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V O O R N A T U U R K U N D E " D I L I G E N T I A " 

over het verenigingsjaar 1961/1962, uitgebracht op 
de algemene ledenvergadering van 4 december 1962 

Het ledental nam iets toe tot 619 gewone leden. De belangstelling van de 
zijde der scholieren nam aanmerkelijk toe, namelijk tot 103. 

Als spreliers traden op: Prof. W.Berends, Prof. D r . J .A .Cohen , Prof. D r . 
M . C . Colenbrander, Prof. Dr . C J . Gorter, D r s . J . J . Groen, D r . J . J . A . v a n 
l erse l , D r . J . D . d e Jong, Prof. D r . J . C . K I u y v e r , Dr . J . W . L . K o h i e r , Prof. 
D r . Alb.Raignier, Prof. D r . J . G . J . Scholte en D r . A . H . Witte. 

Op 31 januari en 7 februari 1962 werd een excursie gemaald naar het r e -
searchlaboratorium van Unilever te Vlaardingen, waaraan werd deelgenomen 
door 90 personen. 

Op de algemene ledenvergadering werden de periodiek aftredende bestuurs
leden I r . A . H . K e r s t j e n s , I r . J . M.Op den Orth en I r . H . J . M.W.de Quartel 
herkozen. 

De exploitatie van het gebouw werd op de gebruikelijlte wijze voortgezet 
met resultaten, die door de steeds stijgende personeelslasten een waarschu
wing voor de toekomst inhouden. 

Subsidies werden wederom verleend aan het Verbond van Wetenschappelijlte 
Onderzoekers, aan de Afdeling 's-Gravenhage van de Kon. Ned. Natuurhisto
rische Vereniging, en aan D r . J . H . A . Boerboom voor diens werk over het 
Meyendelonderzoek. 

D r . W . P . J . Lignac, 
secretaris-penningmeester. 
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1 

H E T ONTSTAAN D E R C H E M I S C H E E L E M E N T E N 

door 

Dr. H. Hubenet 

I. Inleiding. 

De taak van de astronomie bestaat in de eerste plaats uit het geven van een 
beschrijving van het heelal. Lange tijd heeft het er naar uitgezien, dat deze 
beschrijving zich in hoofdzaak moest beperken tot de positie aan het f i r m a 
ment van de hemellichamen, hun afstanden tot de aarde, hun bewegingen, 
grootte en massa's en natuurlijk de details die men met een sterk vergroten
de kijker op hun oppervlak kón waarnemen. Een honderd jaar geleden leek het 
nog principieel onmogelijk om ooit iets te weten te komen over bijvoorbeeld 
de chemische samenstellingen en de temperaturen. Toen deze mogelijkheid 
wèl bleek te bestaan gaf dit aanleiding tot een geheel nieuwe tak van de ster
renkunde: de astrofysica, welke zich meer en meer ten koste van de oude a s 
tronomie zou gaan uitbreiden. Gelukkig is de astronomie niet in twee onafhan
kelijke delen uiteengevallen. Vooral in de laatste tijd heeft een combinatie van 
de resultaten tot verrassende verdieping van ons inzicht geleid. Dit brengt ons 
tot een uitbreiding van de hierboven omschreven taak van de astronomie. Wij 
willen m é é r dan een beschrijving van het heelal: we willen bovendien nog de 
verschijnselen in hun onderlinge samenhang begrijpen en niet alleen in hun on
derlinge samenhang, maar ook in hun verband tot de fysische wetten, zoals we 
die hier op aarde hebben leren kennen. Tenslotte hopen we de grote vragen 
betreffende het waarvandaan en waarnaartoe te kunnen beantwoorden. Hoe 
heeft het heelal zich tot de huidige toestand ontwikkeld en waar zal deze ont-
wildceling in de toekomst toe voeren? Het bovenstaande is ook van toepassing 
op het onderdeel van de sterrenltunde waar wij ons in dit artikel mee bezig 
houden en zo willen wij in het volgende eerst kort nagaan op welke wijze men 
uit de waarnemingen een inzicht heeft kunnen krijgen in het voorkomen van de 
chemische elementen in het heelal en wat de resultaten van dit onderzoek zi jn, 
om daarna uitvoeriger in te gaan op de theor ieën over het ontstaan van de ato
men, welke theor ieën de verklaring moeten geven van de waarnemingen. 

II . Het voorkomen van de chemische elementen. 

Ontwerpen wij van het zonlicht een spectrum, dan lijkt dit bij een eerste 
oppervlakkige beschouwing er uit te zien als een ononderbroken kleurenband, 
waar alle kleuren van de regenboog in voorkomen. In het begin van de vorige 
eeuw ontdelrte Fraunhofer, dat in werkelijkheid deze kleurenband wordt onder
broken door talrijke donkere lijnen. VÓór hem had Wollaston al een aanwijzing 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
"Dillgentia" te 's-Gravenhage op 12 oktober 1962. 
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daartoe gevonden, maar Fraunhofers waarneming was zoveel sciierper, zijn 
teliening zoveel gedetailleerder, dat men de eer van de ontdeldiing algemeen 
aan Frauniiofer heeft toegeliend. De opvallendste Fraunhofer lijnen worden nog 
altijd aangeduid met de letters welige hij er aan toeleende. Het duurde evenwel 
nog tientallen jaren voor Fraunliofers ontdelddng werlielijlc tot z i jn recht kon 
liomen. In 1859 ontdeltten Bunsen en Kirchhoff in het laboratorium, dat ieder 
chemisch element onder bepaalde omstandigheden een zeer bepaald en voor 
dat element Icaralrteristielt spectrum uitzendt. Aan het spectrum is een ele
ment te herlcennen en hierdoor is dus spectraalanalyse mogelijlc. De waarde 
van dit fundamentele principe wordt niet aangetast door het feit dat het spec
trum afhankelijlc i s van de omstandigheden. Een gloeiende ijzeren staaf v e r 
toont een ander spectrum dan een elelri;rische boog tussen twee ijzerpolen, 
terwijl het vonlcspectrum weer anders is . In het eerste geval hebben we i jzer 
in vaste toestand; het spectrum is een ononderbroken kleurenband (continu 
spectrum). In de boog en de vonk is het i jzer in gasvormige toestand; het 
spectrum bestaat uit afzonderlijke heldere lijnen. Het lijnenpatroon is karak
teristiek voor i jzer . Daar we in de boog met ijzeratomen te doen hebben en 
in de vonk met ijzerionen is daar ook nog verschi l tussen; de spectra zijn vol
komen anders. 

Dit waren emissiespectra, maar we kunnen ook nog absorptiespectra heb
ben. Deze ontstaan bijv. als we het licht van een gloeilamp, weUce op zichzelf 
een continu spectrum zou geven, dóór een gasvlam laten vallen, waarbij 
essentieel is , dat de temperatuur van de gloeidraad van de lamp hoger is dan 
die van de vlam. De atomen en de ionen in de vlam absorberen bepaalde s tra 
lingen van de lamp. Het spectrum, dat dan ontstaat, lijkt zser veel op de spec
tra van zon en sterren; het bestaat nl. uit donkere lijnen op een heldere ach
tergrond. Het lijnenpatroon is gelijk aan het patroon van het emissiespectrum 
van de vlam op zichzelf en dus ook uitstekend voor identificatie te gebruiken, 

Om nu bijvoorbeeld de aanwezigheid van zuurstof op de zon vast te stellen is 
het dus alleen maar nodig de heldere lijnen van het zuurstof spectrum, zoals 
dat in het aardse laboratorium verkregen is , te vergelijken met de donltere 
lijnen in het zonnespectruni. Komen op de plaatsen, waar in het laboratorium
spectrum heldere lijnen zijn, in het zonnespectruni donkere lijnen voor, dan is 
daarmede zuurstof op de zon aangetoond. Hetzelfde geldt mutatis mutandis 
voor willekeurige andere elementen. De kwantitatieve analyse is veel moei l i j 
ker, maar danlc zij het werk van vooraanstaande astronomen en fys ic i toch ook 
mogelijk; uit de sterkte van de lijnen kan men conclusies treldjen over de hoe
veelheden van de verschillende elementen. Het indrukwekkende van de spectraal
analyse i s , dat de afstand van de lichtbron geen enkele ro l speelt; of deze een 
meter of duizend lichtjaar bedraagt maakt niets uit, mits we voldoende licht 
ontvangen om een behoorlijk spectrum te kunnen ontwerpen. Wel is de metho
de alleen maar toepasbaar op gassen. Nu komt er in het heelal heel wat gas
vormige materie voor; steratmosferen, gasnevels, interstellaire materie , 
planetenatmosferen, kometenstaarten, meteoren in de aardse dampkring. 

Toch zijn er ook tal van interessante objecten, die zich aan de methode 
onttreklien; de vaste oppervlakleen van de maan, de planeten en hun satellieten, 
kometenkernen, interplanetair stof, interstellair stof, wolken in planeetatmo
sferen. In deze gevallen is het zeer veel moeilijker iets over de samenstel
ling te zeggen. Directe chemische analyse is mogelijk van de aarde zelf, wel
ke natuurlijk ook een kosmisch lichaam is , en van de meteoorstenen. Al kan 
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deze chemische analyse met grote nauwlteurigheid uitgevoerd worden, er doen 
zich - zelfs in het geval van de aarde - toch al lerlei moeilijltheden voor. IVIen 
ka.n ieder gesteente op zichzelf analyseren, maar om tot de samenstelling van 
de aarde in zijn geheel te liomen moet men dan nog weten in welise relatieve 
hoeveelheden deze verschillende gesteenten voorkomen. Verder kan men a l 
leen maar de buitenste delen van de aarde onderzoeken en weet men niet of 
de samenstelling daarvan gelijk is aan die van het inwendige. Ook kan de s a 
menstelling van thans afwijken van de oorspronkelijke, doordat de meest vluch
tige bestanddelen in de loop dqr tijden ontsnapt zijn. Met de meteorieten heeft 
men dergelijke moeilijkheden; men kan drie groepen onderscheiden: de i j z e r -
meteorieten, de steenmeteorieten en een overgangsvorm. V/il men een gemid
delde samenstelling afleiden, dan moet men weten in welke onderlinge ver 
houdingen de verschillende soorten voorkomen en dat is helemaal niet zo een
voudig te bepalen, bijvoorbeeld omdat een ijzermeteoriet veel eenvoudiger als 
een meteoriet i s te herkennen dan een steenmeteoriet. De steratmosferen 
lenen zich toch eigenlijk het beste tot een chemische analyse,in het bijzonder 
die van de zon. Van alle sterren ontvangen we van de zon het meeste licht; het 
zonnespectrum kan tot in de fijnste details onderzocht worden en sprekende 
over de materie van de zonnefotosfeer merkte Minnaert dan ook op: "waar
schijnlijk i s dit het best onderzochte monster van het heelal". '̂ 

De resultaten van al deze onderzoekingen kunnen we als volgt samenvatten: 
de samenstellingenvandeverschillendehemellichamen bleken verrassend een
der te zijn. Om een voorbeeld te noemen: sterspectra kunnen er zeer verschi l 
lend uitzien, maar deze verschillen zijn doorgaans alleen maar het gevolg van 
temperatuurverschillen. Men kreeg op een gegeven moment zelfs de indruk, 
dat de samenstelling van de materie in het heelal overal dezelfde is . Neemt 
men eenmaal dit standpunt in dan kan men dus om de samenstelling van de 
kosmische materie te bepalen de resultaten voor verschillende hemellichamen 
naar hartelust combineren, hetgeen zeer geriefelijk i s , omdat een bepaald che
misch element in het ene geval beter waarneembaar kan zijn dan in het andere. 

Enige jaren geleden publiceerden Suess en Urey'^^ een op een dergelijke w i j 
ze tot stand gekomen overzicht van de onderlinge verhoudingen van de hoeveel
heden, waarin de verschillende elementen in het heelal voorkomen. In figuur 1 
vindt men deze resultaten grafisch weergegeven. Beschouwen we deze krom
me dan zien we, dat waterstof en helium in een dusdanige overmaat voorkomen, 
dat men zou kunnen zeggen, dat de materie in het heelal bestaat uit waterstof 
en helium met een geringe verontreiniging door de overige elementen. Inder
daad vindt men op 1000 H-atomen ongeveer 160 He-atomen, maar slechts 1 
zuur stof-atoom, terwijl zuurstof na waterstof en helium nog het meest voor
komende element is . Met stijgend atoomgewicht nemen de hoeveelheden snel 
af, de kromme verloopt echter verre van regelmatig: al lerlei pieken en buiten 
het algemene verloop vallende punten vallen op. De lichte elementen lithium, 
beryllium en borium komen in zeer geringe hoeveelheden voor; relatief hoge 
abondanties hebben de elementen - of preciezer atoomkernen - met door 4 
deelbare massagetallen C ^ ^ , O^^, Ne ° enz. tot Ca"*^. Een duidelijke piek 
vertoont zich bij het element i jzer (atoomgewicht 56) en verderop in de krom-
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Figuur 1. Abondantiekromme. 
Abscis; atoommassa (massagetal) A: ordinaat; logaritme van de abondantie. 

me vertonen zich een drietal dubbele pieken. Deze gecompliceerde vorm van 
de abondantiekromme zal z i jn oorzaak moeten vinden in de wijze waarop de 
elementen ontstaan; alvorens over te gaan tot de behandeling hiervan mogen 
enige feiten uit de kernfysica in de herinnering gebracht worden. 

III . Enige feiten uit de kernfysica. 

De atoomkernen bestaan uit protonen en neutronen. Protonen en neutronen 
hebben even grote massa, maar een proton is positief elektrisch geladen en 
een neutron is elektrisch neutraal. Het aantal protonen van de kern bepaalt de 
chemische eigenschappen van het atoom en dus de naam. Zo heet zowel een 
kern bestaande uit 2 protonen,en 1 neutron als een met 2 protonen + 2 neutro
nen een heliurakern, de respectieve notaties zijn He^ en He' .̂ He^ en He^ 
noemt een isotopen: atomen met verschillende atoommassa maar eenzelfde 
naam en dus eenzelfde plaats in het periodiek systeem. Suess en Urey geven 
in hun l ijst niet alleen de abondanties van de elementen, maar ook van de i so
topen. Helaas zijn isotoopverhoudingen aan hemellichamen maar in een paar 
gevallen bepaald Icunnen worden, zodat Suess en Urey zich baseerden op i so
toopverhoudingen, zoals die voor de aarde en de meteorieten bepaald zijn. 
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Figuur 2. Samenstelling van de atoomkernen van waterstof tot fluor. 
Getrokken: stabiel; gestippeld: radioactief. B i j een paar kernen is liet totale aantal 

nucleonen (protonen en neutronen) door stippen aangegeven. Bovendien zijn de grootte 
en de richting van de sprongen in het diagram, die corresponderen met de emissie en 
vangst van bepaalde deeltjes, getekend. 

In figuur 2 is de samenstelling van een aantal lichte atoomkernen aangege
ven; het neutronenaantal N i s uitgezet tegen het protonenaantal Z. Het totale 
aantal deeltjes van een kern is dus N + Z, dit getal noemt men ook wel het 
massagetal (A). Sommige kernen vallen na kortere of langere tijd uiteen; dit 
zijn de radioactieve kernen. Bij dit uiteenvallen kunnen verschillende stral in
gen worden uitgezonden: a- , p - en y-stralingen, a- stralen bestaan uit c -
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deeltjes, die niets anders zijn dan He'*-lternen. Dit z i jn relatief stabiele con
figuraties (zie oolc figuur 3)die vaale in hun geheel geëmi t teerd worden, p-stra
len bestaan uit elelrtronen ( p") of positronen (p+), deeltjes die een lading heb
ben, welke respectievelijk tegengesteld en gelijk zijn aan die van een proton. 
De massa van een elektron is gelijk aan die van een positron, maar zeer klein 
vergeleken bij die van een proton. De y -straling is geen deeltjesstraling, 
maar heeft hetzelfde karakter als licht en röntgenstral ing; de golflengte is 
echter extreem kort. De stabiele (dus niet-radioactieve) lichte kernen bestaan 
uit ongeveer evenveel neutronen als protonen. Maar naarmate men naar de 
zwaardere kernen gaat, ontstaat er een steeds groter wordend neutronenover
schot; de zwaarste niet-radioactieve kern Bi (bismut)^*^^ bestaat uit 83 proto
nen en 126 neutronen. 

Het bestaan van stabiele kernen is eigenlijk verwonderlijk. Men zou i m 
mers verwachten dat de protonen, die alle positief geladen zijn, elkaar zou
den afstoten, waardoor de kernen altijd uiteen zouden vallen. De oplossing van 
het raadsel is gelegen in het bestaan van een ander soort krachten, de kern
krachten, waardoor de deeltjes elkaar aantrekken. Op grote afstanden over
heersen de elektrostatische afstotende krachten, maar op zeer kleine de 
kernkrachten. Nu wordt het ook duidelijk wanneer reacties tussen atoomker
nen mogelijk zijn: de kernen moeten met zo'n hoge snelheid op elkaar invlie
gen, dat zij ondanks de afstotende krachten eUtaar zo dicht kunnen naderen, 
dat de kernkrachten gaan overheersen. Op aarde gebruikt men gigantische 
versnellers om atoomkernen de vereiste snelheden te geven; in de natuur 
kunnen kernreacties o. a. optreden op plaatsen, waar de kernen tengevolge 
van de hoge temperaturen over de vereiste snelheden beschikken. Dit vergt 
z é é r hoge temperaturen: lO"̂  °K voor botsingen met H-kernen en 10^ '^K voor 
zware kernen met meer ptotonen, waarbij de afstotende krachten dus groter 
zijn. De neutrale neutronen ondergaan de afstotende kracht natuurlijk niet; 
zij zijn wat dat betreft de ideale projectielen. Helaas zijn zij buiten de atoom
kern niet stabiel: na gemiddeld 15 minuten valt een neutron uiteen in een pro
ton en een elektron. 

IV. Oude en nieuwe theorieën over het ontstaan van de elementen. 

De Ingewikkeldheid van de abondantiekromme doet reeds vermoeden, dat 
bij de vorming van de elementen verschillende mechanismen werkzaam zijn 
en inderdaad zijn tot nu toe theorieën, die slechts één mechanisme veronder
stelden, onhoudbaar gebleken. 

Alle theorieën gaan er van uit, dat het oorspronkelijk in het heelal aanwe
zige materiaal bestond uit alleen maar neutronen of uit protonen (dus water
stofkernen) en elektronen. Dit wordt begrijpelijk als we eens de stabiliteit van 
de verschillende kernen beschouwen, want zelfs onder de stabiele kerhen is er 
nog wel een onderscheid te maken. Om dit duidelijk te malten willen we een 
analogie, die we aan de chemie ontlenen, beschouwen. De moleculen H2, O2 
en H2O zijn alle stabiel te noemen. Toch is HgO als een stabielere configu
ratie te beschouwen; immers, als men een mengsel van Hg en Og heeft en de 
temperatuur zo hoog is dat chemische reacties mogelijk zijn, zal vooral de 
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vorm H2O opgezocht worden. Dit hangt samen mét de bindingsenergie. V e r 
binden H2 en O2 zich tot H2O dan leomt er energie v r i j , de vorm H2O verte
genwoordigt dus de laagste energietoestand en die wordt in de natuur altijd bij 
voorlieur opgezocht. Ook aan de atoomleernen kan men een der gelijlce bindings-
energie toeliennen. Het blijld, dat deze voor de middelzware Icernen met mas
sagetallen van ongeveer 60 de grootste waarden aanneemt. In figuur 3 is de 
soortelijlce bindingsenergie tegen het: massagetal A uitgezet. Een voorbeeld 

EO 90 120 150 180 210 2̂ 0 0 4 8 12 16 ZO Zit ZB 30 
Figuur 3. Bindingsenergie. 

Abscis: atoommassa (massagetal) A ; ordinaat; soortelijke bindingsenergie Z =I . /A , 
Ten einde het verloop van de kromme voor A kleiner dan 30 duidelijker te kunnen laten 
zien, verspringt de schaalbij A = 30. 

kan misschien het best duidelijk maken wat met deze soortelijke bindingsener
gie bedoeld wordt. Een normale heliumkern bestaat uit 2 protonen en 2 neu
tronen. Zouden we zo'n kern willen splijten in deze 4 bestanddelen (nucle
onen) dan zou een energie van 28 megaelektronvolt (MeV) nodig zijn, dus 
7MeVper nucleon. Dit nu is de soortelijke bindingsenergie vanHe^. Men ziet , 
dat de kromme inderdaad een maximum vertoont in de buurt van atoomge
wicht 60. Dit betekent, dat er energie vrijkomt als lichte kernen zich verenigen 
tot middelzware Icernen, maar ook als zeer zware kernen gespleten worden 
tot middelzware kernen. Energleprodulrtie door opbouw van helium uit water
stof vindt plaats in de zon, maar ook in een waterstofbom, terwijl de uranium
bom een voorbeeld is van energiepróduktie door splijting. Deze middelzware 
kernen zijn dus het meest stabiel, terwijl waterstof relatief onstabiel is te 
noemen. Toch komt dit laatste element het meest voor in de natuur. De v e r -
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onder stellingTijkt daarom gerechtvaardigd, dat het als het ware de oer stof i s , 
waar de andere elementen uit worden opgebouwd. 

Wij liunnen drie soorten theor ieën voor het ontstaan van de elementen on
derscheiden: 
1. Prestellaire sterren. In het beginstadium van het heelal zouden er zeer 
hete en dichte sterren bestaan hebben, waarin de omstandigheden gunstig wa
ren voor het optreden van allerlei kernreacties. Bij gegeven omstandigheden 
van temperatuur en dichtheid stelt zich een bepaald evenwicht in^). De ele
menten- en ook de isotopenverdeling, zoals we die nu kunnen vaststellen, zou 
nog uit die tijd stammen. Men kan zich afvragen hoe dat evenwicht, dat bij 
heel andere omstandigheden dan de huidige past, zich heeft kunnen handhaven. 
Het antwoord luidt dan: door een explosie van de ster werd de materie het 
heelal ingeslingerd en over zo'n grote ruimte verspreid, dat onderlinge bot
singen van de atoomkernen niet. meer voorkwamen en dus ook geen kernre
acties meer konden optreden; het evenwicht was bevroren, alleen bij het 
evenwicht gevormde onstabiele kernen konden zich door radioactieve desinte
graties nog transformeren tot stabiele kernen. Tot zover deze theorie. Helaas 
bestaan er geen omstandigheden van temperatuur en dichtheid, die de waarge
nomen elementen- en isotopenverdeling kunnen verklaren. Alleen de ijzerpiek 
kan zo verklaard worden. 
2. Prestellaire stadium. Alpher, Bethe enGarixow ) ontwierpen een niet-even-
wichtstheorie, die naar zijn geestelijke vaders onder de naam «PY-theorie 
voortleeft, zij het in zijn oorspronkelijke vorm slechts als curiositeit. In den 
beginne dan was er ylem, een neutronengas; een aantal neutronen viel uiteen 
in protonen en elektronen, waarna de opbouw van de elementen door neutro
nenvangst en P'-verval (elektronenemissie) kon plaats vinden: 

n - > P + p" 
p + n - > H"̂  
H^+ n ^ H^ 
H^ ^ He^ + p-
enz. 

Tengevolge van de uitdijing van het heelal werd de materie steeds i j l er en 
kwam het proces tot een einde binnen een paar uur. Dit laatste lijkt fantas
tisch: dat de materie zoals wij die nu kennen en die reeds miljarden jaren oud 
moet z i jn in eenpaar luttele doch beslissende uren gevormd zou zijn en sinds
dien praktisch ongewijzigd is gebleven, i s iets dat beslist paradoxaal aandoet I 
Dit i s echter geen reden om de theorie te verwerpen. Het voorkomen en de 
verdeling van de zware elementen kan prachtig met deze theorie verklaard 
worden, maar zij faalt voor de lichte elementen. Een fatale moeilijkheid is 
het ontbreken van stabiele kernen met massa's 5 en 8 (zie figuur 2). Zou door 
de reactie 

He^ + n ^ He5, 
He^ gevormd worden, dan valt dit onmiddellijk weer uiteen en er ontstaat een 
onpasseerbaar punt in de reeks. 

