarise
rende filters, de polarisator en de analysator genaamd, die res
pectievelijk onder en boven de tafel zijn gemonteerd. Zij bestaan 
of uit calciet of uit polaroid en hebben de eigenschap het licht te. 
polariseren. Staan zij gekruist -.hetgeen betekent, dat de tril
lingsrichtingen die zij doorlaten, loodrecht op elkaar staan- dan 
wordt het invallende licht uitgedoofd. E�n enkelbrekende steen 
tussen gekruiste polarisatoren laat het licht uitgedoG>fd, terwijl 
dubbelbrekende stenen het licht viermaal uitdoven en viermaal 
doen oplichten bij draaiing van de microscooptafel over 360 gra
den. 

Het valt buiten het bestek van dit artikel deze verschijnselen 
uitvoerig te verklaren. In het kort komt het hierop neer: bij en
kelbrekende mineralen wordt de door de polarisator gepolariseer
de lichtbundel door de analysator geabsorbeerd en dus niet door
gelaten. Bij dubbelbreken<;le mineralen wordt deze zelfde licht
bundel in twee bundels gesplitst met onderling loodrechte tril
lingsrichtingen. Als men nu de microscooptafel draait en daarmede 
het mineraal dan zal het licht uitgedoofd worden als de trillings
richtingen der bundels samenvallen met de trillingsrichtingen van 
de polarisatoren. Er wordt dan geen licht doorgelaten, omdat dan 
voor beide gebroken bundels een van beide polarisatoren slechts 
trillingsrichtingen doorlaat, <;lie loodrecht staan op die van een 
gebroken bundel. Dit gebeurt gedurende het ronddraaien viermaal, 
tussen deze standen wordt wel licht doorgelaten. 

De mate van dubbele breking is voor elk mineraal verschillend. 
Het is het getal, dat aangeeft h:>e groot het verschil is tussen de 
brekingsindex van de ord,inaire straal en die van de extra-ordinai
re straal bij optisch éénassige mineralen. Bij optisch twee-assige 
mineralen geeft het het verschil aan tussen de hoogste en laagste 
brekingsindex, 

Een eenvoudige methode om dubbele breking waar te nemen is 
die met behulp van een loupe. Dit lukt echter alleen bij sterk dub
belbrekende mineralen. Als men bijvoorbeeld een zirkoon, ge
slepen in de briljantvorm, met een loupe bekijkt en wel door het 
tafelvlak (dit is het grote bovenvlak) naar de kollet (dit is een 
klein vlakje aan de onderkant), dan ziet men de facetranden bij de 
kollet dubbel. Dit is een handige methode om zirkoon van diamant 
te onderscheiden. Hetzelfde kan men aan andere sterk dubbelbre
kende stenen waarnemen, zoals olivijn (peridoot) en kunziet. 

Voorts kan dubbele breking in het algemeen reeds worden ge
constateerd bij het gebruik van de refractometer. Immers wan
neer twee schaduwlijnen worden waargenomen moet de steen dub
belbrekend zijn. Is er slechts één schaduwlijn te zien, dan be-
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hoeft de steen nog niet enkelbrekend te zijn. In het bijzondere ge
val namelijk, dat het licht invalt in de richting van een optische as, 
is de steen enkelbrekend en zal er dus ook één schaduwlijn komen. 
Het is derhalve wenselijk bij het meten van de brekingsindex de 
steen op zijn tafelvlak even te draaien. 

Tenslotte kan dubbele breking ook worden waargenomen als 
men een steen met de dichroscoop belüjkt teneinde na te gaan of 
deze al dan niet pleochroitisch is. Dit wordt nader uiteengezet in 
het volgende gedeelte. 

5. Pleochrofsme 

Reeds eerder werd vermeld dat een invallende lichtbundel in 
een dubbelbrekend mineraal wordt gesplitst in twee bundels. De 
ene bundel trilt slechts in één bepaalde richting, de andere in een 
loodrecht daarop. Deze beide bundels kunnen verschillende kleu
ren absorberen en daardoor verschillende kleuren vertonen. Wat 
men met het blote oog kan waarnemen is een mengkleur. Als de 
ene van de andere kleur kan worden gescheiden, ziet men echter 
verschillende kleuren. Dit verschijnsel noemt men pleochroïsme. 
Als er twee kleuren zijn waar te nemen spreekt men van dichro
isme; zijn er drie te zien dan noemt men het trichroisme. Een 
instrumentje waarmede dit verschijnsel wordt waargenomen is 
de dichroscoop. Het bevat een calcietprisma waartegen glaspris
ma's zijn vastgekit. Voorts is een oculair en een venster aanwe
zig. Dit venster is in twee helften verdeeld. Het licht is in beide 
helften gepolariseerd maar de trillingsrichtingen staan loodrecht 
op elkaar. Het is daardoor mogelijk twee gelijke beelden van een 
steen naast elkaar te zien, doch in verschillende kleuren. 

Zwakke kleurverschillen zijn zo nog goed waar te nemen, om
dat men de beide kleuren naast elkaar ziet. 

Bij het onderzoek met de dichroscoop kan men de volgende mo
gelijkheden krijgen: 
1. De twee vensters vertonen dezelfde ldeur, onverschillig in wel

ke richting de steen wordt bekeken. Waarschijnlijk, maar niet 
zeker is de steen dan enkelbrekend. 

2. De beide vensters geven verschillende kleuren, de steen moet 
dan dubbelbrekend zijn. 

Ter verduidelijking moge nog het volgende dienen: 
Men kan geen pleochroïsme waarnemen aan ldeurloze dubbelbre
kende stenen. H�t verschijnsel treedt voorts niet op bij enkelbre
kende stenen. Het is belangrijk de steen in allerlei richtingen te 
draaien want in de richting van een optische as is geén pleochro
ïsme te zien. 

Met behulp van deze eigenschap kan men gemakkelijk robijn 
van rood glas onderscheiden; hetzelfde geldt voor smaragd en 
groen glas, robijn en granaat, etc. 

Het kan van veel belang zijn welke ldeuren worden waargeno
men. Ze zijn soms kenmerkend voor een bepaald mineraal. In dat 
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geval is het onderzoek van het pleochroïsme reeds voldoende om 
een steen te identificeren. Voorbeelden van zUlke mineralen zijn 
robijn, saffier en aquamarijn, 

Tenslotte moge nog vermeld worden, dat pleochrorsme ook ta 
observeren is met behulp van een polarisatiemicroscoop waarvan 
de analysator is uitgeschakeld. Als de steen op de microscoopta
fel wordt gedraaid, worden de beide stralen in dat vlak om beurten 
geabsorbeerd. Daardoor kan men de beide kleuren na elkaar zien. 
Bij stenen met een zwak pleochroïsme heeft dit bezwaren, doch in 
de meeste gevallen is het verschijnsel met behulp van deze metho
de goed waar te nemen. 

6. Absorptiespectrum 

W::J.nneer licht door een doorzichtige stof valt, is de mate van 
absorptie beslissend voor de kleur. Als alle golflengten van het 
invallende witte licht even sterk verzwakt worden, zal ook het uit
tredende licht weer wit zijn. De intensiteit van het uittredende 
licht zal geringer zijn geworden. Dit gebeurt bij alle kleurloze 
doorzichtige stoffen. 

Als nu bijvoorbeeld van het invallende witte licht bet rode licht 
meer verzwakt wordt dan het blauwe licht, dan zal bij het uittre
dende licht dit blauwe licht gaan overheersen en daarmede een 
blauwe kleur veroorzaken. Het spectrum van het uittredende licht 
zal geen. continu spectrum meer zijn, er zijn ünmers kleuren door 
de stof vastgehouden. Daardoor ontstaan op bepaalde plaatsen van 
het spectrum donkere lijnen of banden; men noemt dit een absorp
tiespectrum. Om dit absorptiespectrum waar te nemen wordt ge
bruik gemaakt van een spectroscoop, Dit instrument is voorzien 
van twee prisma's en enkele lenzen. Wanneer men door zo'n spec
troscoop naar een gloeilamp kijkt, ziet men een continu spectrum. 

Bekijkt men echter een gekleurd voorwerp dan wordt een ab
sorptiespectrum zichtbaar. Aangezien vele mineralen (dus ook 
edelstenen) een karakteristiek absorptiespectrum vertonen, is de 
spectroscoop een belangrijk hulpmiddel bij het onderzoek van 
edelstenen. Men zet dit instrument daartoe bovenop de tubus van 
een. microscoop op de plaats van het oculair. Een sterke lichtbron 
is daarbij onmisbaar. Om de hitte die daardoor kan ontstaan weg 
te werken wordt veelal een kolf met water voor de lamp geplaatst. 
Voorts is een kolf, gevuld met een verzadigde oplossing van ko
persulfaat, zeer doelmatig bij dE) bestudering van absorptiebanden 
in het blauwe en violette gedeelte van het spectrum .. 

Vele spectroscopen zijn voorzie11 van een schaalverdeling in 
angström-eenheden, zodat men dan tevens kan aflezen welke golf
lengten door een steen worden geabsorbeerd. De positie en de in
tensiteit van de absorptielijnen of -banden zijn voor vele edelste
nen karakteristiek. Dit kan zeer belangrijke gegevens opleveren, 
waar andere methoden van onderzoek om bepaalde redenen geen 
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resultaat opleveren. Het mineraal zirkoon bijvoorbeeld heeft een 
karakteristiek absorptiespectrum, zodat men het alleen al met de 
spectroscoop kan identificeren. Dit is zeer belangrijk, omdat zir
koon geen schaduwlijn geeft op de refractometer. Ook almanctien 
(een granaatvariëteit), smaragd en robijn kunnen gemakkelijk 
worden herkend met behulp van deze methode. Hoewel op de oor
zaak van de absorptie van mineralen in dit artikel niet zal wor
den ingegaan moge wel aandacht worden besteed aan enkele spe
ciale gevallen. 

Robijn heeft een karakteristiek. absorptiespectrum dat veroor
zaakt wordt door chroom. Dit Cr-spectrum is bepalend bij de 
vraag of een bepaalde steen een robijn is of een rode korund. Zo
als reeds eerder werd vermeld is robijn een rode variëteit van 
korund,· maar er wordt slechts dan van robijn gesproken als de 
korund door Cr is rood gekleurd. 

Hetzelfde geldt voor de groene variëteit van beryl, die sma
ragd wordt genoemd. Slechts dan wordt gesproken van smaragd, 
indien de beryl door Cr is groen gekleurd. lp. alle andere geval
len spreekt men van groene beryl, waarbij ijzer als kleurend 
bestanddeel optreedt. Hiermede is tevens aangetoond dat een 
spectroscoop een onmisbaar instrument is bij het onderzoek van 
edelstenen. 

Stenen dia op het oog dezelfde kleur hebben kunnen in werke
lijkheid verschillende kleuren verton!3n. Zo laat bijvoorbeeld sma
ragd naast groenblauw licht een belangrijke hoeveelheid rood 
licht door en absorbeert vrijwel al het geelgroen. Groene toerma
lijn en groene glasimitaties laten daarentegen geen rood licht 
door. Als men genoemde stenen nu door een filter, die alleen rood 
en geelgroen licht doorlaat. bekijkt, dan zal de smaragd een rode 
kleur hebben, terwijl de toermalijn en de glasimitatie er gröen
achtig zullen uitzien. Men heeft een dergelijke filter in de handel 
gebracht onder de naam 11Chelsea colour filter". Deze filter werd 
vervaardigd speciaal om smaragd van andere groene stenen te on
derscheiden. Maar men kan ook andere stenen daarmede bekijken, 
bijvoorbeeld aquamarijn en syl).thetische lichtblauwe spinel. Eerst
genoemde steen heeft een groene !deur onder deze filter, de spi
nel daarentegen is dan duidelijl{ rood. Naast de chelsea-filter 
heefj/inen verscheidene andere in de handel gebracht, elk met een 
eigen karakteristie�m werking. 

7. Microscopisch onderzoek 

Tot nu toe is gesproken over een aantal instrumenten, die on
misbaar zijn bij het onderzoek van edelstenen. Daarbij werd reeds 
aandacht besteed aan de polarisatiemicroscoop. 

Uit het volgende moge blijken dat dit instrument misschien· wel 
het allerbelangrijkste is voor dit onderzoek. Naast de verschijn
selen van dubbele breking, pleochroïsme, etc. , die met dit mf-
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croscoop kunnen worden waargenomen, kan men ook insluitseis en 
groeilijnen, die in stenen voorkomen, bestuderen. 

Dit is zeer belangrijk omdat op deze wijze onderscheid kan 
worden gemaakt tussen natuur.lijke en synthetische stenen. Voorts 
geeft de aard der insluitseis soms een indicatie over de herkomst 
van de steen. 

In het algemeen wordt gewerkt met een zwakke vergroting. 
Daardoor kan van een steen een groot gedeelte tegelijk worden be
keken. Bovendien is de werk-afstand tussen steen en objectief vol
doende groot. Dit laatste is belangrijk om te voorkomen dat het 
zachte glas van de lens wordt beschadigd door de harde steen. Om 
het euvel van totale reflectie tegen te gaan wordt de steen. in een 
vloeistof gedompeld. Daardoor kan men vrijwel de gehele steen in 
doorvallend licht zichtbaar maken. Het is wenselijk een vloeistof 
te nemen die een brekingsindex heeft, welke ongeveer gelijk is 
aan die van de steen. In de praktijk echter wordt daaraan niet al
tijd de hand gehouden, doch gebruik gemaakt van glycerine. Deze 
vloeistof heeft weliswaar een lage brekingsindex (nl. 1.47), maar 
het belangrijke voordeel is dat ze vrijwel reukloos is en gemak
kelijk oplosbaar in water. Stenen met een zeer hoge brekingsindex 
(zoals diamant en zirkoon) kunnen derhalve beter in andere vloei
stoffen worden gedompeld, zoals methyleenjodide. 

Allereerst moge aandacht worden besteed aan de groeilijhen. 
Vele mineralen zijn allochromatisch, hetgeen betekent dat ze in 
zuivere toestand ldeurloos zijn. De variëteiten danken hun kleu
ren aan bijmenging van bepaalde metaaloxyden. 

De kleur is vaak onregelmatig verdeeld, wat soms met het 
blote oog al is te zien. Als de steen vakkundig geslepen wordt, 
dan is van dit verschijnsel niets of niet veel te bespeuren. Als 
men de steen echter tegen een witte achtergrond bekijkt, liefst 
ondergedompeld in een vloeistof, dan wordt dit kleurverschil goed 
zichtbaar. 

In groene korund zijn gele gedeelten erg gewoon, terwijl ame
thyst vaak volkomen witte banden vertoont. Deze banden lopen 
evenwijdig aan elkaar. Ook in birma-robijnen is de kleur vaak on
regelmatig verdeeld. De gekleurde zones in robijn en saffier"zijn 
van zeer groot belang. Als men bijvoorbeeld een natuurlijke saf
fier in de goede richting bekijkt, ziet men rechte banden, om en 
om licht en donker geldeurd, die evenwijdig aan elkaar en even
wijdig aan de prismavlakken van het hexagonale kristal lopen. Als 
men dus een dergelijke saffier bekijkt in een richting evenwijdig 
aan de kristallografische C - as, dan zullen deze banden ellmar 
snijden onder hoeken van 120°. In natuurlijke robijn zijn de ban
den dunner en scherper maar ook recht. 

In synthetische robijnen en saffieren komen ook geldeurde ban
den voor; deze zijn echter nie.t recht maar gebogen. Deze onre
gelmatige kleurverdeling vindt zijn oorzaak in het feit dat bij de 
groei van het kristal (zowel in de natuur als bij de synthese) çle 
toevoer van het ldeurende metaaloxyde niet gelijkmatig plaats
vindt. In de natuur groeit een kristal van een centrum uit naar 



107 

buiten met snelheden, die afhankelijk zijn van de richting. Daar
door lopen de gekleurde zones evenwijdig aan bepaalde kristal
vlakken en dus recht. 

Bij synthetische kristallen, daarentegen, worden in de zoge
naa:(llde verneuil-oven, laagjes gevormd die concentrisch l()pen, 
dus gebogen. In synthetische robijnen lijken de produktiestrepen 
op groeven in een grammofoonplaat. In synthetische saffieren zijn 
de groeistrepen breder en vertonen gekleurde banden. 

Synthetische spinel heeft vrijwel nooit gekleurde banden, Dit 
produkt bevat echter, in tegenstelling met de natuurlijke spinel, 
een overmaat van Al203, waardoor brekingsindex en soortelijk 
gewicht iets hoger liggen dan bij het natuurlijke materiaal. Syn
thetische smaragd kan rechte geldeurde banden vertonen, Dit pro
dukt wordt niet in de verneuil-oven gemaakt. Het produktieproces 
is geheim, doch zal vermoedelijk hydrothermaal zijn, een naboot
sing van de natuur. Dit materiaal heeft iets andere eigenschappen 
dan natuurlijke smaragd. 

In het algemeen kan men dus zeggen dat rechte groeistrepen 
duiden op een natuurlijke steen, terwijl gebogen groeilijnen wijzen 
op een synthetisch produkt. In de uitzonderingsgevallen staan ,an
dere middelen ten dienste om de identiteit nader vast te stellen, 

In dit verband dient nog vermeld te worden dat glasimitaties 
ook produktiestrepen vertonen. Ze zijn, evenals in synthetische 
stenen, gebogen, maar lopen niet concentrisch doch zijn onregel
matig in het produkt verspreid. Men spreekt in dit geval van glas
slieren (zie fig. 2). 

Naast deze groeilijnen kan men met behulp van een microscoop 
de insluitseis in natuurlijke, synthetische en imitatieprodukten 
bestuderen. 

Men onderscheidt de volgende soorten insluitseis: 
a. Mineraal insluitseis; kristalletjes van andere mineralen wor

den bij de groei van het kristal ingesloten. Deze insluitseis 
hebben soms een duidelijk kristalvorm maar kunnen ook afge
rond zijn. Het kunnen naaldvormige kristallen zijn (bijvoor
beeld van rutiel), die men in robijn en granaat dikwijls aan
treft. Ook in de vorm van blaadjes (hematiet en mica) zijn mi
neraalinsluitsels waar te nemen (2:ie fig. 3). Daar de lichtbre
king van deze insluitseis meestal nagenoeg overeenkomt met 
die van het hoofdmineraal, vertonen ze praktisch geen scha
duwranden. 

b. Vloeistof insluitsels; deze kunnen allerlei vormen hebben maar 
zijn gewoonlijk rond, ovaal en afgeplat, Ze vertonen een smal
le donkere rand. De meest karakteristieke vorm van deze in
sluitsels is een onregelmatig 11netwerk" van ldeine langgerekte 
11draadjes", Dit zijn vloeistofinsluitseis die in groepen optre
den in één plat vlak. Men spreekt in een dergelijk geval van 
kristalveren. Ze zijn duidelijk waar te nemen in natuurlijke 
saffier en robijn. Ook worden ze wel 11�ingerafdrukken" ge= 
noemd; deze benaming spreekt voor zichzelf als men fig. 4 be
kijkt. 
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c. Negatieve kristallen; het komt nogal eens voor, dat een mine
raal kleine kristalletjes bevat van dezelfde substantie. Men kan 
ze echter zo duidelijk waarnemen dat het onwaarschijnlijk lijkt, 
dat ze uit een substantie gevormd zijn met dezelfde brekingsin
dex. Daarom wordell ze beschouwd als lege ruimten, begrensd 
door kristalvlakken; het materiaal is gedurende het ontstaan 
van het moederkristal opgelost. Men noemt. deze insluitseis 
negatieve kristallen. 
De lege ruimten zijn vaak opgevuld met vloeistof waarin een 
gasbel aanwezig is. Zij worden tweefasen-insluitseis genoemd. 
Als er bovendien nog één of meer kristalletjes aanwezig zijn 
spreekt men van een driefasen-insluitsel. Tweefasen- insluit
seis ziet men bijvoorbeeld in topaas en beryl. Columbia-sma
ragd en kwarts hebben dikwijls driefasen-insluitsels. 

d. Gasinsluitseis;. deze· zijn meestal rond of ovaal, daarbij erg 
plat. Ze komen veelal in groepjes voor. In doorvallend licht is 
de gehele bel verlicht en de buitenrand vertoont een zeer smal 
donker bandje, in tegeristelling met het. volgende geval. 

e. Luchtbellen; zij komen alleen in imitaties voor. Luchtbellen 
zijn in doorvallend licht geheel donker of vertonen hoogstens 
een klein lichtpuntje in het centrum. Dit vindt· zijn oorzaak in 
de totale reflectie die optreedt, omdat het verschil in brekings
index tussen lucht en hefkrista!ze-ergroot is.Bij gasbellen is 
dit verschil veel minder groot. 
De laatste tijd wordt veel aandacht besteed aan, de ouderdom van 

insluitsels. De vraag of zij voor, tijdens of na de vorming van het 
moederkristal zijn ontstaan, m.a.w. of het primaire of secundaire 
insluitseis zijn, blijkt van \reel belang te zijn, evenals ook de aard 
van deze insluitsels. Het een en ander brengt enig licht in de k;wes
tie onder welke omstandigheden (speciaal de temperatuur) het moe
derkristal is ontstaan, iets waarover nog zo bitter weinig bekend is. 

De aard van de insluitseis verschaft belangrijke gegevens om
trent de steen. Alle onder a. tot en met d, genoemde insluitseis 
komen slechts in natuurlijke stenen voor. Een uitzondering hierop 
vormen de gasinsluitseis in synthetische stenen. Zij hebben ech
ter karakteristieke vormen en kunnen na enige-ervaringonmid
dellijk worden onderscheiden van de. luchtbellen die in imitaties 
voorkomen. De insluitseis in natuurlijke stenen kunnen soms ken
merkend zijn voor de herkomst. Robijnen van Birma en Ceylon 

. bijvoorbeeld bevatten dikwijls rutielnaalden. Driefasen -insluitsels 
met als ingesloten kristal een kubusvormig materiaal, zijn type
rend voor smaragd van Columbia. 

s. Slotopmerking 

De meest doelmatige methoden van onderzoek zijn in dit arti
kel beschreven. Er zijn nog vele eenvoudige hulpmiddelen, die 
alle gebaseerd zijn op één van de genoemde methoden. Het zou 



Fig. 1. Immersh�·contact·foto van enkele stenen 
in monobroomnaftaline. 

Fig. 2. Luchtbellen en slieren in een glasimitatie 
(vergroting 60 x). 



Fig. 3. Mineraal insluitseis in een olivijn 
(vergroting 80 x). 