1) Vergel i jk chemische evenwlchtsreacties; daarbij hebben we een analoge situatie. 
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3. De vorming van de elementen in sterren. Volgens deze theorie welke van 
Hoyle ^) stamt, maar waar ook aan werd gewerkt door het echtpaar Burbidge, 
Fowler en Cameron worden de elementen ook thans nog in sterren gevormd, 
z é é r in het kort komt deze op het volgende neer: de overal tussen de sterren 
aanwezige materie, bestaande uit gas en stof,, kan zich plaatselijk verdichten 
tot sterren, weUce zich onder hun eigen gewicht meer en meer samenballen; 
door deze contractie stijgt de temperatuur in het inwendige van deze sterren; 
als een temperatuur van enige miljoenen graden bereikt is liunnen de eerste 
reacties, waarbij waterstof betrokken is , beginnen; van sommige sterren is 
de evolutie zodanig dat de temperaturen die nodig zijn voor de vorming van de 
zware elementen bereilrt worden; door uitbarstingen en explosies wordt ster¬
materiaal toegevoegd aan het interstellaire medium, waardoor dit laatste 
steeds meer verrijkt wordt met zware elementen; door verdichting ontstaan 
weer nieuwe sterren, welke dus een hoger gehalte aan zware elementen heb
ben dan sterren van oudere generaties. Volgens deze theorie hebben oude 
sterren dus een hoger water stof gehalte dan jonge sterren en dit i s nu juist 
iets dat men uit de waarnemingen reeds wist. , 

Het i s nl. zo, dat de oorspronlcelijke indruk, dat alle sterren eenzelfde 
samenstelling hebben, niet door alle waarrtemingen bevestigd is. Bij een aan
tal sterren en stergroepen heeft men af\^]kingen kunnen constateren; een er 
van is het bovengenoemde verschi l in water stof gehalte tussen oude en jonge 
sterren. 

Zoals we zullen zien komen elementen van de oude theor ieën in de nieuwe 
terug, reden waarom wij deze onhoudbaar gebleken oude theorieën toch met 
een paar woorden de ruvue hebben laten passeren. 

V. De moderne theorie. 

Uit het bovenstaande blijkt dus, dat ons probleem twee kanten heeft: een 
astronomische en een fysische. 
1. Hoe evolueren sterren? Wat voor omstandigheden heersen in de achtereen
volgende evolutie stadia in het sterinwendige. 
2. Welke kernreacties treden onder die omstandigheden op? De moderne theo
rie gebruikt verschillende mechanismen, die, afhankelijk van het evo lu t i è s ta -
dium van de ster, werkzaam zijn. 

Het "branden" van de waterstof. 

Zoals we reeds zagen leidt contractie tot een ster met een temperatuur 
van enige miljoenen graden in het inwendige. Dan beginnen de water stof r e 
acties, welke uiteindelijk leiden tot de opbouw van helium uit waterstof; 

4 H^ He^ + 2 p+ + energie. 
In deze vorm treedt de reactie nooit op, omdat een botsing van vier protonen 
praktisch uitgesloten is . Deze reactie is het netto resultaat van een serie r e 
acties. E r zijn zelfs twee dergelijke series bekend: de proton-protonreeks en 
de koolstofcyclus. Daar bijzonderheden over deze reacties op tal van plaatsen 
zijn te vinden, ook in de populaire literatuur, ga ik daar nu niet verder op in. 
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De zon ontleent de energie, welke zij uitstraalt, aan deze reacties in het b i j 
zonder aan de proton-protonreeks. De temperatuur stijgt ondertussen zeer 
langzaam tot een 20 miljoen graden, en de contractie van de ster houdt ten ge
volge van de energiepróduktie in het inwendige op. Duurt de contractiefase 
voor een ster als de zon miljoenen jaren, deze tweede fase duurt feen honderd
maal zo lang en eindigt pas na een paar mi l jardjaar . Dan is echter in het cen
trum van de ster, waar de temperatuur het hoogste is en dientengevolge de 
reacties het snelst verlopen, de waterstof op. E r vormt zich rond het centrum 
een waterstofloze kern, waar dus geen energie meer wordt geproduceerd en 
welke nu geen weerstand meer kan bieden aan het gewicht van de erop r u s 
tende meer naar buiten gelegen lagen van de ster; de kern contraheert zich 
en stijgt daardoor wederom in temperatuur en wel tot een 100 miljoen graden. 
De ster is dan in het zg. rode reuzenstadium gekomen, een grote opgeblazen 
ster, die in de buitenste lagen zeer i j l is en een lage temperatuur heeft, maar 
in de kern juist zeer dicht is (100. 000 gram per cm^) en een hoge temperatuur 
heeft. 

Het branden van het helium. 

Bij de hoge temperaturen in het inwendige van de rode reuzenImnnen de 
heliumreacties beginnen; 

Zo Itrijgt men door achtereenvolgende aanhechting van een heliumkern de vor
ming van elementen, waarvan de atoomgewichten een veelvoud van 4 bedragen 
en die, immers, in overmaat voorkomen, welk feit door dit mechanisme v e r 
klaard wordt. Hoe verder men in de reactiereeks komt, des te minder komen 
deze reacties voor omdat de afstotende krachten steeds groter worden. De op
eenvolgende produkten zullen dus in afnemende hoeveelheden gevormd worden: 
de reeks houdt praktisch op bij IVig^^. Bij reacties komt energie v r i j , zodat de 
ster nieuw leven ingeblazen inrijgt en de contractie andermaal stopt. Alleen 
de eerste reactie vereist nog enige toelichting; Zij is endotherm (neemt ener
gie op) en bovendien is Be^ zeer instabiel, het valt gemiddeld reeds weer na 
Ifr""^^ a 10" '̂̂  seconde uiteen in twee He^-kernen. Toch zal er op ieder ogen
blik een zeer kleine hoeveelheid Be^ aanwezig zijn, naar schatting een m i l 
jardste van het aantal heliumkernen, voldoende om de waargenomen hoeveel
heid C te verklaren. Deze heliumfase van de ster komt na 10 a 100 miljoen 
jaar tot een einde als alle helium in de kern verbruikt is . 

He* + He* Be 
Be^ + He^ ^ C^^ 

Ne20+He4 ^ M g 2 4 . 

De a-processen. 
De nu te behandelen processen zouden plaats vinden in een evolutiefase van 
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de ster volgende op het rode reuzenstadium. Het theoretisch onderzoel?; is nog 
maar net in deze regionen doorgedrongen, zodat onze beschouwingen van nu 
af aan een veel hypothetischer Icaralder Inrijgen. 

Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat na het opdrogen van de hel i -
umenergiebron de contractie weer een leans krijgt, de temperatuur zou nu 
weer met een faktor 10, dus tot een m i l j a r d graden kunnen stijgen. Bij der
gelijke hoge temperaturen bestaat de temperatuur straling, volgens de wet van 
Wien, hoofdzakelijk uit zeer kortgolvige en dus energierijke stralingkwanten. 
Door botsing met een dergelijk Y-kwant kunnen een aantal Ne^'' -kernen onder 
uitzending van een a-deeltje (heliumkern) overgaan in O in zo'n geval wordt 
de eerder opgetreden reactie O^^ + H e ^ N e dus weer ongedaan gemaakt. 
E r komen weer heliumkernen beschilebaar en de reeks heliumreacties, die tot 
nu toe niet verder was gekomen dan de produktie vanMg^^, kan nu, ook al dank 
zij de inmiddels gestegen temperatuur, verder gaan tot omstreeks C a . Ge
durende deze fase, waarvan de duur geschat wordt op 100 a 10 duizend jaar 
stijgt de temperatuur nog tot enige miljarden graden. 

De langzame neutronenreacties. 
Gedurende de vorige fase kunnen behalve « - d e e l t j e s ook neutronen gepro

duceerd worden bijv. door de reactie: 
C l 3 + a —> + n. 

Men kan zich afvragen waar het C^^ vandaan komt, immers over de vorming 
daarvan werd nog helemaal niet gesproken. Inderdaad kunnen in dit korte be
stek alleen maar de belangrijkste processen behandeld worden. Men real isere 
zich echter goed dat een ster van bijvoorbeeld de tweede generatie, dat i s dus 
een ster, die is ontstaan uit materie die gemiddeld reeds éénmaal door het 
inwendige van een ster is gegaan, reeds begint met een zeker gehalte aan 
elementen zwaarder dan waterstof. In het stadium van de waterstofprocesseri 
kan dan C gevormd worden: 

C l 2 + p _^Nl3 
j^l3 ^ p+ 

Zo kunnen nog al lerlei andere kernen ontstaan. Ook moet men bedenken, dat 
in één ster gelijktijdig alle processen in werking kunnen zijn. In de buitenste 
lagen is de temperatuur zo laag, dat er geen kernreacties mogelijk zijn. Meer 
naar binnen komt een zone waar de water stof reacties bezig zijn. Daarbinnen 
weer ligt een zone zonder waterstof waar het helium brandt enz. Zou door een 
of andere oorzaak de materie in de ster eens door elkaar geroerd worden, dan 
kan waterstof ge ïnjecteerd worden in een van de binnenste zones, waardoor a l 
lerlei nieuwe mogelijkheden ontstaan. 

Gedurende de fasen van het heliumbranden en van de w-processen kunnen 
dus vr i je neutronen gevormd worden. Dit z i jn ideale projectielen, omdat zij 
gemakleelijk de atoomkernen kunnen binnendringen. Door successieve neutro
nenvangst kunnen steeds zwaardere kernen gevormd worden. Gaat een kern 
zoveel neutronen bevatten, dat hij niet meer stabiel i s dan wordt een elektron 
geëmit teerd , waardoor een neutron van de kern overgaat in een proton en 
weer een stabiele kern ontstaat. Bij deze s (slow)-processen volgen de neutro-
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nen elkaar in zo'n langzaam tempo op, dat de gevormde kernen steeds ru im
schoots tijd hebben een stabiele configuratie op te zoeken. De hoeveelheid die 
er op deze wijze van een element ontstaat wordt o. a. bepaald door debotsings-
doorsnede voor neutronenvangst. Is deze botsingsdoorsnede klein dan is de 
kans op verdere neutronenvangst klein en wordt zo'n element in overmaat ge-r 
vormd. Nu zijn de kernen met 50, 82 en 126 neutronen buitengewoon stabiel ' 
en hebben een kleine neutronenvangstdoor snede; zulke kernen zou men dus in 
overmaat mogen verwachten. De genoemde neutronenaantallen komen voor bij 
stabiele kernen met atoommassa's in de buurt van 90, 140 en210 en inderdaad 
vertoont de abondantiekromme daar pieken (in figuur 1 met s aangeduid). 

De opbouw door s.-neutronen komt tot een einde bij de kern Bi^'*^. Want de 
reactie 

Bi209 + n - » P o 2 1 0 
wordt gevolgd door 

In de natuur komen ecliter toch nog zwaardere kernen voor, de zwaarste is 
U (uranium)^^^; en het bestaan daarvan kan dus door dit proces' niet verklaard 
worden. Trouwens enige andere treldeen van de abondantiekromme zijn ook 
nog niet verklaard: de ijzerpiek, de dubbelheid van de latere kleine piekjes 
en de geringe hoeveelheden van de lichte elementen lithium enz. 

Met processen in gewone sterren komen we er nu nief meer; wij moeten nu 
onze toevlucht nemen tot de processen, die zouden kunnen betreden vlak voor 
en tijdens de explosie van een supernova. Het bupernovafenomeen is voor het 
grootste gedeelte nog onbegrepen en al leskrijgt nu dus een nog hypothetischer 
karakter. 

De evenwichtsprocessen. 
Aan het einde van de fase van a-processen is de temperatuur gestegen tot 

enige miljarden graden; de dichtheid zou 10^ tot 10^ gram per cm bedragen. 
Onder deze omstandigheden kunnen er zoveel reacties, zowel opbouwende als 
afbrekende optreden, dat het onmogelijk is de individuele reacties te volgen. 
Een statistische behandeling wordt nu echter mogelijk. E r zal zich een even
wicht instellen, waarbij vooral configuraties die de maximale stabiliteit be
zitten, zullen ontstaan. Dit zijn de kernen met massagetallen in de buurt van 
60, dus juist de kernen die de ijzerpiek vormen. Door proberen heeft men ge
vonden, dat de abondanties van de elementen en ook van de isotopen in dit ge
bied verklaard kunnen worden met een temperatuur van 3, 8 x iO^ en een 
verhouding van het aantal protonen tot het aantal neutronen van 300, wat cor
respondeert met een dichtheid van 10^ gram per cm^. De ijzerpiek kan dus 
verklaard worden met een temperatuur en een dichtheid die in het beschouwde 
stadium van de ster alleszins tot de mogelijkheden behoren. 

1) Men lioemt dit de magische ne'utronenaantallen. Een voorbeeld levert barium: Ba 
heeft een kern bestaande uit 82 neutroijgji en 56 protonen, maar er z i jn er nog veel 
meer met dit aantal neutronen o.a. Xe en L a . I n d e gewone chemie heeft men 
iets analoogs nl . bij de atomen van de edelgassen, waarvan de energieniveaus van de 
elektronen door magische aantallen gevuld zijn. 
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Nu komt uit de aard der zaak de kwestie aan de orde hoe dit evenwicht be
waard is gebleven. Men stelt zich voor dat het evenwiclitsproces plaats vindt 
in de laatste minuten, mogelijk zelfs seconden, vóór de ster een supernova 
wordt. Bij een explosie van onvoorstelbare hevigheid wordt een groot gedeel
te van de stermaterie het heelal ingeslingerd, waarbij het evenwicht bevroren 
wordt. 

De snelle neutronenreacties. 
Tijdens deze catastrofe zou een zeer intensieve neutronenstroom ontstaan. 

De opbouw van zware edementen door neutronenvangst i s reeds besproken. Bij 
het proces dat wij nu beschouwen, het r (rapid)-proces, volgen de neutronen 
elleaar zo snel op, dat de kernen geen tijd hebben om tussen twee vangsten 
een stabiele configuratie op te zoeken. De kernen met de magische neutronen
aantallen 50, 82 en 126 zullen voor geringere massagetallen bereikt worden 
èn zo kunnen de dubbele piekjes verklaard worden. De opbouw van de zware 
kernen kan nu doorgaan tot Cf (californium)^^^ wat een zeer kleine vangstdoor-
snede voor neutronen heeft. Na de explosie transformeren de gevormde insta
biele kernen zich tot stabiele configuraties; zo verdwijnen ook alle kernen 
zwaarder dan U^^^ weer. Zijn de allerzwaarste chemische elementen hier 
op aarde bij eén supernova uitbarsting ontstaan, dan kan men uit de verhou
ding van de hoeveelheden U^^^ en U^^^ - die beide radioactief zijn maar met 
verschillende snelheden uiteenvallen - berekenen hoe lang geleden dat moet 
zijn gebeurd. Een dergelijke berekening levert dan op 6 a 7 miljard jaar. 

De a-processen. 

Alleen de geringe hoeveelheden lithium enz. moeten nog besproken worden. 
De processen moeten wel van geheel andere aard dan de tot nu toe behandelde 
zijn. Deze lichte elementen worden nl. reeds bij lage temperaturen (enige 
miljoenen graden) door botsingen met protonen in zwaardere kernen omgezet. 
Het probleem is dus niet, dat er zo weinig van deze elementen zijn, maar 
veeleer dat er toch nog iets van over is. Daarom neemt men aan dat zij ge
vormd worden bij processen die zich afspelen niet in het inwendige, maar aan 
het oppervlale van de sterren. 

VI. Slot. 
Hoewel de behandelde theorie de waargenomen abondantiestot in verrassen

de details kan verklaren heeft zij nog veel onzekerheden. Het laatste woord is 
natuurlijk nog niet gesproken. Speciaal daar, waar de supernova een rol 
speelt, kan men het gevoel krijgen dat alles uiterst speculatief is . Daarom 
wil ik besluiten met het vermelden van een waarnemingsgegeven dat hier 
mogelijk steun kan geven. 

Dat Cf inderdaad gevormd kan worden in een intensieve neutronenstroom 
is bewezen bij aardse atoombomproevén. Cf^^^ is radioactief; de halfwaarde-
tijd is 55 dagen, hetgeen betekent dat na 55 dagen de helft ervan is gedesinte
greerd, na nog eens 55 dagen van het restant weer de helft enz. E r is nu ge
bleken dat bij een aantal supernovae de helderheidsafval na de opvlamming op 
precies dezelfde wijze verloopt; steeds na 55 dagen is de helderheid tot op de 
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helft afgenomen. Het gelijk zijn van deze tijden kan op een toeval berusten, 
maar kan ook een aanwijzing zijn, dat wij met onze theor ieën op het goede 
spoor zijn! 

Literatuur 

1) Transactions of the International Astronomical Union, Vol. 7, p. 457. 
2) Reviews of Modern Physics , vol. 28, p. 53, 1956; Handbuch der Physik, 
Band 51̂ , S. 296 (Berlin, Göttingen, Heidelberg 1958). 
3) Phys. Rev. '73̂ , 803, 1948. Verdere uitwerking in diverse artikelen in Phys.. 

Rev. 1948, 1949 en 1951. 
4) E . M . Burbidge, G. R. Burbidge, W . A . Fowler, F . Hoyle: Synthesis of the ele

ments in stars. Reviews of Modern Physics , Vol. 2£, p. 547, 1957. 
Samenvattingen in: 
L . H . Al ler: The abundance of the elements (New York, London 1961). 
H.Hubenet, D. de Jager, M. Minnaert in Nederlands Tijdschrift voor Natuur

kunde 1960, ook uitgegeven als Sterrekundig Colloquium van de Neder
landse Astronomenclub, No. 16. 



15 

HORMOONOfJDERZOEK B I J I N S E K T E N 

door 

P r o f . D r . J .de Wilde 

Evenals bij de gewervelde dieren verzorgen bij inselcten hormonen de 
overdracht van "informatie" binnen het organisme. Hormonen zijn stoffen die 
geliarakteriseerd zijn door de specifieke "boodschappen" die z i j overbrengen. 
Zij stimuleren de stofwisseling, activeren de voortplanting, bevorderen de 
groei, etc. , zonder dat z i j zelf aan deze processen deelnemen. Zij oefenen 
hun werking uit in uiterst minieme hoeveelheden. Hormoonklieren (endocriene 
klieren) beheersen fysiologische toestanden als voortplanting, winterrust en 
trek. 

Gedurende lange tijd heeft het hormoononderzoek bij insekten vooral be
trekking gehad op de regeling van groei en metamorfose. De redenen hiervoor 
lagen voor de hand. 

De groei heeft bij inselrten plaats door middel van vervellingen, die met 
regelmatige intervallen - en in de regel in een zeer bepaald aantal - plaats 
vinden. Hierbij wordt de cuticula over het gehele oppervlak van het dier ge
lijktijdig afgebroken en afgeworpen. Histologisch onderzoek leerde, dat ge
ruime tijd h iervóór de epidermiscellen zich over het gehele lichaam gelijktij
dig delen. Een dergelijke gang van zaken maakt het bestaan van een c o ö r d i n e 
rend centrum waarschijnlijk. 

De Poolse zoöloog Kopec (1920) stelde bij rupsen vast, dat dit centrum in 
het middengedeelte van de hersenen (het cerebrale ganglion) gelokaliseerd i s . 
Later vond Hanström (1938), dat hier zenuwcellen gelegen zijn met klierfunc-
tie: de neuro-secretoire cellen. 

Later onderzoek leerde, dat de neuro-secretoire cellen de hoogste endo
criene centra binnen het insektenlichaam vertegenwoordigen. Hun increet, de 
neuro-secretoire substantie, bevat het activeringshormoon. Hun uitlopers 
eindigen achter de hersenen in twee half-vormige organen, de corpora car-
didca, die de afgifte van het activeringshormoortnaar de bloedbaan verzorgen. 
Zodra dit hormoon wordt afgegeven, komen klieren van lagere orde in wer
king. Onderzoek van Fukuda en Williams leerde, dat het de prothoracale klie
ren z i jn, die rechtstreeks de celdelingen in de epidermis bewerkstelligen. Zij 
produceren het vervellingshormoon Ecdyson. Indien slechts dit hormoon aan-
wejiig i s , resulteert na de vervelling steeds het volgende ontwikkelingssta
dium: de larve wordt pop, de pop imago, etc. 

Gedurende de larvale groei verhindert het juveniele Iiormoon Neotenine het 
voortijdig intreden van de metamorfose. Dit hormoon is een produkt van de 
corpora allata. 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 26 oktober 1962. 
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Fig . 1. Schema van de werking van de hormonen ecdyson en neotenine (juveniel hor
moon) bij groei en voortplanting. 

In 1952 publiceerde Butenandt c. s. de eerste gegevens over de kristall ijne 
structuur en chemische bouw van het Ecdyson. Hiertoe was niet minder dan 
1500kg zijderups-poppen verwerkt. De bruto-formule is CiaH3o04. Van deze 
kristallen isO. 007 miljoenste gram reeds voldoende om een larve van de Blau
we Vleesvlieg (25 mg) tot verpopping te brengen. 

De laatste jaren is veel onderzoek verricht om het juveniele hormoon in 
handen te krijgen. Men heeft gemeend, dat het in grote hoeveelheden voorkomt 
in het Lichaam van sommige vlinder-mannetjes. Met de hierbij gebruikte ex
tractiemethoden kan men echter werkzame extracten verkrijgen uit de meest 
verschillende biologische materialen (vlees, room. Bacterium Coli). Ook 
heeft men gemeend de stof te mogen identificeren met het Farnesol. Tevens 
is gebleken, dat sommige onverzadigde vetzuren (o. m. linoleenzuur) de wer
king van het hormoon vertonen. Het is echter waarschijnlijk, dat deze stoffen 
pas werkzaam zijn in veel hogere concentraties dan het increet van de corpo
r a allata. 

Van het activeringshormoon weet men weinig. Recent Japans onderzoek, 
waarbij niet minder dan 500. 000 hersenen van zijde-rupsen waren betrokken, 
gaf tot uitkomst dat het cholesterol identiek zou zijn met het activeringshor
moon. Om verschillende redenen lijlrt dit een voorbarige conclusie. De cor 
pora allata bevatten soms hoeveelheden activeringshormoon. Bij nader onder
zoek blijkt dit plaats te vinden, wanneer corpora allata en corpora cardiaca 
vergroeid zijn, zodat de grensvlakken vervagen. 
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Het is geblelcen, dat iiet bovengenoemde eenvoudige systeem van hormoon-
Iclieren een groot aantal verscliillende processen in het inseljtenlichaam be
heerst. Behalve groei en metamoi-fose behoren hiertoe de voortplanting, de 
winterrust, en vele vormen van polymorfisme (onder meer de zogenaamde 
fasen der treksprinkhanen). 

De regulatie van de werking der endocriene klieren komt tot stand door 
verschillende terugkoppelingsmechanismen. Zo is de uitreldting van het in 
tegument de prikkel die de neurosecretie en daarmee de vervelling in werking 
zet. Omgekeerd remt de groei van de ovariën de activiteit van het corpus a l -
latum. De paring levert bij vele insekten de prildtel tot activering van de cor
pora allata; bij vivipare inselrten, waarvan de eieren zich in het moederdier 
ontwikkelen, wordt gedurende de incubatieperiode de activiteit van de corpora 
allata.geremd, 

Het endocriene stelsel van insekten regelt de adaptatie aan bepaalde, k r i 
tieke milieu-omstandigheden. Voorbeelden zijn: de winterrust, het seizoens-
dimorfisme, de synchronisatie tussen waard en specifieke parasiet, en de fa 
sen der treksprinkhanen. Steeds is het een bepaalde "signaalprikkel" die het 
mechanisme in werking zet. Soms i s dit de daglengte, in andere gevallen de 
temperatuur, de toestandi van het voedsel, of de aanwezigheid van soortgeno
ten. Sommige van deze signaleringsmechanismen komen op analoge wijze bij 
de gewervelde dieren voor. In andere gevallen zijn z'e bij insekten goed be
kend, maar bij de vertebraten onvoldoende bestudeerd. 

De diapauze der insekten i s een zó merkwaardige milieu-adaptatie dat het 
de moeite waard is hier speciale aandacht aan te schenken. Deze fysiologische 
toestand kunnen wij het best karakteriseren als een syndroom van verandei-in-
gen in stofwisseling, groei, voortplanting en gedrag. Deze veranderingen t re 
den in een bepaalde volgorde op. Het resultaat i s , dat het insekt een optimaal 
milieu uitzoekt voor de overwintering of dit zelfstandig fabriceert (winterco-
con, hibernaculum). Vervolgens treden biochemische veranderingen op, die 
gepaard kunnen gaan met ingrijpende wijzigingen in de structuur van velerlei 
weefsels. Dit heeft weer een sterke verlaging van de stofwisseling tot gevolg, 
waardoor de economie der l ichaams-reserves maximaal wordt opgevoerd. 

Als eerste voorbeeld zal worden genoemd de pupale diapauze der vlinders . 
Door onderzoek van Williams, Wiedbrauck, BUchmann en Beetsma c. s. i s ge
bleken, dat het graafgedrag, de kleurverandering, het coconspinnen en het 
patroon der ademhalingsenzymen afhankelijk z i jn van verschillende graden van 
activiteit van de prothoracale klieren. Deze worden weer beheerst door de 
neurosecretoire cellen. De rusttoestand zelf wordt bepaald door de volledige 
stilstand in de activiteit der prothoracale klieren. 

Een tweede voorbeeld is de imaginale diapauze bij de Coloradokever. B e 
halve de inactiviteit der neurosecretoire cellen treedt ook remming der cor
pora allata op. Achtereenvolgens treedt nu een stilstand in de voortplanting i n , 
gevolgd door graafgedrag en rust, waarna zeer ingrijpende stofwisselingsver
anderingen plaats hebben. Deze laatste zijn van uiterst merkwaardige aard: 
afbraak van de vliegspieren en hun reuzenmitochondriën, opslag van de bouw
stenen in de vetcellen. Al even verbazingwekkend is de terugsynthese van het 
zo gecompliceerde vliegspierapparaat tijdens het verloop van de diapauze 
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ORIELEOIOE WERKIHO VAN HET 

COOPUSALLATUM-HORMOOH SU t £ COLORADOKEVER 

F i g . 2, Schematische voorstelling van de neurosecretie en de werking van het corpus 
allatum bij de volwassen Coloradokever. 

zelf, zodat in het voorjaar weer een actief insekt resulteert. 
Wat het polymorfisme der insekten betreft moet men eigenlijk de vers "lil

lende ontwikkelingsstadia (larve, pop, imago) als een merkwaardig voor.jeeld 
beschouwen van het feit, dat individuen met eenzelfde genencomplex zich on
der zeer verschillende gedaanten kunnen voordoen. Het juveniele hormoon is 
in staat, in de epidermis van de insekten het vormen van schubben en andere 
imaginale huidpatronen te onderdrukken. Bij vlinders onderdrukt het de vor
ming van complexogen en roltong en bevordert het ontstaan van de enkelvou
dige ogen en bijtende monddelen van de rups. Het juveniele hormoon is dus tot 
zeer bijzondere prestaties in staat. Het mag dan ook geen verbazing wekken, 
dat ook andere vormen van polymorfisme door dit hormoon worden beheerst. 
Ik denk hierbij vooral aan het sociaal polymorfisme van termieten en sprink
hanen. 
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Milieu-invloeden op het endocriene systeem 

a. Seizoens-indicatoren 
Het endocriene systeem van insekten reageert in sterke mate op verande

ringen in liet milieu. Dc denk hierbij niet in de eerste plaats aan de perifere 
werking van de milieufactoren (invloed van de temperatuur op stofwisseling, 
activiteit, etc. , invloed van het voedsel op de arbeidsprestatie), maar in het 
bijzonder aan hun zogenaamde signaalwerking. Lang vóórdat koude en voed
selgebrek zich in de herfst aankondigen, i s het insekt al in winterconditie, 
doordat het tijdig reageert op een seizoensindicator. Dit kan z i jn een bepaalde 
daglengte (fotoperiode) in combinatie met een bepaalde temperatuur, dan wel 
de fysiologische toestand van de voedselplant. Eveneens wordt in het voorjaar 
de ontwikkeling na de diapauze mogelijk gemaakt door een periode van lage 
winter temperatuur. Achtereenvolgens zullen we enkele van deze seizoensindi
catoren de revue laten passeren. 

Daglengte 

Het dagelijks ritme van licht en duisternis i s de meest betrouwbare indi
cator van de seizoenen, doordat de daglengte met mathematische nauwkeurig
heid in de loop der seizoenen verandert. 

In de regel i s er een bepaalde kritieke fotoperiode, waarboven of waarbe-
neden de diapauze-toestand wordt geïnduceerd. In het eerste geval spreekt 
men van kortedag-, in het tweede van langedag-insekten. Het overschrijden 
van de kritieke fotoperiode gebeurt jaarl i jks op nauwkeurig hetzelfde tijdstip v 

ONTSTAAN VAN DE El DIAPAUSE BU DE ZUDERUPS 
(BIVOLTIEN RAS) VLG. FUKUDA 

Fig . 3. De daglengte, waaraan het el is blootgesteld, bepaalt bij de gekweekte zijde
rups de diapauze in het ei van de volgende generatie. De "diapauze-factor" (zwart) 
begint zich vanaf het laatste larvestadium te ontwikkelen, (naar Fukuda). 
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Dit tijdstip verschuift naarmate de Isritieke fotoperiode een andere i s . Het ligt 
bij insekten op hogere breedte vroeger dan bij die op lagere breedte. De dia
pauze treedt hierdoor op hogere breedte vroeger op. 

We zagen eerder, dat de diapauze wordt beheerst door de inactiviteit van 
de endocriene klieren, in hoogste instantie door stilstand in de neurosecretie . 
Men kan zich dus afvragen, of de daglengte rechtstreeks de neurosecretie be
ïnvloedt. Verschillende aanwijzingen pleiten hiervoor, onder meer het feit dat 
bij bladluizen belichting van de kop boven de middenhersenen hetzelfde effect 
heeft als belichting van het totale dier. Hier bestaat het kortedag-effect in de 
produktie van geslachtsdieren, die op hun beurt weer het diapauze-ei produ
ceren. De ogen z i jn in het algemeen niet noodzakelijk voor het tot stand ko
men van fotoperiode-reacties. 

Temperatuur 

Dat een periode van lage temperatuur diapauze verbreken kan, was reeds 
lang bekend. Het is echter pas de laatste jaren duidelijk geworden van welke 
aard de processen zi jn, die door de lage temperatuur worden geactiveerd. 
Tijdens de diapauze van de pop van de vlinder Platysamia cecropia staat de 

i'ig. 4. links: Twee vlinderpoppen (Bupalus piniarlus) in parabiose gebracht. Eén e r 
van is door koeling, geactiveerd, de andere is in diapauze. 

rechts; De geactiveerde pop heeft de rustende pop tot ontwikkeling gebracht: 
belde leveren gelijktijdig een imago. 

neurosecretie stil , lage temperatuur (50 C) brengt haar op gang, maar eerst 
na afloop van de koeling, na terugkeer tot normale temperaturen. Bij een an-= 
dere vlindersoort i s de neurosecretie reeds direct, in het begin van de koel-
periode, op volle activiteit. Nog andere soorten staken de neurosecretie in 
het geheel niet, maar alleen de afgifte van het activeringshormoon wordt door 
de koeling gestimuleerd. Dit laatste is fraai aangetoond in proeven van 
Schoonhoven (1962) met de spanvUnder Bupalus. 

1 

r 



21 

Voedsel 
Voedselgebrek of fysiologisch oude voedselplanten hebben bij de Colorado

kever-imago en bij de Splntmijt Metatetranychus het ontstaan van de winter-
fase tot gevolg. Bij de Coloradokever treedt diapauze in - ook onder langedag-
condities. Bij het Fruitspint resulteert de vorming van winterwijfjes, die het 
winterei produceren. Bij de Coloradokever is de diapauzetoestand niet toe te 
schrijven aan uitputting van de weefsels; de oorzaken zijn zuiver endocrinolo-
gisch. Implantering van enkele corpora cardiaca - corpora allata complexen 
doet de actieve toestand terugkeren. 

b. "Rebound"-effecten van de populatie-dichtheid 

Waard'-parasiet relaties 

Naast de adaptatie aan de seizoenen i s de regeling van de populatiedicht
heid de voornaamste factor die het uitsterven van de soort voorkomt. Deze 
aantalregulatie kan plaats hebben door vijanden en intra-specifieke concur
rentie. Van de vijanden zijn vooral de specifieke monofage parasieten van het 
grootste gewicht. Hun effect stijgt in de regel sterk met toenemende dichtheid 
van de gastheer. Een der voorwaarden voor monofaag parasitisme is de syn
chronisatie van de generaties van waard en parasiet. De sluipvlieg Eucarcel ia 
overwintert als made in de pop van de vlinder Bupalus. Wanneer de hormoon
secretie in de pop in het voorjaar i s geactiveerd, stimuleert het ecdyson de 
parasietlarve tot hervatting van groei en metamorfose. 

l A G C TEMPERATUREN 

I I I I 
ZOMER NAJAAR WINTER VOORJAAR ZOMER 

F l g . 5. Het activeringshormoon ( ) zet bij Bupalus de prothoracale Idier aan tot 
afscheiding van het ecdyson (000000). Hieruit resulteert de ontwikkeling van de vl in
der, maar in geparasiteerde poppen (beneden) tevens de ontwikkeling van de para
siet Eucarce l ia . (naar Schoonhoven). 

Fase-vorming bij Treksprinkhanen 
Bij Treksprinkhanen (Locusta migratoria en Schistocerca gregaria) i s de 

populatiedichtheid van grote invloed op morfologie en gedrag van de larven. 
Bij geringe dichtheid resulteert de solitaire fase, die kleuradaptatie v e r -
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toont en geen sociale neigingen lieeft. Bij grote diciitheid de gregaire fase , 
die een uniform Icleurpatroon bezit en de sprinklianenzwermen vormt. Door 
onderzoelc van Staal (1961) i s geblelcen, dat bij Locusta migratoria de groene 
icleur van solitaire larven door de activiteit van de corpora allata ontstaat. 
Ook de andere endocriene centra blijken bepaalde pigmenteringskenmerken en 
zelfs de vleugellengte te beïnvloeden. Diverse fasekenmerken kunnen zo tot 
liormonale oorzaken worden teruggevoerd. 

Het hormonale systeem speelt bij de "inpassing" van een insekt in zijn m i 
lieu dus een uiterst belangrijke rol. 
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MENGING IN C H E M I S C H E R E A C T O R E N 

door 

Prof. I r . H. Kramers 

In dit artilcel wordt besprolcen welke de rol van het mengen is bij het verlopen 
van chemische reacties in technische reactoren. E r wordt onderscheid gt -
maakt tussen de menging op moleculaire schaal en de menging op een schaal 
ter grootte van de reactor. Voordat deze twee onderwerpen aan de orde ko
men, worden enkele algemene gezichtspunten van de chemische reactor be
handeld. 

1. Chemische reactoren van buiten gezien 
Bij het chemisch onderzoek in het laboratorium worden veelvuldig chemi

sche reacties uitgevoerd. Bij de chemische analyse maakt men vrijwel steeds 
gebruik van reacties; anderzijds worden ook reacties bestudeerd met het oog 
op de bereiding van nieuwe stoffen of met de bedoeling het mechanisme van de 
reactie te ontrafelen. Het mengen speelt hierbij een belangrijke rol. 

In het laboratorium wordt voor het uitvoeren van vloeistof reacties gebruik 
gemaakt van kolfjes, die met de hand worden geschud, of van bekerglazen 
waarin de vloeistof wordt geroerd met een mechanisch roerwerkje. Gasreac-
ties bij hoge druk en temperatuur worden vaal? uitgevoerd in roterende auto
claven boven een gasvlam; de gasvlam zelf i s wel de meest gebruikte chemi
sche reactor al i s het doel ervan niet zo zeer de gevormde produkten in han
den te krijgen als wel de vrijkomende verbrandingswarmte te gebruiken. 

Bezoekt men nu een chemisch bedrijf, dan blijkt dat de reactor dikwijls 
een weinig opvallende plaats inneemt in het ingewikkelde samenstel van voor
raadvaten, leidingen, pompen etc. Heeft men de reactor eindelijk ontdekt, dan 
is uit de uiterlijke vorm ervan nauwelijks op te maken wat zich daarbinnen af
speelt. 

Technische reactoren treft men aan in de meest uiteenlopende vormen en 
uitvoeringen, en het is vrijwel ondoenlijk hiervan een goede classificatie te 
maken. Wel is het zeer belangrijk onderscheid te maken tussen ladingsgewijs 
werkende en zg. continu werltende reactoren. Bij de eerstgenoemde werkwij
ze, vrijwel uitsluitend toegepast voor vloeistofreacties, wordt de reactor in 
termitterend bedreven; hij wordt gevuld met de reagerende bestanddelen, op 
de reactieomstandigheden gebracht en het reactiemengsel wordt afgetapt als 
de gewenste omzetting is bereikt. Bij de continue werlcwijze wordt de reagens-
stroom voortdurend toegevoerd en de produktstroom voortdurend afgevoerd , 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij vooj? Natuurkunde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 9 november 1962. 
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zodat de reactor zelf zich in een min of meer stationaire toestand bevindt. 
Gasreacties worden vrijwel altijd continu uitgevoerd en deze werlcwijze wordt 
oolc veel toegepast bij vloeistoffen en vaste stoffen als het gaat om een grote 
produlctie. 

De industr ië le uitvoeringsvorm van een ladingsgewijs werkende reactor ge
lijkt in principe veel op het bekerglas met roerwerk, maar hij is in de techni
sche uitvoering vollcomen verschillend. Voorbeelden van continu werkende r e 
actoren zijn bijv. de spectaculaire roterende cementoven, de kolom met vas
te katalysator korrels waardoorheen een gasmengsel stroomt en het vat met 
roerwerk waardoorheen vloeistof stroomt. Een oiiekachel is t. a. v.de beide 
reactanten (zuurstof uit de lucht en de vloeibare brandstof) een continu wer
kende reactor; een kolenkachel i s dit alleen wat betreft het gas. 

Een ander onderscheid dat men bij chemische reactoren kan maken berust 
op de vraag of het reactiemengsel bestaat uit één of meer fasen. In het laatste 
geval spreekt men van heterogene systemen, waarin overigens de reactie zeK 
in één of meer fasen kan verlopen (homogene reactie) of uitsluitend aan het 
grensvlak tussen twee fasen (heterogene reactie, zoals bijv. gas-vast reacties 
en bij reacties die optreden aan het oppervlak van een katalysator). Bij de he
terogene systemen speelt de mate van verdeling van de fasen in elkaar een 
belangrijke rol bij de snelheid waarmee de reactie verloopt. Hoewel men dus 
ook hier zou kunnen spreken over de menging van de verschillende reactie
partners, zal in het volgende toch in hoofdzaak sprake zijn van menging in 
homogene systemen, waarin dus homogene reacties optreden. Ook beperken 
wij ons tot toepassing op continu werkende reactoren. 

2. Menging op moleculaire schaal 

Voor het continu doen verlopen van homogene reacties moeten de reagentia 
bij elkaar worden gebracht door middel van een fysisch mengproces. Dat deze 
menging, vooral in vloeistofsystemen, niet aan de natuurlijke diffusie kan 
worden overgelaten, maar ook moet worden bevorderd door roeren, i s ieder
een uit ervaring bekend. In een niet geroerd kopje thee met suiker op de bo
dem zou het enkele dagen duren voordat boven en onder in het kopje ongeveer 
dezelfde suikerconcentratie of "zoetheid" zou worden bereikt. Door mecha
nisch roeren wordt dit proces aanmerkelijk versneld. 

Indien nu een chemische reactie langzaam verloopt (om de gedachten te be
palen: in langer dan 1 seconde bij gassen en in langer dan 1 minuut bij vloei
stoffen) dan is het vr i j gemakkelijk met mechanische hulpmiddelen de reage
rende bestanddelen op vrijwel moleculaire schaal gemengd te krijgen voordat 
de reactie nog ver is gevorderd. Wanneer echter de reactie zeer snel ver 
loopt, dan zal overal waar moleculen van de reactanten, bijv. A en B, elkaar 
ontmoeten een zeer snelle omzetting plaats vinden. In zo'n systeem Icunnen 
dus onder reactieomstandigheden op één bepaalde plaats A en B niet te gelijk 
voorkomen. Men heeft óf A óf B, en tussen de gebieden met uitsluitend A en 
die met uitsluitend B bevindt zich een min of meer dun vlak waar A en B met 
elkaar reageren. De reactie wordt onderhouden doordat A en B naar dit r e -
actievlak toe diffunderen, en de snelheid waarmee het produld ontstaat wordt 
in zo'n geval uitsluitend bepaald door de snelheid van deze diffusie. 

Het hier genoemde verschijnsel doet zich voor in de zg. diffusievlam die 
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ontstaat als niet met lucht voorgemengd gas in lucht uitstroomt en wordt aan-
gestolcen {ook bij de kaarsvlam), In dit bijzondere geval i s de reactiesnelheid 
zeer groot door de hoge temperatuur die onderhouden kan worden doordat er 
bij de reactie veel warmte vrijkomt,. 

Bij vloeistofsystemen zijn vooral de ionenreacties in waterige oplossing 
uiterst snel. Wanneer men bijv, een basische oplossing wil neutraliseren met 
een zuur door de zure oplossing bij te gieten, dan speelt de neutralisatie zich 
af op de grens tussen de loogoplossing en de daarin verdeelde slierten zure 
oplossing nog voordat volledige menging heeft plaatsgevonden. Dergelijke 
mengverschijnselen kunnen goed zichtbaar worden gemaakt door gebruik te 
maken van een indicator die alleen boven of beneden een bepaalde waarde van 
de zuurgraad (pH) een kleur vertoont. Dit kan worden verduidelijkt met het 
volgende voorbeeld. 

Vul een maatglaasje voor ongeveer de helft met een loogoplossing en giet 
daar zeer voorzichtig bovenop een oplossing van HCl in water. Wij veronder
stellen dat beide oplossingen geheel in rust zijn en blijven; als men zorgt dat 
de dichtheid van de bovenste laag kleiner i s dan die van de onderste laag, en 
als men zorgvuldig werkt, i s dit mogelijk. Bij deze proef zullen zuur en loog 
elkaar neutraliseren op het scheidingsvlak, dat nu tevens het reactievlak i s . 
De snelheid waarmee dit gebeurt wordt volkomen bepaald door de niet-statio-
naire diffusie van de H"*" - en de OH"-ionen naar het reactievlak. Dit proces 
kan geheel worden berekend, en flg, 1 en 2 geven als voorbeeld de concentra
tieverdelingen op verschillende tijdstippen respectievelijk voor cioog/czuur = 
ca. 1 en 4. Men ziet dat in het eerste geval het reactievlak op zijn plaats blijft 
terwijl dit in het tweede geval naar boven verschuift. Deze verschuiving is 
evenredig met de wortel uit de tijd en bedraagt voor Cioog/Cguur = '̂ ^ 
enkele uren ca. 1 cm. De oorzaak ervan is uiteraard dat door de grotere loog-
concentratie de OH"-ionen sneller naar het grensvlak kunnen diffunderen dan 
de H+ -ionen. 

concentroUe concentratie 

Fig . 1 Concentratieverdeling bij verschillende tijden als zich boven een basische oplos
sing een zure oplossing bevindt; de laatse bevat een indicator die alleen in ba -
s i sch milieu is gekleurd; c loog/czuur = 1. 
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Fig . 2 A l s fig. 1 met eioog /Ozuur = 4;de gekleurde band wordt breder dan bij de condities 
van fig. 1 omdat het reactievlak met de tijd naar boven verschuift. 

Dit verschijnsel kan men nu zichtbaar maken door in het zuur een indicator 
op te lossen die in zuur milieu niet gekleurd i s , maar in basisch milieu wel , 
(bijv. fenolftaleihe). Deze indicator zal in de hierboven beschreven proef ook 
gaan diffunderen en een concentratieverdeling krijgen zoals in fig, 1 en 2 is 
aangegeven. Het gevolg is dat bijv. voor het geval Cjoog/c^^yj. = 1 indicator 
terecht komt in de basische oplossing zodat vlak onder het reactievlak een 
zeer dun gekleurd gebied ontstaat dat langzamerhand dikker wordt (evenredig 
met de wortel uit de tijd). In het geval van fig. 2 (cioog/czuur = 4) groeit het 
gekleurde gebiedveel sneller omdat hier het reactievlak met de daaronder ge
legen basische oplossing de indicatorhoudende vloeistof binnenschuift. Het ge
kleurde gebied is alleen aan de bovenkant scherp begrensd. Wanneer c^^^g/ 
Czuur groter is dan ca. 10 wordt de dikte van de gekleurde band vrijwel geheel 
bepaald door de laatstgenoemde verschuiving van het reactievlak. Onder deze 
omstandigheden kan men. nu kwantitatieve inlichtingen krijgen omtrent de mate 
van interactie op moleculaire schaal tussen twee mengbare vloeistofstromen. 

Zulk een onderzoek is verricht aan de T. H. te Delft*). Hierbij ging het om 
de menging bij stroming door een rechthoekig kanaal (4 cm breed en 1 cm 
hoog). Een zure oplossing met indicator werd in de bovenste helft ingevoerd 
en een ca. 10 x zo sterke basische oplossing in de onderste helft. Door de ge
kozen concentratieverhouding en door de aanwezigheid van indicator werd het 
grensvlak tussen de twee stromen zichtbaar. Van opzij gezien kon men o. a. 
de in fig. 3 weergegeven situaties waarnemen. Bij lage snelheid (kleine waar
den van Re) is de stroming laminair en het grensvlak plat. Men ziet hier bij 
toenemende afstand hetzelfde als wat in fig. 2 bij toenemende tijd te zien was. 
Worden de snelheden opgevoerd dan wordt eerst het grensvlak gegolfd en ten
slotte, bij turbulente stroming, geheel verstoord. Het is duidelijk te zien dat 
tengevolge van de turbulentie het grensvlak tussen de twee vloeistof stromen 

*) Door J . A , Wesselingh, 
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Fig. 3. 

Het met het principe van fig. 2 zichtbaar gemaakte grensvlak tussen 

twee vloeistofstromen (van links naar rechts stromen) in een rechthoekig 

kanaal (Re = de gemiddelde snelheid van een der toegevoerde vloei-

stoiïen, vermenigvuldigd met de halve hoogte van het kanaal, en ge

deeld door de kinematische viscositeit van de betreffende vloeistof). 



Fig. 4. Momentopname van het mengpatroon ontstaan bij de injectie van een 

vloeistofstraal in rustige vloeistof. 
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aanzienlijk wordt vergroot lietgeen een snelle menging op moleculaire schaal 
bevordert. 

Naast deze kwalitatieve waarneming van het reactievlak tussen zuur en ba
se werden ook kwantitatieve metingen verricht. Hierbij werd op v e r s c h i ü e n d e 
afstanden van het instroompunt door de absorptie van licht van boven naar be
neden gemeten hoeveel kleur was geproduceerd. De laatste grootheid is een 
maat voor de opgetreden menging op moleculaire schaal, zodat op grond van 
deze metingen kan worden voorspeld wat er gebeurt als in het algemeen twee 
stromen van mengbare vloeistoffen samen in een leiding worden gemengd. 

Een soortgelijk onderzoek werd onlangs in Cambridge (Engeland) uitgevoerd 
waarbij in het bijzonder de menging werd bekeken wanneer men een straal van 
een vloeistof in een andere, stilstaande vloeistof spuit*). Fig . 4 toont hiervan 
een momentopname. In dit geval bevatte zowel de ge ïnjecteerde vloeistof 
(loog) als de andere (zuur) een indicator die alleen gekleurd is in een basische 
oplossing. In de donkere delen van de straal is de vloeistof dus nog basisch; 
door de verhouding tussen de beide concentraties te var iëren kan men de 
"pluim" in uitgebreidheid veranderen en door de meting van de lichtabsorptie 
kan dan de menging tussen beide vloeistoffen kwantitatief worden onderzocht. 

Hoe vreemd het ook moge klinken, deze techniek voor het kwantitatief on
derzoeken van mengingsverschijnselen ten behoeve van chemische reactoren 
is nog betrekkelijk nieuw. Hij zal vermoedelijk van veel nut kunnen zijn voor 
het nagaan van de menging tiissen dunne en taaie vloeistoffen, een probleem 
dat technisch nog vele moeilijkheden geeft. 

3. Menging in continu bedreven reactoren 
V/ij zullen nu verder aannemen dat de reactanten al z i jn vóórgemengd voor

dat zij de reactor binnenstromen, of dat de reacties zo langzaam zijn dat het 
samenbrengen en onderling verdelen van de reagentia geen moeilijkheden meer 
opleveren. Men kan zich nu afvragen of menging op grote schaal in de reactor 
het resultaat van de reactie nog kan bei'nvloeden. Het resultaat van een reactie 
kan bij enkelvoudige reacties worden uitgedrukt in de mate waarin de grond
stoffen zijn omgezet, de omzettingsgraad. Bij het gelijktijdig optreden van 
minder gewenste nevenreacties i s het verder van belang de opbrengst aan ge
wenst produkt hoog te houden; dit i s de mate waarin de grondstoffen tot ge
wenst produkt zijn omgezet. 

T e r demonstratie van het effect van de menging in continu werkende reac 
toren veronderstellen wij nu eerst dat in een fabriek een enkelvoudige reactie 
tot dusver ladingsgewijs werd uitgevoerd in een geroerd vat. Uit metingen was 
komen vast te staan hoeveel produkt P gedurende een cyclus werd gevormd als 
functie van de tijd; hieruit kon ook de produktiesnelheid van P als functie van 
de omzettingsgraad worden afgeleid (fig. 5). In fig. 6 is dan te zien hoe bij zulk 
een bedrijf de hoeveelheid geproduceerd P gedurende een dag opliep, er is 
hierbij rekening gehouden met het feit dat tussen twee charges tijd nodig is 
voor legen, schoonmaken en vullen. 