Fig. 4. Vloeistof insluitseis in natuurlijke saffier 
(vergroting 80 x). 
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te ver voeren '7� hier nr_;::�À uiteen te zetten. De methoden, geba
seerd op Iluorescentie, bijvoorbeeld, geven in sommige gevallen 
goede resultaten. 

Met het op de markt verschijnen van steeds nieuwe produkten, 
ligt het in de verwachting dat er ook steeds nieuwe 117-ethoden zul
len worden geïntroduceerd om het onderscheid tussen "vals" of 
"echt" te kunnen vaststellen. Tot nu toe is men in de gemmologie 
daarin volkomen geslaagd. 
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De drie onderwerpen, die in de titel van deze voordracht ver
meld staan, hangen zo nauw met elkaar samen, dat de voordracht 
zelf een gesloten eènheid zal vormen. Het belangrijkste van de 
drie is het derde: 11algemene levensvragen". Ik noem direct een 
ervan: hoe komt het, dat een levend organisme, als het reageert 
op een verandering in zijn binnen- en buitenwereld, zo heel vaak 
n u t t i g  reageert? 

Het is uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk, levensvragen 
scherp, exact te formuleren. Wat betekent het woordje 11nuttig11 in 
de gestelde vraag? Ik zou het niet scherp kunnen omschrijven. 
Als iemand antwoord geeft op een ham gestelde vraag, dan kan het 
zijn dat het bekende gezegde van toepassing is: dat antwoord slaat 
op de vraag als een tang op een varken, Hoe vreemd die uit<;lruk
king ook is, er wordt in aangeduid, dat dat antwoord in het geheel 
niet nuttig is, Van de meeste antwoorden zal dat niet worden ge
zegd: die antwoorden zijn blijkbaar in zekere mate nuttig. 

Als iemand honger voelt, dan antwoordt hij daarop door te gaan 
zoeken naar voedsel. Al die reacties, die met verorberen van dat 
voedsel samenhangen, zijn in het algemeen nuttig voor zijn voort
bestaan. Als iemand de gelegenheid ziet een aantrekkelijke baan 
te krijgen, dan gaat hij daarop af: nuttig voor zijn geluksgevoel, 
vaak ook nuttig voor de maatschappij. Op ziekten reageren wij 
met onze natuurlijke geneeskrachten, de artsen onder ons reage
ren er op met vaak krachtige kunstmatige geneesmiddelen, die 
het resultaat zijn van hun algemene reactie tegen de ziekten: het 
ontwikkelen van de geneeskunde. En wat bedoelen alle sociale en 
bestuurlijke maatregelen anders dan nuttig te zijn voor de mens
heid? 

Wij zouden lang kunnen doorgaan. Ook in het dierenrijk vallen 
vele reacties op, die nuttig zijn voor het voortbestaan van het in
dividu: voedsel zoeken, zich verdedigen tegen een aanvaller, het 
opzoeken van beschutte plekjes, het aannemen van vormen en 
kleuren die hen minder doen opvallen, de bekende mimicri. En 
het ontwikkelen van hun inwendige structuren, die zo ongelooflijk 
nuttig zijn. Ook vallen bij de dieren en planten vele reacties op, 
die nuttig zijn voor het in stand houden van de soort. 
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 22 januari 1960, 
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Laat mij niet proberen, een scherpe definitie te geven voor het 
begrip: nuttig. Ik zou het niet kunnen. Men heeft wel eens beweerd 
dat alles in de wetenschap scherp gedefinieerd behoort te zijn, 
Dat standpunt is al lang overwonnen. Wij staan nu eenmaal voor 
de vele problemen, die de wereld ons stelt en ook de wetenschaps
man dient ze aan te pakken, ál kan hij ze nog niet definiëren. De
finiëren is alleen goed als de mens zijn onderwerp zelf opbouwt 
zoals de wiskundige dat doet. Maar het is nog nooit gelukt, ee� 
goede definitie vo.or bijv. het leven te geven en voor bijv. het 
hart. Toch is er een wetenschap van het leven· en zijn er, geluk
kig, cardiologen. Mogelijk 'kan, aan het eind van een onderzoek, 
een enigszins scherpe definitie van het bestudeerde onderwerp 
worden gegeven. Vandaar mijn stelling, dat, in de natuurweten
schappen, de definitie de grafzerk van een onderzoek is, niet het 
startsein. 

Bij vele reacties van de hogere diersoorten en van de mens is 
hun zenuwstelsel ingeschakeld. De vraag ligt dus voor de hand of 
de bouw van het zenuwstelsel ons enig inzicht in dit probleem van 
het 11nuttige antwoord" zou kunnen geven. 

Alle reacties, die over het zenuwstelsel lopen, heten reflexen. 
Het begint met een reflexprikkeL Dat is een ve.randering in de 
buitenwereld, die èen verandering in ons eigen lichaam tengevol
ge heeft. De meest gevoelige delen van ons lichaam zijn de zin
tuigen, elk gevoelig voor een speciaal soort invloeden van de bui
tenwereld: het netvlies bijv. voor invallend licht. In een g·evoelige 
cel van zo'n zintuig treedt een bepaalde verandering op en tenge
volge daarvan gaat een prikkel lopen door een bij die cel begin
nende zenuwvezel. De prikkel is een bepaalde fysico-chemische 
verandering die de eigenschap heeft, onmiddellijk eenzelfde ver
andering op te wekken in het aangrenzende stukje van die zenuw
vezel, De prikkel plant zich dus langs die vezel voort, zoals dat 
heet. 

Een zenuwvezel is een uitloper van een zenuwcel. De zenuwcel 
met al zijn uitlopers samen heet een neuron, de vele uitlopers die 
prikkels naar de cel toe geleiden heten dendrieten. Als in de on
middellijke nabijheid van zo'n dendriet of van de cel zelf een uit
loper van een andere zenuwcel een prikkel vervoert, dan kan de 
cel er toe komen, zelf een eigen prikkel af te vuren en deze loopt 
dan door één bepaalde uitloper weg. Die uitloper is meestal vele 
malen langer dan de dendrieten. Zij heet de neuriet. Zo zijn al:.. 
thans de verhoudingen in watmen het centrale zenuwstelsel noemt. 

Onze zintuigprikkel wekte dus zo'n prikkel in een neuron op en 
via de neuriet komt die prikkel in de onmiddellijke buurt van een 
ander neuron. Dat zal dan op zijn beurt een prikkel langs zijn 
neuriet uitzenden en zo is het alsof onze prikkel langs een reeks 
van achtereenvolgende neuronen wordt voortgeleid. Dat heet de 
reflexweg. Het laatste neuron daarvan stuurt zijn neuriet naar 
een spier- of een kliercel en als de prikkel daar aankomt oefent 
die spier- of kliercel zijn specifieke functie uit: een spiervezel 
trekt zich dan even samen (steeds met dezelfde kracht en duur), 
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een kliercel geeft dan een bepaalde hoeveelheid secreet af, bijv. 
maagsap. Dat is het reflexantwoord, uiteindelijk gegeven door het 
uitvoerende orgaan, de effector, 

Het zal duidelijk zijn, dat het reflexantwoord afhangt van de 
loop van de reflexweg. De reflexwegen zijn te vergelijken met 
de teugels, die de paarden sturen. Het zal ook duidelijk zijn, dat 
het het zenuwstelsel is, dat aangeeft op welk o g e n b l i k  een be
paalde effector zijn werk gaat doen. Daaruit volgt dat het zenuw
stelsel de samenwerking van onze uitvoerende organen veroor
zaakt: pas als de juiste aantallen spiervezels op de juiste ogen
blikken samentrekken, zullen onze vingers het theekopje pakken 
en dat naar onze mond brengen. Zonder die samenwerking zouden 
de organen nutteloos zijn, 

Welke invloeden bepalen dan de loop van de zenuwvezels? Dat 
is: de loop van de reflexwegen? 

Merkwaardigerwijs zijn de twee regels, die hierover werden 
gevonden, vruchten van Nederlandse bodem. 

De regel, die het makkelijkst uit te leggen is, is die dat een 
zenuwvezel daar ontstaat, waar tevoren al herhaaldelijk prikkels 
in het lichaam pleegden te lopen, Het geleiden van prikkels is nl. 
niet beperkt tot zenuwvezels, het is een algemene eigenschap van 
alles wat leeft, in de zenuwvezels gaat het alleen vlugger en met 
minder verlies. Het ontstaan van een zenuwvezel is dus een a a n
p a s s i n g  aan een tevoren al herhaáldelijk van het lichaam ter 
plaatse gevraagde functie. 

Aanwijzing voor deze regel was de waarneming, dat in de jon
ge zich ontWikkelende vrucht jonge zenuwcellen vaak ontstaan in 
de nabijheid van een al eerder tot stand gekomen vezelbundeL 
Die jonge z.enuwcellen sturen hun neuriet dan loodrecht van de be
staande bundel weg, dat is in dezelfde richting als waarin die bun· 
del zijn eigen prikkels in zijn omgeving doet afvloeien. Vele late
re experimenten hebben deze opvatting van de stimulogene fibril
latie bevestigd. 

De andere regel betreft de later optredende verplaatsing van 
zulke zenuwcellen en de bochten, die de zenuwvezels tijdens hun 
verder uitgroeien maken. Ariëns Kappers stelde de regel op dat 
onderdelen van een neuron zich verplaatsen naar een gebied, dat 
vaak op dezelfde ogenblikken prikkels geleidt als dat neuron zelf. 
Hij beschouwde dat als het resultaat van een kracht, die hij de 
neurobiotaxis noemde en die dus zou heersen tussen gelijktijdig 
geprikkelde weefselelementen. 

Laten wij nu deze twee regels combineren. 
Wij gaan daarbij uit van de toestand in zeer jonge vruchten, 

waarin ,een zenuwcel aanwezig is, waarvan de neuriet in een spier 
eindigt. Telkens als deze zènuwcel een prikkel afvuurt, zal de 
spier zich samentrekken en daardoor allerlei veranderingen in 
zijn omgeving opwekken: de spanning in de pezen wordt groter, 
een stukje huid komt in beweging, banden om een gewricht veran
deren van vorm, enz. Dit betekenen op al die plaatsen prikkels, 
die dan in de omringende weefsels uitstralen, zodat volgens de 
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eerstgenoemde regel van die plaatsen af neuFieten tot ontwikke
ling zullen komen. Die neurieten zijn dus telkens in prikkeling als 
de bedoelde zènuwcel in prikkeling verkeert. Volgens de tweede 
regel zullen zij dus naar die speciale zenuwcel gaan lopen. 

Daarmee is een reflexweg tot stand gekomen van bepaalde zin
tuigelementen naar deze bepaalde spier: als later bijv. dit speci
ale stukje huid wordt aangeraakt, dan zal deze speciale spie·r gaan 
samentrekken. Nu begint een element van nuttigheid te dagen: het 
is niet een willekeurige spier, die door een reflexweg in actie 
komt, het is een spier die de bijzondere eigenschap heeft, door 
zijn werking juist ditzelfde zintuigelement te prikkelen. Blijkbaar 
is de reflexboog niet open: zij wordt tot een reflexkring gesloten 
doordat werking van de effector invloed uitoefent op de receptor. 
Wij begrijpen hieruit dus al, dat het reflexantwoord zich in de
zelfde sfeer afspeelt als de reflexprikkel, zodat het niet 11als een 
tang op een varken slaat". Wij zien nu echter nog niet in, dat het 
in die sfeer ook nog een nuttige richting heeft. 

In dat opzicht wees de jonge wetenschap der cybernetica ons de 
weg. De cybernetic?> (in het Nederlands: de stuurkunde) wees er 
op, dat sturen zowel in machines als in levende organismen voor
komt: het zenuwstelsel stuurt onze organen, wij sturen onze hand 
en ons gereedschap. En bij allerlei vormen van sturen speelt één
zelfde beginsel een grote rol: de tegenkoppeling. 

Als wij (bijv. op de fiets) een zijstraat naar rechts willen in
slaan, dan draaien wij het stuur naar rechts. Wij Weten niet hoe
veel wij het naar rechts moeten draaien, maar wij kijken naar het 
resultaat. Als wij dan zien, dat we te sterk naar rechts zwenken, 
dan draaien wij het stuur een eindje in tegengestelde richting. De 
afwijking tussen de werkelijke richting en de gewenste richting 
veroorzaakte dus via lichtstralen, ons oog, onze hersenen en onze 
handen, een tegengestelde stuurdaad: tegenkoppeling. Bij de tegen
woordige centrale verwarming hangt een. bijzondere thermometer 
in de huiskamer, waarop wij met een wijzertje de gewenste norm 
van de temperatuur ingesteld hebben. Wordt de temperatuur te 
hoog, dan gaat van die thermometer een invloed terug naar de 
stookplaats, die het stoken tegenwerkt: tegenkoppeling. En steeds 
dient die tegenkoppeling er toe, een eventuele afwijking van de 
norm af te weren. Het is een 11afweerkring'', die de norm in een 
dynamisch evenwicht tracht te handhaven. 

De reflexen blijken ook tegenkoppelingen te zijn. Wij zagen al 
dat het reflexkringen zijn. Door hun tegengesteld karakter zijn het 
afweerkringen, die de norm trachten te handhaven. Valt er plot
seling meer licht in het oog, dan loopt een 11signaal" uit het net
vlies naar de hersenen en vandaar naar spiertjes in het regen
boogvlies met als resultaat, dat de pupil (dat is de opening in dat 
vlies) kleiner wordt. De toename van de belichting op het netvlies 
wordt daardoor tegengegaan, het pupilreflex helpt de norm in de 
netvliesbelichting te handhaven. En dit is een nuttige reactie: juist 
bij die normale belichting geeft het netvlies de lichtbeelden in de 
grootste fijnheid door aan de hersenen. 
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De reflexen handhaven onze normen: als de buitenwereld afwij
kingen van onze normen dreigt te veroorzaken, dan weren de re
flexen die afwijkingen af. 

Andere regel-mechanismen in ons lichaam blijken hetzelfde nut 
te hebben. Zo bijv. de klieren, die de hormonen aan ons bloed le
veren en daarmee allerlei toestanden stabiliseren: het suikerge
halte in het bloed, de groei van de afzonderlijke lichaamsonder
delen en vele meer. Het levende organisme bevat een onvoorstel
baar groot aantal tegenkoppelingen. 

Dit nieuwe inzicht kwam tot stand door het levende organisme 
te vergelijken met machines. Betekent het dan een mechanistische 
levensbeschouwing? Neen, ver van daf� Wij kunnen dat gemakke
lijk inzien. 

Het was lange tijd bekend dat vleermuizen in donker kunnen 
vliegen zonder zich te stoten aan kriskras in de ruimte gespannen 
zwarte (en dus praktisch onzichtbarè) draden. Pas toen onze in
genieurs de radar hadden uitgevonden, werd dit begrepen. Een 
radar-installatie seint telkens kortdurende trillingstoten uit en 
ontvangt dan telkens de echo daarvan, indien die trillingen door 
iets in de buitenwereld worden weerkaatst. Het bleek nu, dat 
vleermuizen ook zulke trillingstoten uitzenden en terugontvangen 
(zij het trillingen van andere aard). Vergelijking met door de mens 
gemaakte machines had ons deze speciale kundigheid van de vleer
muis doen begrijpen. Maar daardoor is de vleermuis nog geen 
door de mens gemaakte machine� Door ons zenuwstelsel met ma
chines te vergelijken begrepen wij een bepaalde eigenaardigheid 
van het zenuwstelsel. Maar daardoor is het zenuwstelsel nog geen 
machine: 

Sterker nog: de verhouding ligt juist andersom. Voor zover wij 
weten komen tegenkoppelingen in de levenloze natuur niet anders 
voor dan alleen in machines. Dus alleen in dat deel van de leven
loze natuur, dat door levende mensen is veranderd. En daarbij 
veranderde hij dat stukje levenloze natuur naar zijn eigen beeld. 
Al kende hij dat eigen beeld in dat opzicht nog niet. 

De tegenkoppeling is dus een 11levensmerk". Waar wij het aan
treffen is leven aanwezig of werkzaam geweest. En wij weten wie 
die tegenkoppelingen heeft ingebracht in die stukjes van de leven
loze natuur, die wij nu machines noemen. Wie bracht dan de on
telbare koppelingen aan in die gedeelten van de natuur, die wij nu 
levende organismen noemen? Hier staan wij voor het grote myste
rie, het grote levenswonder. Het is de scherpste tegenstelling tot 
dat, wat wij een mechanistische levensopvatting noemen, nl. een 
opvatting die het leven uit het mechanisme, levenloze natuur zou 
willen afleiden. 

Helpt de cybernetica ons dan wel? Ja zeker. Zij wijst in de le
vende natuur vele verbanden aan, die ons vroeger waren ontgaan. 
En daarmee helpt zij ons meer te zien dan wij tevoren zagen. 

Bovendien bracht de cybernetica ons een grotere vrijheid bij 
ons onderzoek omtrent de levende n.atuur. Vroeger waren er bij 
dat onderzoek drie barrières opgesteld, die geen onderzoeker 
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durfde te overschrijden, nl. de tegenstelling tussen dood en leven, 
de tegenstelling tussen lichaam en geest, en de tegenstelling tus
sen oorzaak en doel. De. cybernetica opent deze drie fundamentele 
grenslijnen op verrassende wijze. Want het begrip tegenkoppeling 
blijkt in de eerste plaats zowel in de dode als in de levende natuur 
te gelden, het blijkt verder zowel op het levende lichaam als op 
het rijk van de geest van toepassing te zijn en tenslotte omvat het 
zowel het begrip oorzaak als het begrip doel. 

Om het laatste van deze drie punten te belichten kan er op wor
den gewezen, dat het mechanisme van een tegenkoppeling- bijv. 
dat van de thermostaat bij onze centrale verwarming- volledig 
kan worden begrepen als een keten van oorzaken en gevolgen: de 
hoger wordende kamertemperatuur doet de thermometer door lang 
bekende natuurkundige krachten stijgen; wij begrijpen hoe de aan 
die thermometer verbonden leidingen de olie minder doen ver
branden en daardoor de temperatuursverhoging in de kamer te
rugdringen. De hele constructie was immers ontworpen door 
iemand, die deze causale relaties bewust aan elkP.ar reeg. 

Maar wie nu zou denken dat wij de thermostaat hiermede wer
kelijk volledig hebben doorzien, die heeft één heel belangrijk fa
cet 'over het hoofd gezien, nL de vraag hoe het komt, dat al deze 
onderdelen op deze wijze aan elkaar gekoppeld zijn: de thermo
meter, de leiding, het instrumentje dat de vlam aansteekt en 
dooft. 0 ja, wij weten best hoe die koppeling is ontstaan: in het 
brein van de ontwerper. Zeker, maar juist in dat brein speelde 
de doelstelling een doorslaggevende rol. De thermostaat zou nooit 
tot stand zijn gekomen als de uitvinder niet het doel voor ogen had 
gehad om een apparaat te maken waardoor de kamertemperatuur 
constant zou blijven. Een ingewikkeld samenstel als elke tegen
koppeling kan niet uitsluitend het gevolg van een toeval zijn ge
weest, het getuigt van de invloed die van een doelstelling is uit
gegaan. 

De tegenkoppeling is dus niet louter te zien als een toevallige 
reeks van oorzaken en gevolgen, daarnaast is het doelbegrip er in 
verankerd. Steeds als wij het begrip tegenkoppeling gebruiken 
vinden we ons ter weerszijden van de grens tussen de categorieën 
oorzaak en doel. Een grens, die vroeger taboe was. 

Merkwaardig: de cybernetica heeft, met het invoeren van het 
begrip tegenkoppeling, ons niets nieuws geleerd omtrent het we
zen van de zoëven genoemde drie fundamenteel lijkende tegenstel
lingen. Zij heeft ons niet geleerd wat het verschil is tussen dood 
en leven, of wat het verschil is tussen lichaam en geest, noch ook 
wat de begrippen oorzaak en doel moge verbinden. Wat de cyber
netica wel heeft gedaan, dat is dat zij, bij het invoeren van het 
begrip tegenkoppeling, ons een weg heeft aangewezen om niet bij 
deze drie tegenstellingen halt te maken bij ons onderzoek. En 
daarmee is meer gewonnen dan hier kan worden uitgelegd. 

Heel ir. het kort worde hier een tweede voorbeeld gesch13tst, 
waarin een vergelijking tussen de levende natuur en bepaalde ma
chines ons een mogelijk inzicht heeft verschaft in een bepaald 



Fig. 1. De tussenvezelige vacuolen van de hersenschors. 

Fig. 2. De tien vezels, die rond een vacuole kruisen, 
kruisen elkaar alle tien niet ook nog eens om 
een andere vacuole. 
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probleem omtrent de levende natuur: Het is sinds lang de vraag, 
hoe wij heleveilissen in ons geheugen kunnen vastleggen en ze la
ter opnieuw kunnen benutten bij het nemen van latere besluiten. In 

cybernetische termen uitgedrukt: hoè wij in staat zijn, verkregen 
informaties na lange tijd te benutten. 

Vroeger heeft men vermoed, dat ons geheugen in de zenuwcel
leh gelocaliseerd is: als een bepaalde zenuwcel herhaaldelijk wordt 
geprikkeld, dan zou zijn drempelwaarde voor prikkeling dalen, 
dat wil zeggen zij zou op kleinere prikkels 11aanslaan". Zo werd 
vroeger gedacht, al bracht dit voor vele uitingen van ons geheugen 
nog geen oplossing. Maar elektrisch -onderzoek heeft de juistheid 
van dit vermoeden nooit bevestigd. 

Nu werden in de laatste jaren in ons instituut kleine bolvormi
ge vochtblaasjes tussen de zenuwvezels van onze hersenschors 
gevonden, die elk een mitochondrium bevatten (dat is een in al 
onze weefsels voorkomend lichaampje dat van belang is voor hun 
spe ei fieke functies) en die elk tussen ongeveer 10 er vlak fangs 
gelegen zenuwvezels liggen (fig. 1). En deze 10 vezels kruisen 
elkaar nergens weer alle 10 om een ander blaasje (fig. 2). Deze 
bolronde 11tussenvezelige vacuolen'' zijn zeer gevoelig voor ver
anderingen in de elektrische spanningen er om heen: door kleine 
wijzigingen van de ionensamenstelling in het weefsel worden zij 
groter of kleiner. 