Nu besluit men deze reactie niet meer ladingsgewijs maar continu uit te 
voeren, en daarvoor dezelfde reactor te gebruiken. Geëist wordt dat met de 
nieuwe werkwijze dezelfde omzettingsgraad als voorheen wordt bereikt. Het 
*) D. Kristmanson and P. V. Danclcwerts, "Studies on turbulent mlxing-I: Dilution of a 

jet", Chem. Eng. Sci . 16 (1961) 267. 
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Fig . 5 De hoeveelheid gevormd produkt P als functie van de tijd itt een ladingsgewijze 
reactor, en de produktiesnelheid als functie van de omzettingsgraad. 

continu in buisreactor^ y 

20 u 

Fig . 6 De hoeveelheid gevormd produkt P in de loop van een dag te bereiken met het l a 
dingsgewijze proces van fig. 5, en met een continu proces in hetzelfde gemengde 
vat (continu tankreactor) en in een b u i s r e a c t ó r . 
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blijkt dan dat bij het continu bedrijf aanzienlijk minder P kan worden gepro
duceerd dan eerst het geval was. Bij continu bedrijf in de geroerde reactor is 
nl. de samenstelling overal in de reactor gelijk aan die van het uitgangsmeng
sel. Dit uitgangsmengsel moest een hoge omzettingsgraad hebben, en hierbij 
is de produktiesnelheid van P klein. De lijn die in fig. 6 de hoeveelheid ge
vormd prodiüct weergeeft in de continu bedreven tankreactor heeft een helling 
gelijk aan de helling van de curves voor ladingsgewijs bedrijf aan het eind van 
de reactieperiode. Men kan ook zeggen dat men, door van de ladingsgewijze 
op de continue werkwijze over te gaan, de ingevoerde reactanten meteen zo 
verdunt door de menging met de inhoud van de tank, dat de produktiesnelheid 
van P laag is . 

Zou men niet de reeds bestaande geroerde reactor hebben genomen, maar 
een reactor in de vorm van een lange buis (de zg. buisreactor) dan zou met 
de continue werkwijze de produktie aanmerkelijk hoger zijn geweest (zie 
streeplijn in fig. 6). In een buisreactor wordt nl. de voeding niet met het pro
dukt gemengd; de voeding komt binnen met een hoge concentratie aan reactan
ten, even hoog als bij het begin van het ladingsgewijze proces. Een volume
element van de voeding doorloopt de buisreactor en ondergaat daarbij als func
tie in de tijd dezeKde chemische omzetting als in het ladingsgewijze proces. 
Maalrt men de verblijftijd in de buisreactor even lang als de reactietijd in de 
overeenkomstige ladingsgewijze reactor, dan wordt dezeKde omzettingsgraad 
bereikt. In principe kan men dus in een buisreactor met de continue werkwij
ze in dezelfde tijd en met dezelfde omzettingsgraad evenveel produkt maken 
als in één charge van een ladingsgewijs proces met hetzelfde reactievolume. 
In werkelijkheid kan men in het continue proces nog iets meer produceren, 
omdat voor het verwisselen van de charges extra tijd nodig is (zie fig. 6). 

V/e hebben hier dus kennis gemaakt met twee principieel verschillende con
tinu werkende chemische reactoren: de (geroerde) tankreactor en de buisreac
tor. Zoals hierboven werd ge ï l lus treerd , kan men per volume-eenheid in het 
eerste type minder produlrt maken dan in het laatste type. In een buisreactor 
verloopt het proces geheel op dezelfde wijze als in een ladingsgewijze reactor , 
in een tankreactor daarentegen niet. Vandaar dat vooral voor gecompliceerde 
reacties beide reactortypen verschillende resultaten opleveren. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

- als ongewenste nevenreacties optreden bij een lage conversiegraad, 
dan is een tankreactor te verkiezen boven een buisreactor. 

- als ongewenste nevenreacties optreden bij een hoge conversiegraad, 
dan moet een buisreactor worden gebruikt; dit komt voor bij volgre-
actie van het type A-*P-r->X, waarbij de opbrengst van P zo hoog; mogelijk 
moet zijn. 

- bij groeiprocessen (kristallisatie, polymerisatie) geeft bereiding in 
een tankreactor een veel grotere spreiding in het produkt (kristal 
grootte, resp. polymerisatiegraad) dan een buisreactor; de fysische 
eigenschappen van de produkten kunnen dan ook geheel verschillend 
zijn*). 

*)"H^Kramers, "De invloed van de spreiding in de verblijftijd op het resultaat van con
tinue bewerkingen", Chemisch Weekblad 50 (1954) 167. 
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Men kan met geroerde tanks (die veel geschikter en goedkoper zijn om grote 
reactievolumina te bevatten dan buizen) de buisreactor benaderen door het r e 
actiemengsel een aantal tankreactoren achter elkaar (in cascade) te laten 
doorlopen. 

4. Verblijftijdsspreiding 
Indien een continu doorstroomd systeem bestaat uit één enkele lange buis , 

waarin een vlakke snelheidsverdeling heerst en geen menging of diffusie in de 
richting van de stroming optreedt (zg. "propstroom"), dan zal ieder inge
voerd volume-element precies even lang in de buis verblijven. Men kan dit 
aanschouwelijk maken door (in gedachte of in werkelijkheid) in de toevoer-
stroom een kortstondige injectie te geven van een merkstof, waarvan de con
centratie aan de uitgang kan worden gemeten. Voor experimenten met water 
gebruikt men hiervoor meestal een zout waarvan de concentratie d. m. v. het 
elektrisch geleidingsvermogen kan worden bepaald. In het hierboven omschre
ven geval van propstroom zal de door injectie ontstane concentratiepuls onver-
vormd de uitstroomzijde van de buis passeren na een tijd, die gelijk is aan het 
quotiënt van de lengte en de snelheid. Neemt men een werkelijke stroming 
door een buis (bijv. een buisreactor) dan zal het "signaal" dat aan de uit
stroomzijde i s toegevoerd enigszins "uitgesmeerd" de uitgang passeren (zie 
fig. 7). Deze "spreiding in de verblijftijden" is een gevolg van het feit dat in 
werkelijkheid de snelheidsverdeling niet vlak is en er, bij turbulente stro
ming, nog wel enige menging in de richting van de stroming plaats vindt. 
Niettemin is bij veel buisreactoren, a l of niet gevuld met korrelig materiaal , 
de spreiding zo gering dat hun gedrag niet merkbaar afwijkt van een reactor 
waarin propstroom plaats vindt. 

I m 

F i g . 7 Uitgangsconcentratie a ls functie van de tijd na een kortstondige injectie van merk
stof aan de ingang van een continu doorstroomd systeem; typerende curven voor 
een buisreactor en een tankreactor. 
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Voeren wij een dergelijk experiment uit met een continu doorstroomd vat, 
waarin goed wordt geroerd, dan verloopt de uitgangssamenstelling als functie 
van de tijd geheel anders (zie fig. 7). In dit geval wordt nl. de ge ïnjec teerde 
merkstof vrijwel onmiddellijk over de gehele inhoud van het vat verdeeld; men 
bemerkt dus ook vrijwel onmiddellijk aan de uitgang dat daar merkstof pas
seert. Omdat na de injectie geen merkstof wórdt toegevoerd, maar wel wordt 
afgevoerd met een snelheid evenredig met zijn concentratie in het vat, zal de 
uitgangsconcentratie als functie van de tijd exponentieel naar de waarde nul 
naderen. 

De twee in fig. 7 getoonde krommen zijn karakteristiek voor de twee ge
noemde reactortypen. E r kunnen zich in de praktijk al lerlei tussengevallen 
voordoen, bijv. de buisreactor met enige menging in de stromingsrichting of 
een aantal tankreactoren ln cascade. In het laatste geval wordt de buisreactor 
des te meer benaderd, naarmate het aantal tankreactoren toeneemt. Ook on
gewenste stromingstoestanden kunnen in de verblijftijdsspreiding worden te
ruggevonden. Indien bijv. een deel van de ingaande stroom door een soort 
"kortsluiting" na korte tijd weer aan de uitgang verschijnt en een ander deel 
relatief veel langer in de "dode hoeken" van het apparaat verblijft, komt dat 
duidelijk bij zulk een meting tot uiting. 

Pas gedurende de laatste 10 jaar i s het inzicht algemeen geworden dat men 
bij het ontwerpen van nieuwe chemische reactoren en bij het onderzoeken van 
bestaande reactoren met de spreiding in de verblijftijden ernstig rekening 
moet houden; de resultaten van de technische reactie, met name de omzet
tingsgraad, de opbrengst aan gewenst produkt en de kwaliteit van het produkt, 
worden er in hoge mate door bepaald. 
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D E M E T E O R O L O G I S C H E A S P E C T E N 
V A N L U C H T V E R O N T R E I N I G I N G 

door 

Dr . F .H.Schmidt 

1. Inleiding 

De verontreiniging van de atmosfeer ten gevolge van menselijlce activitei
ten, met name van de toenemende industrialisatie, de steeds verdere groei 
van de steden en het voortdurend intensiever worden van het wegverlceer, 
vormt een probleem, dat jaarlijlcs grotere afmetingen begint aan te nemen. 
Dacht men voor de tweede wereldoorlog hierbij in hoofdzaalc aan het buiten
land, bijv. aan het Roergebied, aan Londen en sommige industriegebieden in 
de Verenigde Staten, sedert enige jaren heeft de luchtverontreiniging ook in 
Nederland een niveau bereikt dat het noodzakelijk maakt dat technici, meteo
rologen, biologen en medici in toenemende mate aandacht aan dit probleem 
schenken. De gekozen volgorde: technici (in ruime zin) - meteorologen - bio
logen en medici i s daarbij geen willekeurige. Immers , het i s in de eerste 
plaats de techniek die de verontreiniging van de lucht veroorzaakt, het z i jn de 
meteorologische omstandigheden die bepalen op welke wijze deze verontreini
ging in de atmosfeer wordt verspreid en het zijn ten slotte de biologen en 
medici die zich zorgen maken over de schadelijke effecten van deze veront
reiniging op plant, dier en mens. E r Icunnen natuurlijk nog wel andere aspec
ten van de luchtverontreiniging worden genoemd, zoals de invloed van deze 
verontreiniging op materialen (corrosie). Zo zouden ook naast biologen en 
medici nog de chemici dienen te worden genoemd, die door directe metingen 
van de luchtverontreiniging haar verdeling in afhankelijkheid van bron en 
atmosfeer trachten te weten te komen, maar de hiergenoemde trits geeft toch 
wel de hoofdzaken aan waarom het bij het onderhavige probleem gaat. Met 
betrekking tot het meten van de verontreiniging kan nog worden opgemerkt, 
dat het daarbij steeds om zeer kleine concentraties gaat, meestal uitgedrukt 
als ppm (delen per miljoen) als het om gassen gaat en in mg per 100 m3 in 
het geval van stof. 

De meteoroloog neemt in de genoemde trits een tussenpositie in, een op 
het eerste gezicht zelfs vr i j onbelangrijke. Immers , de technicus zal moeten 
trachten het ontstaan van luchtverontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen, 
terwijl bioloog en medicus door het nemen van passende maatregelen zoveel 
mogelijk zullen trachten schade te voorkomen. De wind echter, "waait waar
heen hij wil". Toch kan in de samenwerking, die noodzakelijk is om de nade
lige invloed van de luchtverontreiniging op mens, dier en plant zoveel moge-

Naar een voordracht gehouden voor de Koninldijke Maatschappij voor Natuurloinde 
"Diligentia", op 23 november 1962. 
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l ijk te beperken, het inzicht in de verspreiding van deze verontreiniging in 
onze dampkring niet worden gemist. In het onderhavige artikel zal een over
zicht worden gegeven van de moeilijkheden, die zich bij het verkrijgen van dit 
inzicht voordoen. 

Wij zullen ons daarbij beperken tot de verontreiniging, die in de onderste 
luchtlagen wordt geproduceerd, d.w.z. tot die welke van industr ië le oorsprong 
i s . Daarbij kan in het midden worden gelaten of het gaat om radioactieve stof
fen afkomstig van kernreactoren, of om de normale chemische verontreini
ging, zoals S O 2 afkomstig van fabrieken of huisbrand, of om de uitlaatgassen 
van het gemotoriseerde wegverkeer. Ook het gedrag van roet en stof dat z ich 
in de atmosfeer bevindt zal terloops in de beschouwingen worden betroldcen. 

E r za l echter van worden afgezien de verspreiding van radioactieve pro
dukten afkomstig van kernexplosies te behandelen, aangezien dit een meteoro
logisch onderwerp i s dat op zich zelf staat. 

Naast de kunstmatige, door de mens veroorzaakte, verontreiniging van de 
lucht onderscheidt men ook natuurlijke bestanddelen in de verontreiniging. 
Voorbeelden van natuurlijke verontreiniging zijn zeezout, uitsluitend dicht bij 
de kust, stuifmeelkorrels of pollen. In plaats van verontreiniging zegt men 
ook vr i j algemeen pollutie, ook wanneer men de kunstmatige verontreiniging 
op het oog heeft. De ons vooral interesserende pollutie kan dus bestaan uit 
gassen (bijv. ^ 2 ) ) vaste deeltjes (bijv. roet) en druppeltjes (bijv. waterdrup
peltjes met éen hoog H2Ê04-gehal te ) . 

2 . Meteorologische grondslagen 

Wanneer een hoeveelheid pollutie in min of meer geconcentreerde vorm in 
de al;mosfeer wordt gebracht, ondergaat deze hoeveelheid een plaats- en con
centratieverandering, die in hoofdzaak aan drie effecten kan worden toe
geschreven: 
a. De pollutie wordt in horizontale zin meegevoerd door de wind. 
b. De pollutie za l een verticale verplaatsing oiidergaan en wel een beneden

waartse, wanneer het soortelijk gewicht van het gas of de deeltjes waaruit 
de pollutie bestaat groter i s dan die van de lucht in hetzelfde niveau en een 
opwaartse, wanneer het soortelijk gewicht van de pollutie kleiner i s dan 
die van de lucht. 

c. Tengevolge van het feit dat de lucht nimmer laminair stroomt, maar dat 
de wind turbulent i s , zal een verspreiding (diffusie) van de pollutie in de 
atmosfeer plaats vinden, zodanig dat de concentratie, gemiddeld over het 
door de pollutie ingenomen volume afneemt *. 
Ook zal er bij radioactieve pollutie nog een concentratieverandering 

plaatsvinden als gevolg van het radioactieve verval , maar van dit niet-meteo -
rologische effect, waar overigens in bepaalde gevallen wel degelijk rekening 
mee moet worden gehouden, zien wij hier af. 

Uit het voorgaande volgt onmiddellijk dat men, ten einde een voorspelling 
te kunnen doen met betrekking tot de verspreiding van pollutie die van een be
paalde bron afkomstig i s , op de hoogte dient te zijn van de volgende meteoro
logische grootheden: 

* Een dergelijke verspreiding zou ook bij laminaire stroming plaatsvinden ten gevolge 
van de brown-beweging, maar het effect van de turbulentie is vele ordes groter. 
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1. de gemiddelde windrichting, 
2. de gemiddelde windsnelheid, 
3. de graad van turbulentie van de wind, 
4. de verticale temperatuurverdeling in de atmosfeer, omdat deze bepaalt in 

hoeverre bijv. gasvormige pollutie zich meer of minder gemakkelijl< in 
verticale ricliting zal verspreiden. 
Daarnaast dient men oolc nog op de hoogte te zijn van de temperatuur waar

mee de pollutie — die in het algemeen in een betrekkelijk geringe concentratie 
gemengd is met lucht - de bron verlaat, ten einde een indruk te krijgen van 
de neiging tot verticale verplaatsing van de verontreinigde lucht. 

Het bepalen van de gemiddelde richting en snelheid van de wind vormt ge
woonlijk geen probleem, evenmin als het bepalen van de verticale tempera
tuurverdeling in de atmosfeer, althans in principe. In de praktijk liggen hier 
wel moeilijkheden, omdat het nu eenmaal niet goed mogelijk is om overal 
waar zich industrieën bevinden deze metingen, die het oprichten van waar-
nemingsmasten van honderd of meer meter hoogte vereisen, uit te voeren. 

Verreweg de belangrijkste, maar tevens het moeilijkst te evalueren groot
heid is de graad van turbulentie in de atmosfeer. Deze is immers in de eerste 
plaats verantwoordelijk voor de verspreiding van de pollutie loodrecht op de 
windrichting (wij denken hier bijv. aan een schoorsteen die continu een pluim 
pollutie in de atmosfeer brengt) en deze verspreiding bepaalt voor een be
langrijk deel de mate van hinder die men bijv. op de grond (vegetatie'.) zal 
ondervinden. Een extra complicatie i s daarbij nog, dat de verspreiding door 
turbulentie in vertikale richting gewoonlijk een andere zal z i jn dan die in 
horizontale richting. 

Het blijkt minder eenvoudig te z i jn dan het misschien lijkt om de mate van 
turbulentie in de atmosfeer te bepalen. De eenvoudigste werkmjze is die, 
waarbij getracht wordt uit de snelheidsfluctuaties en de richtingsfluctuaties, 
zoals die worden opgetekend met behulp van een registrerende windmeter, 
een maat te construeren voor de turbulentie. Daarmee heeft men dan trou
wens nog slechts een indruk gekregen van de horizontale component van de 
turbulentie. Voor het verkrijgen van een inzicht in de vertikale component 
gebruikt men speciale windvanen die, behalve om een vertikale ook om een 
horizontale as kunnen draaien, het laatste onder invloed van vertikale lucht
bewegingen. 

Aan al deze instrumenten kleven kleinere of grotere gebreken. Zo za l een 
vidndvaan, die door een turbulente windstoot loodrecht op de gemiddelde wind
richting begint te draaien, in bepaalde gevallen door zijn traagheid verder 
doorzwaaien dan met de windstoot overeenkomt, hetgeen aanleiding geeft tot 
het overschatten van die windstoot. Bij de vanen, die ook om een horizontale 
as kunnen draaien, i s dit effect vaak nog sterker. 

Zo kunnen wij stellen dat de beschrijving van het gedrag van de pollutie in 
de atmosfeer in hoofdzaalc samenhangt met het inzicht in de turbulentie in die 
atmosfeer. In het volgende zullen enige praktische aspecten van deze samen
hang onder de loep worden genomen. 

3. De continue puntbron 

Het theoretisch uitvoerigst onderzochte geval van de verspreiding van 
luchtverontreiniging in de atmosfeer is dat, waarbij verondersteld wordt dat 
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deze verontreiniging continu ontsnapt uit een puntbron. Het geval van één 
enliele sclioorsteen komt met dit theoretische model redelijk overeen, althans 
op een afstand die groot is vergelelcen met de diameter van de schoorsteen-
mond, hetgeen op enkele tientallen meters van de mond reeds het geval i s . 

De uit de schoorsteen tredende en met de gemiddelde wind meedrijvende 
pluim zal in diverse richtingen een uitbreiding ondergaan ten gevolge van de 
turbulentie, die zowel in horizontale als in vertikale richting werirt. Hierdoor 
zal de concentratie in de pluim met toenemende afstand tot de as van de pluim 
en tot de bron afnemen. Men kan de turbulentie opvatten als veroorzaaljt door 
wervels van zeer uiteenlopende afmetingen, die over de gemiddelde beweging 
van de lucht zijn gesuperponeerd. Zolang de doorsnede van de pluim Idein i s , 
zullen vooral de Ideine wervels in belangrijke mate bijdragen tot de horizon
tale en vertikale uitbreiding van de pluim. 

Naarmate ten gevolge hiervan de doorsnede van de pluim groter wordt met 
toenemende afstand tot de puntbron, zullen de Ideine wervels steeds minder 
tot de verdere uitbreiding bijdragen en zal deze taak geheel door de grotere 
wervels worden overgenomen. 

Richardson was de eerste, die in 1926 trachtte dit effect in rekening te 
brengen door een turbulente d i f fus iecoëf f i c iënt K in te voeren, die bijv. de 
diffusie in vertikale richting zou moeten bepalen. Deze werd evenredig gesteld 
met p/3^ waarbij l een kar aide ristieke afmeting van de pluim is , bijv. de 
afstand tot de as van de pluim waarop de concentratie i s afgenomen tot i van 
die welke in de as aanwezig is . Dit betekent dat de diffusie in een met de wind 
meedrijvende, steeds breder wordende pluim niet met behulp van een constan
te d i f fus iecoëf f i c iënt kan worden beschreven, hetgeen zou betekenen, dat de 
breedte van de pluim zou toenemen met de wortel uit de afstand tot de punt
bron. De turbulente d i f fus iecoëf f i c iënt i s echter een functie van de doorsnede 
van de pluim en daarmee van de afstand tot de puntbron. Hier ligt de oorzaak 
van het feit dat de diffusie van pollutie, afkomstig uit een puntbron, zo moei
l ijk exact kan worden berekend en dat men veelal zijn toevlucht heeft gezocht 
bij bepaalde modellen. 

4. Het diffiisiemodel van Sutton 

In de loop van de laatste dertig jaar zijn verschillende diffusiemod-^Uen, 
die kunnen worden gebruild bij het bepalen van het gedrag van een u een 
continue puntbron afkomstige poUutiepluim, geihtroduceerd. Hoewel het in 
1959 gepubliceerde model van Pasquill en Hay * de stevigste fysische achter
grond bezit, zullen wij als voorbeeld het meest bekende model onder de loep_ 
nemen, nl. dat van Sutton. 

Het is gebaseerd op de volgende veronderstellingen: 
a. De pluim drijft in de richting van de wind, de A—richting en de as van de 

pluim bevindt zich in het niveau van de puntbron. 
b. De pollutieconcentratie vertoont in iedere doorsnede loodrecht op de as 

van de pluim een normale verdeling. 
c. De afstand tot de as waar de concentratie een bepaalde fractie van die in 

de as bedraagt, bijv. Cq of ( l / e )Cp, neemt toe volgens een macht van de 
afstand tot de puntbron, nl. als: x^~2n waarbij n ligt tussen 1 (Invasi-lami-
naire stroming) en O (extreem sterke tiu'bulentie). 

* F . Pasquil l , Atmospheric diffusion (D.Van Nostrand Company Ltd . . London, 1962). 
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In de derde veronderstelling ligt impliciet de veronderstelling aangaande 
het effect van de turbulentie besloten. Hier ligt tevens het zwakke punt van 
Sutton's model. E r bestaat nl. geen correcte methode om de coëff ic iënt n aan 
de turbulente toestand van de atmosfeer te koppelen. Bovendien is het waar
schijnlijk, dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen een waarde van n 
die de uitbreiding van de pluim in horizontale zin beschrijft (wj en een an
dere waarde die aan de vertikale uitbreiding is gekoppeld («^). Aangezien wij 
zodoende te maken krijgen met twee coëf f ic iënten Uy en ng die geen van beide 
uit de windstructuur kunnen worden afgeleid, i s Sutton's model voor het doen 
van een uitspraalc in een individueel geval minder geschikt. Voor een algemeen 
inzicht in het mogelijke gedrag van pluimen onder verschillende omstandig
heden (dat is bij verschillende waarden van ny en w )̂ i s de oplossing van Sut
ton echter redelijk bruikbaar. 

Het is mogelijk met behulp van een nog verder vereenvoudigd model de be
langrijkste resultaten af te leiden van Sutton's beschrijvingsmethode. We ne
men daartoe aan, dat de rotatiesymmetrische pluirti van eèn zich op de hoog
te h bevindende ptmtbron: 
1. zich volgens een of andere machtwet uitbreidt in de windrichting, 
2. lateraal scherp begrensd i s , 
3. in iedere doorsnede loodrecht op de as een constante concentratie heeft 

(zie figuur 1). 

Fig. 1. Schematische voorstelling van een zich met toenemende afstand 
tot de bron geleidelijk uitbreidende poUutiepluim. 

Wanneer nu de bron per seconde een hoeveelheid Q aan pollutie, bijv. uitge-
drultt in gram per seconde, produceert en wij veronderstellen dat aan de l i j 
zijde van de bron geen verontreiniging uit de pluim verdwijnt of daaraan wordt 
toegevoegd, za l door iedere willekeurige doorsnede per tijdseenheid een hoe
veelheid Q aan pollutie moeten passeren. Hieruit volgt: 

Q = jrr2 Cu , 

waarbij C de constant gedachte concentratie in de betrokken doorsnede i s , r 
de straal van die doorsnede en ;( de gemiddelde windsnelheid waarmee de pol
lutie .wordt meegevoerd. Voor de concentratie C geldt dus: 

ïïf^U 
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Het is duidelijlc, dat in liet hier gebruilrte vereenvoudigde model de maxi
male concentratie aan de grond wordt aangetroffen in M. Immers, links van 
M bereikt de pollutie het aardoppervlalc nog niet, terwijl rechts van M de con
centratie in de pluim minder groot i s dan in M. Deze maximum concentratie 
i s kennelijk gelijk aan 

C - - ^ 

aangezien in M geldt, dat r = h. 
Zouden wij van Suttons model zijn uitgegaan, dan zouden wij eveneens een 

maximale concentratie hebben gevonden maar een iets kleinere, nl.: 

C - 2^ m a x - 2 ' 

waarbij de e (= 2,718) in de noemer samenhangt met de veronderstelde nor
male verdeling in iedere doorsnede van de pluim en de factor 2 in de teller 
aangeeft, dat de pollutie geacht wordt door het aardoppervlak niet te worden 
geadsorbeerd maar "teruggekaatst". In dit geval komt ook tussen de schoor
steen en M pollutie aan de grond. 

Uit de uitdrukking voor Cmax is nu af te lezen, dat de maximale concentra
tie aan het aardoppervlak omgekeerd evenredig is met de windsnelheid en met 
de bronhoogte (schoorsteenhoogte) in het kwadraat. Zwakke"winden zijn met 
betrekking tot de uit één enkele schoorsteen afkomstige pollutie dus het ge-' 
vaarl ijkst en verdubbeling van de schoorsteenhoogte verkleint de maximale 
concentratie aan de grond met een factor 4. Uit figuur 1 kan bovendien worden 
afgeleid, dat het punt M verder van de schoorsteenvoet zal liggen naarmate de 
schoorsteen hoger i s . Onder normale atmosferische omstandigheden wordt 
het maximum op é e n afstand = 10 S. 20 aan de lijzijde van de schoorsteen 
gevonden. Overigens ligt ook hier een van de zwaldse punten van het model. 
De afstand waarop zich het maximum bevindt, hangt samen met de opening 
van de kegel in de bron, d.w.z. met de turbulentiegraad in de atmosfeer, maar 
deze opening wordt niet uitsluitend bepaald door n. Sutton heeft dan ook nog 
verdere constanten nodig in zijn model en wel twee "gegeneraliseerde" diffu
sieconstanten, één voor de y-richting en één voor de ^-richting. Hij heeft 
deze diffusieconstanten wel in verband gebracht met de waarde van n en met 
de intensiteit van de turbulentie, maar het i s de vraag of dit verband geheel 
correct i s . 

Ook afgezien van de onzekerheden, die zich voordoen bij het kiezen van de 
juiste constanten, blijft er bij de toetsing van het hierboven summier bespro
ken model nog een grote pr inc ip ië le moeilijkheid over. Het kegelmodel komt 
tot stand, doordat op opeenvolgende tijdstippen de pluim, die onregelmatig be
weegt, zich in verschillende gedeelten van de kegel bevindt. Deze laatste geeft 
dus een soort gemiddelde verspreiding van de pollutie in de atmosfeer weer. 
Maar dat betekent, dat de constanten die in het model worden geihtroduceerd, 
afhankelijk zijn van de tijdsduur waarover wordt waargenomen of met andere 
woorden van de monstertijd. Wij kunnen dit nader i l lustreren aan een voor
beeld. De horizontale uitgebreidheid van de kegel, d .w.z . de horizontale hoek 
die de kegel in de bron vertoont, zal samenhangen met de fluctuaties in de 
windrichting. Nemen wij gedurende 1 seconde waar dan zal nauwelijks van een 
richtingsfluctuatie kunnen worden gesproken en de kegel zal dus zeer scherp 
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z i jn . Bij een waarnemings- of monstertijd van enkele minuten (Sutton baseer
de de waarden van zijn constanten op een monstertijd van 3 minuten) zal wel 
degelijk van windrichtingsfluctuaties kunnen worden gesproken en zal de ope
ningshoek van de kegel groter zijn dan in het eerste geval. Monsteren wij ten 
slotte enige ui'en of langer dan zullen belangrijke veranderingen kunnen optre
den in de windrichting, die volgens meteorologisch gebruik gedefinieerd is als 
een gemiddelde over 10 minuten en de verspreiding van de pollutie zal dan 
onder een nog grotere hoek plaatsvinden dan in het tweede geval. 

Het is juist de noodzaak de monstertijd in de theorie op te nemen, die heeft 
geleid tot de beschouwingen van Hay en Pasquil l , die in het begin van deze pa
ragraaf werden genoemd, maar waar nu niet verder op zal worden ingegaan. 

Indien wij ons bewust zijn van de beperkingen, die aan Sutton's model kle
ven, kunnen wij het gedrag van pollutie die van een puntbron afkomstig is met 
vrucht analyseren aan de hand van dit model. 

5. Complicaties 

In het voorgaande hoofdstuk is min of meer stilzwijgend een aantal veron
derstellingen ingevoerd, die het mogelijk maakten met behulp van de sterk 
geschematiseerde beschrijvingswijze van Sutton enkele eerste conclusies te 
trekken omtrent het gedrag in de atmosfeer van pollutie die van een puntbron 
afkomstig i s . Wij zullen ons nu de vraag moeten stellen welke die ingevoerde 
veronderstellingen zijn en of hun invoering wel gerechtvaardigd is . 

E r werd aangenomen, dat de toestand van de atmosfeer over de gehele 
lengte van de pluim overal dezelfde is en speciaal, dat de mate van turbulentie 
langs de pluim constant is . Het is gemakkelijk in te zien dat aan deze voor
waarde in de praktijk zelden zal z i jn voldaan. De turbulentie van de wind 
wordt immers door allerlei omstandigheden bepaald; in de eerste plaats door 
de luindsnelheid, in de tweede plaats door de stabiliteit van de onderste hon
derd of paar honderd meter van de dampkring en verder door obstakels op het 
aardoppervlak. Hoe meer en hoe groter de obstakels, hoe sterker onder ove
rigens gelijke omstandigheden de turbulentie zal z i jn. 

Van de gemiddelde windsnelheid kunnen wij wel veronderstellen dat zij 
weinig langs de pluim zal var i ëren . Bij de stabiliteit z i jn wij daar zo zeker 
niet meer van. Deze is immers gekoppeld aan de temperatuurverandering in 
de onderste paar honderd meter met de hoogte. De grens tussen stabiliteit en 
onstabiliteit ligt bij een temperatuurafname van 1°C per 100 m toeneming van 
de hoogte, met dien verstande dat bij een grotere temperatuurafname de at
mosfeer onstabiel i s , bij een kleinere afname stabiel. Voorts kan men natuur
lijk gradaties in stabiliteit en onstabiliteit onderscheiden. Zo zal een atmo
sferische laag waarin de temperatuur met een halve graad per 100 m afneemt 
weliswaar stabiel z i jn , maar minder stabiel dan een atmosferische laag waar
in de temperatuur met een halve graad per 100 m hoogtevermeerdering toe
neemt, een zg. inversie. In een dergelijke inversie wordt de verticale com
ponent van de turbulente beweging en daarmee gewoonlijk ook de gehele tur
bulente beweging, dus ook elk van de horizontale componenten, sterk onder
drukt. Het gevolg is , dat onder dergelijke omstandigheden de gemiddeld door 
de poUutiepluim gevulde kegel smaller zal zijn dan onder normale omstandig
heden. 

Nu wordt de stabiliteit vai\ de onderste luchtlagen in hoofdzaalc bepaald door 
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de temperatuur van het aardoppervlalc en deze kan van plaats tot plaats soms 
sterk verschillen. Men belioeft bij wijze van voorbeeld slechts te denken aan 
een pluim, die in de zomer, na een tijd boven land te hebben bewogen, plot
seling boven een koud wateroppervlak komt. Boven het water zal de lucht veel 
stabieler zijn dan boven land en dit manifesteert zich in een zich minder sterk 
lateraal uitbreiden van de pluim met toenemende afstand tot de bron. In de 
theorie van Sitton betekent dit o.a. een plotselinge verandering in de waarde 
van n, iets waarin de theorie niet voorziet. Maar ook met andere modellen 
ondervinden we hier grote moeilijkheden. 

Hetzelfde verschijnsel doet zich voor wanneer de pluim zich voor een ge
deelte boven een terrein met een dichte bebouwing bevindt, bijv. boven het in
dustrieterrein waar de pluim van afkomstig is en voor een gedeelte boven 
weiland. De turbulente uitbreiding zal dan boven het industrieterrein meestal 
veel sterker zijn dan boven het weiland. Da turbulentie kan ten gevolge van 
bebouwing in bepaalde gevallen zo sterk zi jn, dat pollutie reeds op korte af
stand van de bron het aardoppervlak bereikt. Men tracht dit gewoonlijk te 
voorkomen door de schoorsteenhoogte zodanig te kiezen, dat wervels die ont
staan door de bebouwing de pluim niet meer kunnen bereiken. Uit de ervaring 
is gebleken dat aan deze voorwaarde in het algemeen is voldaan wanneer de 
hoogte van de schoorsteen ongeveer 2^ maal die van de gebouwen in de omge
ving bedraagt. 

Maar ook afgezien van de invloed van gebouwen en van situaties waarbij de 
stabiliteit boven verschillende gedeelten van het aardoppervlak verschillend 
i s , i s het nodig enige aandacht aan de stabiliteit te schenken. In het algemeen 
kan men stellen, dat de laterale uitbreiding van een pluim geringer zal z i jn 
naarmate de stabiliteit in de onderste luchtlagen groter i s . Dat betekent, dat 
onder dergelijke omstandigheden het punt M uit flg. 1 verder van de schoor
steen verwijderd zal z i jn. Bij zeer sterke stabiliteit zal de vertikale compo
nent van de turbulentie sterker worden onderdrukt dan de horizontale, die zich 
bijv. manifesteert in onregelmatige windrichtingsveranderingen. Het gevolg 
hiervan za l z i jn dat de pluim geen cirkelvormige doorsnede krijgt zoals bij de 
afleiding van de eigenschappen van zo'n pluim gemakshalve is verondersteld, 
maar een ovale, waarbij de grote as horizontaal zal liggen. Daardoor zal de 
concentratie in M kleiner zijn dan wanneer de doorsnede cirkelvormig zou 
z i jn geweest. Bij sterke stabiliteit komt het maximum aan de grond dus v e r 
der weg te liggen en wordt de concentratie in het maximum kleiner. Men 
spreekt in dit geval in de Angelsaksische literatuur van 'fanning". 

Bijzonder belangrijk is de situatie waarbij zich vlak boven de bron een 
sterk stabiele laag bevindt, bijv. een inversie, terwijl de stabiliteit beneden 
de schoorsteenmond slechts gering i s . De pollutie zal zich dan in hoofdzaak 
benedenwaarts uitbreiden terwijl de inversie werkt als een soort deksel waar
door geen pollutie in opwaartse richting kan ontwijken. Dergelijke omstandig
heden veroorzaken grote concentraties aan het aardoppervlak. Het maximum 
wordt dan ongeveer tweemaal zo groot als normaal. Men spreekt in dit geval 
van 'fumigation". Fumigation komt vooral voor in de ochtend wanneer een 
grondinversie, die gedurende de nacht door uitstraling van het aardoppervlak 
i s ontstaan, na zonsopkomst geleidelijk wordt opgeruimd (fig. 2). 

Anderzijds zal bij sterke onstabiliteit, wanneer er dus krachtige turbulente 
verticale bewegingen in de atmosfeer worden aangetroffen, een van een punt -
bron afkomstige pluim in zijn geheel naar het aardoppervlak kunnen bewegen 
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bemperabuur 

F i g . 2. Een inversievlalc boven de schoorsteenmond veroorzaakt "fumigation" 
De figuur geeft een voorbeeld van een oohtendinversie. 

waardoor plaatselijk zeer grote concentraties Icunnen ontstaan, zij het ook 
slechts gedurende Icorte tijd {"looping"). 

Bijzonder belangrijk is voorts de invloed van de temperatuur waarmee de 
gassen uit de schoorsteen in de atmosfeer komen. Ligt deze temperatuur aan
merkelijk hoger dan die van de atmosfeer ter hoogte van de schoorsteenmond, 
dan zullen de schoorsteengassen, die voornamelijk uit lucht bestaan — i m 
mers, de verontreiniging maakt steeds slechts een gering deel van de totaal 
ontwijkende gassen uit — daardoor in de atmosfeer opstijgen. Geleidelijk zal 
de temperatuur van de schoorsteengassen zich daarbij aanpassen aan die van 
de atmosferische lucht en ten slotte zal de pluim een horizontale positie k r i j 
gen maar zijn as zal daarbij hoger liggen dan de schoorsteenmond. Dat bete
kent, dat in de formule 

•-max 
2 9 

ireh u 

h in feite niet de schoorsteenhoogte voorstelt maar de hoogte van de as van de 
pluim. Hoe warmer de afgevoerde gassen hoe meer deze ashoogte de schoor
steenhoogte zal overtreffen en hoe kleiner dus C ^ ^ x ^4"- i s van een 
pollutie-bestrijdingsstandpunt uit gezien dus altijd gunstig om de afvalgassen 
met zo hoog mogelijke temperatuur uit de schoorsteen te laten ontsnappen. De 
grens tot waar men daarbij zal kunnen gaan hangt uiteraard niet alleen van de 
technische, maar ook van de economische mogelijkheden af. 

Een andere methode om de overlast door pollutie zoveel mogelijk te beper
ken is de voor de hand liggende, waarbij wordt getracht zoveel mogelijk het 
ontsnappen uit de schoorsteen van schadelijlce stoffen te voorkomen. Met be
trekking tot stof kan men dit bijv. trachten te bereiken door het gebruik van 
f i l ters. Bij gasvormige pollutie tracht men zijn doel wel te bereiken door het 
«tYïsse?z van de af te voeren gassen. Zo kan men bijv. SO2 en H F door water laten 
stromen, waarbij een groot gedeelte van de schadelijke stoffen zich met het 
water verbindt. De concentraties worden daardoor althans in de schoorsteen
mond sterk gereduceerd. De methode heeft echter een schaduwzijde, die in 
technische kring vaalc niet voldoende wordt onderkend. Een gevolg van het 
wasproces i s , dat de uit de schoorsteen ontsnappende lucht een zeer grote 
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vochtigheid bezit en onder bepaalde omstandigheden zelfs Ideine waterdrup
peltjes lean bevatten. Komen deze in de buitenlucht dan zullen ze veelal ver 
dampen waardoor de pluim afkoelt en naar lagere niveaus zakt. Aangezien 
in de formule voor Cmax de pluimhoogte voorstelt, leidt deze hoogtevermin¬
dering van de pluim op zich zelf tot een vergroting van Cmax, die in bepaalde 
gevallen de vermindering van Q, die een gevolg is van het wassen, geheel te
niet kan doen. Dit kan gemakkelijk optreden aangezien h in het kwadraat in de 
formule voor Cmax voorkomt en Q slechts in de eerste macht. 

Tenslotte moet nog rekening gehouden worden met het feit, dat een gedeel
te van de pollutie, ondanks de mogelijkheid van fi ltreren, uit partikeltjes kan 
bestaan, die een eigen valsnelheid bezitten hetgeen men zou kunnen beschri j 
ven als een naar de grond hellen van de as van de pluim. Ook dit verschijnsel 
maakt de theorie ingewlldcelder. 

Wanneer wij al deze complicaties van de theorie van de puntbron in aan
merking nemen, moeten wij er ons eigenlijk over verbazen dat het werkelijke 
gedrag van pollutie die van zo'n puntbron afkomstig i s , nog zo redelijk met de 
theorie overeenstemt. Figuur 3 geeft een beeld van de schade, uitgedrukt in 
een willekeurige maat, die gedurende een geheel seizoen (zomer 1954) werd 

F i g . 3. Patroon van de schade toegebracht aan de gladlolenculhiur 
ten Noorden van Velzen gedurende de zomer 1954. De schade 
is uitgedrulct volgens een relatieve schaal. 
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aangebracht aan de gladlolencultuur ten noordoosten van de hoogovens in V e l 
sen. 

Het maximum dat door de theorie wordt voorspeld komt duidelijk tot uiting. 
Opvallend is de breedte van het schadepatroon, kennelijk een gevolg van de 
lange monstertijd met winden die wel overwegend zuidwest waren maar toch 
in richting sterk varieerden. 

6. Het effect van vele bronnen 

Hoewel het gedrag van pollutie, afkomstig van een enkele bron, het meest 
uitvoerig is onderzocht en wij er daarom ook lang bij stil z i jn blijven staan, i s 
het probleem van de pollutieverspreiding in grote steden en in uitgestrekte 
industriegebieden met vele bronnen uit gezondheidsoogpunt gezien vaak be
langwekkender. 

Men heeft wel getracht het gedrag van pollutie in een grote stad te be
schrijven met behulp van Suttons model door over vele bronnen te integreren. 
Aangezien men daarbij de bronnen alle dezelfde hoogte boven de grond toe
kende, kreeg men echter resultaten die in bepaalde opzichten niet met de 
werkelijkheid overeenkwamen. Een stad i s immers juist een conglomeraat 
van verontreinigingsbronnen op verschillende hoogten: wegverkeer, schoor
stenen van huizen, verspreide fabrieken, enz. 

Men kan beweren, dat het probleem van de puntbron er een is waarbij men 
wenst te weten wat het effect van die puntbron elders i s , terwijl men zich in 
een stad a. h. w. in de "schoorsteenmond" bevindt en juist wil weten hoe de 
verontreiniging uit die schoorsteen verdwijnt, bijv. door opstijging in de at
mosfeer zonder dat men zich daarbij in de eerste plaats afvraagt waar die 
verontreiniging zal terechtkomen. Hieruit volgt, dat de invloed van de atmos
ferische stabiliteit op de concentratie van pollutie in een stad een principieel 
andere is dan die op de concentratie van pollutie op de grond ten gevolge van 
een enkele hooggelegen bron. In een stad zal bij grote stabiliteit, die gewoon
lijk gepaard gaat met weinig wind, de concentratie hoog zi jn, omdat de in de 
stad geproduceerde verontreiniging niet naar hogere niveaus kan ontwijken. 
In het geval van een enkele hooggelegen bron zullen de grondconcentraties bij 
grote stabiliteit juist gering z i jn, omdat de pollutie pas op grote afstand van 
de bron, wanneer reeds een aanmerkelijke horizontale verspreiding heeft 
plaatsgevonden (fanning), het aardoppervlak bereikt. 

Bij sterke onstabiliteit ligt de zaak juist tegengesteld: de concentraties in 
een stad zullen dan betrekkelijk klein zijn, omdat de pollutie naar de hogere 
niveaus kan ontsnappen, terwijl tijdens "looping"-situaties in het geval van 
een enkele hooggelegen puntbron juist plaatselijk hoge concentraties zullen 
kunnen voorkomen. 

Men heeft dit verschi l in het gedrag van pollutie, afkomstig van een enkele 
schoorsteen en van pollutie, afkomstig van een groot aantal bronnen die zich 
op verschillende hoogten bevinden, niet steeds onderkend. Vandaar dat men 
vaalc zonder meer hoort beweren dat sterke stabiliteit ongunstig is met be
trekking tot de op de grond te verwachten concentraties van luchtverontreini
ging. De uitspraali is correct voor een stad of een uitgebreid industriegebied, 
zoals dat langs de Nieuwe Waterweg. Ze is echter bepaald onjuist wanneer ze 
in relatie wordt gebracht met de verontreiniging afkomstig uit een enkele 
schoorsteen, zoals bijv. in het geval van een g e ï s o l e e r d e Icernreactor. 
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Uit een en ander lean worden geconcludeerd, dat een beschouwing van de 
verontreiniging in grote steden vooral van belang is wanneer ze in verband 
wordt gebracht met de stabiliteitscondities in de atmosfeer. De voorbeelden 
van steden met een sterke verontreiniging wijzen trouwens in die richting. 
Zo is momenteel wel de sterkst verontreinigde stad L o s Angeles aan de C a l i -
fornische kust. De meteorologische omstandigheden zijn daar dan ook bijzon
der "gunstig" voor het ontstaan van de beruchte smog (= smoke + fog) in die 
stad. Immers, door de koude, van noord naar zuid stromende C a l i f o r n i ë -
stroom wordt de lucht boven zee voortdurend afgekoeld hetgeen een grote sta
biliteit van deze lucht tot gevolg heeft, die ze ook behoudt wanneer ze landin
waarts stroomt, met dien verstande dat dan vaak een temperatuurverdeling 
ontstaat zoals geschetst werd in figuur 2. De inversie belet dan de pollutie 
naar hogere niveaus te ontwijken en onder de inversie hoopt de verontreini
ging zich tot grote concentraties op. 

Ook Londen, gelegen in de vallei van de Theems, i s geografisch voorbe
stemd om onder bepaalde omstandigheden een sterk verontreinigde atmosfeer 
te verkrijgen. Tijdens situaties met hoge druk in de winter koelt de lucht in de 
vallei nl . meer of minder sterk af waarbij zich inversies vormen, die het ont
wijken van de pollutie naar hogere niveaus verhinderen. Daar komt dan bij dat 
de heuvels in de omgeving ook het in horizontale zin wegstromen van de 
verontreiniging bemoeilijken. 

Maar ook in het op zich zelf door het vlakke terrein en de wind niet ongun
stige Nederland is de invloed van de stabiliteit op de verontreiniging van 
stadslucht duidelijk aantoonbaar. Als voorbeeld beschouwen wij de uurlijkse 
stofmetingen, die op de Keuringsdienst voor Waren in Rotterdam werden ver 
richt op een hoogte van een paar meter boven de grond. 

Onderstaande tabel geeft de gehaltes aan stof gemiddeld over twee uur 
voor de maanden januari, april , juli enoktolier. 

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 gem. 

jan. 6,4 6,5 6,7 10,9 13,2- 12,8 9,3 
apr. 3,5 3,4 4,2 6,1 6,9 5,2 3,6 
juli 3,4 2,8 3,8 5,7 4,4 3,3 2,2 
okt. 5,1 4,6 4,9 8,4 9,4 8,2 6,2 

De jaarl ijkse gang van het stof gehalte blijkt uit de gemiddelde waarden voor 
de vier maanden. Duidelijk valt voorts uit de metingen een maximum in de 
concentratie, uitgedrukt in mg per 100 m3, te constateren gedurende de och
tenduren. 

De eigenschappen van dit dagelijkse maximum komen duidelijk naar voren 
waimeer wij de reeksen waarnemingen harmonisch analyseren. Het ligt daar
bij voor de hand om de eerste harmonische, dat i s die met een periode van 24 
uur, in hoofdzaak toe te schrijven aan de invloed van de dagelijkse gang in 
stabiliteit. Het blijkt dan in de eerste plaats dat de amplitude van deze eerste 
harmonische in alle maanden groter is dan die van de hogere. Dat wil zeggen, 
dat de invloed van de stabiliteit domineert en bijv. belangrijker is dan het ef
fect van menselijke activiteiten, die meer dan één maximum per dag vertonen 
(verkeer in ochtend en namiddag, opstoken van kachels in de ochtend en 

9,0 9,4 7,6 6,7 6,5 8,75 
3,4 3,0 3,0 3,1 3,6 4,08 
2,2 2,2 2,0 2,0 2,8 3,67 
5,7 6,3 5,7 5,3 5,1 6,24 
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In de tweede plaats verschuift het moment van het maximum van de eerste 
harmonische regelmatig in de loop van het jaar en valt steeds ongeveer 
3 uur na zonsoplcomst. E e n dergelijlce verschuiving wordt bij de andere har -
monischen niet waargenomen. Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, 
dat de invloed van de stabiliteit op het gedrag van pollutie in een grote stad of 
groot industriegebied inderdaad belangrijk is . 

Men kan zich vervolgens afvragen wat er met de concentratie in een stad 
gebeurt, indien na een periode met gematigde stabiliteit de weersomstandig
heden zodanig veranderen dat de stabiliteit min of meer plotseling sterk toe
neemt. Het evenwicht, dat aanvankelijk bestond tussen pollutie-produMie en 
pollutie-afvoer, wordt bij een plotselinge toename van de stabiliteit, bijv. ten 
gevolge van het zich ontwikleelen van een hoge druk met inversies en weinig 
wind, verstoord doordat de produktie gelijk blijft maar de afvoermogelijkhe-
den worden beperkt. Onder invoering van bepaalde vereenvoudigende veron
derstellingen, zoals die van een discontinue toename van de stabiliteit, kan 
men berekenen hoe de concentratie van de verontreiniging na de stabiliteits-
verandering aan de grond zal toenemen als functie van de tijd. Het blijkt dat 
deze toename evenredig is met de wortel uit de tijd. 

Dit theoretische resultaat werd getoetst aan de zg. "Great Smog", die van 
5 tot 9 december 1952 Londen teisterde en waarbij naar schatting 4000 mensen 
omkwamen als gevolg van aandoeningen in de ademhalingsorganen, vermoede
lijk veroorzaalrt door het zich ophopende SO2. Figuur 4 geeft de resultaten van 
^2"ni6tingen op het midden van de dag in het centrum van Londen verricht. 
Uitgezet i s de toename van het SO2-gehalte tegen de tijd, uitgaande van de 
voorafgaande "evenwichtperiode". De overeenstemming met de theoretische 
evenredigheid met de wortel uit het tijdsverloop, aangegeven door de getrok
ken rechte, i s uitstekend. 
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Fig. 4. Toename van het S02-gehalte van de lucht tijdens 
de "great smog" van december 1952 in Londen. 

7. De invloed van grote steden en industriecomplexen 
op de atmosferische stroming 

Bij de bespreking van de invloed van de stabiliteit op het gedrag van pollu
tie in steden is een belangrijk punt niet ter sprake gekomen. In hoeverre b e ï n 
vloedt de aanwezigheid van zo'n stad de meteorologische omstandigheden? Dat 
er van een beihvloeding sprake is ligt wel voor de hand. 