Het samenstel van vezels, waarvan er telkens ongeveer.10 el
kaar kruisen, en de gevoelige vacuol�n op de plaatsen van deze 
ll::ruisingen, lijkt daardoor op de structuur van die kunstmatige 
geheugenapparaten, die in rekenmachines in grote aantallen voor
komen en die bestaan uit een complex van signaaldraden, die el
kaar telkens in constant aantal kruisen met op elk kruispunt een 
gevoelig element. Deze gevoelige elementen hebben elk twee sta
tionaire toestanden, waarvan de 11nie.t-geactiveerde" toestand ih 
de 11geactiveerde" toestand omslaat op het moment, dat in alle 
daar kruisende draden tegelijk een signaal loopt. 

Deze overeenkomst heeft geleid tot de onderstellingen, dat ook 
. de tussenvezelige vacuolen in twee stationaire toestanden kunnen 

bestaan, waarvan de ene in de andere overgaat op het moment, 
dat in alle er langs lopende zenuwvezels tegelijk een prikkel loopt 
en dat de laatste toestand een zodanige invloed op die zenuwvezels 
heeft, dat de prikkel er gemakkelijk van de ene vezel op de andere 
overgaat. In dat geval zou, als. er later één prikkel door één van 
die 10 vezels loopt, die prikkel in alle tien verder worden geleid, 
zodat uiteindelijk dezelfde reactie zou optreden alsof deze vezels, 
juist zoals de eerste keer, alle tien tegelijk waren geprikkeld. 
En dat is, wat ons geheugen doet: als een gedeelte van een vroe
gere situatie weer optreedt, dan komt die hele situatie weer in 
ons bewustzijn, zodat wij reageren alsof die hele situatie weer 
was opgetreden. De genoemde vacuolen zouden dan een orgaan 
zijn, dat speciaal voor ons geheugen dient, 

Deze theorie, volgens welke het geheugen dus niet in de neu
ronen gelocaliseerd is maar er tussen, is al gebleken in goede 
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overeenstemming met allerlei bekende bijzonderheden te zijn. 
Bovendien is zij de enige, die een voldoende capaciteit aan het 
geheugenorgaan toeschrijft. Volgens berekening kan een mens 
gedurende zijn gehele leven maximaal 1ol0 bits opnemen en het 
aantal van deze vacuolen bedraagt ongeveer 5 x 1012 of ongeveer 
500 maal zo veel. 

Natuurlijk vraagt deze theorie om nog verdere bevestiging, 
maar in de natuurwetenschappen geldt dat voor elke theorie. 

Same n v a t t e n d  kan in de eerste plaats worden gezegd, dat de 
cybernetica zeker niet een mechanistische levensopvatting bete
kent. Door analogieën te bestuderen tussen de werking van leven
de organismen en van machines (welke laatste door levende men
sen ontworpen en gemaakt zijn) opent zij slechts onze ogen voor 
verbanden, aan welke wij vroeger voorbij zijn gegaan en die wij 
nu min of meer begrijpelijk gaan vinden. 

De cybernetica nodigt ons verder uit, bij de studie van de le
vende natuur ons niet tot de meest kleine functies te b lijven be
perken, maar ook hogere primair aan te pakken. 
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ALCHEMIE 

door 

Prof. Dr. Ir. C. J. van Nieuwenburg 

Het is gebruikelijk het begin van de Alchemie te leggen om
streeks het begin van onze jaartelling, en dan wel irt Alexandril3, 
althans in de door Alexandrië beheerste Hellenistische wereld. 
Zij betekende in menig opzicht een keerpunt. Vóórdien waren ver
schillende natuurwetenschappen min of meer vruchtbaar bestu
deerd. Ik herinner U maar aan het werk van Archimedes op het 
terrein van de fysica en de mechanica, aan dat van Hippokrates 
op medisch-farmaceutisch gebied, aan dat van Aristoteles en 
Theophrastus die de grondbeginselen van de zoölogie en de bota
nie hadden gegeven. Op het terrein van de chemie daarentegen 
was, buiten de toenmalige industriële werkplaatsen, door de 
eigenlijke wetenschapsbeoefenaars weinig of geen werk gedaan. 
Dat keerde nu net precies om. Voor zoverre de wetenschapsmen
sen, de "Filosofen", aandacht hadden voor feitelijkheden, kwam 
de belangstelling juist op chemisch gebied te liggen en ze zou 
daar voor ongeveer 1600 jaar blijven. Na korter of langer tijd 
slapen alle natuurwetenschappen, behalve de chemie, in tot om
streeks 1600: de tijd van de grote revolutionaire figuren als 
Keppler, Galilei, Torricelli en Mersenne in de fysica, Malpighi 
en Harvey in de biologie. 

Een keerpunt was de Alchemie ook in die zin, dat de filosofen 
zich van nu af ook meer met het experiment gingen bezighouden. 
Vóórdien waren het deftige heren, die gehuld in lange gewaden, 
omstuwd door hun leerlingen, plechtig door marmeren zuilenga
lerijen wandelden en die een heilige afschuw hadden van alles wat 
naar de "banausia", het "handwerkachtige" zweemde, ja, die 
zelfs het opschrijven van hun lering aan slaven overlieten. Dat 
veranderde nu: de filosofen, en er zijn er, vooral in de latere 
middeleeuwen, vele en daaronder zeer goede geweest, zijn van 
dan af niet zelden bijzonder in het alchemistische laboratorium
werk geihteresseerd, zó dat zelfs veelal de woorden filosoof en 
alchemist door elkaar werden gebruikt. . 

En bovenal betekende de Alchemie een keerpunt dáárom, om
dat de zuiverheid van het redelijk denken volkomen verloren 
ging. Men mag het met de leerstellingen van Socrates, of van 
Plato, of van Aristoteles en van zovele anderen, eens zijn of 
niet, maar niemand zal ontkennen dat zij met grote ernst er 
naar hebben gestreefd op redelijke en logische grondslag een 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voorNatuurkunde 
"Diligentia" te' s-Gravenhage op 5 februari 1960, 
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wijsgerig stelsel op te 'bouwen. Dit is de onsterfelijke verdienste 
van de grote Griekse denkers van vóór het begin va11 onze jaar
telling. 

Het is het allerbelangrijkste dat onze moderne, Westerse we
reld nog steeds aan het oude Griekenland te danken heeft, Dit nu 
is bij de intrede van de Alchemie vrijwel geheel te loor gegaan. 

Willen we trachten dat voor onszelf, na bijna tweeduizend ja
ren, min of meer begrijpelijk te maken·, dim moeten we ons de 
geestelijke sfeer voor ogen halen zoals die in Alexandrië om
streeks het begin van onze jaartelling aanwezig moet zijn ge
weest. Het was een gedachtenwereld die wij vóór alles moeten 
zien als een synkretisme. Geestesstromingen van de meest ver
schillende aard kwamen daar te zamen en daaruit groeide langza
merhand iets nieuws. 

Zo was daar natuurlijk allereerst de erfenis van de Ionische 
en de Attische· Scholen, de leer van de zuivere Rede, waar ik het 
zojuist over had. Dood en vergeten was zij zeker nog niet. De 
leer van de Stoa stoelt er zeker op, al bevat zij onmiskenbaar al 
een vleugje mystiek, die later in het Neo-platonisme van Ploti
nus haar officiële sanctie zou verkrijgen. 

Maar Alexandrië lag in Egypte, en het kan dus geen verwon
dering baren dat het. sterk onder de i.pvloed van de Egyptische 
gedachtenwereld bleef, met een typisch esoterïsch getinte, door 
priesters min of meer in het geheim br;Jdreven wetenschap, vol, 
overvol van mystiek en duistere symboliek en magie, Het was 
trouwens het land van de legendarische Vader van de Alchemie, 
Hermes Trismegistos, waaraan zij haar naam "hermetische 
kunst" ontleent, en waarvan wij nog nu het adjectief "hermeti"
sche'' sluiting afleiden. De Alchemie is al bij haar geboorte er
felijk belast met geheimzinnig-doenerij. 

Ten derde is het zeker dat Alexandrië ook sterk onder Meso
potamische invloed heeft gestaan. De veldtochten vap. Alexander 
de Grote hadden de Babylonische, Assyrische en Perzische we
reld aan "het Westen" geopenbaard. De Grieken 11onden daar 
een, ook op chemisch gebied, hoog ontwikkelde techniek, maar 
daarnaast, of zo l! wilt daarboven, een theorie vol magie en zeer 
in het bijzonder doorspekt met astrologie. De sterke astrologi
sche inslag die de Alchemie zou krijgen, het verbinden van be
paalde metalen elk aan een eigen planeet, wijst regelrecht op 
Mesopotamische invloed. 

Deze drie gedachtensferen, de Griekse, de Egyptische en de 
Babylonisch-Assyrische, zijn zeker in Alexandrië 'tot vermen
ging gekomen, maar het is geenszins zeker dat er niet nog meer 
zijn geweest. Zeer waarschijnlijk heeft ook de Indische natuur
filosofie een hand in het spel gehad, eveneens sommige elemen
ten van de Joodse leer, en er komen steeds meer tekenen, die 
er op zouden kunnen wijzen, dat ook de Chinese cultuur toen ter 
tijd in het Westen veel beter bekend was dan men vroeger onder
stelde. Ik kom daar straks nog even op terug. 
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In deze, zowel materieel als geestelijk· woelige en onrustige 
wereld, in deze heksenketel van gedachten en leringen, is nu 
vooreerst het Christendom geboren, maar daarover spreken we 
vanavond niet, en eveneens, naar men althans veelal aanneemt, 
de Alchemie . 

. Haar aandacht concentreert zich bijna uitsluitend op het vinden 
van de Steen der Wijzen, de stof die allereerst in staat zou zijn 
onedele metalen, als lood, koper of tin, om te zetten in goud, ge
woonlijk in twee trappen: het witte poeder dat er zilver uit maak
te en het rode poeder dat dit weer in giDud transformeerde, het 
magnum opus. Maar dit zou niet de enige kracht ervan zijn. 
Meestal - maar bepaald niet altijd - wordt de Steen der Wijzen 
ook vereenzei vigd met het levenselixir, de alcahest of de panacee 
of het arcanum, dat op zijn minst een geneesmiddel zou zijn voor 
alle ziekten, maar liefst ook een preparaat dat de sterfelijke 
mens het eeuwige leven zou verzekeren. En tot zulk een veréen
zelviging was ook wel reden: beide zijn in het bijzonder te be
schouwen als een middel ter volmaking, het rode poeder om me
talen om te zetten in het "volmaakte" metaal, goud; het levense
lixir het middel om de met kwalen behepte mens tot volmaakte en 
dus blijvende gezondheid te' brengen. En het is dit streven naar 
volmaking dat als een ethische draad door de gehele Alchemie 
heen heeft gelopen, En die draad deelt de Alchemie trouwens met 
haar tweelingbroertje,. het Christendom. 

De bodem was rijp voor het optreden van de transmutatie-ge
dachte. De vier elementen, aarde, water, vuur en lucht, waren 
oorspronkelijk door Empedokles onvergankelijk gedacht. Zij wa
ren echter volgens Aristoteles de vergankelijke dragers van tel
kens twee onvergankelijke primaire eigenschappen, warm, koud, 
droog en vochtig, zijn 11 stoicheia.". Water was vochtig en koud, 
vuur droog en warm. Neemt men uit de lucht, d.i. vochtig en 
warm, het· vochtige weg, dan ontstaat vuur, nl. droog en warm. 
De leer van de Stoa, die in de eeuwen kort v66r en kort na het 
begin van onze jaartelling het wijsgerig denken van de Westerse 
wereld. beheerste, onderstreepte dit nog eens extra. Alle eigen
schappen van een stof waren gebonden aan de aanwezigheid van 
een bepaald bestanddeel. Het maken van een stof betekende dus 
niets anders dan de goede eigenschapsdragers, dus de juiste be
standdelen, bij elkaar te brengen. Hoogstens mocht men eisen 
dat die bestanddelen ook in de juiste hoeveelheden bijeen werden 
gebracht. Wilde men dus van lood goud maken, dan was daar in 
beginsel niets tegen: dan moest men er meer "geel of rood" bij 
voegen en er wat "vochtig, d.i. smeltbaar"' uithalen. Dat was 
allelnaai volkomen consequent geredeneerd. En dat zou allemaal 
niet zo erg zijn geweest, men zou gauw genoeg ingezien hebben 
dat er ergens een fout in de premissen moest schuilen, ware 
het niet dat deze au fond Griekse, en dus logische gedachte <:>ver· 
de mogelijkheid van de transmutatie al heel spoedig werd inge
kleed in een warnet van Egyptische mystiek en magie. De Alche
mie kreeg een typisch-religieuze inslag: gebed en extase deden 
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hun .intrede in het alchemistische laboratorium; zonder een sa
craal ritueel was succes niet mogelijk; het werd een vak, alleen 
b�dreven door adepten, ingewijden, en volkomen verstrikt in een 
mengelmoes van magische symboliek. 

Als Assyrisch-Perzische erfenis kreeg de jonge Alchemie haar 
astrologisch karakter, dat in dit speciale geval de vorm aannam 
van een verband tussen elk van de hemellichamen met één bepaald 
metaal: de zon met het goud, de maan met het zilver (de Engelsen 
noemen zilvernitraat nog lunar stone), Mercurius met kwik {wij 
keimen dat verband nog in onze nomenclatuur), Venus met koper, 
Mars met ijzer (denkt U maar aan crocus martius als drogisten
naam voor ferrioxyde), Jupiter met tin en Saturnus met lood (ge
leerde medici spreken nog van saturninus als ze loodvergiftiging 
bedoelen). Dit astrologische leerstuk is wel het meest resistente 
van de gehele Alchemie geweest. Toen in de. 16da eeuw wat men 
zou kunnen noemen de "officiële" Alchemie ten einde liep, had het 
een l�ven van meer dan 2000 jaar achter de rug en zelfs toen was 
het nog allerminst ter ziele. Het is het laatste leerstuk van de Al
chemie dat men heeft opgegeven, en het leeft in sommige kringen 
nog wel voort! 

He,t feit dat de Alchemie van den beginne af een adepten-weten
schap was, leidde tot ten minste twee verschijningsvormen ervan, 
die de beoefening van haar geschiedenis bijzonder moeilijk maken, 
te weten een tot in het absurde doorgevoerde symboliek en het be
denkelijke verschijnsel van de epigrafie. 

Die symboliek uitte zich zowel in woorden als in beelden. Als 
"geheime". wetenschap, slechts bedoeld om begrepen te worden 
door . een kleine, selecte kring van ingewijden, kon ze zich niet 
permitteren de dingen bij hun naam te noemen. Dat was, op zich 
zelf beschouwd, ook alweer begrijpelijk. Maar ze heeft het schro
melijk overdreven, en, wat erger is, maar wat ook op andere ge
bieden niet zelden voorkomt, ze zijn in hun eigen beeldspraak gaan 
geloven! Zij hebben vergeten dat het beeldspraak was! 

Een tweede verschijnsel, dat ook wel zal hebben samengehan
gen met het geheimzinnige karakter van de Alchemie, is dat van 
de epigrafie. Wij plegen er in onze tijd bijzonder op gesteld te zijn 
dat van alles wat wij doen en publiceren vooral duidelijk blijkt dat 
het van ons is. Misschien streven we daar zelfs veel te veel naar. 
Anonimiteit op dit gebied kennen wij nauwelijks. Geheel anders 
onder de Alchemistische schrijvers, vooral onder de latere. Er 
zijn tal van gevallen bekend, waar de schrijver zijn werk bekend 
maakte als afkomstig van de een of andere vroegere beroemdheid. 
Of bij het bewerken en her-uitgeven van werken van prominente 
ouderen, werd, zonder het te vermelden, een flinke portie eigen 
visie van de bewerker ingelast. U moet dit niet als bedrog be
schouwen, naar waarschijnlijk veel meer als een eretribuut aan 
de grote voorganger. Maar ondertussen bezorgt deze epigrafie de 
historicus een enorme last. Een groot deel van de historische stu
die op alchemistisch tarrein houdt zich juist bezig met het uît
pluizen van "wat" nu eigenlijk werkelijk van "wie" is. 
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Maar, ik heb het U al gezegd, de Alchemie bracht nog in een 
geheel ander opzicht iets nieuws. Zij bracht ons de eerste chemi
sche "laboratoria", werkplaatsen waar experimenteel chemisch 
werk werd verricht met een wetenschappelijk doel, laten we dat 
woord er maar voor gebruiken. Er is natuurlijk vóór die tijd ook 
al een grote hoeveelheid chemisch werk verricht. Het hoge niveau 
van de techniek, ook van de chemische techniek, is er het over
tuigende bewijs van. Vooral de Chaldeeërs, maar ook de Grieken, 
die zeer ten onrechte door velen als a-technisch zijn beschouwd, 
hebben op dit gebied voortreffelijk werk gedaan. Denkt U maar aan 
hun metallurgie, aan de keramiek met, vooral in Assyrië, een 
uitgebreid palet van gekleurde glazuren, denkt U aan hun zuivel
industrie, het namaken van edelstenen in gekleurd glas, het kleu
ren van textielproducten met voornamelijk plantaardige kleur
stoffen, aan hun leerlooierij en aan zoveel andere technische pro
cédés. Hoe hoog die technieken allemaal stonden weten we trou
wens niet alleen uit de schaarse overgebleven produkten, maar 
ook in geschrifte uit twee papyri, bekend als de Leidse en de 
Stockholmse, gedeeltelijk gelijkluidend en vermoedelijk daterend 
uit omstreeks 250 n. Chr. Zij geven een groot aantal recepten 
voor ii1dustriële bewerkingen, die ons verbaasd doen staan over 
de grote kennis die er aan ten grondslag moet hebben gelegen. En, 
laat ik het nu ééns voor allemaal zeggen, die technische kennis is 
natuurlijk in de loop der eeuwen 'nog aanmerkelijk gegroeid, maar 
die heeft met de Alchemie niets te maken! Die interesseerde zich 
daarvoor niet of nauwelijks. Die was een speculatieve, .als U wilt 
theoretische chemie, met als enïg praktisch einddoel, en wel bij 
uitstek praktisch einddoel, het maken van goud, respectievelijk 
het levenselixir. Pas in de 18de eeuw is t'le officiële chemie zich 
gaan interesseren voor haar technische toepassingen. 

Als ik nu weer naar Alexandrië terugkeer, dan kennen we daar 
dus voor het eerst alchemistische laboratoria, apparaten en ook 
personen. Verreweg de bekendste figuur uit die periode is. Zosi
mos. Hij was een verwoed goudmaker, maar had toch ook nog wel 
belangstelling voor chemische zaken die daar buiten stonden. Hij 
schreef het oudst bekende encyclopedische handboek van de che
mie, waarin ook nogal wat tekeningen voorkomen van ovens en ap
paraten. Maar tegelijk is hij een klassiek voorbeeld van de meest 
duistere symboliek. Ik geeft U er twee voorbeelden van: 

één in tekening, de beroemde van hem afkomstige "formule 
van de krab" (fig. 1). Het is een voorschrift om lood in goud te 

{5) (1,) (7) {1') (f} (•v/ (nl (11)(1J) 
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Figuur 1. 

veranderen, bestaande uit allerlei rare figuurtjes, gecombineerd 
met wat Griekse letters. Dank zij een paar kanttekeningen op een 
later, 14de-eeuws afschrift weet men van enkele wat er mee be-
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doeld is, maar U begrijpt wel dat het voor een leek volkomen 
duister is. 

En in de tweede plaats wil ik een uitvoeriger en geheel lees
baar recept van Zosimos voor het maken van goud uit koper over
nemen, maar ik waarschuw U bij voorbaat dat U er niet veel wij
zer door zult worden: 

''Bouw een tempel uit één steen, gelijkend op loodwit en albast, 
''die in zijn constructie noch begin, noch einde heeft. In het mid
"den zij een bron van zeer zuiver water, schitterend als de zon. 
"Onderzoek met zorg aan welke kant de ingang van de tempel is 
"en neem een degen in de hand, Zoek dan de ingang, want de 
"plaats waar de ingang is, is smal. Aan de ingang ligt een slang 
"die de tempel bewaakt. Maak je van hem meester; slacht hem 
"eerst, stroop hem, scheid zijn onderdelen en neem zijn vlees 
"en zijn beenderen. Maak dan van het vlees en de beenderen-, 
"door ze weer te verenigen, aan de ingang van de tempel een 
"opstapje, stap daarop en treed binnen. Gij zult daar vinden wat 
"gij zocht. De Priester, die koperen man die ge in de bron zult 
"zien zitten, die er wat de kleur betreft wat op lijkt, zie hem niet 
"aan voor een koperen man, want hij heeft de kleur van zijn na
"tuur veranderd en hij is een man van zilver geworden. Zo ge wilt 
"zult ge hem weldra hebben in de staat van gouden man". 

Nu weet U dus precies hoe U goud moet maken. Nadere toe
lichting lijkt mij overbodig. 

Ik heb het U dus voorgesteld alsof de Alchemie van Alexan
drijnsen huize was. Aan de strikte juistheid daarvan is nu in de 
allerlaatste jaren enige rechtmatige twijfel gerezen, Het is nl. 
gebleken dat zeker tegelijkertijd, maar misschien ook wel al iets 
vroeger, ook in China Alchemie werd bedreven, pure goudmake
rij en zeer in het bijzonder ook het zoeken nàar het levenselixir. 
Ik zal U niet met namen vermoeien. Het is voldoende als ik U 

bijv. zeg, dat al in 175 v. Chr, de goudmakerij daar blijkbaar zulk 
een bedenkelijke omvang had aangenomen, dat ze bij edict van 
Keizer Wen werd verboden. Het oudste ons bekende echt-alche
mistische handschrift is ook ongetwijfeld Chinees. Het dateert van 
142 na Chr. Kortom, er zijn op het ogenblik meergeschriften en 
meer details over de Alchemie in de eeuwen kort vóór en kort 
na het begin van onze jaartelling bekend uit China dan uit Alexan
drië. Is Alexandrië bevrucht door China, of gaat de Alexandrijnse 
leer al terug naar vroegere tijden dan we dachten, of zijn ze 
misschien beide volgelingen van een derde, van India? We weten 
het niet. En het doet er ook niet veel toe; onze eigen West-Euro
pese wereld heeft, meer dan tien eeuwen later, de Alchemie ze
ker, zij het indirect, van Alexandrië overgenomen. 

U kent waarschijnlijk in grote trekken de lange lijdensweg van 
de Hellenistische wetenschap, van Alexandrië via Syrië, via Bag
dad, via Spanje naar Frankrijk. 
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Bij de ondergang van Alexandrië, gelijk met Rome, in het eind 
van de 5de eeuw, trokken de geleerden oostwaarts, eerst naar 
SyrH:i, later naar Irak. Daar werden 'Vele Griekse en Alexandrijn
se geschriften in het Syrisch vertaald, in het bijzonder ook alche
mistische, en wij danken het aan Berthelot, dat door diens zorgen 
vele Syrische handschriften in het Frans zijn vertaald en daardoor 
onze kemiis van de oude leer aanmerkelijk is vergroot. 