5 december , 6 7 e 9 
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In de eerste plaats kan men een stad - en dat geldt ook voor een uitgebreid 
industriecomplex-opvatten als een ruw gedeelte van het aardoppervlak waar
boven de turbulentie groter zal z i jn dan boven de nietbebouwde omgeving, ter
wijl de Viundkracht in een stad in het algemeen kleiner za l zijn dan erbuiten. 

Bovendien wordt in een s t a d - e n dat geldt zeker voor een industriegebied-
warmte geproduceerd, hetgeen betekent, dat de temperatuur nabij het aardop
pervlak, bijv. in de onderste paar tientallen meters, hoger zal z i jn dan bui
ten het stads- of industriegebied. Dit heeft o.a. tot gevolg, dat de stabiliteit 
van de atmosfeer boven zo'n gebied in het algemeen kleiner zal z i jn dan in de 
omgeving. 

Ook de geproduceerde verontreiniging zelf werkt in de hand dat de nachte
lijke minimumtemperaturen minder laag zullen zijn dan in de omgeving. De 
verontreiniging reduceert nl . de nachtelijke uitstraling, die verantwoordelijk 
i s voor de lage nachtelijke (en winter-) temperatuur van het aardoppervlak, 
die op haar beurt weer de stabiliteit veroorzaakt. 

Zo is het gedrag van pollutie in een groot stads- of industriegebied gecom
pliceerder dan men zo op het eerste gezicht wellicht zou denken. Men moetom 
dat gedrag geheel te kunnen begrijpen tenminste op de hoogte zijn van het k l i 
maat van dat .gebied. Onderzoekingen met betrekking tot het stadsklimaat, die 
in het buitenland zijn verricht, hebben duidelijk aangetoond hoezeer speciaal 
de temperatuur in het centrum van een grote stad kan afwijken van die welke 
in de omgeving heerst. Verschil len tot 10°C toe zijn daarbij vele malen aan
getroffen. 

In Nederland i s een tot dusverre uniek onderzoek verricht naar de invloed 
op de luchtstroming die wordt uitgeoefend door een groot industriecomplex 
met een sterke warmteproduktie. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanlei
ding van het feit dat men in de vrijwel onmiddellijke omgeving van de raffina
derijen van de Koninklijke Shell te Pernis de typische geur, die door een der
gelijke industrie wordt verspreid, meende te kunnen constateren. Dit leek op 
het eerste gezicht nogal onwaarschijnlijk, omdat de afvalgassen van de desbe
treffende industrie met een temperatuur van enige honderden graden Cels ius 
de voor een deel 100 m hoge schoorstenen verlaten. 

Op grond van de overwegingen in p a r ^ r a a f 5 met betrekking tot de invloed 
van de temperatuur op de hoogte van een pluim, zou men op zijn minst v e r 
wachten dat, zo er al een effect van de afvalgassen op de grond merkbaar zou 
z i jn , dit zeker pas op grote afstand van de bron het geval zou kunnen zijn. 

De mogelijkheid werd geopperd, dat de raffinaderij met zijn grote warmte
produktie en mede ten gevolge van de vergroting van de ruwheid van het aard
oppervlak een geheel eigen circulatiesysteem zou c r e ë r e n . Ten einde dit na te 
gaan werden windmetingen verricht op een twaalftal plaatsen rond de raffina
derij . Uit vergelijking van de meetresultaten met die, verricht ou een wind-
station te Blankenburg, 6 km ten westen van het Shell-complex, v/erd getracht 
de invloed van de raffinaderij op te sporen. Deze bleek aanzienlijk te zi jn. In 
de eerste plaats vond er een vr i j sterke afremming van de wind plaats ten ge
volge van de grotere ruwheid van het aardoppervlak. In de tweede plaats bleek 
de lucht een bewegingscomponent naar het centrum van het complex te bezitten, 
die noodzalcelijkerwijs moet resulteren in een stijgende beweging erboven. 
Bovendien bleek uit de verdeling van cle windverschillen tussen de 12 meet
punten en Blankenburg, dat inderdaad in de onmiddellijke omgeving van het 
Shellterrein en met name boven de Nieuwe Waterweg (althans in het zomer 
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F i g . 5. Het vertikale bewegingsveld boven en nabij het terrein van 
de Shell raffinaderij in Pernis tijdens zuidelijke winden. 
De vertikale snelheden zijn uitgedrukt in c m / s e c . 

halfjaar) dalende luchtstromingen voorkwamen. Daardoor wordt het inderdaad 
begrijpelijk, dat onder sommige ongunstige omstandigheden pollutie, die van 
de raffinaderij afkomstig is - en die niet noodzakelijk uit de schoorstenen be
hoeft te zijn ontsnapt - in de naaste omgeving het aardoppervlak bereikt. 

Figuur 5 geeft een voorbeeld van het vertikale bewegingsveld bij zuidelijke 
wind. De vertikale snelheden tv z i jn uitgedrukt in cm/sec als eenheid. Ze heb
ben betrekldng op een hoogte van 100 m en zijn bepaald uit de betrekking 

O 

waarbij u en v de en de y-component van de horizontale wind voorstellen. 
E r i s bij de berekening aangenomen dat {du/dx)+(dv/dy) in de onderste 100 m 
constant i s . 

Geheel onafhankelijk van deze indirecte bepaling van de vertikale bewegin
gen zijn deze ook langs directe weg bepaald met behulp van een 250-tal waar
nemingen met ballonnen. Deze waren zeer zorgvuldig gewogen, zodat hun 
eigen stijgsnelheid met grote nauwkeurigheid beleend was en werden steeds 
van twee punten uit gevolgd, waarbij om de 15 seconden hun positie en ook hun 
hoogte kon worden bepaald. Dit onderzoek, dat door Kapt. J . H . Boer van de 
Koninldijke Luchtmacht werd uitgevoerd, leidde tot eenzelfde verdeling van 
stijgende en dalende stromingen als bij het indirecte onderzoek werd gevon
den. 
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8. Conclusie 

De verspreiding van pollutie in de atmosfeer vereist een grondig inzicht in 
de heersende luchtstromingen. 

In de eerste plaats dient de mate van turbulentie bekend te zijn wanneer 
men het eenvoudigste geval, de verspreiding van pollutie die van een puntbron 
afkomstig i s , op correcte wijze wil beschrijven. Het blijkt steeds duidelijker, 
dat de klassieke methode van Sutton, die in het voorgaande werd besproken, 
daartoe niet toereikend i s . Nieuwere methodieken, waarbij rechtstreeks de 
mate van turbulentie kwantitatief in rekening wordt gebracht, beginnen steeds 
meer hun intrede te doen, maar zijn veelal nog niet geschikt voor praktische 
toepassingen. Dit i s de reden, waarom men nog in vele gevallen aan Suttons 
beschrijvingswijze - want meer is het nauwelijks - vasthoudt. 

Het gedrag van pollutie in steden en in en rond grote industriecomplexen 
vormt een probleem op zich zelf, dat niet zonder meer kan worden opgelost 
met behulp van de voor puntbronnen gevonden wetmatigheden. 

In het algemeen kan worden gesteld, dat door de meteoroloog - naast de 
technicus, de bioloog en de medicus —nog een uitgebreid onderzoek zal moe
ten worden verricht vdör de wijze, waarop luchtverontreiniging zich in onze 
dampkring verspreidt, geheel zal zijn doorgrond. 

Literatuur: 

F . Pasquill , Atmospheric Diffusion, D. van Nostrand Company Ltd, London 
1962, 297 blz. 
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D E I N V L O E D V A N Z I E K T E N O P 
D E O N T W I K K E L I N G V A N O U D E C U L T U R E N 

door 

Prof. D r . C . D . d e Langen 

Grote culturen van volksontwikkeling in ver achter onze tijd gelegen perio
den der wereldgeschiedenis oefenen niet alleen een grote bekoring uit op hen, 
die zich met de studie daarvan bezighouden, maar vormen tevens de grote 
schakels in de opgang van de mens op aarde. Een van de vragen betreffende 
de oude culturen, wellce daarbij tot vele beschouwingen en theorieën heeft ge
voerd, houdt zich bezig met het probleem der vernietiging, het gedeeltelijk 
verdwijnen van haar luister of het verstarren tot volkomen rust van haar 
uitingen in latere perioden. Zeker ook in onze tijd wordt de vraag gesteld, of 
ook grote vernietigingsoorlogen voeren kunnen tot een gehele of gedeeltelijke 
vernietiging van de waarden, die wij menen in deze ontwikkelingsperiode van 
de laatste honderd jaren te hebben opgebouwd. Ik kan mij voorstellen, dat bij 
verscheidenen van u in de achter ons liggende jaren deze gedachte wel eens i s 
opgekomen en men zich afvraagt: hoe heeft dat proces zich bij de vroegere 
culturen voltrokken ? Immers wij menen, dat grote, alles verwoestende oor
logen een belangrijke rol spelen bij deze geweldige degeneratieve processen 
ln het culturele leven. Ook de overcultuur met haar verzwakkende invloed op 
geest en gestel i s menigmaal bij deze beschouwingen op de voorgrond ge
bracht. Daarnaast moeten genoemd worden sociologische, geografische en 
klimatologische factoren, die op een welvaartsperiode storend kunnen inwer
ken. Slechts zelden evenwel i s in het verleden daarbij gedacht aan de moge
lijke invloed van volksziekten en grote epidemieën. 

De bij allen, die de oude beschavingen bestuderen, zo bekende Toynbee 
heeft zorgvuldig het ontstaan, de ontwikkeling en de ondergang van verschi l 
lende beschavingen onderzocht en een theorie opgesteld, die een speciaal in
zicht wil geven in de manier waarop beschavingen zich gedragen. Volgens 
hem ontwikkelt een samenleving zich, indien zij gesteld wordt voor wat hij 
noemt een uitdaging en daarop een antwoord vindt. 

De medische literatuur spreekt tegenwoordig in navolging van onze A m e r i 
kaanse collega's niet meer van uitdaging maar van "stress". De uitdaging 
noopt tot inspanning en als de inspanning de moeilijkheden overwint, het pas
sende antwoord vindt, wordt een hogere trap van ontwikkeling bereikt. Me
disch zeggen wij, dat "stress" aanleiding geeft tot adaptatie, waardoor gene
zing, maar ook adaptatieziekten kunnen ontstaan. 

De uitdaging (stress) mag niet te gering zijn, want dan is een grote 
krachtsinspanning (adaptatie) niet nodig. Ook niet te zwaar, dan wordt zelfs 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurloinde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 14 december 1962. 



52 

met inspanning van alle kracliten geen antwoord gevonden, dan is niet v e r 
snelde ontwikkeling het resultaat, .maar stilstand of ondergang, de dood. 

Deze theorie van Toynbee heeft op de wetenschappelijke wereld een fasc i 
nerende invloed gehad, maar ze laat in elk geval een ruim veld open voor het 
nagaan, welke dan die uitdagingen zijn geweest en waarop de bestaande be
schaving het juiste antwoord niet heeft vermogen te geven. Zoals onlangs 
Warmenhoven het zei; zij bevorderen en verdiepen het besef, dat niet de 
eeuwige zonneschijn en de vruchtbare akkers, maar het overwinnen van tegen
slagen en moeilijkheden tot vooruitgang leiden. Toynbee's theor ieën vragen 
aanvulling wat betreft het hoe en het waarom der uitdaging en het antwoord. 

Nu hangen deze beschouwingen ten dele af van de algemeen heersende op
vattingen, structuur der maatschappij en stand der wetenschap in de periode, 
waarin z i j worden bestudeerd en gevormd. Geen tijd heeft zulke grote omwen
telingen gekend op het gebied der natuurwetenschappen als waarin wij leven. 
Zulks geldt zeker niet het allerminst voor de geneeskunde. 

Welk een machtige veranderingen in deze laatste honderd jaar , welke totaal 
veranderde opvattingen omtrent het lichamelijk zijn van de mens op onze aar
de, welk een enorme vlucht heeft de bevolkingstoename genomen, hoe belang
ri jk z i jn de levensmogelijkheden in verschillende delen van de wereld veran
derd'. Hoe heeft de bewoonbaarheid, vooral van de meer tropische landstre
ken, zich gewijzigd; zijn deze niet grotendeels voor bijna normale bewoning 
en ontwikkeling tot hoger geestelijk en lichamelijk peil ontsloten? 

Grote bevolldngsproblemen, haar welvaart en haar ondergang hebben nu 
ook altijd onmiskenbare geneeskundige facetten. De gezondheidstoestand van 
een volk, de ontwiklceling van zijn cultuur, worden door welvaart omhoog ge
stuwd, maar eveneens weten wij, dat geen welvaart van land en volk zich kan 
ontwikkelen wanneer de gezondheidstoestand zich op een zeer laag niveau be
vindt. Dan is er geen lichamelijke en geestelijke daadkracht als ondergrond 
noodzakelijk voor de opbouw van welvaart en cultuur. Maar er kunnen zich 
omstandigheden voordoen, waardoor de algemene gezondheidstoestand naar 
beneden gaat, de kracht van lichaam en geest zich niet kan ontplooien en ter 
neder ligt. Een cultuur zal in haar opgang worden gestuit, gaat dalen en kan 
tot verstarring of tot gedeeltelijke vernietiging worden gebracht. E e n welva
rend en cultureel hoogstaand volk zal door veranderde omstandigheden ten of
fer kunnen vallen aan ziekten, wanneer het niet bij machte i s zich hiertegen te 
beschermen. 

De ontwikkèling van de geneeskunde heeft ons leren zien, hoe zulke proces
sen zich kunnen voltrekken en zal tevens ons moeten aanwijzen hoe wij ons in 
de toekomst daartegen zullen moeten, en naar we hopen zullen kunnen, be
schermen. We weten hoe grote ep idemieën verwoestend over de aarde zijn 
getrokken, hoe zij de bevolkingen hebben gedecimeerd. Zi j hebben strijdende 
legers tot werkeloosheid gedoemd of vernietigd en in het verloop van grote 
oorlogen op beslissende wijze ingegrepen. Vanzelfsprekend heeft men ook 
deze grote ep idemieën van pest, cholera, pokken en tyfus verantwoordelijk 
willen stellen voor de vernietiging van culturen. Toch is zulks niet waar
schijnlijk, zij verwoesten acuut een deel van de bevolking, een deel blijft vr i j 
van de ziekte of weet haar te doorstaan en dat overblijvende deel houdt wat er 
i s in stand, zowel het mater i ë l e als het geestelijke, al mag dan ook tijdelijk 
een inzinldng zich hebben vertoond. 

Maar wat deze ep idemieën niet vermogen, ligt wel in de macht van ziekten, 
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die endemisch zich in een land nestelen en chronisch stap voor stap vrijwel 
iedereen aantasten en langzaam maar zeleer brengen op een lager gezondheids-
peil, waarbij geen normale arbeid en intensief geestelljlc leven mogelijk zijn. 
De overweldigende betekenis van! chronische endemische ziekten heeft men 
vroeger miskend. Toch vindt men ook reeds in vroeger eeuwen geleerden, die 
inzagen, dat er een verschi l i s tussen een acute epidemie en een chronische 
endemie. Zo schrijft Petrarchus' in de 14de eeuw, dat een acute pestepidemie 
i s gelijk een heftige hagelbui, want nauwelijks is deze bul voorbij of nieuw le
ven bloeit overal weer weelderig op. Daarnaast wijst hij op de chronische 
koortsen, die hun vernietigende hand op volk en land blijven drukken en alle 
uitingen van opleving tegenhouden. 

Nu we, dank zij de toename van onze kennis, deze vraagstukken beter over
zien, dringt zich meer en meer het bewustzijn op, dat chronische endemieën 
meer dan de ep idemieën van acute ziekten en zeker ook meer dan de grote 
oorlogen, een rol hebben gespeeld bij de ondergang van verschillende oude 
culturen. Ook bij de beschouwingen van het probleem van deze chronische 
ziekten, dringt zich bij ons de vraag op; welke gevaren bedreigen ook nu onze 
samenleving in de branding van geweldige wereldoorlogen en welke invloed 
kunnen zij uitoefenen op de mogelijke ontwikkeling van chronische endemieën 
met haar bedreiging van de algemene gezondheidstoestand en welke rol kan en 
moet de geneeskundige wetenschap daarbij spelen? 

Het is een zeer interessante studie om de invloed na te gaan, die dergelijke 
chronische endemische ziekten op verschillende beschavingen hebben uitge
oefend. Bij mijn beschouwingen van heden wil ik mij slechts met een enkele 
dezer zielden bezighouden, maar volgens mij zeker de allerbelangrijkste. Ik 
zal U evenwel eerst enige ogenblikken bezighouden met een voorbijgegane 
cultuurperiode van O o s t - A z i ë , om aan de hand van het daar waargenomene 
nader op de hoofdgedachte van mijn betoog in te gaan? 

Ik breng U naar het keizerrijk Kambodja, naar het land der Khmers , waar 
de uitgestrekte ruinen van Angkor ons vertellen van een schone cultuurperiode 
in vroegere tijden. Men sprrekt dikwijls van lang vervlogen tijden, maar zo 
heel ver ligt deze periode nog niet achter ons. De eerste gebouwen dateren uit 
de tijd toen ook de NotreDame de P a r i s werd gebouwd, terwijl de schone tem
pels van Angkor verrezen, toen ook Utrechts Domtoren werd gebouwd. 

Wanneer men in deze uitgestrekte gebieden ronddwaalt en de restanten ziet 
van wat de mensheid vroeger voor schoons heeft tot stand gebracht, dan be
peinst men hoe dit alles zo geruisloos kan zijn ondergegaan. Vooral als arts 
i s men geneigd altijd te zoeken naar de oorzaak van het einde van een leven 
en zo ook naar het einde van deze schone levensperiode. 

Men vindt altijd opgegeven, dat het de oorlogen zijn geweest, die dit onheil 
hebben teweeggebracht. Wanneer men daarover nadenkt is zulks toch weinig 
waarschijnlijk. Een veroveraar zal al dat mooie willen behouden of wel het 
spoedig vernielen. Maar wanneer men grondig datgene, dat overgebleven i s , 
bestudeert, dan krijgt men geenszins de indruk, dat de vernieling door men
senhanden is geschied. Alle torens staan nog, bruggen, muren en poorten 
van de stad zijn onaangetast en men zal bij de vernieling toch wel allereerst 
de verdedigingswerken slechten. Al les i s vervallen, niet onderhouden, in 
elkaar gezakt, een overvloedige plantengroei heeft zich dwars door dat alles 
een weg gebaand. Wortels van bomen hebben muren doen springen, pilaren 
omgerukt, kortom in alles ziet men de strijd van de natuur tegen het door 
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mensenhanden gewrochte en men mist alles wat op werkelijk grondige v e r 
nieling door mensenhanden zou wijzen. Vooral de 1600 m lange gaanderij van 
Angkor met haar schitterend bewaard gebleven b a s r e l i ë f s , is een doorslaand 
bewijs, dat niet mensenhanden hier vernietigend hebben ingegrepen. 

Al deze schone voorstellingen van het leven der vorsten zijn op manshoogte 
aangebracht en gemakkelijk bereikbaar voor de schennende hand, maar door 
haar plaatsing aan de binnenkant van de gaanderij geheel beschermd tegen het 
binnendringen van elk zonnestraaltje en daardoor gespaard gebleven voor de 
invloed van de anders alles overwoekerende tropische natuurkrachten. In deze 
steden vindt men in de huizen en in de bodem vrijwel geen wapenen of schatten. 
Alles werd zoveel mogelijk meegenomen toen de bevolking deze steden verliet. 

Reeds de eerste maal, dat ik dit gebied bezocht, rees bij mij de vraag of 
hier niet een endemische zielde in het spel is geweest, die de bevolking eerst 
heeft gedecimeerd, verzwakt, zodat arbeid haar te zwaar werd, tenslotte 
dwong tot vluchten. Jonge kinderen stierven en de ouderen trokken weg. Om 
zi jn dreiging met de dood werd de streek vermeden en verlaten. De eerst nog 
overgebleven, verzwakte mensen hadden niet meer de energie om alles te on
derhouden, onbelemmerd trok de plantengroei verder en tenslotte was het de 
natuur, die deze cultuurstreek veroverde, de mensen verdreef en de gebou
wen ten dele vernielde. De eens zo bloeiende streek met haar schone tempels 
en gebouwen werd door het oerwoud overwoekerd. Zo moet m.i. de cultuur 
der Khmers ten onder zijn gegaan. 

Na dit alles te hebben overwogen en gelezen te hebben wat ik over de ruines 
van Angkor heb kunnen vinden, ben ik zes jaar later er voor de tweede maal 
geweest en heb toen ter plaatse kunnen nagaan of de mening, die ik mij intus
sen over dit alles had gevormd, juist kon zijn. Mijn conclusie was nl . , dat 
voor dit alles de malaria verantwoordelijk moet worden gesteld. Malaria i s 
een echt endemische ziekte, zij doodt ten dele, verzwakt en maalrt bloedarm 
de anderen, zij spaart vrijwel niemand, ook niet hem, die zij reeds eenmaal 
heeft bezocht. Integendeel, zij komt keer op keer en maakt tenslotte van de 
eens gezonde mens een wralc. Het geboortecijfer gaat onder haar invloed da
len, de kindersterfte neemt geweldige afmetingen aan, zij brengt de ouderen 
tot energieverlies, zodat^ slechts de hoog nodige arbeid kan worden verricht 
en doodt ook hen tenslotte, wanneer zij niet tevoren uitwijken naar gezondere 
streken. Maar waardoor, zal men vragen, kan een eens gezonde en welvaren
de streek tot zo groot verval komen? 

Waar mensen zich ophopen en steden zich vormen, ontstaat een steeds toe
nemende behoefte aan water, zowel voor drinken als voeding en reinigingswa
ter. De mens zal het water naar zijn woonplaatsen leiden en daar reservoirs 
bouwen, om ook in tijden van droogte over bekoorlijke reservevoorraden te 
beschikken. Dat heeft men ook in de streken van Angkor gedaan. Men vindt de 
resten van een geheel kanalisatiesysteem rondom en tussen de verschillende 
steden en kloosters. Dit ziet men het duidelijkst wanneer men met een vlieg
tuig over dit gebied vliegt. Men krijgt dan een beeld van deels moerassige 
gebieden met overal verbindingswegen. Deze poging om water bij de uitge
breide nederzettingen te brengen, komt ook tot uiting in de talrijke kunstma
tige bassins en meertjes, welke in die tijd zijn aangelegd. Een mooi voorbeeld 
daarvan is het kunstmatige meer bij het klooster van T a Prohm, dat 800 x 
400 m groot is en door trappen en balustrades met het klooster i s verbonden. 
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Het is één der grootste kloosters. Elke kant i s ongeveer 1? km lang. Volgens 
inscripties woonden in dit Idooster in de 12de eeuw: 

18 cliefs 
2740 assistent-chefs 
2231 assistenten 

615 danseressen en 
66625 mannen en vrouwen, die zich hier tijdelijk aan de goden wijdden. 
Voor een dergelijlte opeenhoping van mensen, aflcomstig van zeer verschil len
de gebieden, i s veel water nodig. E n overal in de tropen, waar veel water no
dig i s , verschijnt in snel tempo een ontzaglijk muskietenleger. Jarenlang kan 
alles goed blijven tot de eerste mensen komen uit met malaria besmette ge
bieden en die als dragers van de zielde de bron vormen, waaruit de muskie
tenwereld zich voedt en nu in steeds sneller tempo zich uitbreidt. Wanneer 
dit i s geschied, i s uit de historie niet meer na te gaan. In 1492 trof Marco 
Polo nog alles in grote praal en rijledom. Ook de Chinese geschiedschrijvers 
uit die tijd geven ons een beeld van het mooie, dat daar door mensenhanden 
was tot stand gebracht. Slechts nog een idein gedeelte is door de Fransen aan 
de natuur weer ontrukt en ten dele gerestaureerd. 

Wanneer ik als medicus de geschiedenis van de over een zeer groot gebied 
gebouwde steden en monumenten naga, Icom ik tot de volgende reconstructie. 
Toen Angkor tot grote bloei geleomen was en steeds meer water behoefde, 
deed op een bepaald ogenblik, vermoedelijk in het tweede gedeelte van de 16de 
eeuw de malaria zijn intrede. Langzaam maar zeker kwam het rijk tot verval . 
Vermoedelijk zal de ziekte ook tengevolge hebben gehad, dat het land minder 
goed werd bewerkt en de voedselvoorziening daalde. Honger en zielde met een 
steeds groter wordende dreiging van de dood zijn oorzaak, dat men dit gebied 
verliet en trachtte een betere plaats te vinden. We zien dan ook, dat het hof 
Angkor verlaat en een 40 km verder een nieuwe stad sticht. Maar ook daar 
weer het water en de musldet. De mens bracht de parasiet mede en het drama 
van Angkor herhaalde zich. Wederom verplaatste de vorst z i jn zetel en trok 
weer noordwaarts, om nogmaals een nieuwe residentie te stichten. Daarna 
verdwijnt alles in verschillende richtingen; alleen de natuur blijft heer en 
meester in de door de mensen verlaten gebieden. De tropische natuur heeft 
slechts een luttel aantal jaren nodig om te verwoesten wat de mens heeft op
gebouwd. Wat aan hout of bamboe i s opgetrokleen, verdwijnt geheel; slechts de 
grote uit gewone steen opgetrokken gebouwen bieden weerstand, maar worden 
toch ook door de kracht van het groeiende hout uit elkaar geruid en tot ruines 
gemaakt. De later gebouwde steden zijn door de natuur veel grondiger ver 
nield dan het zo schone Angkor. Men ziet ook dadelijk, dat ze minder goed zijn 
gebouwd en ze missen vrijwel geheel het schone beeldhouwwerk, dat in Angkor 
zo diep onze bewondering weet te wekken. Dit i s ook begrijpelijk wanneer men 
bedenkt, dat de wegvluchtende mensen, die de latere steden bouwden, al deels 
door de zielrte waren aangetast. Zi j waren niet meer in staat tot het bouwen 
van iets zo moois als ze hadden moeten verlaten. Ze wisten nog wel uit het 
steen hun tempels en paleizen te bouwen, maar minder groot, minder v e r 
zorgd en ze waren niet meer in staat het stempel van hun kunstzin daarop te 
druldeen. Wie de geschiedenis van Angkor bestudeert, kan niet anders dan tot 
de conclusie komen, dat hier een oude en zeer schone cultuur geheel door de 
malaria werd vernietigd. 

Malaria heeft in de geschiedenis van de mens een grotere betekenis gehad 
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dan enige andere endemische ziekte, die het mensdom heeft bezoclit en getei
sterd. Geen andere endemische -zielde heeft zd een grote invloed op de ont-
wildceling van vele beschavingen gehad als de malaria. Het was een ziekte, 
waartegen men zich niet beschermen kon en waarvan men verspreiding en 
verloop niet begreep. P a s in het laatst van de vorige eeuw werd de malar ia
parasiet gevonden en eerst in het begin van deze eeuw werd de wijze van 
overbrenging vastgesteld. P a s daarna was men in staat de grote betekenis van 
de malaria als belager van de menselijke beschaving te bevroeden. Het is dan 
ook niet te verwonderen, dat de oude geschiedschrijvers haar betekenis niet 
hebben begrepen en meer aan oorlogen en andere invloeden hebben gedacht 
om de ondergang of verstarring van oude cultures te verldaren. 

Gewapend met onze nu zo rijke kennis omtrent endemische en epidemische 
zielden, kunnen en moeten wij de ontwiklceling van verschillende centra van 
beschaving in een geheel ander licht beschouwen. Wat we van de Khmers 
hebben teruggevonden, i s het merkwaardige beeld van de verlaten steden. 
Geen door mensenhanden verwoeste woonplaatsen, maar verwoesting door de 
tropische natuur met haar weelderige plantengroei, nadat de mens deze steden 
had verlaten, omdat hij zich daar niet tegen de onzichtbare vijand vermocht 
te handhaven. Voor Angkor is zulks zonder twijfel de malaria geweest. Aan
vankelijk hebben de Franse oudheidlcundigen zich tegen mijn opvatting verzet, 
maar later mij alle hulp verleend om mijn theorie te verdedigen. Z i j zijn ge-
eindigt met de opvatting te aanvaarden, dat malaria inderdaad verantwoorde
lijk is geweest voor de overwinning van de natuur op de mens. 

Ook op Ceylon heeft men het beeld van de verlaten steden gevonden en meer 
en meer wint ook de mening veld, dat de historische "lost cities of Ceylon" 
eveneens hun noodlot ondergingen en verlaten zijn onder de ijzeren dwang van 
de malaria . 

E n wanneer we ons een ogenblik verplaatsen van tropisch Az ië naar tro
pisch Amerika, dan zien we, dat vermoedelijk eenzelfde lot de Maya-bescha-
vind van Centraal -Amerika is beschoren geweest. Ook daar het beeld van de 
verlaten steden. 

In het bekende boek van C e r a m , "Götter, Graber und Gelehrte" wijdt hij 
een hoofdstuk aan "het geheim der verlaten steden". Hij brengt ons in dat 
hoofdstulc bij de rijke cultuur der Maya's en vertelt ons van de kalender der 
Maya's, die wel als de beste der wereld wordt beschouwd. C e r a m zegt, dat, 
wat zich in de tijd sinds ongeveer 610 na Christus afspeelde, spot met iedere 
verklaring. Hier bralc nl. een heel volk op; een volk van stadsbewoners v e r 
liet de hechte huizen, de straten en pleinen, de tempels en paleizen en trok 
naar het verre , wilde Noorden. Geen enkele van deze emigranten keerde te
rug. De steden bleven eenzaam achter, de jungle vrat in de straten, het on
kruid woekerde over trappen en drempels, uit het bos woeien zaden over, die 
zich vastzetten in de voegen, welke de wind met aardkorrels had gevuld, nieu
we loten kwamen op en bralcen het metselwerk. Nooit liep er meer een men
selijke voet over het plaveisel der hoven of langs de trappen der pyramiden 
omhoog. 

Ook hier heeft men eerst aangenomen, dat vreemde indringers de Maya's 
hadden verdreven. Dan r i j s t natuurlijk de vraag: wie waren die vreemde 
indringers en waar zijn zij gebleven? Maar we zien hier hetzelfde als in 
Angkor en in de "lost cities" van Ceylon; in de verlaten steden is namelijk 
geen spoor te zien van de vernietigende hand van vreemde veroveraars. Men 
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heeft meer theorieën opgesteld en weer verlaten en tenslotte i s wel het meest 
aanvaard de opvatting van Morley, die het geheim van de verlaten steden der 
Maya' s meent te mogen verldaren, omdat de Maya' s in hun landbouw de ploeg 
niet hebben gekend. Hun akkerbouw was een "plantstokbouw". Laten we C e r a m 
woordelijk volgen. In een strook junglegrond velden zij alle bomen en als het 
hout gedroogd was, staken ze het in brand, kort vdördat de regentijd begon. 
Kort na de regentijd maakten ze dan met lange spitse stokken gaten in de bo
dem en legden in elk gat een paar m a ï s k o r r e l s . A l s het veld geoogst was, trok 
de boer naar het volgende stuk bos. Daar iedere bemesting ontbrak, moest 
elk afgeoogst veld lange tijd braakliggen, vöórdat het opnieuw vrucht kon d r a 
gen. 

E n zo meent Morley, en met hem de meeste archeologen, te komen tot de 
juiste verklaring van de dwingende reden waarom de Maya's binnen korte tijd 
hun vaste woonsteden moesten verlaten. Hij zegt: de velden raakten namelijk 
uitgeput. De rusttijd, die een veld nodig had, vóórdat het opnieuw begroeid 
was en weer afgebrand kon worden, werd steeds langer. Daarvan was het na
tuurlijk gevolg, dat de Mayaboer met zijn ontginning door vuur steeds verder 
in de jimgle moest doordringen; dat hij zich steeds verder van de stad verwi j 
derde, die hij moest voeden en die zonder hem niet kon leven; dat z ich gelei
delijk tussen hem en de stad een doodgebrande en uitgeputte steppe uitstrekte. 
De grote cultuur van het oude Rijk der Maya's houdt op doordat ze de land
bouw als basis verloor, doordat er wel culturen zonder techniek kunnen be
staan, maar geen culturen zonder ploeg. Toen tenslotte niets anders dan droge 
grassteppen de éne stad met de andere verbond, werd het volk door hongers
noden tot emigratie gedwongen. Het brak op en verliet de steden en het braak
liggende land. E n terwijl in het Noorden het nieuwe Ri jk ontstond, kroop lang
zaamaan weer de jungle de verlaten tempels en paleizen binnen. Het braakland 
werd weer oerwoud, dat de gebouwen overwoekerde en voor duizend jaar aan 
de blik onttrok. Morley, en met hem C e r a m en anderen, menen, dat dit wel 
de verklaring zal zijn van het geheim der verlaten steden. 

Voor hem, die de tropen kent en de aspecten van haar landbouw, i s deze 
oplossing wel wat erg simplistisch. Volgens deze theorie is het eigenlijk niet 
het ontbreken van de ploeg, maar die van bemesting en andere grondbewer
king. De vruchtbare tropische aarde heeft weinig bemesting nodig, deze oude 
steden l ^ e n dichtbij de rivieren en zij kenden reeds een irrigatiesysteem. 
Wanneer de grond te weinig zou opbrengen, zou eerst het arme volk te kort 
komen en wegtrekken, maar niet de rijken. Waarom zijn zij dan bijna 400 km 
verderweg getrokken, wanneer het alleen ging om nieuw Iwiiwland? Zi j hebben 
het eerst op korte afstand geprobeerd, maar vermoedelijk omdat dit niet het 
gewenste resultaat bracht, z i jn ze veel verder weggetrokken. 

De oude steden lagen aan de punten van een driehoek. Daarbinnen zijn en
kele latere steden, die slechts korte tijd hebben bestaan en daarna begint de 
grote trek over 400 km naar het Noorden. Het feit, dat de steden, die het 
laatst z i jn gesticht en het kortst hebben geleefd, liggen binnen de driehoek 
die door de oude steden gevormd wordt, geeft C e r a m en Morley aanleiding 
tot de volgende beschouwingen: "Daarmede is één der meest verbazingwek
kende historische gebeurtenissen opengelegd, die ooit hebben plaatsgevonden. 
De Maya's zijn waarschijnlijk het enige volk ter wereld, dat zijn r i jk van bui
ten naar binnen heeft ontwikkeld. E e n imperialisme, dat naar het eigen een-
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trum toe werkt. Een groei van de ledematen naar het hart, want het waren 
werlcelijk groei en expansie. Het r i jk werd bijv. niet door een vreemde macht 
ineengedrukt — er was geen macht buiten de Maya's maar het ontwildcelde z ich 
zonder invloed van buitenaf in deze richting, die tegen elke logica en elke his
torische ervaring indruist." 

Inderdaad zal het ontbreken van de ploeg geen antwoord op deze vraag kun
nen geven, maar wel de malaria. E e r s t een wegtreldcen naar nieuwe steden op 
korte afstand. Maar deze leefden kort, want de malaria wist hen ook daar te 
bereiken, omdat de omstandigheden voor het optreden en endemisch uitbrei
den van de malaria praktisch dezelfde bleven. Pas het wegtreldcen over grote 
afstand naar een streek waar de ontwikkeling van de malaria niet kon plaats
vinden of aan geheel andere wetten gebonden was, maakte het mogelijk de on
zichtbare vijand, de slepende koortsen, af te schudden en een nieuwe cultuur
periode te stichten. Maar ook hier kwam zij tenslotte en ook hier is er in on
ze tijd nog steeds de malaria en vinden wij nu de verlaten steden. 

• Maar we behoeven niet eens zo ver van huis te gaan, ook Italië kent het 
beeld van de verlaten steden en hier weten we wel heel zeker, dat het de ma
lar ia i s geweest, die de mensen verdreef. 

Wie nu kennis neemt van Jones' "Malaria and the Greek" e n v a n C e l I i ' s 
"History of Malaria in the Roma Campagna" krijgt ook inzicht in de str i jd, 
die Grieken en Romeinen tegen de malaria hebben gevoerd, en hoe ook deze 
twee ons meer bekende en geliefde beschavingen mede door de malaria tot 
verstarring zijn gekomen. 

In de reeds 3000 jaar oude Orphische gedichten worden de tertiana en quar-
tana koortstypen reeds vermeld. Ook de onvolprezen Hippocrates heeft de ma
lar ia gekend en in zijn "aphorismen" reeds zeer nauwkeurig beschreven. Van 
Empedocles, filosoof en geneesheer, wordt bericht, dat hij de stad Selinus van 
een ernstige ziekte bevrijdde door een goede drainage van de haar omringende 
moerassen. E r is toen zelfs een penning geslagen ter ere van deze succesvol
le "antimalaria" maatregelen. 

Dan zien we, dat in Griekenland de .malaria steeds grotere betekenis be
gint te krijgen en dat ze door latere schri jvers steeds weer wordt aangehaald. 
Dit kan het gevolg z i jn van verschillende oorzaken: wederom het brengen van 
meer water naar de steden, toenemende verplaatsing van bevolkingsgroepen, 
waardoor mensen uit malaria gebieden in groter aantal naar de Griekse ge
bieden kwamen. Ook zien we, dat de loop van rivieren werd gewijzigd, waar
door vruchtbare streken in moerassige gebieden werden veranderd. Dit was 
het geval met Milete en Ephesus. 

Polybius (200 v. Chr . ) bespreekt de toenemende ontvolking van Grieken
land als gevolg van emigratie, ziekte en grote sterfte. 

In de oude tijden was Athene omgeven door moerassige gebieden. Legers , 
die om de stad vochten, werden door de malaria g e ï m m o b i l i s e e r d en v e r s l a 
gen. 

Polyaenus vermeldt, dat de tyran Cleachus beval, dat een groep hem niet 
goedgezinde burgers gedurende de hete zomerdagen een stad moest stichten 
te midden van de moerassen. De koortsen deden snel en volledig hun werk, 
terwijl de tyran zelf met zijn aanhangers op de omgevende en gezonde heuvels 
bleef. 

Maar ook de geschiedenis van Rome is nauw met die van de malaria v e r 
bonden. De geschiedenis van Rome, de landstreken rondom en ook van zuide-
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l ijk Italië van vóór en speciaal na het begin van het Christendom tot aan het 
einde van de 19de eeuw, is het verhaal van een altijd terugkerende strijd met 
de periodiek deze streken teisterende malaria. 

Cicero prijst Romulus, omdat hij Rome heeft gebouwd op de gezonde zeven 
heuvelen te midden van een zeer ongezonde streek. Hij vermeldt tevens lioe 
grote gedeelten van het land rondom Rome onbewoonbaar werden tengevolge 
van koortsen. In zijn eigen vi l la op het land was het leven alleen mogelijk van 
maart tot midden juni. Om de moerassige gronden, die gelegen waren tussen 
de zeven heuvels, waarop Rome is gebouwd, te draineren, werd de Cloaca 
Mascina met een aantal communicerende kanalen geconstrueerd. Herhaalde
l i jk wordt de Campagna in cultuur gebracht en kent zij grote welvaart; dan 
wordt ze weer verlaten, de bevolldng wordt verdreven door ziekte, de mala
r i a , en het land aan zich zelf en de verwoesting overgelaten. Zo heeft ook de 
pauselijke regering steeds weer een onvermoeide strijd tegen de malaria 
moeten strijden. In de eer^ste eeuwen vermocht de kerk in dit opzicht nog wei
nig uit te richten. Toch schijnen de eerste pausen "ongetwijfeld" de strijd 
tegen de toen reeds volgens Tacitus ("Historiae") in de omgeving van het V a 
ticaan en de Pieterskerk heersende malariagesel te hebben aangebonden. 

Het eerste "vaststaande"bewijs van een kerkelijke organisatie in de "Cam
pagna Romana" dateert uit de vierde eeuw. In het jaar 313 beriep namelijk 
paus Melchiades (310-314) een synode van de bisschoppen der Campagna om 
kwesties in verband met de gezondheidstoestand te bespreken. 

In de 7e, 8e en 9e eeuw komen de eerste saneringsmaatregelen, o .a. ook 
in verband met de opkomst van de landbouw. Daarna is het altijd een strijd 
tegen de malaria geweest in en omRome. De pausen van de 13de en 14de eeuw 
werden gedeeltelijk ook door de malaria er toe gebracht om hun residentie 
naar Avignon te verleggen. 

Al les bijeengenomen noemt Jearce 68 pausen, die hij op de één of andere 
wijze in verband brengt met de strijd tegen de malaria. Hij geeft de namen 
van 21 pausen, die aan de malaria zijn bezweken. Alleen reeds in de jaren 
1590-1591 stierven twee pausen aan malaria. 

Zo heeft de Rooms-Katholieke kerk in al deze eeuwen een grote strijd tegen 
de malaria moeten voeren, maar heeft er aan de andere kant ook grote hulp en 
steun aan gehad en was volgens Angelo Ce l l i de beste en trouwste bondgenoot 
van het Vaticaan in zijn strijd tegen de Duitse keizers. Vi j f Duitse keizers 
stierven met Rome in het zicht aan malaria, drie stierven korte tijd daarna 
in Duitsland. Alank, de eerste Duitse vorst, die Rome veroverde (410), stierf 
in de door hem overwonnen stad aan malaria en z i jn leger moest zich weer 
terugtrekken. Bij 18 van de 32 grote Duitse veldtochten heeft de malaria een 
grote rol gespeeld. Zes eindigden alleen door de malaria met een volledige 
catastrofe van het Duitse leger. 

Ik wil hier verder laten rusten de vraag welke diepere betekenis de malaria 
heeft gehad voor het verstarren in bepaalde perioden van de Romeinse cultuur. 
Slechts wil ik hier nog even een vers vermelden uit 1060 van onze jaartelling; 
"Rome, voracious of men, breaks down the strongest human nature 
"Rome, hot bed of fevers, is an ample giver of the fruits of death 
"The Roman fevers are faithful according to imprescriptible right 
"Whom once they have touched, they do not abandon as long as he fives." 

Ook de Mohammedaanse wereld en haar ontwikkeling heeft in verschillende 
streken heftig meiziekten te kampen gehad en het i s hier weer de malaria, die 
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een grote rol heeft gespeeld. Laat ik mij beperken tot de strijd, die de Groot-
mogols in het noorden van India tegen de malaria hebben moeten voeren, wel
ke ook hier weer onmiskenbaar de Mohammedaanse cultuur en haar ontwikke
ling heeft geremd en ten dele vernietigd. De prachtige paleizen stammen uit 
deze glansperiode, nu een viertal eeuwen geleddn. Steeds weer de watervoor
zieningen van hun schitterende residenties, de muskieten, het binnendringen
de contact met malarial i jders , een optredende endemie met als gevolg vlucht 
naar gezondere oorden, waar hetzelfde zich herhaalt; in het kort een herha
ling van wat we in Angkor hebben gezien. Nu zijn in deze streken van de vroe
gere glansperiode van Mohammedaanse beschavingscentra weinig anders meer 
over dan de paleizen, m o s k e e ë n en graftomben, zoals de Tay Mahal, die ge
tuigenis afleggen van het scheppende vermogen van hen, die in die periode 
daar gewoond hebben. 

Dat ook in onze tijd een soortgelijk gebeuren nog mogelijk i s , kan ik aan 
de hand van enkele voorbeelden in het kort schetsen. In het begin van deze 
eeuw lagen op een afstand van ongeveer 35 km van Poonah in India enkele 
vruchtbare dalen en valleien, waar grote welvaart heerste; de huizen waren 
mooi gebouwd, van bronswerk en houtsnijwerk voorzien. Aan het einde van de 
vorige eeuw werd een waterleiding voor Poonah aangelegd en het water van de 
op ongeveer 60 km gelegen bergen in open aquaducten naar de stad gevoerd. 
De aquaducten pas seerden deze valleien. Ze werden slecht bijderhouden en er 
vormden zich poelen door het lekkende water, een deel werd drassig. E r was 
evenwel geen malaria . Het optreden van de pest in het zuiden was oorzaak, 
dat velen uitweken en zo kwam ook een drietal personen in één dezer dalen. 
De streek waar zi j vandaan kwamen, was tevens een endemische malar ia -
haard. Zi j brachten de parasieten mede, dé muskieten werden ge ïn fec teerd 
en de malaria deed zijn verwoestend werk. In 1936 bezocht ik deze valleien, 
praktisch niet meer bewoond, moerassig, de huizen in elkaar gestort, kort
om, de mensen waren de eertijds zo welvarende streek ontvlucht en de natuur 
had weer bezit genomen van het terrein en dit weer in een volkomen woestenij 
herschapen. In een tijd van slechts 25 jaar heeft zich dit drama afgespeeld. 
Het Iaat zien hoe hetzelfde dat vroeger in Angkor en in de verlaten steden i s 
gebeurd, ook in deze tijd nog mogelijk is wanneer de mens niet op zijn hoede 
i s . 

Laat ik ook nog wijzen op de invloed, die malaria en andere ziekten hebben 
uitgeoefend op de Javaanse cultuur en hoe haar verstarring hierdoor mede 
moet worden verklaard. Zo ben ik van de tijd der oude culturen tot onze tijd 
gekomen. Heeft ook nu nog de malaria mogelijk invloed op onze beschaving? 
Wij zullen het er vermoedelijk wel over eens z i jn, dat, hadden Duitsland en 
Japan deze laatste oorlog gewonnen, het er voor onze beschaving en cultuur 
slecht zou hebben uitgezien. Welke rol heeft de malaria gespeeld en welke rol 
had zi j kunnen spelen? MacArthur zou de strijd in de Pac i f ic niet hebben kun
nen voeren op zo grandiose wijze, wanneer hij z i jn operatieterrein niet had 
kunnen saneren en z i jn troepen tegen de malaria beschermen. In Burma was 
het Engelse leger bijna het slachtoffer geworden van de malaria en het heeft 
weinig gescheeld of de Japanse legers hadden India kunnen binnenvallen om 
verder door te stoten naar' het westen, naar de Duitse bedreiging in de Mid
dellandse zee en de Kaukasus. In het eerste jaar van de Burmaoorlog moesten 
van elke 1000 Engelse soldaten er 1200 opnamen in de hospitalen voor malaria 
worden geboekt, ongeacht nog het grote aantal patiënten, waaraan geen hospi-
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taalbehandeling Icon worden gegeven. Oolc de dysenterie hielp mede om het ge
hele leger volkomen lam te leggen. Maar een krachtige campagne tegen deze 
ziekten bracht uitkomst en in het derde jaar van de Burma-oorlog moesten 
nog slechts 84 per 1000 man voor malaria naar de ziekenhuizen worden ge
zonden. 

Ook in Zuid-Rusland, dè Balkan en Noord-Afrika had de malaria een ern
stig probleem kunnen vormen. In de vorige wereldoorlog heeft ook de malaria 
een grote rol gespeeld. Toen kon Java, dat ruim 90% van de wereldkinlne-
produktie leverde, helpen, waardoor de strijd op sommige fronten mogelijk 
werd. Na de oorlog werd ijverig gezocht naar synthetische geneesmiddelen 
tegen de malaria. Vooral voor Duitsland was dit in geval van een nieuwe oor
log een belangrijk puht. Z i j waren het dan ook, die het eerst met succes hun 
onderzoekingen bekroond zagen. Hoewel hun p r o c é d é ' s geheim gehouden wer
den, waren Engeland, Amerika en Rusland bij het begin van de tweede wereld
oorlog juist zo ver, dat ook zij deze middelen konden bereiden. Was zulks 
niet het geval geweest, hoe anders zou de oorlog hebben kunnen verlopen, 
toen Japan door zijn aanval in het bezit kwam van bijna het gehele beschik
bare kinine-arsenaal. De Duitsers hebben de synthetische middelen iets te 
vroeg gevonden en het daardoor de geallieerden mogelijk gemaakt ook zonder 
het vroeger onontbeerlijke kinine de meedogenloze strijd tegen de malaria te 
voeren. Men kan zich afvragen hoe hetverloop van de oorlog zou z i jn geweest, 
wanneer de geallieerde machteloos hadden gestaan tegenover deze gevaar
lijke vijand en wat zou dan de invloed op de beschaving van onze tijd zijn ge
weest? 

Het laat zich aanzien, dat de ontwikkeling van de geneeskunde op dit punt 
een belangrijke verandering heeft teweeggebracht en dat noch malaria, noch 
andere nu bekende ziekten de ontwikkeling der beschaving zo kunnen bedrei
gen en beihvloefen als in het verleden het geval is geweest. 

Inderdaad, wanneer wij steeds paraat z i jn , zullen wij elke bedreiging van 
de kant van ziekten kunnen afweren. Maar we weten niet welke geweldige v e r 
anderingen en chaos een nieuwe, nog intensiever vernietigende oorlog ons kan 
brengen en evenmin of wij dan onder die omstandigheden wel in staat zijn ons 
te verdédigen . Onze afweermiddelen tegen ziekten kunnen worden vernietigd, 
nieuwe ziekten kunnen komen en vraagstukken, de voeding betreffende, in de 
nu dichtbevolkte en lang niet overal door eigen voedselprodulrtie beschermde 
volkeren, kunnen direct of indirect de bschaving bedreigen. 

Ik heb mij slechts beperlrt tot de malaria, maar er zijn meer ziekten, die 
in de loop der eeuwen hun invloed hebben doen gelden. Wel hebben andere 
ziekten eveneens somtijds een grote invloed gehad op richting en tempo der 
ontwikkeling, maar zelden voor zover wij kunnen nagaan tot geheel verdwij
nen van een cultuur gevoerd. 