Maar deze bloeiperiode in Syrië was maar van korte duur. In 

622 komt de Hidjra, de vlucht van Mohamet naar Medina, het be
gin van de verspreiding van de Islam.' Weldra werden Syrië en 
Perzië veroverd, in 641 ook Alexandrië, en toen voltrok zich 
langzamerhand een tweede synkretisme, de versmelting van de 
Hellenistisch-Syrische cultuur met de Arabische levensbeschou
wing. Het is de verdienste van de Kaliefen van Bagdad geweest 
vooral van de eerste, de Abbassieden, dat zij de Syrische weten: 
schap onde.r hun directe bescherming hebben genomen. Aan die 
oude Vorsten van de Islam hebben wij het te danken dat de band 
met de Oudheid niet is verbroken. 

Ook de P..rabieren hebben in hun bloeiperiode, zeg van 750-
1150, ijverig Alchemie bedreven, ja, we zijn zelfs over de perso
nen die dat deden, en over hun leerstellingen, tegenwoordig veel 
beter geörienteerd dan over onze eigen West-Europese, middel
eeuwse Alchemisten. 
Er zijn er vele geweest; ik wil er maar één van noemen, omdat 
het zo'n veel-omstreden figuur is, -nl. Dsjebir, gelatiniseerd 
Geber, die geleefd heeft van 722 tot na 803. Vooral door het his
torisch onderzoek van Kraus en Halmyard mogen we nu wel als 
vaststaand aannemen, dat Dsjebir één van de grote figuren uit de 
geschiedenis van de chemie is geweest, die zijn tijd ver vooruit 
was. tJ mag trouwens betwijfelen of hij wel thuis hoort in· een 
voordracht over de Alchemie, want tegenover de mogelijkheid om 
goud te mäken staat hij bepaald sceptisch, zij het ook niet. abso;
luut afwijzend. Hij zegt dat het in ieder geval een moeilijk en 
misschien onvruchtbaar werk is, en dat er zeker nuttiger werk 
te doen is, en hij heeft dat ook gedaan. U kunt hem ook zien als 
de eerste echte chemicus. Maar: een z6 voortreffelijk man ver-

. kondigt op theoretisch gebied weer de meest volslagen kolder, 
en in dat opzicht is hij dus weer·een echte Alchemist. Ik zal niet 
ingaan op zijn theoretische speculaties; zij zijn gebaseerd op de 
vier stoicheia van Aristoteles, maar dit alles verwerkt in een ho
peloze getallen- en lettermystiek. Zij wemelen van tovervierkan
ten, en hij ontziet zich zelfs niet een verband aan te geven tussen 
de eigenschappen van een metaal en de letters van de - natuurlijk 
Arabische - naam van dat metaal. 

De Arabische cultuur ging in de loop van de 13de eeuw te gron
de, eerst door de invallen van de Mongolen, later van de Turken. 
Maar v66r die tijd had zij een zijloot ontwikkeld in Spanje. Daar 
was in de 8ste eeuw het Kalifaat van C6rdova ontstaan, en ook 
daar, evenals in Bagdad, werden de oude wetenschappen met veel 
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toew�jding bestudeerd. Ik zal over die fascinerende periode in L; 

cultuurgeschiedenis niet spreken; op chemisch gebied schijnt er 
niet zo heel veel te zijn gepresteerd. Voor ons onderwerp is het 
voldoende te weten dat na de val van Córdova in 1236 door Fernan
do III van Castilië, de Spaans-Moorse wetenschappelijke�cultuur 
werd overgebracht naar Frankrijk, en dat, mede -daardoor, de 
Griekse wetenschap in West-Europa bekend werd. Mede daardorJr, 
want de belangstelling voor de klassieken, vooral voor Aristote
les, was daar toen al begonnen. En zo kwam dan ten slotte de 
Alexandrijnse Alchemie in West-Europa. 

In haar doelstelling was eigenlijk in die meer dan duizend jaar 
maar heel weinig veranderd. Het maken van goud met behulp van 
de Steen der Wijzen en het vinden van het levenselixir, meestal 
daarmee vereenzelvigd, b1eef het uitgesproken doel. In latere ja
ren kwam daar nog bij het vinden van het universele oplosmiddel, 
waarschijnlijk ook alweer hetzelfde als het levenselixir. Over de 
vraag, waarin men zulk een oplosmiddel dan wel zou moeten be
waren, heeft men zich blijkbaar het hoofd niet al te zeer gebro
ken. In één opzicht is de West-Europese Alchemie in de loop der 
tijden, een beetje bescheidener geworden. Was de Steen der Wij
zen oorspronkelijk een tovermiddel, waarvan een beperkte hoe
veelheid in staat zou zijn praktisch onbegrensde hoeveelheden on
edel metaal in goud om te zetten, later was men geheel tevreden 
als hij in staat was een zekere hoeveelhe[d goud te verdubbelen of 
te verdriedubbelen, de diplosis of triplosis van het goud. Geheel 
nieuw was dit trouwens niet. Ook sommige Griekse Alchemisten 
hadden het al zó gesteld. 

De theoretische achtergrond vormden nog steeds de vier trans
mutabele elementen van Aristoteles en diens stoicheia. Wel is 
daar in de loop der jaren. wat aan toegevoegd, n.l. de leer van de 
"tria prima", mercurius, sulphur en sal, wat U misschien het best 
kunt vertalen met geïdealiseerd kwik, geïdealiseerde zwavel en 
geiäealiseerd zout of aarde. Van deze drie gaan de eerste twee, 
mercurius, en sulphur, die in alle metalen heetten aanwezig te zijn, 
zeker reeds terug tot de Arabische Alchemie, misschien nog wel 
verder. Mercurius zou aansprakelijk zijn voor de glans, de vlnch
tigheid en de kneedbaarheid, sulphur voor de kleur, de brandbaar
heid en de hardheid. Het kan ons dus niet verbazen, dat kwik en 
zwavel tot de allerbelangrijkste chemicaliën van de alchemisten 
behoorden. De rol van het sal, dat pas definitief door Paracelsus 
aan het tweetal is toegevoegd, is vrij duister, en hetzelfde moet 
gezegd worden van de relatie tussen deze tria prima en de ele
menten aarde, water, vuur en lucht. Pas door de analytische ele
mentenleer van Robert Boyle, van 1661, zijn de tria prima uit de 
chemie verdrongen. 

Ook het religieuze karakter was maar weinig veranderd. Het 
zoeken naar de Steen der Wijzen bleef een streven naar de hoo�
ste volmaaktheid, tenminste bij de "ernstige" alchemisten, Het 
was bij uitstek een Gode welgevallig werk, dat een voortreffe-
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lijke voedingsbodem vond in de 12de -� tot 14de-eeuwse Scholastiek 
die zo de nadruk legde op de wetenschapsbeoefening "ad maiorem 
Dei gloriam". De Alchemie werd dan ook in den beginne .in West
Europa vrijwel uitsluitend door priesters bedreven, hetgeen mede 
haar esoterisch karakter verklaart. 

Maar ook hier werd die ethisch-religieuze inslag weer over
woekerd door het meest wilde occultisme, door een duistere sym
boliek en door een grenzeloze mystiek. Het astrologisch verband 
tussen de hemellichamen en de metalen werd onverzwakt gehand
haafd, Schorpioenen, padden, salamanders en_ slangen hebben 
vooral bij wat wij nu zouden noemen biochemische processen, een 
sterke magische kracht. Het schrijven in volkomen duistere taal, 
die toch vooral voor het profanmn vulgus onverstaanbaar moet 
zijn, blijft in de mode, al moet erkend worden dat er nu meer 
gelukkige uitzonderingen v66rkomen, Allerlei raadseltjes, ana
grammen, werkelijk geheimschrift, waarbij een sleutel nodig 
was, blijven aan de orde van de dag. Zowel stoffen als bewer
ldngen worden door beelden weergegeven, destillatie door een op
vliegende vogel, condensatie door een neervliegende vogel; ko
ningswater of kwik door een groene leeuw, goud onder meer door 
de zon. Een groene leeuw die de zon verslindt, betekent dus dat 
goud wordt opgelost in koningswater of kwik. (fig. 2). 

Figuur 2. 

In de latere Alchemie, ik zei het U al, ging het meer om de 
vergroting van de hoeveelheid goud. Goud en zilver speelden dus 
een belangrijke rol bij de bereiding van de Steen der Wijzen, e
venals kwik. Die grondstoffen moesten eerst volledig zuiver wor
den gemaakt. Hoe dit ging ziet U in fig. 3. Het goud is nu de ko
ning, het zilver de koningin. Hun kleren stellen voor de onzuiVer
heden die er in zitten. Gooi de koning voor de wolf, die antimoon
sulfide voorstelt, De wolf verscheurt de kleren; inderdaad wordt 
goud door smelten met Sb2S3 behoorlijk gezuiverd. De koning 
blijft dan naakt, d.i. zuiver over, De verontreinigende kleren van 
de koningin zijn van andere aard, toen vooral veel lood. Daarvoor 
zorgt Saturnus = Kronos met de zeis; door cupelleren scheidt hij 
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Figuur 3, 

het hem toevertrouwde metaal van het zilver af. Dan kan het twee
de bedrijf (fig. 4) beginnen: man en vrouw. n'u beiden min of meer 
naakt, dus zuiver, worden losgelaten op het kwik, allegorisch 
voorgesteid_doo·r een draak. liefst een groene. De draak wordt 

F1guur 4, 

verslagen, het kwik is door het goud en zilver in een mengsel van 
amalgamen veranderd. Dan wordt het gehele geval opgelost in ko
ningswater, daar zijn ook weer speciale plaatjes voor. droogge

. dampt, liefst zeven keer, waarop volgde een verhitting, weken 
lang, in een toegesmolten glazen vat, het "filosofische ei". U be
grijpt hoe dat dikwijls tot flinke explosies· aanleiding heeft gege
ven, Dan flink verhit (fig. 5): ziet de salamander in het vuur, 
het embleem van alle bewe:rkirigén die in een oven plaats vonden� 
Zo zou men het hele "magnum opus" in plaatjes kunnen vervolgen. 
Ik noem U nog slechts enkele andere bekende emblemen. De twee 
stoffen, mercurius en sulphur van de tria prima, worden voorge
steld door een gevleugelde leeuw en een ongevleugelde. De alle
gorische voorstelling van de eenheid van de 

·
materie, een slang 

die in zijn staart bijt, is een embleem dat al tot de oud�:�te Griek
. se Alchemisten terug gaat. 
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Figuur 5. 

Hebben z6 de Alchemisten zich ijverig, misschien te ijverig, 
met de tekenkunst beziggehouden, omgekeerd is ook het alchemis
tische laboratorium een geliefkoosd onderwerp geweest van latere 
tekenaars en schilders. De oudste afbeelding die we kennen is 
15de-eeuws (fig. 6). De Alchemist staat voor een soort smids
vuurtja onder een aftrek. Het schijnt erg te dampen en te roken, 

Figuur 6, 

Hijzelf is niet als de allérsnuggerste afgebeeld, De vloer is be
zaaid met een gezellige rommel, kroezen, kolven, blaasbalgen 
e.d. Op de achtergrond ziet U het toen algemeen gebruikte des
tilleertoesteL De knecht, de "fabulus", trekt zich van wanhoop 
de haren uit het hoofd, Hij schijnt niet veel fidutie in zijn baas 
te hebben, en is dus waarschijnlijk de verstandigste. Een teke
ning van Pieter Brueghel, dus uit het midden van de 16de-eeuw, 
is een scherpe satire (fig� 7). De Alchemist zelf zit weer voor 
een walmende zuurkast. Hij gooit een geldstuk in de kroes; het 
zal wel een gouden dukaat zijn, Het is weer dezelfde rommel op 
de vloer. De knecht, die ditmaal een muts met ezelsoren draagt, 
blaast de warme kroezen koud, Alles wijst op grote armoede; de 
vrouw keert een lege geldbuidel om, de kinderen spelen in een 
blijkbaar ledige provisiekast; rechts boven het toekomstbeeld, 
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Dtn Akh�ml.l.t, Sur n·d vtrqul.!j, Syn td<:�ont. tyt 
Gdt goH lD &hat, Hu:!t hy gÛI:>t, En Ut nu quyt. 
Hy vint 1JJ 't vlu, Gb� niet een l!tf, Dan syn kdtrven 
!11 'ttrndt dan, MoH hy arm Man. In 'tGa.sthuy5stenen. 

Figuur 7. 

vrouw en kinderen trekken naar het Armhuis, Alles kennelijk 
een satire, maar toch wel tekenend voor de· publieke opinie uit 
die tijd., Er zijn er zo nog talloze, vooral uit de 17de eeuw, o.a . 
zes van David Teniers Jr., maar we moeten ';1;e niet al te zeer 
au sérieux nemen! 

Veel interessanter zijn twee vragen, vooreerst: wat was die 
Steen der Wijzen nu eigenlijk, en ten tweede, wat moeten we nu 
van die Alchemisten denken? 

Ik geloof dat we, met enige goede wil, op de eerste vraag wel 
een redelijk antwoord kunnen geven. We kunnen ons daarbij laten 
leiden door wat we weten over de gebruikte. grondstoffen, en door 
wat zovele Alchemisten zeggen over de kleursveranderingen die 
bij de bereiding van het beroemde "rode poeder" optraden, nl. 

van zwart via wit en geel naar rood. Ten aanzien van de grond
stoffen is. bekend dat in ieder geval kwik op grote schaal werd ge
bruikt, en vooral later, ook zilver en goud zelve, en dat deze 
edele metalen werden opgelost in salpeterzuur en koningswater. 
Het "rode poeder" moeten we dus zoeken onder die produkten die 
via een kleurengamma zwart-wit-geel-rood, bij voorkeur door 
langdurige verhitting in een gesloten glazen vat,kunnen ontstaan 
uit die zouten die wij verkrijgen bij het oplossen van kwik, zil
ver en goud in salpeterzuur en koningswater. Ik zal niet ingaan 
op specifiek-chemische details en geef U dus direct het eindresul
taat van een serie proefnemingen, die ik zelf hierover heb ver
richt. Bij kwik alleen als uitgangsmateriaal voldoet het rode kwik
oxyde, op een bepaalde manier uit mercurinitraat bereid, aan de 
gestelde kleur-eisen. Gaat men uit van kwik, goud en zilver, dan 
is er alle reden om aan te nemen dat het AgAuCl4het rode poeder 
is geweest. Beide produkten voldoen ook aan de zo dikwijls met 
veel nadruk gestelde eis, dat het een droog poeder moest zijn, 
in tegenstelling tot de tussenprodukten mercurinitraat en. goud
chloorwaterstofzuur, die beide sterk hygroscopisch zijn. Ik meen 
U dus de Steen der Wijzen wel te kunnen tonen; U mag nog kiezen 
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tussen HgO en AgAuCl4o Maar ik zeg er niet bij dat deze stoffen 
ook inderdaad lood in goud kunnen transmuteren� 

En nu de tweede vraag, wat moeten we van die Heren denken? 
Het gaat zeker niet aan ze allen als zwendelaars te beschouwen, 
ook al staat het natuurlijk vast dat ze nooit meer goud hebben ge
kregen dan zijzelf of anderen er van te voren in hadden gestopt. 
Maar er zijn te veel volkomen onverdachte, zeer hoogstaande fi
guren onder hen, die niet alleen naar de Steen der Wijzen naarstig 
hebben gezocht, maar ook beweren haar te hebben gevonden, We 
mogen die heus niet allen als bewuste zwendelaars aanzien, Het 
wa3:rschijnlijkst lijkt mij, dat ze als de dupes van zwendelaars 
moeten worden beschouwd. Het is nl. al vanouds bekend dat er op 
dit terrein door alle eeuwen heen een uitgebreide zwendel is be
dreven, een zwendel van tweeërlei aard. Vooreerst zijn e.r ver
schillende gevallen bekend waarbij langs slinkse wegen, bij voor
keur in door Vorsten onderhouden en goed bewaakte alchemistische 
laboratoria, toch dukaten werden binnengesmokkeld, Maar ook 
staat het vast dat meermalen goud- en zilverkleurige alliages als 
echte edele metalen zijn uitgegeven. Er zijn zelfs onder de Vorsten 
gevallen van zulk een valse munterij bekend � Men heeft dit altijd 
geweten en is er altijd voor op zijn hoede geweest, maar blijkbaar 
zonder succes. Bij herhaling is de goudmakerij door de Overheid 
verboden. Ik noemde U al. het verbod in China in 175 v. 'Chr. In 

Alexandrië is ze bij decreet van Diocletianus al in 296 n. Chr. 
verboden; in de 14de eeuw verbiedt de Paus ze, in de 15de eeuw 
een Act of ParHament in Engeland, Dante plaatst in 1305 in zijn 
Divina Commedia de Alchemisten met de valse munters tEi,zamen 
in de hel, en z6 voortdurend door, maar alles tevergeefs. Mis
schien was de verstandigste handelwijze die van Paus Leo X, die 
Augurello, een bekend Alchemist, op bezoek kreeg en die hem als 
beloning een lege beurs ten geschenke gaf: meer had een Alchemist 
niet nodig� 

Maar naast al die bedriegers zijn er zeker talloze ernstige, 
hoogstaande, diep-religieuze figuren geweest, die zich in het zoe
ken naar de Volmaking, zowel van metalen als van de met kwalen 
behepte Mens, een nobel levensdoel hebben gesteld, Laten we 
vriendelijk zijn en aannemen dat ze in enig stadium van hun werk 
de dupe zijn geworden van falsarissen� 

Het is gebruikelijk de alchemistische periode in de historie 
van de chemie als ten einde te beschouwen in het begin van de 
16de eeuw, nl. als met Paracelsus de iatrochemische periode een 
aanvang neemt. Dit is evenwel slechts gedeeltelijk juist. Juist 
is het in z6verre als inderdaad dan, voor zover betreft wat men 
zou kunnen noemen de officiële wetenschap, de belangstelling voor 
de Steen der Wijzen en het levenselixir langzamerhand wordt ver
drongen door een ander ideaal: het vinden van betere geneesmid
delen; men ging de chemie v66r alles in dienst stellen van de me
dische wetenschap. Juist is het ook in die zin, dat het toen ten 
einde liep met de geheimzinnigdoenerij, met het schrijven om 
slechts door adepten te worden begrepen. Grote 16de-eeuwse fi-
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geiren als vooreerst Paracelsus, maar ook zijn tijdgenoten en 
volgelingen als Agricola, Biringuccio, van Helmont en zovele 
anderen, schrijven om hun. mening zo duidelijk mogelijk te maken. 
Zij beschrijven ook veel meer, stoffen, werkwijzen, onderzoe
kingsmethoden, veelal met goede houtsneden verduidelijkt. Kort
om, zij gedragen zich in vele opzichten net eender als gewone 
hedendaagse chemici. Hun vak kan gevoeglijk de� naam "chemie" 
dragen, al ontbreekt nog elk begin van een rationele theorie. 

Onjuist is het echter te denken dat het zoeken naar de Steen 
der Wijzen en het levenselixir en dat het occultisme daarmee 
ineens van de baan zouden zijn geweest. Men mag wel haast zeg
gen: integendeel. Vele van de meest verwoede Alchemisten tref
fen we juist aan in de 16de, 17de en zelfs tot in de 18de eeuw ,zo
als blijkt uit de schilderijen (fig. 6 en 7). Trouwens Paracelsus 
zelf beweert de Steen der Wijzen en zeer in het bijzonder - dat 
lag hem beter - ook het levenselixir, zijn "alcahest", in handen 
te hebben gehad, hetgeen niet heeft belet dat hij op betrekkelijk 
jeugdige leeftijd, 48 jaar, is gestorven. Ook de astrologische in
slag is bij Paracelsus nog zeer.sterk, zelfs nog verder doorge
voerd dan door de eigenlijke Alchemisten. Bij hem is .elk hemel
lichaam niet alleen aan een bepaald metaal verbonden, maar ook 
nog aan een bepaald orgaan van het menselijk lichaam. De zon 
aan het hart, de maan aan de hersenen - zie nog nu het Engelse 
woord ''lunatie" voor krankzinnige -, Venus aan de nieren en de 
geslachtsorganen - zie de benaming "venerische" ziekten -, enz. 
enz. Ook zijn grote opvolger, Johannus Baptistus van Helmont, 
zeker één van de allergrootste figuren uit de historie van de che
mie, die o.m. de gassen binnen de kring van hetstoffelijkebracht, 
gaat zich nog aan allerlei enormiteiten te buiten. Ook hij beweert 
de Steen der Wijzen bezeten te hebben en daarmee een vele ma
len duizendvoudig gew.icht aan kwik in goud te hebben getransmu
teerd; ook hij had het universele oplosmiddel en het universele 
geneesmiddel. Hij beweert uit het kruid basilicum schorpioenen 
te hebben gekweekt en uit een vuil vrouwenhemd en tarwezemelen 
een aantal leven�e muizen. In de meer romantisch•_georiënteerde 
moderne literatuu.r over de Alchemie, vooral in de recente boeken 
vanRead en van Holmyard kunt U uitvoerige levensbeschrijvingen 
vinden van een aantal 17de-eeuwse Alchemisten en van de vele 
avonturen die zij op hun zwerftochten beleefden. Blijkbaar vonden 
zij toch nog meestal een gewillig oor en een open beurs, vooral 
aan vorstelijke hoven. Tekenend is ook dat een toch zo nuchter 
man als Christiaan Huygens, als zijn mening over een zekere Al
chemist, Helvetius, wordt gevraagd, schrijft dat ze met die man 
moeten oppassen, want dat hij hem kent als een onbetrouwbaar 
persoon, maar niet dat het goud maken natuurlijk zwendel is ! Ook 
Boerbaave, toch een echte 18de-eeuwer, is wel er sceptisch ge
stemd over de transmutatie-mogelijkheid, maar hij durft toch 
klaarblijkelijk niet ronduit te zeggen dat hij ze voor onmogelijk 
houdt. Het enige samenvattende en begrijpelijke boek over de al
chemistische werkwijzen is trouwens ook 17de-eeuws. Het is de 
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"CompleteBody of Chemistry" van Nicolas Lefèbure, verschenen 
in 1670, met een Duitse vertaling in 1683, en het bevat nog eens 
voor het laatst een volledige verdediging van de oude al,chemisti
sche idealen. Het is historisch ook daarom van groot belang, om
dat .daarin verschillende oude symbolen en prentjes verklaard wor
den, die ons anders misschien voor altijd duister zouden zijn ge
bleven. 

En hoe staat het er mee in de tegenwoordige tijd? Ik ben er he
lemaal niet van overtuigd dat er zelfs heden ten dage niet nog ge
heim(:l, mystieke groeperingen zijn, waarvan de leer met die van 
de Alchemie een sterke, misschien wel direct historische ver
wantschap vertoont, al moge dan ook de praktische goudmakerij 
er aan ontbreken. En in het Midden- Oosten zijn er zeker nog per
sonen en sectes die de oude leer aanhangen, tenminste als we Halm
yard mogen geloven, die in de Arabische wereld bijzonder goed 
thuis is. Hij zegt trouwens dat een Mufti van de Islamitische 
moskee in Woking.in Engeland het grootste deel van zijn inkomen 
spendeerde aan alchemistische experimenten en dat dezelfde Muf
ti hem, Holmyard, een introductie heeft bezorgd bij een Alchemist 
in Fez, Marokko, en dat hij daar een ondergronds alchemistisch 
laboratorium in vol bedrijf heeft gezien. 

En nu ten slotte de moraal van de geschiedenis. Mijns inziens 
vooreerst deze, dat het nietwaar is dat de Alchemie de Vader van 
de Chemie is, een stelling die in de laatste jaren vooral door Read 
is gepropageerd. Ik zou eerder zeggen: integendeel; wat er in de 
alchemistische periode aan echte chemie is gegroeid en dat is vrij 
veel, is gegroeid ondanks de Alchemie. Deze was een helaas erg 
langdurige aberratie � 

En daarom houdt ze, in de tweede plaats, een ernstige waar
schuwing in. voor alle beoefenaars van de natuurwetenschappen, 
ook nu nog. Men moet te allen tijde eisen dat de grcndslagen, 
waarop men voortbouwt, bewezen zijn, of tenminste zich ten volle 
ervan bewust zijn dat het onbewezen axioma's zijn. 

En m de derde plaats leert de historie van de Alchemie ons, 
hoe gevaarlijk en ontoelaatbaar het is, mystiek en occultisme en 
hoe het allemaal heten mag, te vermengen met de natuurweten
schap, en hoe gevaarlijk overdreven beeldspraak is, die trou
wens dikwijls daarmee samengaat. Een zekere drang naar mys
tiek is een normaal menselijk verschijnsel; zonder deze zou het 
religieuze leven nauwelijks denkbaar zijn; maar laten we probe
ren ons natuurwetenschappelijk denken en onze religieuze senti
menten gescheiden te houden. Dat komt beide ten goede. En het
zelfde geldt voor de beeldspraak. We gebruiken die altijd, ook in 
de natuurwetenschap, veel meer dan de meeste mensen zich be
wust zijn. Maar laten we weten dat het maar beeldspraak is, en 
er vooral niet zelf in gaan geloven. 
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MODERNE GELUIDSTECHNIEK 

door 

Ir. R. Vermeulen 

Toen, een 45 tal jaren geleden, men de nog jonge radiQ-telefo
nie ging gebruiken voor het overbrengen van muziek, was een der 
eerste wensen. van de luisteraars bellfrijd te worden van de druk 
van de telefoons op de oren en van het snoer waarmede hij aan 
het toestel gekluisterd was. De scheepsroeper gaf reeds aan de 
telefoon een zodanige· versterking dat men de combinatie "luid
spreker" kon noemen, Maar voor muziek was deze nauwelijks 
bruikbaar. De elektrodynamische conusluid�preker blee\<, zeker 
voor gebruik in de huiskamer, de beste oplossing. 

Veel tijd en moeite werden besteed aan de technische verbete
ring, zowel van de luidspreker zelf, als van de bijbehorende ver
sterkers, microfoons0 piek-ups, etc. om tot een "natuurgetrou
we" reproduktie van de muziek te komen, Het was een vbortdu
rende bron van teleurstelling. dat, ondanks alle verbeteringen, 
luidsprekermuziek nog steeds duidelijk als zodanig te herkennen 
was. 

Achteraf gezien, is dit helemaal niet zo verwonderlijk. Zelfs 
van de meest volmaakte luidspreker kan men geen betere presta
tie verwachten dan van een gat van dezelfde afmetingen in de muur 
van de concertzaal. En degenen, die wel eens te laat kwamen en 
door een kier van de deur naar het eerste deel van het programma 
moesten. luisteren weten, dat dit niet de voorkeur verdient boven 

. een goede plaats in de zaal. 
Bij een gat in de muur is het wel duidelijk, dat daarbij al die 

fouten in de weergave, die het gevolg zijn van de onvolmaaktheid 
van de apparatuur en vaker nog van ondeskundige bediening, niet 
kunnen optreden. Daarin lag een duidelijke aanwijzing van de re
den waarom er geen wezenlijke vooruitgang geboekt kon worden 
ondanks alle meetbare verbetel'ingen van de apparatuur, zoals: 
uitbreiding van de frequentieband tot in het onhoorbare, vergro
ting van de dynamiek tot intensiteiten die het oor pijnigen, onder
drukking van bijgeluiden als brom, geruis, kraken, sissen, etc. 
en ondanks vermindering van de vervorming, - waardoor nieuwe 
harmonische boventonen ontstaan, maar ook, wat. erger is, on
harmoni,sche som- en verschiltonen, De eigenlijke oorzaak lag 
dus niet in al deze factoren, maar in het belangrijke aandeel dat 
het richtingshoren voor de mens heeft bij het opbouwen van zijn 
gel uidswe reld. 
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 19 februari 1960. 
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Tot het bepalen van de richting waaruit een geluid komt, is de 
mens in staat door de, (weliswaar kleine), verschillen tussen de 
luchttrillingen, die hij met zijn beide oren opvangt. Wanneer U 
zich daar tenminste niet voor geneert, moet U eens op een cock
tail-party of in een foyer waar vele mensen tegelijk praten, een 
van Uw oren met Uw vinger dichtstoppen en dan proberen het ge
sprek te blijven volgen, dat U met twee oren goed kon verstaan. 

Zelfs in een rustige kamer zult U bemerken hoeveel hinderlij
ker allerlei, eerst niet opgemerkte geluiden worden zodra U mo
nauraal d.i. met één oor luistert. Bij binauraal, d. i. met twee 
oren luisteren, kunt U zich gemakkelijk, zij het onbewust, con
centreren op de klanken van één bepaalde spreker afkomstig. 
Daarbij gebruikt U als een der belangrijkste, zij het niet de enige, 
indicatie, de richting waaruit deze klanken komen. 

Als toehoorder bij een muziek...:uitvoering interesseert de rich
ting van het geluid ·U als zodanig maar matig. Het is niet zeer we
zenlijk of de harpiste aan de linker- dan wel aan de rechterzijde 
van het podium zit. Maar als alle instrumenten tegelijk vanuit een 
enkel klein gat tot U komen, zijn zij van hun onderscheid in rich
ting ontdaan, en wordt het veel moeilijker om b.v. de viool-solist 
als een zelfstandige partij te horen tegen de achtergrond van de 
begeleiding. Vandaar dat men bij radio- en grammofoonopnamen, 
de solist dicht bij de microfoon moet plaatsen, Ook begrijpt men 
dat in een studio hogere eisen aan de geluidsisolatie gesteld moe
ten worden omdat de bijgeluiden samen met de muziek vermepgd 
uit dat ene gat moeten komen, en het dan moeilijker wordt zich 
van de ongewenste geluiden te abstraheren. En ook wordt het be
grijpelijk waarom een slechthorende, die een hoortoestel ge
bruikt, zo gauw klaagt over het vele lawaai, dat zich bij monauraal 
horen zo onlosmakelijk mengt met de spraak die hij wil verstaan. 

Toen het dus duidelijk was geworden dat een der gebreken van 
de luidsprekerweergave was dat daarbij alle klanken dooréén ge
mengd, als een hutspot uit één enkel gat komen, lag eÉm nieuw 
terrein voor onderzoek open. Het was blijkbaar niet voldoende 
om van de geluidsgofven, de toonhoogte, de luidheid en het tim
bre over te brengen, ook de richting moest worden bewaard. 

Bij hun beroemde e'xperiment in 1934, reproduceerden Fletcher 
en Stokowski in Washington een concert uit Philadelphia "stereo
fonisch". Zij gingen er van uit (figuur 1), dat men een wand van 
de studio geheel met microfoons moest beleggen. Zou men nu aan 
de andere kant van de wand ev!3n zovele luidsprekers aanbrengen 
en met de microfoons verbinden, dan zou het geluid dat op een 
microfoon valt aan de andere zijde weer door de luidspreker 
weergegeven worden. De wand zou schijnbaar geperforeerd zijn 
en ook de toehoorders achter de wand zouden het concert volledig 
kunnen volgen. Maar dan kan men ook in een tweede zaal een der
gelijk stel luidsprekers met de microfoons verbinden en dan zal 
het publiek daar geheel in dezelfde omstandigheden luisteren en 
dqs ook richtingen kunnen waarnemen. 

Op zichzelf is deze theorie wel juist. Maar de eis, dat het ge-
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Figuur 1. 

hele geluictsveld van de concertzaal naar het auditorium'overge
bracht moet worden, is overdreven. Het verwonderlijke was dan 
ook dat het experiment zo goed slaagde, ondanks de zeer grove 
benadering, die bij de praktische uitvoering werd toegepast, door 
in plaats van oneindig veel slechts drie microfoons en drie luid
sprekers te gebruiken. 

Dit werd aanleiding tot een uitvoerig onderzoek in ons labora
torium door dr. K. de Boer, over het richtingshoren en de "ste
reofonie", nu ruim 20 jaar geleden. 

Prof, J. L. van Soest had toen reeds· duidelijk aangetoond dat 
een tijdsverschil tussen het geluid aan linker en rechter oor, de 
indruk gaf van een richtingsverandering. Zijn door simpelheiden 
overtuigingskracht bijzonder elegant experiment bestond in het 
geven van tikken op een rubberslang. waarvan hij de einden in zijn 
oren stopte. Indien men precies in het midden tikt" dan hoort men 
de tik ook in het midden. Reeds een verplaatsing van enkele centi
meters is reeds duidelijk als een verandering van richting waar..:. 
neembaar. Dit kan alleen het gevolg zijn van het verschil in tijd 
dat het geluid nodig heeft om beide oren te bereiken. Daar de 
voortplantingssnelheid van het geluid ruim 300 meter per seconde 
bedraagt, moeten we concluderen, dat ,tijdsverschillen van één 
tienduizendste seconde reeds als een richtingsverandering worden 
ondervonden. 

Maar, anderzijds was het ook reeds bekend dat een klein ver
schil in sterkte van het geluid aan de beide oren eveneens als een 
verandering van richting ondervonden wordt. De strijd, die woed
de tussen degenen, die beweerden dat de tijdsverschillen verant
woordelijk waren voor het richtingshoren en degenen, die volhiel
den proefondervindelijk bewezen te hebben dat het daarentegen de 
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verschillen in luidheid waren, is een schoolvoorbeeld van foutieve 
redenering. Beiden hadden namelijk gelijk. Een theorie is geens
zins bewezen indien een proef de uitkomst oplevert, die door de 
theorie wordt voorspeld, zoals men maar al te vaak aanneemt. Er 
kunnen namelijk nog vele andere theorieën zijn, die alle hetzelfde 
resultaat voorspellen. En zeker mag men, uit de proefondervin
delijke "bevestiging" van een hyp()these daarom niet concluderen 
dat een ander:e hypothese onjuist is. 

Dr. de Boer toonde aan dat inderdaad zówel tijdsverschillen als 
intensiteitsverschillen bijdragen tot onze richtingsgewaarwording 
en dat deze bijdragen additief zijn. Daarmede was het duidelijk 
geworden, dat het niet noodzakelijk is, o�, zoals Fletcher meen
de, het geluirlsveld van de cQncertzaal in zijn geheel in de huiska
mer na te bo9tsen; wat trouwens een onmogelijke opgave zou zijn. 
Wat wel nodig is, doch een zeer veel simpeler opgave, is er zorg 
voor te dragen dat aan beide oren van de luisteraar geluidsgolven 
aankomen met zodanige verschillen in tijd, in intensiteit of van 
beide, dat ongeveer dezelfde richtingsindruk verkregen wordt als 
in de concertzaal ondervonden zou zijn. Vanwege de additiviteit 

. kunnen daarbij tijdsverschillen door intens:iteitsverschillen ver
vangen dan wèl gecompenseerd worden, wat de uitvoering van een 
stereofonische weergeef apparatuur zeer kan vereenvoudigen. 

Het meest voor de hand liggende is om in de studio een "kunst
hoofd'' te plaatsen (figuur 2), waarin ter plaatse van de oren twee 

A u à i -t o .. i u· m. 

Figuur 2. 

microfoons zijn aangebracht, en deze te verbinden met twee tele
foons op de oren van de toehoorder. Hiermede kan inderdaad een 
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verrassend realistische weergave bereikt worden, hoewel niet 
volmaakt, omdat eigenaardige effecten ontstaan, doordat bij be
wegen van het hoofd, de geluictswereld klaarblijkelijk in zijn ge
heel meebeweegt. Het gebruik van telefoons is echter, zoals reeds 
gezegd, geen aanvaardbare oplossing, evenmin als het dragen van 
brillen bij een stereoscopische film. 

Bij gebruik van luidsprekers ontstaat de, schijnbaar onoverko
melijke moeilijkheid, dat nu beide oren ook de geluiden van beide 
luidsprekers ontvangen: het linker oor: ontvangt niet meer uitslui"' 
tend geluid dat via de linker luidspreker van de linker microfoon 
afkomstig is, doch ook geluid via de rechter luidspreker van de 
rechter microfoon. Anders dan bij het zien, waar het over elkaar 
vallen van linker en rechter beeld het vormen van een stereosco
pisch beeld verhindert, blijkt dit bij de stereofonie geen bezwaar 
te zijn. Hier doet zich namelijk het merkwaardige verschijnsel 
voor, dat door Ir. Franssen van ons laboratorium uitvoerig is be
studeerd, dat de richtingsindruk alleen ontstaat bij het begin van 
een nieuwe klank, dus bij de inzet van de toon, is de richtingsin
druk eenmaal gevormd dan wordt deze niet, of nauwelijks weer 
bernvloed door de verdere duur van de toon. Dit moet ook welhaast 
zo zijn, omdat anders richtingshoren in een kamer of zaal onmo
gelijk zou zijn. Daar wordt immers het "directe geluid" 0 dat 
rechtstreeks van de bron de toehoorder bereikt, gevolgd door een 
groot aantal herhalingen uit allerlei richtingen. doordat het ge
luid door plafond en wanden herhaaldelijk wordt weerkaatst. Daar
van is men zich echter niet bewust. Al deze weerkaatsingen wor
den niet afzonderlijk gehoord, zij vormen tezamen de "nagalm", 
die echter .wel en zelfs wezenlijk bijdraagt tot de geluidsindruk, 
maar de richtingsindruk niet beihvloedt. Alleen het directe ge
luid, dat steeds het eerste geluid is dat onze oren bereikt, wordt 
door ons gebruikt voor de richtingsbepaling. 

Door deze wonderlijke eigenschap van ons horen wordt ook een 
stereofonische reproduktie met luidsprekers mogelijk. Daarbij '
worden twee luidsprekers op enige afstand van elkaar geplaatst 
en verbonden met twee microfoons, en verkrijgt men een meer of 
mindere getrouwe afbeelding van de bron, dus het orkest, tussen 
deze beide luidsprekers in. 

Het zou mij te ver voeren om hier in te gaan op de verschillen
de wijzen waarop de microfoons opgesteld kunnen worden. De 
techniek van de stereofonie is trouwens al meer dan 20 jaar oud 
en kan dus nog maar nauwelijks tot de Moderne Geluidstechniek 
gerekend worden, ook al is de commerciële toepassing ervan nog 
betrekkelijk jong. 

Met een stereofonische weergave kan wèl het orkest bevredi
gend nagebootst worden, maar nog niet het concert. Want het zal 
duidelijk zijn dat, als een werkelijk levend orkest het al niet bui-'· 
ten een concertzaal met een goede akoestiek kan stellen om een 
muzikaal bevredigende uitvoering te geven, de stereofonische na
bootsing van het orkest zeker niet de steun van een goede akoe
:;;tiek kan ontberen. In een zaal, die zelf een goede akoestiek heeft, 
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is bij een zorgvuldige luidspreker opstelling een goede nabootsing 
van een kamerorkest mogelijk. 'Maar in een huiskamer, waarvan 
de afmetingen veel kleiner zijn en de akoestiek, mede daardoor, 
geheel anders is blijft de toehoorder in een aparte kamer ·- zeg 
een loge - zitten, die door een venster in verbinding staat met de 
klinkende concertzaal. 

De volgende stap op de weg naar een natuurgetrouwe weergave 
van een concert, is dan ook het n.a.bootsen van de geluidsgol veh , 
die in een concertzaal door plafond en wanden worden weerkaatst, 
die daardoor van alle kanten de toehoorder met verschillende ver
tragingen ·bereiken en tezamen de "nagalm" vormen. Dit is in 
principe niet zo moeilijk; door een aantal rondom in de zaal opge
hangen luidsprekers laat men de muziek herhalen met verschil-· 
lende, willekeurig gekozen vertragingen, 

Het is onze indruk, dat daarbij niet zozeer het langer doorklin
ken van de nagalm, tot enkele seconden toe� muzikaal van het 
meeste belang is. Dit doorldinken kan men ook wel bereiken met 
één enkele luidspreker, wat dan ook veelvuldig gedaan wordt, 
soms, naar mijn· smaak zelfs in overdreven mate. Belangrijker 
schijnt te zijn, dat de nagalm van alle kanten komt, dat de nagalm 
niet uit één gat komt, geen gericht karakter heeft, doch diffuus is, 
zodat men als het ware door de muziek omringd, in de muziek 
ingebed is. Met é'én enkele luidspreker, en zelfs met stereofonie 
komt nog steeds de nagalm, tezamen met de orkestklanken uit een 
kleine of grote opening. 

Deze diffuse nabootsing van de nagalm door luidsprekers rond
om, die de muziek herhaaldelijk met verschillende vertraging her
halen, hebben wij "Ambiofonie" genoemd, van "Ambio""' rondom
lopen. 

Het is ook mogelijk in een concertzaal, waar de nagalmtijd te 
kort is en daardoor ook de diffusiteit te gerin·g, :vvaar vooral de 
violen niet willen "zingen", maar droog dor klinken, de akoestiek 
enigszins te verbeteren met ambiofonie. Ik denk daarbij als voor
beeld aan het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen waar de 
wanden het geluid niet kunnen weerkaatsen omdat zij rondom wor- · 

den afgedekt door diepe en lage balkons, waarin het geluid dood 
loopt. 

Er wordt dan boven het orkest een microfoon opgehangen (fi
guur 3), die het geluid opvangt. Dit geluid wordt op een magneti
sche band-zonder-eind geregistreerd, vervolgens door een aantal 
weergeefkoppen met verschillende vertragingen weer afgetast om 
dan in een willekeurige volgorde door luidsprekers te worden uit
gezonden. Deze kunnen zelfs tot achter in de balkons worden aan
gebracht, indien er slechts zorg voor wordt gedragen dat hun ver
traging groter is dan de tijd, die het directe geluid nodig heeft om 
de toehoorder te bereiken, die dan nog steeds de indruk zal krij
gen dat hij alleen het orkest hoort, en niet de veel meer geluid 
gevende luidspreker, zelfs wanneer deze op vrij korte afstand van 
hem is opgesteld. 

De mate waarin deze ambiofonie toegepast kan worden wordt 
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begrensd doordat ook de microfoon het geluid van de luidsprekers 
weer opvangt, weer versterkt en weer over de luidsprekers uit
straalt. Is in deze viciëuze cirkel de versterking iets te groot, 
dan zal het geluid niet meer wegsterven doch aanzwellen; er treedt 
"rondzingen" op. Dit moet ten allen tijde voorkomen worden, want 
niets is erger dan dat het publiek bemerkt dat er luidsprekers in 
het spel zijn. Door· het vele en grove misbruik dat van luidspre
kers gemaakt wordt, is zelfs de suggestie dat deze worden ge
bruikt, reeds voldoende om het publiek allerlei bijgeluiden, in een 
woord het nare karakteristieke "luidsprekergeluid" te doen horen, 
zelfs als ze niet in bedrijf, doch alleen maar zichtbaar zijn. Dit 
werk is dan ook een ondankbare taak, want als het opgemerkt 
wordt is het slecht gedaan, als het publiek er zich niet van bewust 
is, is het goed. De hoogste lof is hier: "Wat speelt het orkest 
vanavond veel beter". 

Omstreeks de tijd, dat de ambiofonie juist ontwikkeld was, 
kwam Henk Badings bij mij met het verzoek om in ons laboratori
um de "Elektronische Muziek'' voor het ballet "Kain en Abel" te 
mogen vervaardigen. Daaruit is een zeer vruchtbare en ook zeer 
prettige samenwerking gegroeid, vooral ook omdat hij door zijn 
opleiding toch altijd nog onze wat mathematisch gekruide taal be
ter verstaat, dan wij zijn compositietechniek. Reeds bij dit eerste 
werk, werd de verdeling van de muziek over een aantal luidspre
kers toegepast, .wat tot nieuwe muzikale effecten leidde. 

fv\usicio.ns 

Art i f i c i a1 
He ad. 

E a. r p none .s 
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Allereerst is het natuurlijk mogelijk om twee luidsprekers el
kaar te laten antwoorden. Deze antifonie is blijkbaar een reeds 
lang bestaande wens van de componist. Zij werd reeds in de 16de 
eeuw in Venetië door Adriaan Willaert toegepast. Ook bekend zijn 
de bazuinen in de 4hoeken van de zaal in het Requiem van Berlioz. 

Verder kan men gebruik maken van stereofonie, waarmede men 
een geluidsbron schijnbaar tussen twee luidsprekers kan plaatsen 
en dus ook van de ene naar de andere kan laten bewegen, en met 4 
luidsprekers de zaal rond kan laten lopen, of zelfs boven de toe
hoorders kan laten zweven. 

Tenslotte kan men ambiofonie toepassen en daarmede het ge
luid diffuus en desgewenst ook galmend maken, en natuurlijk ook 
allerlei combinaties gebruiken. 

Met deze toepassingen van de luidspreker zijn we in een geheel 
nieuwe geluidstechniek verzeild geraakt. Het doel is nu niet meer 
een natuurgetrouwe reproduktie van geluiden, die reeds als zoda
nig bestaan, maar om muziek te maken die nog niet eerder geklon
ken heeft, dus niet om te reproduceren, maar te produceren. Bij 
de eerste kennismaking staan velen wat vreemd. tegenover deze 
weinig vertrouwde klanken en vragen zelfs protesterend: "Mag 
men dit nu nog wel "muziek" noemen? Als het dan misschien 
waarde zou blijken te hebben, noem het dan "georganiseerd la
waai". 

De mens heeft door alle tijden getracht alle nieuwe technische 
verworvenheden dienstbaar te maken aan zijn drang om muziek te 
maken. Van de bamboestengel vervaardigde hij een fluit zodra 
hij een mes bezat; van de huiden van zijn huisdieren een trom; 
uit zijn boog ontwikkelde hij een harp. In de tijd dat de mechanica 
de techniek voortstuwde ontstond onze vleugel, een ingewikkeld 
mechaniek, dat gebruik maakte van de mogelijkheid om stalen dra
den te trekken en ijzeren frames te gieten. Waarom zouden wij 
dan in deze tijd van elektronica en magnetica, niet streven naar 
de toepassing van deze nieuwe technieken in de muziek? 

Omdat op een piano de snaar niet met de levende vinger maar 
door een dood mechanisme wordt aangeslagen en een vibrato on
mogelijk is, is pianospel toch niet noodzakelijk dood en mecha
nisch. Het is alleen maar de vraag, hoe de middelen gebruikt wor
den. Dat uiteraard juist de componist, die muzikaal nieuwe wegen 
zoekt de eerste zal zijn om ook de nieuwe mogelijkheden van de 
elektronische muziek toe te passen, ligt voor de hand, maar ver
troebelt vaak wel het oordeel oVer hun waarde. 

Het wezenlijke verschil tussen de tecl:uliek van de "elektroni
sche muziek" - ik zou eigenlijk liever van "elektroakoestische 
muziek'' willen spreken - en de traditionele muziek ligt naar mijn 
mening dieper dan de mogelijkheid van allerlei nieuwe vreemde 
klanken. Bij de traditionele muziek is de vertolker de hoofdper
soon, die de muziek hier, en op dit moment, als het ware in een 
adèm, schept, gedragen door de spanning in de zaal en in hem
zelf. Daarbij staan hem twee helpers terzijde, de man die zijn 
instrument bouwde en de samensteller van zijn partituur, de com-
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ponist. Wat de ·recensenten ons ook proberen wijs te maken, een 
blik op de aanplakbiljetten leert ons anders: Met grote letters: 
Wilhelm KEMPF, daaronder kleiner: "o. a, Bach, Beethoven, 
Brahms", en dan nog wat kleiner: "Steinway-vlev.gel", 

De meeste bezoekers gaan naar een concert omdàt bijv. Yehudi 
Menuhin speelt, niet omdat het vioolconcert van Beethoven dan 
wel Brahms vert�lkt zal wo'rden. 

Bij de Elektronische Muziek vervalt de eis van vingervaardig
heid, van de noodzaak om uit het hoofd te spelen en nu en op dit 
gegeven ogenblik en iedere avond weer het stuk ononderbroken en 
foutloos te spelen, prestaties die soms meer aan het circus dan 
aàn muziek doen denken. Bij een elektronische çompositie kan de 
schepper zijn werk weer zelf realiseren op de magnetische band, 
kan hij correcties aanbrengen en in letterlijke zin zijn werk com
poneren, d. i. samenstellen. Hij werkt als een schilder in zijn 
atelier, niet als een sneltekenaar op het podium. 

Hoe het stuk zal klinken, doods of persoonlijk, vervelend of 
opwindend, tonaal of dodecafonisch, goed of slecht hangt hierbij 
evenzeer af van zijn beheersing der materie, zijn stijl en zijn 
persoon, als wanneer voor het tot klinken brengen een mechanisch 
in plaats van een elektronisch instrumentarium gebruikt wordt. 

Een der grootste moeilijkheden bij het geven van een concert 
van elektronische muziek, is het ontbreken van een visueel ele
ment, vandaar dat deze muziek veel gemakkelijker aanvaard wordt 
als begeleidingsmuziek bij een film of als balletmuziek. In de 
laatste vorm is zij met groot succes toegepast, zowel in Parijs 
als door Yvonne Georgi in Hannover en Wenen, en ook in Eindho
ven door Sonja Albring. 

Het is nu eenmaal onbevredigend om naar een leeg podium te 
zitten staren, waar iedere menselijke activiteit ontbreekt. Daar
om, en ook om te bewijzen dat er toch niet zo'n grote kloof be
hoeft te bestaan tussen het traditionele en het elektronische in
strumentarium, heeft Henk Badings beide gecombineerd in een 
Capriccio voor viool met elektronische begeleiding, waarbij de 
violist het levende en zichtbare element op het podium vormt. 
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OVER DE SAMENHANG VAN PSYCHISCHE VERSCHIJNSELEN 
EN NEUROBIOCHEMISCHE PROCESSE!'f 

door 

Prof. Dr. Joh. Booij 

De psychiatrie is een jonge wetenschap; de wetenschappelijke 
beoefening ervan begint eigenlijk pas met Wilhelm Griesinger, 
die in 1845 zijn boek: 11Die Pathologie und Therapie der psychi
schen Krankhei ten"; deed verschijnen. Daarin voerde hij het 
pleidooi voor de opvatting, dat ·11psychische Krankheiten jedesmal 
Erkrankungen des Gehirns" zijn; dit in tegenstelling tot andere 
opvattingen, die een demonologisch ziekteb�grip tot uitgangspunt 
hadden; de psychisch gestoorde mens zou het slachtoffer zijn van 
boze machten, van demonen. Tot in de moderne tijd hebben dit 
soort opvattingen merkwaardigerwijze weten stand te houden, 
althans bij de niet deskundige. Plokker (1960) heeft hiervan nog 
onlangs zeèr interessante voorbeelden gegeven. 

De man van wetenschap echter bouwde voort op de ideeën van 
Griesinger. Zo trachtte de gr.ote duitse psychiater Kraepelin 
tegen het einde van de vorige eeuw psychische ziekten te beschrij
ven en te ordenen naar begrlppen, zoals die in de interne genees
kunde bruikbaar zijn. Zo weten we bijv. van de tuberculose de 
o o r z a a k  - de verwekker van de ziekte immers is de tuberkel
bacil- het z i e k t e  b e 1 o o p  , met zijn klachten over vermoeid
heid, lusteloosheid, hoesten, temperatuursverhoging en andere 
meer, en tenslotte ook de w e e  f s e 1 v e r :;t n d e  r i n g e n  , die bij 
een longproces in de longen worden waargenomen. 

Kraepelin trachtte nu ook bij psychische ziekten het aetiolo
gisch moment, de oorzaak dus, vast te stellen, evenals het ziek
tebeloop, dat in de regel wel bekend is, alsmede de veranderingen 
in het hersenweefsel, tengevolge van de ziekte. 

Kraepelin s.laagde in zijn pogen maar zeer ten dele. Er is een 
klassiek voorbeeld, dat aan de gestelde voorwaarden voldoet, te 
weten de dementia . paralytica. Van deze ernstige ziekte kennen we 
de oorzaak, n.l. een luetische infectie, het ziektebeloop is bekend 
en ook de veranderingen in net hersenweefsel tengevolge van deze 
ziekte kunnen nauwkeurig met het microscoop worden vastgesteld. 
Van de meeste andere psychische ziekten is het tot nu toe niet ge
lukt de door Kraepelin gestelde criteria te vinden. 

Omstreeks de eeuwwisseling en daarna zien wê Freud en zijn 
leerlingen, waarvan we Adler en Jung noemen, naar voren kome-n. 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
"Diligentia" te' s-Gravenhage op 4 maart 1960. 
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De enorme invloed, die deze onderzoekers hebben uitgeoefend, 
ieder op zijn wijze, is wel algemeen bekend, Zij leerden ons 
psychische factoren kennen als oorzaak voor het ontstaan van 
psychische storingen; de 11psychogenese" wordt voortaan als een 
belangrijk aeti9logisch moment gezien bij het ontstaan van psychi
sche ziekten, Daar uitvoerig op in te gaan, is thans niet mogelijk. 
Door deze beschouw,ingen kwam de psychotherapie.zeer in zwang 
en maakte veel opgang. Uiteraard bleef deze vorm van therapie 
goeddeels voor de neurosen vo�rbehouden. In de kliniek kwamen 
therapeutische methoden in gebruik, die langs experimentele weg 
waren gevonden. Zij bedoelden door een ingrijpen in het somati
sche gebeuren, genezing van psychosen te bereiken. We noemen 
de slaapkuur, door Klaësi geïntroduceerd, de insuline-shockkuur, 
welke in 1933 door Sakel werd gepropageerd, gevolgd door de 
cardiazol-shockbehandeling van Meduna in 1934, die tenslotte in 
1935 door eerlettien Bini vervangen werd door de elektro-shock
kuur, een methode, die nog steeds in onze psychiatrische inrich
tingen een belangrijke therapeutische rol speelt. 

Aanvankelijk heeft er een groot enthousiasme geheerst bij de 
vele clinici, die de genoemde methoden toepasten bij hun schizo
frene patiënten en bij de lijders aan de manisch-depressieve psy
chose. Het vuur van enthousiasme, dat aanvankelijk zo hoog op
laaide, is geleidelijk gedoofd. De successen, die men hoopte te 
bereiken, bleven uit. Het aantal genezingen, dat met de shock
therapie bij schizofrene patiënten wordt bereikt, komt nauwelijks 
uit boven het aantal patiënten, dat ook zonder therapie beter wordt; 
één derde ongeveer van de patiënten geneest n.l. "vanzelf". 
Mayer-Gross geeft het aantal spontane .genezingen aan op 35 %, 
Hol tzman vond éénzelfde percentage herstelden na de insuline
shockkuur; ook Bonhoeffer is van mening, dat er geen verschil 
kan worden geconstateerd in het aantal spontane genezingen en 
dat, hetwelk verkregen wordt na de shock-behandeling. Daarbij 
voegde zich het weinig plezante van de .behandeling, de ervaren 
clinicus weet, hoe vele patiënten zich met grote tegenzin aan de 
elektro-shocktherapie onderwerpen. Hun belevingen, gedurende 
de behandeling, die zij moeilijk onder woorden kunnen brengen, 
dragen een angstaanjagend karakter, De vaak langdurige en hin
derlijke geheugenstoornissen, die inherent zijn-aan deze therapie, 
worden eveneens als een grote belemmering ervaren. 

Ook de resultaten bij de manisch-depressieve psychose stelden 
teleur. Bepaald ontnuchterend waren de statistische gegevens, die 
Lewrenz uit de Hamburger-kliniek publiceerde. De remissies, 
d�e bij de depressies worden verkregen met de elektroshock-be
handeling worden dikwijls zo snel door recidieven gevolgd, dat het 
aantal ziektedagen nauwelijks bekort bleek te zijn. Het is een 
merkwaardig verschijnsel, dat telkens bij het invoeren van een 
nieuwe therapie, de aanvankelijke successen overschat worden. 
Tot in de allerlaatste tijd is dit weer gebleken. Bij het invoeren 
van de zg. psychofarmaca in de psychiatrische inrichtingen sinds 
1952, hebben we eenzelfde verschijnsel kunnen waarnemen. Ook 
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Sandisan (1959) is dit opgevallen. Hij zegt: "The clinical results 
obtained with new drugs diminish as time goes on, and there is no 
really satisfactory explanation of this unless we accept the psych
ological power which new remedies subtly exert over the judgment 
of the investigator". 

En nu de psychotherapie; wat valt van de resultaten der psycho
therapie te zeggen? Hoewel het moeilijk is, wetenschappelijke 
vaststaande gegevens over de resultaten dezer therapie te ver
krijgen, zo is toch de opvatting van ervaren clinici en psychothe
rapeuten, die eerlijk en onbevooroordeeld durven spreken, niet 
zeer bemoedigend. Michel sprak in 1950 van 11blosze Scheinhei
lungen", die bij de behandeling van hysterie en de dwangneurose 
worden verkregen en een gezaghebbend man als Rümke (1959) 
geeft op de vraag, of we psycho-therapeutisch meer bereiken dan 
25 jaar geleden tot antwoord, dat hij dat niet weet. 11Men heeft -den 
indruk", aldus gaat Rümke verder, 11dat van psycho-therapie 
steeds meer verwacht wordt, soms zelfs zeer veel. Dit moet op 
teleurstelling uitlopen". 

Dit alles klinkt niet zeer bemoedigend. En toch is het dringend 
nodig, dat we wat gaan doen voor onze psychisch gestoorde men
sen. Wist U, dat van het aantal bedden, dat in de U, S, A. voor 
patHinten nodig is, de helft door psychisch gestoorden bezet 
wordt? Daarbij komt dan nog het grote aantal patiënten, dat op de 
spreekuren van onze huisdoktoren komt met hun psychische moei
lijld1eden, waarvoor dan gelukkig nog geen ziekenhuisbehandeling 
nodig is. In Engeland treft men analoge verhoudingen aan. Hoewel 
voor ons land geen gegevens beschikbaar zijn, is er geen reden 
om aan te nemen, dat bij ons de situatie gunstiger zou zijn. 

Rümke sprak in 1954 van een 11bloeiende psychiatrie in gevaar" 
en in Amerika was het Percival Bailey (1956), die de alarmldok 
luidde. Zonder uitvoerig op de argumenten in te gaan, die Rümke 
tot zijn alarmerende uitspraak brachten, vermelden we slechts 
dat naar zijn oordeel, de psychiatrie als wetenschap niet in even
wicht is, de onderdelen zijn niet tot één geheel samengevat. 11De 
psychiatrie" aldus Rümke, 11zou waarlijk bloeien en niet in gevaar 
zijn en mensen in gevaar brengen, warmeer al het oude en nieuwe 
geïntegreerd was in een groots opgezette conceptie van de gezon
de en de zieke mens. Dit is nog maar zeer gedeeltelijk het geval, 
De psychiatrie is in gevaar zolang omtrent de allerbelangrijkste 
grondslagen geen algemeen geldende mening bestaat, Onzekerhe
den stapelen zich op onzekerheden. Werkelijk wetenschappelijk 
bewezen is nog bijkans niets". 

Percival Bailey sprak er eveneens zijn grote teleurstelling 
over uit, dat geen effectieve behandeling van onze patiënten mo
gelijk is, Over de shocktherapie spreekt hij wat honend als over 
11the shock gospel", en wat de resultaten van de psychotherapie 
betreft, zo merkt hij op, 11if the results obtained by psychotherapy 
were spectacularly successful the superintendents of overcrowded 
asylums would make the rafters ring with their ciamor for more 
psychotherapists". 
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Een andere onderzoeker, Louis Cholden (1956), van het Psy
chiatrie Research Institute in Los Angelos, bracht eenzelfde 
sombere stemming tot uitdrukking met de woorden: 11 To-day 
psychiatry feels itself somehow to be at the crossroads". 

Welnu, het was in deze atmosfeer van onbehagen, dat een 
tweetal ontdekkingen de onderzoeker met nieuwe hoop vervulden. 
Als eerste noemen we· de ontdekking van het L.S. D. als psycho

.somimetisch*) agens door Hofrp.ann in Bazel, in 1943; als tweede 
belangrijke ontdekking noemen we 11uit de Franse school" de syn-
these van de zg. fenothiazine-derivaten, omstreeks 1950. Over 
deze laatste stoffen zullen we slechts een enkele opmerking malmn 
en daarna uitvoeriger stil blijven staan bij de ontdekking van 
Hofmann. 

Als belangrijkste vertegenwoordiger van de fe:nothiazine-deri
vaten noemen we het largactil, een stof, die door Delay en Deniker 
in de kliniek voor het eerst werd toegepast (1952). De gunstige 
resultaten, die zij verkregen, werden de aanleiding ertoe, dat 
overal ter wereld deze middelen werden gebruikt, om de psychisch 
gestoorde mens zijn evenwicht te hergeven. Met name uit Amerika 
kwamen enthousiaste berichten over de bereikte resultaten. Het 
zijn vooral de motorisch onrustige patiënten in de psychiatrische 
inrichtingen en de chronische geesteszieken, die baat hebben ge
vonden bij deze nieuwe geneesmiddelen. Een groot aantal van 
deze, ten dele nauw verwante middelen, is in de laatste jaren op 
de markt gekomen. Dit wijst er al op, dat deze middelen, die ook 
wel tranquilizers worden genoemd, niet ideaal zijn. Voor vele 
patiënten brengen ze rust en ontspanning, maar geen genezing, 
andere reageren nauwelijks gunstig. Het aanvankelijk enthousias
me is geleidelijk verminderd. Een kritische waarnemer als Kali
nowsky (1958) waarschuwt voor een overmatig optimisme. Vele 
van de tranquilizers brengen misschien wel 11rust naar buiten", 
innerlijk echter kan de gejaagdheid zelfs toenemen. De naam 
11tranquilizer" is dan ook minder juist. Tegenwoordig spreekt 
men liever van p s y c h o f  a r m  a c a .  De meeste van deze stoffen 
vertonen schadelijke bijwerkingen, zodat ze alleen onder grote 
voorzorg mogen worden toegepast. De farmaceutische industrie 
overstroomt de markt met telkens nieuwe produkten. Geen van 
deze heeft echter een overheersende plaats in de therapie kunnen 
veroveren. Alexander Sirnon zegt terecht, ,1the drug which is 
primarily curative is still a hope and remains to be determined" 
(1959). 

Wat de ontdekking van Hofmann betreft, deze bleek van grote 
betekenis te zijn en maakte diepe indruk; Hofmann stelde vast, dat 
een uiterst kleine hoeveelheid van een stof, verwant met de moe
derkoorn-alkaloiden, het lysergzuurdiethylamide, de mens gedu
rende enige uren psychotisch .kan maken; 60-70 gamma is vol
doende, om bij de gezonde mens een psychotisch beeld op te roe-, 
pen, dat aan de schizofrenie, één der ernstigsté psychosen die we 
kennen, doet denken, Hofmann werkte in zijn laboratorium met 
deze stof. Hij voelde zich toen ziek worden, waarop hij naar huis 
*) Psychoso-mimetisch is psychose nabootsend, 
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ging. Hier maakte hij gedurende enige uren een psychotische toe
stand door. De volgende dag realiseerde hij zich, wat hem was 
overkomen. Hij overwoog toen, dat wellicht het L.S.D. , waarmede 
hij had gewerkt, de oorzaak kon zijn van zijn gestoorde psychi
sche belevingen. Om dit te verifiëren nam hij, nu opzettelijk 250. 
gamma van deze stof in. Hij beschrijft, hoe hij, nadat hij de stof 
had ingenomen, reeds na 40 minuten de psychische veranderingen 
begon waar te nemen. Hij voel.de zich aanvankelijk duizelig wor
den, een zekere onrust overviel hem, het zich concentreren werd 
moeilijk en ook in de visuele sfeer traden veranderingen op, Hof
mann beschrijft zijn belevenissen verder als volgt: • . • • •  11ich bat 
meine Laborantin mich nach Hause zu begleiten .•• , • aber schon 
auf dem Heimweg per Rad zeigte es sich, dass alle Symptome 
stärker waren als das er::;temal. Ich batte bereits grösste Mühe 
klar zu sprechen und mein Gesichtsfeld schwankte und war ver
zerrt wie ein Bild in einem verkrümmten Spiegel. Auch hatte ich 
das Gefühl, nicht vom Fleck zu kommen während mir nachher 
meine Laborantin sagte, dass wir ein scharfes Tempo gefahren 
seien". De gezichten van de aanwezige personen leken vervormd 
en zagen eruit als ,Jl:l.l:'bige Fratzen", gelegentlich steilte sich 
wieder ein 11klares .Erkennen der Lage" .ein, 11wobei ich zeitweise 
als .aussenstehender neutraler Beobachter feststellte, wie ich 
halbwahnsinnig schrie oder unklares Zeug schwatzte". Nach Ablauf 
von 6 Stunden waren nur noch die Sehstörungen ausgeprägt. Alles 
schien zu wanken und war in der Proportion verzerrt (ähnlich dem 
Spiegelbild auf einer bewegten WasserfHiche). Dazu war alles in 
wechselnde, unangenehme varwiegend giftig grüne und blaue Farb
töne getaucht, . . • • •  besouders merkwürdig war, wie alle akusti
sche Wahrnehmungen, etwa das Geräsch einer vórüberfahrenden 
Autos, in optische Empfindungen transpÜniert wurden, so dass 
durch jeden Ton und jedes Geräusch. ein entsprechend farbiges 
Bild, in Form und Farbe kaleidoskopartig wechselnd, ausgelöst 
wurde'1• 

· 

Hiermee was duidelijk geworden, dat chemische stoffen, aan 
het lichaam toegevoegd, de mens psychotisch kunnen maken. Op 
zichzelf was dit eigenlijk niets nieuws. We kennen immers reeds 
eeuwenlang de werking van alcohol op de psyche van de mens, 
Wanneer iemand een acute alcoholvergiftiging heeft, in minder 
wetenschappelijke termen uitgedrukt, wanneer iemand dronken 
is, dan heeft de betrokkene eigenlijk een psychose, die maar kort 
duurt. Het chronisch gebruik van alcohol kan zelfs tot blijvende 
psychische veranderingen leiden. 

Bekend zijn ook de psychische veranderingen, die het gebruik 
van mescaline, een alkaloid, dat ·in een bepaalde cactus soort 
voorkomt, die in Mexico groeit en peyotl wordt genoemd, te V()Or-· 
schijn kan roepen. Door Beringer zi)n ze in 1927 beschreven, ten 
onzent door, Van den Berg (1951); zeer bekend is ook de beschrij
ving, die Aldous Huxley gegeven heeft in zijn literaire ontboeze
ming 11The doors of perception" 1954 en 11Heaven and Hell" (1956), 

Toch hebben deze verschijnselen nooit die belangstelling ge-
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trokken, die ten deel viel aan het L, S, D. -experiment, Deze ont� 
dekking van Hofmann heeft aanleiding gegeven tot de ontwikkeling 
van een nieuwe tak in de psychiatrie, de experimentele psychia
trie. Overal in de wereld gingmen de, bij zichzelf, bij patiënten 
of ook bij gezonde vrijwilligers met L, S, D, opgewekte psychose 
bestuderen. Het bleek, dat de psychose met stoffen als largactil, 
barbituurzuurverbindingen en enkele andere stoffen meer, spoedig 
tot verdwijning was te brengen. Nog steeds staat deze stof in het 
middelpunt van de experimentele psychiatrie. 

Door aan het lichaam een stof als het L, s; D. toe te voegen, 
kan men dus psychotische verschijnselen te voorschijn roepen, 
maar ook wanneer stoffen ontbreken, kunnen psychosen ontstaan. 
We noemen hier speciaal het gebrek aan vitamine B12, dat korte
lings, in 1948, werd ontdekt en dat behalve een pernicieuze ane
mie, ook patho-psychische verschijnselen kan veroorzaken, die 
bekend staan als perniciosa psychosen. 

Door het tijdig toedienen van ldeine hoeveelheden van dit vita
mine kunnen deze psychosen worden genezen, Het kenmerkende 
van de hier genoemde psychosen is, dat ze veroorzaakt worden, 
hetzij door het toevoegen, hetzij door het weglaten van uiterst 
ldeirie hoeveelheden van bepaalde stoffen; hier dus van het L. S, D. 
en het vitamine B12• 

. 

Vragen we naar de oorzaak hiervan, da.n doen deze minimale 
hoeveelhede�denken aan de fermentwerking bij biochemische re
acties. Ook daar kennen we de betekenis van uiterst ldeine hoe
veelheden stoffen, de fermenten, die aan de reacties gang en 
richting geven. 

Van het vitamine B12 is reeds gebleken, dat het bij bepaalde 
biochemische processen o.a. bij de synthese van desoxyribonu
cleïnezuur (D,N.A.) en ribonucleïnezuur (R.N.A.), (zie Lester 
Smith, 1960), als ferment werkzaam is. We willen hierop niet 
nader ingaan. 

Dit alles zij echter voldoende, om de hypothese te wettigen, 
dat de genoemde stoffen als fermenten in het neurobiochemisch 
gebeuren bepalend werkzaam zijn, waardoor pathologisch-bioche
niische reacties ontstaan, die de psychotische verschijnselen met 
zich mee brengen. Het ziet er naar uit, dat elk organisme zijn 
eigen biochemisch patroon heeft, dat verantwoordelijk is v6ór 
onze lichamelijke verschijning. 

Kretschmer heeft ons vertrouwd gemaakt met bepaalde 
lichaamstypen; zo sprak hij o.m. van het pycnische- en lepto
some-type. Beide typén worden onderscheiden naar de lichame
lijke bouw. Het leptosome type is lang en slank met lange armen, 
en een smalle borstkas, 11waarvan men de ribben kan tellen". De 
buik is dun en weinig omvangrijk, de onderste ledematen zijn 
eveneens lang en mager. Het hoofd is weinig rousouleus, eirond 
van vorm,overgaand in een slanke hals. In fig. la is een dergelijk 
type schematisch weergegeven. 

Het pycnische type daarentegen is gekarakteriseerd door grote 
. 11lichaamsholten". De borstkas is breed en plomp; de buik even-
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Figuur la. 

eens fors met een sterke neiging tot vetafzetting. De hals is kort 
en massief. Het hoofd heeft een 11schildvormig" uiterlijk; soms is 
de 11 vijfhoek"- structuur onmiskenbaar, In verhouding tot dit 
11plompe" lichaam maken de ledematen vaak een gracile indruk. 

Figuur lb. 

In fig. 1b is een schematische voorstelling van het 11pycnische" 
type weergegeven, Niet alleen het uiterlijk van deze mensen is 
karakteristiek, ook hun 11psychische habitus" heeft een eigen kolo
riet. De leptosoom is meer het stille teruggetrokken type, steil 
en hoekig in zijn optreden, gaarne aan zichzelf overgelaten, de 
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gezelligheid mijdend. De pycniker daarentegen. is de vlotte cau
seur, gemakkelijk in de.omvang, graag bereid tot het sluiten van 
vriendschap. De afbeelding in fig. 2 geeft de betekenis van beide 
typen duidelijk aan. De ene man is lang en mager met scherpe 
gelaatstrekken, star in zijn bewegingen, weinig :tnededeelzaam. 
We herkennen in hem het leptosome type. De ander is breed en 
fors gebouwd, met ronde gelaatstrekken; hij is één en al beweeg
lijkheid, en houdt van een vrolijk gesprek, In hem herkennen we 
de pycniker. 

Figuur 2. 

Biochemisch gezien, zijn beide typen ook zeer verschillend. 
We weten, dat bij de ontwikkeling van de zuigeling tot de volwas
sene allerlei hormonale factoren een rol spelen. Ik behoef ·hier 
maar te herinneren aan de typische vormveranderingen .van de 
jongen en het meisje in de puberteit, zo geheel afhankelijk van het 
hormonaal gebeuren. Elk type heeft zo zijn eigen biochemisch 
arsenaal, waaruit het karakteristieke lichaamsbeeld te voorschijn 
komt, We spreken van het 11biochemisch-patroon", dat eigen is 
aan elk der typen. 

Dat deze biochemische patronen verschillend zijn, is uit de 
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onderzoekingen van Winkler, Hirsch en Mall, uit de school van 
Kretschmer, duidelijk gebleken. 

Storingen in dit biochemisch patroon kunnen storingen in de 
lichaamsbouw tot gevolg hebben. In fig. 3 is een patiëntje weer
gegeven, waaraan in het biochemisch patroon een tekort is aan 
thyroxine, het hormoon van de schildklier. Het kind blijft achter 
in groei en zal, zonder therapie, een dwerg worden. De neus is 
kort en breed, de ogen staan te veel naar buiten; de tong is te dik 
en hangt gemakkelijk uit de mond. Het geheel maakt een verkom
merde indruk. We spreken van een cretin. Óok psychisch blijft 
het kind op een laag niveau van ontwikkeling staan. Wanneer tijdig 
aan dergelijke kinderen het ontbrekende hormoon wordt toege
diend, dan kan zowel de lichamelijke als de psychische ontwikke
ling in normale banen worden geleid. 

Figuur 3, 

Uit al deze beschouwingen blijkt wel hoe nauw het biochemisch 
gebeuren bepalend is, niet alleen voor normale en pathologische 
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Figuur 4, 

Figuur· 5. 
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lichaamsvormen, ·maar ook voor een normaal en pathologisch� 
psychisch beeld. Aangezien de psychische verschijnselen veelal 
aan biochemische processen in de hersenen zijn verbonden, spre
ken we graag van neurobiochemische processen, die mee bepa
lend zijn voor de psychische geaardheid van de mens. 

Wanneer dit dan zo is, dan ligt de veronderstelling voor de 
hand, dat onze ernstige psychoselijders, de lijders aan schizo
frenie, aan de manisch-depressieve psychose en ook vele psycho
pathische vormen, mogelijkerwijs een gestoord biochemisch pa
troon,· wellicht een gestoord neurobiochemisch patroon, moeten 
vertonen. 

Öm dus te komen tot het. herkennen van d� oorzaak van de 
psychosen, zullen we dit neurobiochemisch patroon moeten gaan 
bestuderen; we zullen de storingen daarin hebben op te sporen. 
Dit is een moeilijke opgave, maar tevens een boeiende. 

· 

Ik wil hierbij wijzen op een gezaghebbend man als Percival 
Bailey in Amerika, we noemden hem reeds, ·die zich, teleurge
steld door de gang van zaken bij het psychiatrisch bedrijf in de 
eerste decenniën van deze eeuw, tot taak stelde, de nog overblij
vende jaren van zijn leven aan dit biochemisch onderzoek te wij
den. Ook ik ben van mening, dat de studie van de psychiatrie zich 
in deze richting dient te bewegen, 

Nu is het ons al gebleken, dat afwijkingen in het biochemisch 
patroon dikwijls tot uiterst kleine hoeveelheden van chemische 
stoffen zijn terug te voeren; 70 y lysergzuurdiethylamide, als 
lichaamsvreemde stof. kunnen de mens psychotisch maken; het 
te�ort aan enkele gamma's van het vitamine B12 eveneens. Hoe 
zijn dergelijke kleine hoeveelheden aan te tonen? Langs chemi
sche weg lijkt dit .nauwelijks mogelijk. We hebben daartoe nu ge
bruik gemaakt van het biologisch experiment. Daarbij bedienden 
we ons van de merkwaardige spintest� Deze interessante test 
werd door Witt beschreven. In 't kort komt deze hier op neer: 
.<::l/linnen maken een webbe, die gekarakteriseerd is door een re
gelmatige bouw. In fig. 4 is een dergelijk web afgebeeld, dat ge

.maakt is door een spin, de Zygielle-x-notata. waarmede wij ex
perimenteren. Karakteristiek voor het web van deze �pin is de 
11 vrije hoek", waarin door het midden slechts één draad loopt, de 
zogenaamde signaaldraad. De spin zit in zijn schuilhoek S, met 
zijn voorpoten op deze draad. Van de 11naaf'' N uit gaan de radia
len, die hoeken met elkaar maken van steeds ongeveer éenzelfde 
grootte. Over deze radialen wordt dan het net geweven:., met be
hulp van kleefdraden (kleefspiraal). Vliegt er een insect in het 
web, dan worden de daardoor veroorzaakte trillingen via de 
signaaldraad opgevangen en door de spin in zijn schuilhoek waar
genomen. Hij schiet dan pijlsnel op zijn prooi af. 

Worden nu aan de spin stoffen toegeöiend, waarvan bekend is, 
dat ze bij de mens op het certrale zenuwstelsel werken, dan zien 
we veranderingen in de regelmaat van het web optreden. In fig. 5 
is een ·web afgebeeld, dat de spin heeft gemaakt, nadat hij een 
dag te· voren ongeveer 0,1 mg coffeïne had gekregen. ·u ziet, da,t 
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een totaal andere web"-structvur is ontstaan; de mooie regelmaat 
is te loor gegaan. Het opmerkelijke is, dat na het toedienen van 
coffeine steeds eenzelfde patroon van het web wordt gemaakt, 
zodat aan het web is vast te stellen, met welke stof de spin is ge
voerd. Door de onderzoekingen van Witt, Wolff, Hempel (1956) en 
anderen is gebleken, dat ook v.oor andere farmaca, die op het 
centrale zenuwstelsel werken, karakteristieke web-structuren 
worden verkregen. Zo blijkt het mogelijk te zijn uiterst kleine 
hoeveelheden van een stof aan te tonen. Door het toedienen van 
niet meer dan 0,04 gamma van het lysergzuurdiethylamide konden 
nog duidelijke veranderingen in de bouw van het web worden vast
gesteld. Hiermede hebben we dus een uiterst gevoelige indicator 
in de hand, om zeer ldeine hoeveelheden speciaal van die stoffen, 
die op het centrale zenuwstelsel werken, aan te tonen. Bij onze 
onderzoekingen maken we nu gebruik van deze test. We zijn bezig 
o.a. bloed en hersenvochtvan patiënten, lijdende aan psychische 
storingen, te onderzoeken. Dit is een zeer moeizaam onderzoek. 
We stellen ons voor, dat het mogelijk moet zijn abnormale stoffen, 
die bij psychisch gestoorden zouden kunnen voorkomen, op deze 
wijze aan te tonen. 

In fig. 6b hebben we een web afgebeeld, dat de spin maakte, 
nadat hem de dag van te voren hersenvocht was toegediend van 
een patiënt, lijdende àan toxoplasmose. Bij de toxoplasmose kun
nen zich karakteristiek psychische verschijnselen voordoen. 
Zoals uit de figuren duidelijk is te zien, is de spin de eerstvol
gende dagen niet in staat geweest, een normaal web te maken. 
Elke avond werd door ons het web vernietigd en telkens weer 
bouwde de spin in de volgende nacht haar nieuwe web. 

De signaaldraad bevindt zich in het midden van de 11Vrije hoek'" 
en loopt naar de schuilhóek van de spin, als het dier het hersen
vocht krijgt toegediend (fig. 6a). Het web, dat de spin de nacht 
hierop maakt is duidelijk afwijkend van dat van de vorige dag (fig. 
6b); de signaaldraad loopt niet meer naar de schuilhoek van de 
spin, maar bevindt ?ich er naast, Ook is d8 regelmaat in de web
bouw gestoord, met name in de omgeving van de naaf valt de on
regelmatigheid duidelijk in het oog. De volgende dag is nog een 
storing in de web-structuur aantoonbaar, maar de onregelmatig
heid is sterk verminderd; alleen de signaaldraad bevindt zich nog 
niet weer op zijn plaats (fig. 6c). In de nu volgende nacht wordt 
een web gemaakt, die praktisch weer normaal is; met name ook 
de signaaldraad verdwijnt weer met de spin in de schuilhoek (fig. 
6d). 

Gaven we aan een spin hersenvocht van een niet psychotische 
patiënt, dan traden de genoemde veranderingen in de webstruc
tuur niet op. 

Als voorlopig resultaat van deze experimenten lumnen we dus 
zeggen, dat in het hersenvocht van de patiënt, lijdende aan toxo
plasmose één of meer stoffen voorkomen, die het centrale zenuw
stelsel beinvloeden. In het hersenvocht van een niet psychotische 
patiënt wordt deze stof niet aangetroffen. Dit is op zichzelf al een 
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Figuur 6, 

belangrijk gegeven. Verder onderzoek zal moeten leren, welke 
deze stof is en welke rol deze speelt in het neurobiochemisch 
stofwisselingspatroon. 

We stellen ons voor, ons onderzoek in deze richting uit te 
breiden, ook voor andere psychische storingen. Het zal U duide
lijk zijn, dat we daarbij de schizofrene patiënten en de lijders aan 
de manisch-depressieve psychose niet .zullen vergeten, 

Uiteraard is voor een dergelijk onderzoek de hulp van ver
schillende medewerkers nodig. Deze zullen echter alleen dan be
schikbaar zijn, indien ook voldoende financiële middelen ter be
schikking staan. Deze middelen zullen er moeten komen. Het leed 
van de talloze bewoners onzer psychiatrische inrichtingen en hun 
familie is te groot, dan dat men hieraan kan voorbij gaan! 

Tenslotte, ook de bestrijding van de tuberculose heeft veel· 
geld gekost; thans zijn de sanatoria, bestemd voor deze patiënten, 
ten dele overbodig geworden. Mogelijk zal ééns het tijdstip aan
breken, waarop de onderzoeker ditzelfde zal mogen constateren 
voor onze psychiatrische inrichtingen. 

Het komt me voor, dat het de moeite loont, tijd en energie aan 
dit onderzoek te wijden! 
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DE EXPERIMENTELE VERWEKKING VAN KANKER 

door 

Prof. Dr. 0. Mühlbock 

De taak van de medische wetenschap zal erop gericht moeten 
zijn de kanker te vernietigen en zijn ontwikkeling tegen te gaan. 
Om deze taak te kunnen vervullen is echter kennis noodzakelijk, 
die ook wordt verworven door de studie bij de experimentele ver
wekking van kanker. Voor het bestuderen van kanker zijn er net 
als bij andere ziekten twee principieel verschillende wegen mo.
gelijk. 

De eerste is de directe waarneming van de zieke mens, de 
bestudering van het zieke orgaan, zijn afwijkingen in bouw en 
:functie, de bestudering van de inwerking van verschillende facto
ren op de zieke mens en het zieke orgaan, en de werking van de 
verschillende therapeutische middelen. 

De tweede weg is de experimentele methode. Slechts in het 
experiment is het mogelijk naar willek�ur een bepaalde factor 
constant te houden of te veranderen en za de verschillende wer
kingen van vele factoren te bestuderen. Deze desnoods vele malen 
te herhalen proeven geven een ove;rvloed van waarnemingen, 
waaruit door logische conclusies en synthese een theorie opge
bouwd kan worden, die solide is, als de basisonderzoekingen vrij 
van fouten zijn. Deze wijze van studie van het kankerprobleem is 
de taak van de experimentele oncologie. 

Oncologie is de leer van de kwaadaardige gezwellen,de kanker. 
Zij heeft in de laatste jaren een gr9te vlucht genomen. De reden 
daarvoor is duidèlijk: kanker is een ziekte geworden, die door de 
gemeenschap als een ernstige dreiging wordt gevoeld. Inderdaad, 
kanker neemt op het ogenblik de tweede plaats onder de doodsoor
zaken in; de frequentie wordt alleen overtroffen door die van de 
hartziekten. 

En wat verontrustender is, de kankersterfte neemt in de laat
ste jaren toe. De door Dr .. R. Korteweg opgestelde grafiek (fig.1) 
geeft de kankersterfte in Nederland in de jaren 1925 - 1949 weer. 
De�getrokken lijn geeft het aantal sterfgevallen aan kanker. In 
deze getallen zijn de aantallen genezen kanker niet opgenomen en 
dat zijn voor sommige kankers vele. In het jaar 1925 stierven aan 
kanker in Nederland 8000 personen, in 1949 waren het er 14000 
en in 1956 meer dan 17000. Wij zien dus een sterke toename van 
het aantal sterfgevallen in de laatste jaren, maar in deze periode 
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 18 maart 1960, 
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nam ook de bevolldng van Nederland toe, en wel met 36 %. 

KANKERSTERFTr IN NEDrRLAND 
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Figuur 1. Kankersterfte in Nederland (R. Kortew eg) 
-- absolute aantal sterfgevallen aan kanker (linker schaal) 
---- aantal sterfgevallen aan kanker per 10.000 inwoners 

(rechter:schaal) 

Deze toename moet natuurlijk in rekening gebracht worden. De 
stippellijn geeft het aantal sterfgevallen aan kanker per 10000 in
woners. Ook deze kromme toont nog een flinke stijging, maar 
veel minder sterk dan de eerste, Bij de beoordeling van deze 
kromme moet nog een tweede factor in rekening gebracht worden. 
Kanker is nl. een z.iekte die zich in hoofdzaak op hogere leeftijd 
openbaart. De verbetering van de hygiënische toestanden, de 
vooruitgang· in de behandeling van allerlei ziekten, voornamelijk 
de infectieziekten, maken dat tegenwoordig meer personen een 
hogere leeftijd bereiken en daardoor meer kans hebben kanker te 
krijgen. Aan de andere kant daalt het geboortecijfer in Nederland. 
Het gevolg van het een en ander. is, dat de bevolking veroudert, 
en. daarmede moet het aantal sterfgevallen aan kanker stijgen. 
Ook de verbetering van de diagnostiek mag bij deze berekeningen 
niet worden verwaarloosd. 

Al kunnen we door deze overwegingen gedeeltelijk verklaren 
waarom de relatieve kankersterfte moest toenemen, dan nog blijft 
de kankerbestrijding als medisch problèem bestaan en wordt, ge
zien de getallen van de totale kankersterfte zelfs steeds meer 
urgent. 

Een nadere analyse van de totale kankersterfte brengt nog een 
ander belangrijk aspect naar voren: namelijk een verschuiving 
van de frequentie van bepaalde kankers. Dr. J. J. Versluys heeft 
op grond van een statistiek in de jaren 1931 - 1935 de verwachte 
aantallen van bepaalde kankersoorten bij mannen in het jytar 1954 
berekend (Tabel I). Uit deze tabel blijkt, dat bijv. de fn;quentie 
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van maagkanke·r veel lager is dan verwacht werd. Daar staat 
tegenover, dat de frequentie van longkanker sterk is toe genomen. 
Voor het onderzoek naar de oorzaak van het ontstaan van kanker 
en voor de bestrijding zijn dit waardevolle gegevens. 

Tabel 1 

Aantal gezwellen voor enkele organen verwacht volgens frequentie 
in 1931-1935, en reëelgevonden in 1954 

Verwacht Gevonden + -

Oesofagus 512 232 280 
Maag 3395 2185 1210 
Colon 553 516 37 
Rectum 473 450 23 
Lever 398 179 219 
Long 387 1681 1294 
Prostaat 449 710 261 

Het wetenschappelijke onderzoek van kanker is een nog betrek
kelijk jonge tak van de medische wetenschap, al gaat onze kennis 
over de kanker tot de oudste tijden van de geschiedenis terug. De 
tekenen van deze ziekte vinden we reeds in vondsten uit de oudste 
tijden. Een marmeren beeld van een Assyrische koningin toont in 
zijn natuurgetrouwheid overduidelijk dat deze vorstin een borst
kanker had. In het oudste behouden gebleven boek over oud-Egyp
tische heelkunde, in de papyrus Ebers (± 1500 jaar voor Christus) 
wordt al gewag gemaakt van deze ziekte. Hippocrates, de vader 
van de hedendaagse ge�eeskunde heeft al ±. 400 jaar voor Christus 
de verschillende vormen van deze ziekte beschreven en behande
lingsmethoden daarvoor aangegeven. De belangstelling voor deze 
ziekte was door de eeuwen heen onverflauwd. Steeds weer vindt 
men theorieën over het ontstaan en het wezen van deze ziekte. In 
overeenstemming met de kennis van dat moment en daaraan ge
koppeld voorstellen voor de behandeling. De geschiedenis is er 
voornamelijk een van vergissingen, van illusies, van bittere te
leurstellingen, en zij vermeldt slechts zeer zelden een overwin

.ning. 
De grote vooruitgang van de natuurwetenschappen, de biologie 

en de geneeskunde heeft ook het onderzoek naar de oorzaken van 
het ontstaan van kanker zeer gestimuleerd. Onze kennis van deze 
ziekte is de laatste. 50 jaar sterk vooruitgegaan, 

Van- grote betekenis voor de vooruitgang in de oncologie was 
het oprichten van speciale instituten voor de studie over kanker. 
Het Nederlandsch Kankerinstituut in Amsterdam werd in 1913, 
dus nu 47 jaar geleden, op particulier initiatief opgericht. Het 
kreeg de naam Antoni van Leeuwenhoekhuis en is één van de eerste 
kankerinstituten ter wereld, bestaande uit een complex voortref
felijk geoutilleerde laboratoria en een volwaardige speciale kli-
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niek gewijd aan bestudering v.an kanker. Het Nederlandsch Kan
kerinstituut wordt nog steeds door vrijwillige giften onderhouden. 
Het Koningin Wilhelmina Fonds is de organisatie, die zich met 
het inzamelen van geld belast om het kan.keronderzoek en de lmn
kerbestrijding in Nederland te steunen.' 

Het begin van het modèrne wetenschappelijke onderzoek van de 
kanker valt samen met de ontdekking van de cel als de eenheid 
van de levende materie: De 11Zellular Pathologie", door Virchow 
in het midden van de vorige eeuw gegrondvest, kan als scherp 
omschreven beginpunt worden aangenomen, Sinds deze tijd is 
kanker een probleem geworden, dat met biologische methodes 
moet worden· onderzocht. Het speurwerk in de laatste 100 jaar 
heeft bevestigd, dat kanker een lokaal gebeuren is en daarmede, 
dat kanker een cellulair probleem is. Het ontstaan vàn kanker is 
in alle weefsels mogelijk, alle celtypen in het lichaam kunnen tot 
kankercellen verworden. 

Voor de studie over het experimenteel verwekken van kanker 
zijn onderzoekingen bij dieren onontbeerlijk: alleen in het dier
experiment is het mogelijk de invloed van velerlei factoren op het 
gezwel te onderzoeken. 

Eerst moest men er echter zeker van zijn dat het kankerpro
bleem in het laboratorium met experimenten op dieren kon wor
den onderzocht. Nog tot in het begin van de vorige eeuw kon men 
geen antwoord geven op de vraag: hebben dieren kanker? Pas de 
resultaten van systematische onderzoekingen vnoral in de laatste 
50 jaar gaven het antwoord. Kwaadaardige gezwellen zijn reeds 
bij· zoveel dieren gevonden, dat kanker als een van de meest alge
mene ziekten van het dierenrijk kan worden beschouwd. Het werk 
van de oncologen heeft verder duidelijk laten uitkomen, dat de ge
zwellen bij dieren met menselijke gezwellen vergelijkbaar zijn. 

Al zijn bij alle diersoorten kankergezwellen waargenomen, het 
meest is met de muis geëxperimenteerd. Borrel, een van de pio
niers van het �xperimentele kankeronderzoek beschrijft enthou
siast het nut van de :r;nuis met de volgende woorden: In de muis is 
de ontwikkeling van de kankergezwellen buitengewOon vlug. Door 
de kleinheid van het dier kunnen alle organen zorgvuldig worden 
onderzocht en de gezwellen in de vroegste stadia worden herkend, 
Aangezien de muis ten hoogste 3 jaren leeft en vele generaties 
nakomelingen produceert, kan de kwestie van de erfelijkheid on
der bepaalde vast te leggen voorwaarden worden onderzocht. Een 
jaar observatie aan de muis is zo goed als honderd ja:r.en bij de 
mens. Goedkoop en gemakkelijk te houden kunnen duizenden van 
deze dieren voor een onderzoek naar de oorzaak van kanker die
nen. 

De ervaring heeft geleerd, dat aan de verzorging van de proef
dieren hoge eisen moeten worden gesteld. Deze goede verzorging 
heeft tot gevolg dat de dieren een veel hogere leeftijd be:reiken dan 
vrijlevend in de natuur. Bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan het voedsel, de temperatuur en het vrijhouden van allerlei 
infe cUeziekten. 
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Voor het kankeronderzoek bleek de ontwikkeling van genetisch 
zuivere stammen van deze dieren van onschatbare waarde. Het is 
de verdienste van Korteweg hier te lande, de basis voor het on
derzoek met genetisch zuivere stammen gelegd te hebben. Onder 
genetisch zuivere stammen verstaat men stammen, die door 
steeds voortgezette broeder..: zuster-paring en selectie homozygoot 
geworden zijn, d. w. z, alle dieren van een zuivere stam gedragen 
zich onderling als ééneiige tweelingen; ze zijn in alle opzichten 
identiek. 

Een groot voordeel van het ontwikkelen van de genetisch zui
vere stammen is, dat daarmede de mogelijkheid gegeven is, con
stitutionele factoren af te grenzen van de factoreh, die uit de om
geving een invloed op het ontstaan van de kanker uitoefenen. De 
invloed van de omgevingsfactoren bleek op het ontstaan van som
mige gezwellen verrassend groot te zijn. Zo heeft bijv. de voeding 
een invloed op het ontstaan van kanker in die zin, dat een beper
ldng van de calorische waarde de ontwikkeling van kanker kan 
remmen. De samenstelling van het voedsel is blijkbaar van min
der belang, of slechts van invloed bij enkele bijzondere gezwellen. 
De oude stelling dat alleen vlees-etende dieren kanker zouden 
krijgen is niet houdbaar gebleken. 

Een ander aspect van het experimentele kankeronderzoek is de 
vraag of er een samenhang bestaat tussen het ontstaan van een 
gezwel en veroudering. Iedere leek zal geneigd zijn deze vraag 
bevestigend te beantwoorden, immers, de kankerfrequentie neemt, 
afgezien van enkele uitzonderingen, met het ouder worden toe. 
De vraag is echter: is er een oorzakelijk verband tussen veroude
ring en kanker in die zin, dat verouderingsverschijnselen de nood
zakelijke voorwaarden voor het ontstaan van kanker zijn? De uit
komsten van het onderzoek hebben tot de conclusie geleid dat 
kanker niet als direct gevolg van veroudering is te beschouwen. 
Hoe moet men dan de correlatie tussen hogere leeftijd en kanker 
opvatten? De verklaring moet worden gezocht in de latentietijd; 
dat is de tijd die na het begin van de inwerking van een kanker
verwekkende invloed verloopt tot het ontstaan van kanker. Wij 
weten dat deze latentietijd bij de mens tientallen jaren kan bedra
gen. Voor de experimentele kanker geldt hetzelfde; nooit leidt een 
kankerverwekkende invloed terstond tot het ontstaan van kanker. 
De lengte van de latentietijd is afhankelijk van de sterkte en de 
duur van de kankerverwekkende invloed en van tal van bijkomstige 
factoren. Deze lange latentietijd verklaart ongedwongen waarom 
kanker meestal pas _op latere leeftijd wordt gevonden. 

Het was een van de belangrijkste ontdekkingEm op het gebied 
van de experimentele oncologie, dat men kanker' kunstmatig kon 
opwekken op willekeurig gekozen plaatsen in het organisme met 
de zogenaamde kankerverwekkende of carcinogene stoffen. Deze 
vondst schiep talloze nieuwe mogelijkheden voor de studie over 
het ontstaan van kanker. 

Deze onderzoekingsmethode vond zijn oorsprong in de klini
sche waarneming van Percival Pott, dat de langdurige inwerking . 



164 

van roet bij schoorsteenvegers aanleiding gaf tot het ontstaan van 
een bepaald type kanker. Het heeft echter 140 jaar geduurd, voor
dat in het dierexperiment het onomstotelijk bewijs kon worden 
geleverd, dat teerachtige stoffen bij dieren kanker kunnen opwek
ken. Vroegere met dit doel herhaaldelijk ondernomen proefne
mingen bleven zonder resultaat. We weten nu de reden daarvan: 
het is de lange latentietijd die moet verlopen, voordat door deze 
behandeling kanker ontstaat. Het geduld en de volharding van de 
Japanse onderzoekers Yamagiwa en Itchikawa leidden uiteindelijk 
tot dit succes. 

Verreweg het meeste werk op dit gebied is gedaan met locaal 
werkende kankerverwekkende stoffen. De locale werking van car
cinogene stoffen is in het bijzonder onderzocht bij de huidkanker 
van de muis. Wanneer een carcinogene stof, opgelost in een or
ganisch oplosmiddel, op de huid van een dier wordt aangebracht, 
dan ontstaan na enige weken of maanden papillomen op de behan
delde plaats. Deze papillomen groeien progressief en worden 
tenslotte kanker. 

Een der eerste waarnemingen was, dat een bepaalde carcino
gene stof niet bij alle diersoorten in gelijke mate werkte. Wat 
huidkanker betreft was de muis het gevoeligste proefdier. De huid 
van' de cavia vertoonde de grootste resistentie, maar met zeer 
krachtig werkende stoffen kan ook bij de cavia huidkanker worden 
verwekt. 

Terwijl men vroeger het ontstaan van kanker als een lang ge
leidelijk verlopend proces beschouwde, heeft het experimentele 
onderzoek naar stoffen die in de huid carcinogeen waren, tot een 
andere opvatting geleid. 

Uitgangspunt voor dit experimentele onderzoek was een be
langrijke waarneming van Deelman in 1923, een waarneming, die 
tegenwoordig in de literatuur als Deelman-effect wordt aangeduid. 
Er ontstaat nooit een groot carcinoom. Deelman heeft kunnen aan
tonen, dat het aantal kankers aanzienlijk kan vermeerderd worden 
door in het teerveld kleine wonden te maken. Bij de genezing van 
deze wonden, waarbij dus de cellen tot groei worden aangezet, 
neemt het aantal kankers toe. Deze proeven zijn later door andere 
onderzoekers vaak herhaald . 

. Rous en Kidd namen als proefdier. het konijn, waarbij men ge
makkelijk door behandeling met teer tumoren in het oor kan op
wekken. Zij toonden aan, dat de teerbehandeling slechts korte 
tijd hoeft te duren; kanker ontstaat ook als later wonden in het 
teergebied worden gemaakt. Andere proeven toonden aan, dat 
men hetzelfde bereikte met weefselbeschadigingen door andere 
middelen en door bepaalde chemische stoffen, die op zichzelf geen 
carcinogene werking hebben. 

Behandelt men de huid van een proefdier met een carcinogene 
stof, in een dosis gelegen beneden de drempelwaarde, dan ont
staat geen tumor, of slechts zeer accidenteel. Wanneer men het 
dier na een dergelijke behandeling echter met een andere stof be
handelt die op zichzelf niet carcinogeen is,tlan kan zich een tumor 



165 

ontwikkelen. Onder de stoffen die dez� werking vertonen, heeft 
eratonolie zich bijzonder werkzaam getoond. Onder invloed van 
deze en andere resultaten, heeft men het ontstaan van gezwellen 
in 2 fasen ingedeeld: 11de initiaalfase" en 11de ontwikkelingsfase". 
Men stelt zich voor, dat gedurende de initiaalfase normale cellen 
in kankercellen veranderen, deze echter nog niet tot een gezwel 
uitgroeien, maar in een rusttoestand blijven. Men heeft deze 
11slapende" of 11latente" tumorcellen genoemd. Pas wanneer be
paalde voorwaarden aanwezig zijn, ontwikkelen deze slapende 
cellen zich tot een gezwel (ontwikkelingsfase). 

De werking van carcinogene stoffen in de initiaalfase verloopt 
waarschijnlijk zeer snel, wat men concludeert uit het feit, dat 
één enkele applicatie voldoende is. Deze werking is bovendien 
irreversibel, want ook wanneer men lange tijd wacht voor men 
bijv. crotonolle geeft, kan men tumoren uit deze slapende cellen 
verwekken. 

Het feit dat een lange tijd verlopen kan voordat slapende of 
latente cellen zich tot een tumor ontwikkelen, leidt tot de veron
derstelling, dat zich niet alleen die cellen tot een tumor ontwikke
len, waarop de carcinogene stof heeft ingewerkt, maar ook de 
dochtercellen. Dit betekent dat de irreversibele veranderingen 
aan de dochtercellen doorgegeven zijn. 

Deze constateringen over de initiaalfase doen natuurlijk de 
gedachte opkomen, dat men hier te maken heeft met een mutatie 
van genen, die door een gelijksoortige karakteristiek gekenmerkt 
is. Inderdaad heeft de mutatietheorie als verldaring voor de car
cinogenese sindsdien vele aanhangers; Wanneer men mutatie op
vat in deze zil1, dat iedere in een cel optredende en aan dochter
cellen doorgegeven verandering een mutatie is, dan zijn er geen 
bezwaren te qpperen. Wanneer men mutatie echter in engere zin 
opvat, d.w.z. als een verandering in een gen definieert dan is 
twijfel mogelijk, omdat geen rekening gehouden is met de plas
magenen. E xperimenteel is er geen doorslaggevend bewijs voor 
de juistheid van de mutatietheorie te leveren. Haldane heeft er 
reeds jaren geleden op gewezen, dat het bewijs voor een mutatie 
slechts te leveren is met kruisingen tussen gemuteerde e:r;1 niet
gemuteerde cellen. Daar kruisingen tussen lichaamscellen niet 
mogelijk zijn, is ook het exacte bewijs voor een mutatie niet te 
leveren. De mutatietheorie moet derhalve op een indirect bewijs 
steunen. Een van de grootste bezwaren tegen deze theorie was de 
discrepantie tussen het plotseling optreden van de mutatie en de 
lange ontwikkelingstijd van gezwellen. Wanneer men echter het 
twee-fasenmechanisme voor het ontstaan van kanker aanneemt 
vervalt dit bezwaar. 

Een andere moeilijld1eid van de mutatietheorie ligt in het mul
ticellulaire ontstaan van kanker. Ook wanneer men een verhoogde 
mutabiliteit in het aan de inwerking van carcinogene stoffen bloot
gestelde weefsel aanneemt, valt het moeilijk zich voor te stellen 
dat in verschillende cellen dezelfde mutatie optreedt. Daar komt 
nog bij, dat de mutaties die kanker doen ontstaan slechts een 
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klein onderdeel vormen van alle verwekte mutaties. Bij öepaalde 
proefopsteHingen waarbij men een zeer groot aantal kankers ver
wekken kan, moet men dan ook een uitzonderlijk hoge mutatie
frequentie aannemen. Wij vinden echter bij dit experiment alleen 
maar gezwellen, van andere mutaties merkt men niets. 

In tegenstelling tot de locaal werkende carcinogene stoffen is 
er een reeks stoffen, ,die niet locaal werken maar op een andere 
plaats in het organisme. Deze stoffen verwekken tumoren in be
paalde organen en weefsels, onafhankelijk van de manier van toe
dienen. De inductie van levergezwellen door botergeel bijv. is 
een beproefde m ethode om het proces van de carcinogene se kwan
titatief te volgen. 

Bij deze proeven bleek� dat bij langdurige toevoer van 4-dime
thylamino-azobenzeen (botergeel) leverkanker sneller ontstond 
naarmate de dagelijkse dosis hoger lag. Kanker trad op, op het 
tijdstip waarop de som van alle afzonderlijke doses een bepaalge 
drempelwaarde had overschreden. Daaruit volgt, dat de werldng 
van carcinogene stoffen irreversibel moet zijn .. Er.bestaangeen 
doses die beneden een drempelwaarde liggen. Kleine doses heb
ben een lange latentie-periode. In deze lange Ujd hebben de lever
cellen' zich uiteraard verscheidene malen gedeeld, zodat de later 
gegeven carcinogene stof niet meer de oorspronkelijke cel aan
grijpt maar de dochter of kleindochtercellen. Daaruit volgt ver:der 
dat de verandering, door de carcinogene stof veroorzaakt, aan de 
dochtercellen wordt doorgegeven. In overeenstemming met Bute
nandt wordt de veronderstelling geopperd, dat carcinogene stoffen 
aangrijpen op celbestanddelen die tot vermeerdering in staat zijn:,. 
de zogenaamde duplicanten. De tot op heden bekendé feiten laten 
nog geen beslissing toe, over aard en localisatie van deze cel
elementen. 

Ook bij de proeven met botergeel blijkt, dat één enkele dosis 
onder bepaalde omstandigheden voldoende is om leverkanker te 

verwekken. Daar botergeel in enkele dagen ontgift en uitgeschei
den wordt, bewijst dit, dat de carcinogene werldng zich verder 
ontplooit, ook wanneer hetagens niet meer aanwezig is. Ook hier
bij kan men de carcinogenese dus in 2 fasen indelen: de initiaal
fase, de onmiddellijke inwerldng van de carcinogene stof op de 
cel en de ontwikkelingsfase, onafhankelijk van het causale agens 
maar afhankelijk van een reeks andere conditionele en onspeci
fieke factoren. 

Het experimentele onderzoek over kankerverwekkende stoffen 
is uiterst belangrijk. Vroeger was het altijd de kliniek, die de 
eerste waarneming deed dat een bepaalde stof carcinogeen werkt. 
Het klinisch onderzoek leerde ons zo 'een hele reeks beroepskan
kers kennen. Eerst na de klinische waarnemingen werden dan de 

verdachte stoffen ook proefondervindelijk onderzocht en in vele 
gevallen werd de carcinogene werldng bevestigd, waarna verdere 
bijzonderheden konden worden bestudeerd. Op deze wijze was na'
tuurlijk altijd een verlies aan mensenlevens te betreuren. Van
daar dat de experimentele oncoloog nu probeert bij het toepassen 
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van nieuwe stoffen in de industrie, in de menselijke voeding enz., 
zich er van te voren van te verzekeren, dat deze nieuwe stoffen 
geen carcinogene werking hebben. Hier ligt een zeer belangrijke 
taak voor de experimentele oncologie, die van groot belang is 
voor de preventie van kanker. 

Het is sedert lang bekend dat ioniserende stralen kankerver
wekkend kunnen werken en veel oorspronkelijk werk is aan dit 
probleem gewijd. De zekerheid en de frequentie, waarmee door 
stralen tumoren verwekt kunnen worden, is zeker zo groot als bij 
de door chemische stoffen verwekte tumoren en misschien soms 
groter. 

Voor een bespreking van het mechanisme van de carcinogenese 
kunnen alle soorten ioniserende strar�m samengenomen worden, 
aangezien kwalitatieve verschillen tussen de onderscheiden soor
te.n stralen tot nu toe niet gevond.en zijn. Men neemt aan, dat het 
vrijkomen van· energie in de cellen door absorptie van ioniserende 
stralen tot het vrijmaken van secundaire elektronen leidt, die 
langs hun baan weer ionen vormen. Het grootste deel van de ioni
sering zal in het weefselvocht geschieden, zodat H-, OH- en an
dere radicalen ontstaan. Deze radicalen reageren met de ver
schillende bestanddelen van de cellen. 

Ook bij bestraling vinden wij een min of meer lange latentie
periode. Het is niet mogelijk deze latentie-periode door inten
sieve bestraling st.Jrk te verkorten. Men heeft er derhalve ook 
aan gedacht of er niet door de bestraling een carcinogene stof in 
het bestraalde weefsel zou ontstaan, die voor de carcinogene wer
king verantwoordelijk is. Het feit dat bestraling een van de meest 
effectieve methoden is om genetische veranderingen teweeg te 
brengen is een sterke steun voor de somatische mutatietheorie 
van kanker. Toch blijkt uit vele onderzoekingen dat het proces 
van de carcinogenese na bestraling gecompliceerd is en waar
schijnlijk in meer dan één fase verloopt. 

Het feit dat kanker door een virus veroorzaakt kan worden is 
èen waarneming die tot eindeloos veel discussie aanleiding heeft 
gegeven. Het uitgangspunt van de controverse was de oorspron
kelijke waarneming van Peyton Rous over het verwekken van sar
comen bij kippen na injectie met celvrije extracten en wel reeds 
na enkele dagen. Sedert dien zijn deze virus-tumoren in talrijke 
laboratoria over de hele wereld onderzocht. Deze waarnemingen 
waren de aanleiding dat men ging generaliseren en het standpunt 
innam, dat alle tumoren door een virus veroorzaakt werden. 

Andere onderzoekers daarentegen beschouwen naar aanleiding 
van de negatieve resultaten met andere .tumoren, het Rous-sar
coom als een uitzondering. De aanhangers van de virus-theorie 
zagen ook in het ontstaan van het Shope-papilloom bij het konijn 
nög een steun voor hun opvatting. Later kwam daar nog bij dat het 
niercarcinoom van de Leopard-kikker op een virus terug te bren
gen is en boven alles dat ook leukemieën bij kippen en, zoals on
langs is gevonden, ook bij muizen op een virus-infectie berusten. 
Leukemieën nemen zonder twijfel een aparte plaats in onder de 
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kwaadaardige gezwellen en de niertumoren van de Leopard-kikker 
laten zich ook maar moeilijk in betrekking brengen met het menc· 
selijke carcinoom. De voornaamste steun van de aanhangers van 
de virus-theorie was dan ook de ontdekking van de zg. melkfactor 
bij de muis als de oorzakelijke factor in de genese van de borst
kanker. Hierbij gaat het om een gezwel dat met de menselijke 
gezwellen te vergelijken is. Wordt de borstkanker van de muis 
slechts door een virus bepaald, dan bestaat er alle reden ook bij 
de menselijke kanker aan een virus als oorzakelijkè factor te 
9-enken. De laatste jaren zijn er opmerkelijke vorderingen bij het 
onderzoek naar de genese van dit gezwel gemaakt, die ook voor 
de vraag naar het aandeel van de melkfactor of Bittner-virus van 
belang zijn. Uit deze onderzoekingen is gebleken, dat de melk
factor niet obligaat is voor het ontstaan van mammacarcinoom bij 
de muis. De melkfactor bespoedigt de ontwikkeling, die zich ook 
bij afwezigheid van de melkfactor voltrekt. 

Daarmee vervalt een essentiële steun voor de opvatting dat 
alle tumoren door een virus be�ald worden. Het tegenargument 
is, dat het virus toch in veranderde of verborgen vorm aanwezig 
zou zijn. Ook met betrekking tot deze vraag moeten de resultaten 
van verdere proeven afgewacht worden. 

De grote vooruitgang van onze kennis van de verschillende 
virussoorten zal niet nalaten ook de kankeronderzoeker de metho
diek aan de hand te doen om de samenhang tussen kanker en virus 
op te helderen. Niet het dogmatisch vasthouden aan een voorop
gezette mening, maar de objectieve waardering van alle bekende 
feiten zal bij dit onderzoek richtsnoer moeten zijn. 

De onderzoekingen naar de oorzaak van kanker nemen in de 
experimentele oncologie een belangrijke plaats in; ten eerste om
dat de kennis van de oorzaak ons inzicht verschaft in het wezen 
van de kanker en ten tweede wegens de cdaaruit voortvloeiende 
mogelijkheid preventieve maatregelen te nemen. Soms wordt aan 
de experimentele oncologie verweten, dat ondanks het vele onder
zoek de oorzaak van kanker nog niet is gevonden. Zeker is dit 
verwijt juist. Maar diegenen die dit verwijt uiten, realiseren zich 
meestal niet, dat c juist dit onvermogen een appreciatie inhoudt 
over de vooruitgang van onze kennis. Het is duidelijk gebleken, 
dat kanker een groeiproces is, dat een gevolg is van een keten 
van voorafgaande processen, die van een grote groep van ver
schillende factoren afhankelijk zijn. Er bestaat c dus niet slechts 
één oorzaak voor het ontstaan van kanker. Het is nog de vraag of 
de zo verschillende oorzaken van het ontstaan van kanker in de 
cel hetzelfde mechanisme doen ontstaan, dat uit een normale cel 
een kankercel maakt. 

Ware kanker een zuiver biologisch probleem, dan zou men het 
antwoord op deze vragen moeten afwachten, voordat men doelma
tige maatregelen tegen het ontstaan van kanker zou gaan voor
stellen. Het zou een rationele methode zijn. Maar kanker is een 
menselijk probleem, dat dringend om een oplossing vraagt. 
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