Zo zou ik ook een gehele voordracht kunnen wijden aan de invloed van de 
pest op de ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid. E n de gegevens welke 
daarover bestaan geven een diep tragisch beeld van de "stress" en "adaptatie" 
welke deze ziekte het mensdom heeft aangedaan. 

Laat ik verder slechts nog noemen de grote betekenis van de vlektyfus, 
speciaal tijdens de oorlogen. 

Ook een nadere bestudering van hun verschillende invloeden op de talrijke 
cultuurperioden, zoals Toynbee ze in zijn geweldig werk, "een studie van de 
geschiedenis" beschrijft, zal boeiend en belangrijk zijn. Maar malaria heeft 
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in de geschiedenis van het mensdom een grotere betelcenis gehad dan enige 
andere epidemische of endemische zielrte, waarmee het mensdom had en 
voorlopig nog ln de arme onontwikkelde landen heeft te kampen. 

Vervolgens wil ik nog met een paar woorden op een aspect van de volks
gezondheid wijzen, die tot fatale gevolgen voor onze hedendaagse beschaving 
zou kunnen lelden en waarover we slechts weinig weten wat haar invloed in het 
verleden is geweest. Ik bedoel de geestelijke volksgezondheid. Een gestoorde 
geestelijke volksgezondheid zou van grote en vernietigende invloed op onze 
beschaving kunnen zijn. 

I s eigenlijk het nazidom niet te beschouwen als een epidemische en tenslot
te endemische ziekte van een gezond geestelijk levea? Ik haal het slechts aan 
om tot uiting te brengen, dat, nu wij ons ln staat achten de vele somatische 
ziekten zodanig te bestrijden, wij onze beschaving tegen haar invloed kunnen 
beschermen, we aan de andere kant tot de erkenning moeten komen, dat ook 
op een ander front wij ons moeten bezinnen en dat is het terrein van de gees
telijke volksgezondheid, die voor een opgaande beschaving zo ten zeerste no
dig i s . 

Ten slotte een paar praktische overwegingen, welke mij bij de studie van 
de ziekten en oude beschavingen zeer hebben getroffen. Vr i jwe l alle landstre
ken waarin in vroegere jaren de verschillende cultuurperioden tot ontwikke
ling zijn gekomen, zijn nu alle de in ontwikkeling achtergebleven gebieden 
waarover zo veel gesproken wordt. Ook behoren al deze gebieden tot de zwar
te gebieden op de wereldkaart van de honger. 

Want ook ln Griekenland werkt onze Novib nog en wordt extra voeding uit
gereikt. Ook de zuidelijke helft van Italië kent nog de honger en is in menig 
opzicht nog een achtergebleven gebied. Het stemt tot nadenken, dat juist de 
grote beschavingen van weleer nu alle behoren tot de onderontwikkelde landen 
waar honger nog een rol is blijven spelen. 

Het heeft steeds mijn verwondering gewekt, dat nu overal door vele leiden
de figuren over de onderontwikkelde landen en de honger in de wereld gespro
ken wordt, maar niemand de vraag stelt: wat is de oorzaak dat deze gebieddn 
met hun vroegere hoge culturen nu alle zo achter zijn gebleven; wat is de oor
zaak waarom juist in deze landen de meeste honger voorkomt? 

E n wanneer wij deze vragen niet goed beantwoorden kunnen, lopen we het 
gevaar dat elke hulp, hoe goed ook bedoeld, tot op zekere hoogte een sprong in 
het duister i s . 

Ook hier spelen ziekten vermoedelijk een zeer grote rol. E l k volk met 
slechts een korte gemiddelde levensduur heeft v/einig kans op vooruitgang en 
za l ondanks alles achter moeten blijven. 

Hierop zal ik niet verder ingaan, maar ik heb er op willen wijzen, dat wan
neer wij aan ziekten een zekere rol willen toekennen bij het ten ondergaan of 
verstarren van oude beschavingen, wij ook nu bij het probleem van de onder
ontwikkelde landen en de honger met de grote betekenis daarvan bij de hulp 
die we willen verlenen rekening zullen moeten houden. 
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R Ö N T G E N C I N E M A T O G R A F I E 

door 

Prof. D r . J . R. von Ronnen 

De röntgencinematograf ie i s reeds lang beleend, vdór de tweede wereldoor
log maakte collega Janker uit Bonn reeds bruikbare f i lms van het hart en an
dere organen. De toepassing van röntgencinematograf ie op ruimere schaal 
werd echter in de weg gestaan door de hoge stralenbelasting van de patiënt, 
die voor het vervaardigen van zo'n f i lm noodzakelijk was. Dit is de belang
rijkste reden geweest, waarom slechts incidenteel van deze methode gebruik 
werd gemaald. 

Vorderingen op het gebied van de elektronica stelden de technici in staat 
apparaten te construeren, waarmede het mogelijk werd een cinematografisch 
onderzoek te verrichten, waarbij de stralenbelasting van de patiënt binnen 
aanvaardbare grenzen bleef. Op deze apparatuur zal ik uitgebreider terug ko
men. 

Men kan zich afvragen: waarom röntgencinematograf ie , terwijl we toch be
schikken over röntgenopnamen? 
Om dat duidelijk te maken moet ik wat meer over de röntgenologische onder
zoekmethoden vertellen. Deze zijn natuurlijk op verschillende wijzen in te de
len; de voor het huidige doel meest bruikbare indeling is een zeer eenvoudige, 
nl. in de röntgenopname en de röntgendoorlichting. Bij beide komt de afbeel
ding van een lichaamsonderdeel met zijn verschillende bestanddelen tot stand 
door verschillen in doorlaatbaarheid voor röntgenstralen van de erin aanwezi
ge weefsels, organen of orgaansystemen. Helaas is de verscheidenheid van 
deze doorlaatbaarheid voor röntgenstralen niet zo groot als we wel zouden 
wensen. Eigenlijk zijn er drie gradaties: beenweefsel laat röntgenstralen het 
moeilijkst en vetweefsel het gemalckelijkst door; alle overige weefsels en ook 
bloed en weefselvocht laten röntgenstralen gelijkelijk door en vormen een 
groep, welke tussen beenweefsel en vetweefsel in staat. Skeletdelen zullen dus 
ten allen tijde goed zichtbaar zijn op de röntgenopname of op het doorlicht
scherm. Afb. 1. Vetweefsel i s eveneens goed te herkennen, doch dat heeft niet 
zo veel betekenis. De overige organen en orgaansystemen zijn slechts te onder
scheiden, indien er eencontrastverschil bestaat met de omgeving, bijvoorbeeld 
dóór de aanwezigheid van een bedeldcend laagje vetweefsel, zoals bij de nieren 
vaak het geval i s , of door de aanwezigheid van lucht in een orgaan, zoals b i j 
voorbeeld in de longen. Zo z i jn grote delen van het hart zichtbaar door het 
contrast met de aangrenzende luchthoudende longen. Voor de zichtbaarmaking 
vaneen aantal andere organen, zoals de maag, afb. 2, de darmen, de galblaas 
en andere moeten we de natuur een handje helpen door het vullen van deze or-

Naar een voordracht gehouden voor de Koninldijke Maatschappij voor Natuurkunde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 11 januari 1963. 
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ganen of afvoerwegen met een contrastgevende stof, die of via de mond ingeno
men of via de bloedbaan ingespoten wordt. 

Bij het röntgenonderzoeli Icunnen we verder een onderscheid malcen tussen 
het onderzoelc van een orgaan of orgaansysteem, dat niet of ternauwernood be
weegt, bijvoorbeeld het skelet of de nieren, en van zulke, die duidelijke be
wegingen tonen, bijvoorbeeld het hai't, de maag, de darmen. Bij onderzoeken 
van de eerste groep maakt het niet veel uit of een opname wat eerder of wat 
later gemaakt wordt, daar de toestand van het orgaan intussen niet veranderd 
i s . Bij dit soort onderzoeken heeft men ook meestal aan enkele opnamen vol
doende. Geheel anders is de situatie bij meer of minder snel bewegende or 
ganen. Teneinde hier een zo goed mogelijke indruk te krijgen van het orgaan 
in al z i jn vormveranderingen, combineert men de doorlichting met de v e r 
vaardiging van opnamen. Gedurende de doorlichting, die in het duister ge
schiedt, ziet de onderzoeker op het doorlichtscherm de vorm, de grootte en 
de bewegingen van het orgaan. Hij kan dan van markante vuHingsfasen of 
vormveranderingen, in het bijzonder indien hij een afwijking vermoedt, één of 
meer opnamen maken. 

De definitieve beoordeling van een dergelijk röntgenonderzoek steunt op 
twee peilers, te weten het herinneringsbeeld van hetgeen gezien is tijdens de 
doorlichting en de gedurende de doorlichting vervaardigde opnamen. Het is 
duidelijk, dat de eerste van deze twee peilers, het herinneringsbeeld van de 
doorlichting, de zwakste is . Was het nu maar zo, dat deze peiler minder be
langrijk is dan de andere, dan kon men er nog vrede mee hebben. Maar dat is 
niet zo, want juist op grond van hetgeen de onderzoeker ziet of meent te zien 
tijdens de doorlichting, maakt hij z i jn opnamen. Bovendien kunnen de opnamen 
het doorlichtingsbeeld niet vervangen, omdat deze slechts toestandsbeelden 
weergeven, die onderdelen vormen van een gehele reeks vormveranderingen. 
De röntgenopnamen geven een indruk van statiek, die het bewegende orgaan 
niet eigen i s . Bovendien zal het van de vaardigheid van de onderzoeker en 
van de snelheid van bewegen van het orgaan afhangen of de opnamen inder
daad kenmerkende fasen weergeven. Wordt een aantal opnamen op een "ver
keerd" moment gemaakt, dan kan het gebeuren dat de indruk, die wij bij het 
bestuderen van deze opnamen krijgen, ons op een verkeerd pad voert en ons 
een afwijking doet veronderstellen, die in feite niet of één doet afwijzen, die 
wél aanwezig i s . Men zal zeggen: maar de doorlichting dan'. De onderzoeker 
ziet toch de vormveranderingen en de bewegingen van het orgaan op het door
lichtscherm en kan met behulp van hetgeen hij gezien heeft, toch komen tot 
een juiste interpretatie van de verkregen opnamen. 

Dat i s slechts ten dele waar. Tijdens de doorlichting is de onderzoeker, 
noodzakelijkerwijs, te geconcentreerd bezig om de opnamen in de juiste stan
den, vullingsgraad en bewegingsfase vast te leggen om bovendien alle details 
van contractie-afloop, wandveranderingen en hoe deze zich tijdens de vorm
veranderingen van de wand gedragen, in zich op te nemen en na afloop te no
teren. Vandaar dat men reeds sinds tientallen jaren gepoogd heeft het door
lichtingsbeeld gedurende het onderzoek in zijn geheel vast te leggen. Dit is nu 
alleen mogelijk door middel van een of andere vorm van röntgenc inemato
grafie. 

Uit het voorafgaande volgen reeds min of meer de indicaties voor toepas
sing van de röntgencinematograf ie . Deze zijn in het algemeen genomen: 
1. het zonder onderbrekingen registreren van bewegingen en vormverander-
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ingen van organen, waardoor de kans op het missen van belangrijke fasen, 
die, zoals uiteengezet is bij de doorlichting gecombineerd met opnamen, 
steeds aanwezig i s , vri jwel wordt geë l imineerd; 

2. het registreren van in pathologische zin veranderde bewegingen, waardoor 
bestudering van deze verschijnselen mogelijk wordt; 

3. het onderzoek van het hart en de grote bloedvaten met behulp van contrast
middelen. 

Naast de voordelen, die de röntgencinematograf ie biedt, z i jn er, het i s haast 
vanzelfsprekend, ook nadelen aan verbonden. Vooreerst i s er het niet te 
loochenen feit, dat de detailwaarneembaarheid van de röntgenclnef i lm min
der groot is dan die van de conventionele röntgenopname. Dit valt vooral op, 
indien we, en dat i s vaak het geval, bepaalde onderdelen van de cinefilm gaar
ne beeldje voor beeldje zouden willen bekijken. Afb. 3. Bij het afdraaien "van 
de f i lm stoort dit veel minder, daar de beweging en de daardoor gesuggereerde 
dieptewerking de geringere detailwaarneembaarheid camoufleren. Vervolgens 
i s er het nadeel, dat we voor het beoordelen van de cinefilm gebonden zijn aan 
het gebruiken van een projector, een projectiescherm en een verduisterde 
ruimte. Het laatstgenoemde nadeel weegt voor de radioloog niet zo zwaar, 
doch voor de internist, die gewend i s bij z i jn zaalvisite bij: elke patient de van 
deze vervaardigde röntgenopnamen te bekijken, of voor de chirurg, die bij 
een operatie over de betreffende röntgenopnamen behoort te kunnen beschik
ken is dit wel het geval. De oplossing lijkt natuurlijk wel voor de hand te l ig 
gen: de radioloog laat van enkele significante beeldjes vergrotingen makenen 
stelt deze z i jn medespecialisten ter beschikking. Wil dit inderdaad een oplos
sing bieden, dan dient de detailwaarneembaarheid zo te z i jn , dat de beschou
wer de conventionele opname niet of nauwelijks mist. Kan aan deze voorwaarde 
voldaan worden dan zal zonder twijfel het toepassingsgebied van de röntgen
cinematografie zich sterk uitbreiden. Het is dan zelfs mogelijk, dat deze me
thode de doorlichting met gerichte opnamen grotendeels gaat vervangen. 
Welke m i e r e n zijn er , waarop röntgencinematograf ie kan worden verr icht? 

In de jaren vdór de oorlog gebeurde dat door hetgeen op het doorlicht
scherm tijdens het onderzoek te zien was, met behulp van een f i lmcamera te 
filmen. Afb. 4. Voor het verkrijgen van een voldoende zwarting van de filra ia 
een bepaalde helderheid van het doorllchtbeeld noodzakelijk. Het bleek al spoe
dig dat, oók bij het gebruik van een lichtsterke optiek en van snelle i i lms ,deze 
helderheid veel groter diende te zijn dan bij de gewone doorlichting. Die gro
tere helderheid was toentertijd alleen te bereiken door de bulsstroom te v e r 
hogen. Het gevolg daarvan was echter, dat de hoeveelheid röntgenstralen per 
tijdseenheid zo groot werd, dat menigeen er voor terugschrok deze methode 
toe te passen, omdat de stralenbelasting van de patiënt de grenzen van het 
toelaatbare overschreed. Om deze reden, en misschien ook wel, omdat men 
niet zo overtuigd was van de voordelen, die de cinematografische methode zou 
bieden, was de belangstelling voor de röntgencinematograf ie in ons land vóór 
de oorlog vrijwel nihil. In het buitenland was het, op enkele instituten na, al 
niet anders gesteld. Het zag er inderdaad naar uit, dat de röntgenc inemato
grafie op een dood spoor terecht was gekomen. Deze situatie bleef onveran
derd tot, ongeveer acht jaar geleden, door een nieuwe technische ontwikkeling 
de röntgencinematograf ie tot nieuw leven werd gebracht. Eenontwildceling, die 
de belangrijkste bezwaren ertegen ter zijde schoof en de ogen opende voor de 
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RÖNTCEN-ClNEMATOGRAFiE 

Fig . 1. A . Röntgenc inematograf ie vanaf het door l ichtscherm. 
B . Idem vanaf het uitgangssohermpje van de elektronen-

beeldyersterker. 
C . Idem' vanaf het uitgangssohermpje van de optische 

elektronen-beeldversterker. 

vele mogelijkheden, die deze methode te bieden heeft. Met deze nieuwe tech
nische ontwikkeling bedoel ik de beeldversterker. 

De beeldversterker, of eigenlijk beter helderheidsversterker, i s een appa
raat, dat langs elektronische weg licht versterkt en door versnelling en 
focussering van elektronen ëèn oorspronkelijk minder helder beeld omzet in 
een kleiner doch zeer vele malen helderder beeld. 

Bij de oudst bekende constructie, afb. 5, treft men in een geëvacueerde buis 
aan de ene zijde een fluorescentiescherm, het zogenaamde ingangsscherm, aan, 
waartegen naar de binnenzijde van de buis een fotokathode ligt. Het ingangs
scherm in de buis vervult de functie van het doorlichtscherm dat bij het con
ventionele röntgenonderzoek aan het doorlichtstatief i s bevestigd. Bij het door
lichten met de beeldversterker ontstaat dus in de beeldversterkerbuis aan de 
zijde, gekeerd naar de patiënt, een fluorescentiebeeld, precies zoals we dat 
van de gewone doorHchting kennen. Dit fluorescentiebeeld maakt uit de foto¬
kathode electronenvrij en wel in evenredigheid met de plaatselijke lichtsterk-
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Fig. 2. Schema van de elektronen-beeldversterlcer. 

ten. Het fluorescentiebeeld i s nu omgezet in een elelrtronenbeeld. Dit elektro
nenbeeld wordt door een potentiaalverschil versneld en door een in de juiste 
vorm geplaatst eleldrostatisch veld gefocusseerd op een tweede, veel kleiner 
fluorescentiescherm, het zogenaamde uitgangsscherm. Door de elektronische 
verldeining van het oorspronkelijke beeld en de grote snelheid, waarmede de 
elektronen op het Ideine uitgangsscherm vallen, ontstaat liierop een fluores
centiebeeld van zeer grote helderheid. Dit beeld kan door middel van een ocu
la ir bekeken worden; het i s dan van voordeel de vergroting zo te kiezen, dat 
we het beeld weer op ongeveer natuurlijke grootte zien. 

De veldgrootte, die we met deze beeldversterker kunnen bestrijken, is d i 
rect afhankelijk van de diameter van de beeldversterkerbuis en daar het tech
nisch gezien niet eenvoudig schijnt te zijn betrouwbare buizen met een diame
ter groter dan 9 inch te maken, vormt dit een, zij het betrekkelijk gering, na
deel, dat dit type beeldversterker aanldeeft. 

Dit nadeel is bij een andere constructie opgeheven. Bij deze zogenaamde 
optische-elektronen-beeldversterker bevindt het grote ingangsscherm zich 
buiten de beeldversterkerbuis. Het door het fluorescentiebeeld uitgezonden 
licht wordt door een vernuftig geconstrueerd concentrisch spiegelsysteem ge
convergeerd op de fotokathode, die zich bevindt in de beeldversterkerbuis. 
Afb. 6. Vervolgens gaat de elektronen-versterking op dezelfde wijze in zijn 
werk als bij het eerste type beeldversterker. 

De optische-eleldronen-beeldversterker maakt de toepassing van misschien 
wel elke gewenste veldgrootte mogelijk bij een betreldcelijk kleine afmeting 
van de beeldversterkerbuis. Kleine beeldversterlcerbuizen worden reeds sinds 
jaren gefabriceerd en de bedrijfszekerheid ervan is thans ruimschoots vol 
doende. Dat dus de toepassing van een Ideine beeldversterkerbuis de betrouw
baarheid van het apparaat gunstig zal beïnvloeden, lijkt voor de hand te liggen. 

De mate, waarin de helderheid van het beeld door de beeldversterker ver 
sterkt kan worden, is helaas niet onbeperkt. E r is een duidelijke grens, zoals 
bij elk soort versterldng. Deze wordt gevormd door het bij een bepaalde mate 
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CINEMATOGRARIC VON BEELDVERSTERKER EN MONITOR 

F i g . 3. D . Elektronen-beeldversterker met televisie en monltor-cinematografie. 
E . Televis ie vanaf doorlichtscherm met behulp van concentrisch spiegel

systeem, monltor-cinematografie. 
F . Optische elektronen-beeldversterker met televisie en monitor-

c inematograf ie. 

van versterking optreden van een te ongunstige verhouding tussen ruis en sig
naal. 

Om een indruk te geven van de verkleining van de stralenbelasting die we 
met behulp van een beeldversterker kunnen bereiken, kan ik een paar getallen-
voorbeelden geven. Men dient daarbij echter wel te bedenken, dat deze getal
len, en datzelfde geldt voor alle getallenvoorbeelden omtrent huiddosis en do
sisbeperking, niet anders bedoelen dan een globale indruk te geven. Ze f luc
tueren nl. vr i j s terk, afhankelijk van het type beeldversterker, de toegepaste 
techniek, de aard van het onderzoek en de afmetingen van de patiënt. 

Bij een doorlichting van hart en longen gebruiken wij , zonder beeldverster
ker, een spanning van 90 kV en een bulsstroom van 1,5 mA; de huiddosis be
draagt daarbij 1,5 r /min . E>oorlichten we dezelfde organen met gebruik van 
een beeldversterker, dan kunnen we volstaan met 90 kV en 0,6 tot 0,8 mA; de 
huiddosis bedraagt dan 0.20-0.45 r / m i n . Bij een doorlichting van het abdo
men, zoals bijvoorbeeld bij een maagonderzoek, gebruiken we, indien het een 
forse patiënt betreft, een spanning van 90 kV en een bulsstroom van 2.0 mA; 
de huiddosis i s dan 2.2 r /min . Bij gebruik van een beeldversterker wor
den deze getallen 90 kV en 0.8 tot 1.0 mA; de huiddosis is dan 0.44 - 0.74 
r / m i n . Bij doorlichting van magere patiënten liggen de getallen wal lager . 
Vastgesteld kan dus worden, dat het gebruik van een beeldversterker de s t r a -
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lenbelasting van de patiënt duidelijk omlaag brengt, in doorsnede zelfs met 
een factor 3 tot 7. 

Het is dus geen wonder, dat de beeldversterker allerwege met vreugde 
werd begroet. Men zag al spoedig in, dat dit apparaat behalve voor door
lichting ook bijzonder geschikt was om te gebruiken bij het filmen. Afb. 4. Het 
zeer heldere, kleine, secundaire doorlichtschermpje vroeg er als het ware 
om. Dat men hierin niet misgetast heeft, blijkt wel uit de gegevens, die de 
dosimetrie ons verschaft. 

Onze fysicus, dr. J .H.Mei l ink , heeft op ons verzoek verschillende malen 
metingen verricht bij gelijkwaardige onderzoeken, zowel die welke op de con
ventionele wijze werden verricht, als die waarbij van röntgencinematograf ie 
gebruik werd gemaakt. Al s voorbeeld vermeld ik de resultaten van z i jn me
tingen bij normaal gebouwde patiënten, verricht op de conventionele wijze, en 
bij vergelijkbare patiënten, bij wie het onderzoek door middel van röntgen
cinematografie werd verricht: 
a. Conventioneel onderzoek 

Gemiddeld worden 14 opnamen gemaakt, de opnamespanning bedraagt 80 kV 
en het produkt van tijd en m i l l i - a m p è r e varieert, afhankelijk van de opna
merichting, van 80-240. 
Bij deze opnametechniek bedraagt de huiddosis voor 14 opnamen ongeveer 
17.5 r . 

b. Röntgencinematograf ie 
De huiddosis bij een röntgenc inematograf i sch onderzoek in voorachter-
waartse richting bedraagt per minuut 5-8 r , een onderzoek duurt voorzover 
het het filmen zelf betreft, meestal niet langer dan 3 minuten, dat wil zeg
gen, dat de hmddosis 15-24 r bedraagt. Wordt ook in halfzijdelingse r i c h 
ting gefilmd, dan stijgen de waarden met ruim 50%. 

Bij de waarden vermeld onder a en b dient dan nog opgeteld te worden de 
hmddosis afkomstig van de doorlichting, in het eerste geval (a) zonder of met 
gebruik van beeldversterker, in het tweede geval (b) met beeldversterker. 

Wordt bij het conventionele onderzoek geen beeldvers terker voor de doo]> 
lichtlng gebruikt, dan zal de hmddosis in dat geval beduidend hoger zijn dan 
indien deze wel wordt gebruikt. 

Naast de zojuist besproken röntgencinematograf ie van de beeldversterker 
af i s er in de laatste tijd een nieuwe mogelijkheid bij gekomen. De televisie 
namelijk, die zich reeds op zo veel gebieden een plaats heeft verworven, 
wordt thans ook ingeschakeld bij verschillende röntgenologische onderzoek
methoden. 

Zo wordt bij een constructie, die in het biütenland nogal wordt toegepast, 
het beeld, dat op het doorlichtscherm te zien i s , met behulp van een concen
tr i sch spiegelsysteem opgenomen door een televisiecamera. Afb. 7. De radio
loog ziet dan het door lichtbeeld op een monitor. Bij deze constructie wordt dus 
geen gebruik gemaakt van een elektronen-beeldversterker. De dosisbeperking, 
die ermede bereikt wordt, i s afkomstig van de versterking door de opneem-
buis van de televisiecamera. 

Een grotere dosisbeperking is voorlopig echter nog te bereiken door het 
plaatsen van een televisiecamera achter een beeldversterker. Het beeld op 
het uitgangsschermpje wordt door deze camera opgenomen en met behulp van 
een gesloten televisieketen zichtbaar gemaakt op één of meer monitors. Deze 
televisiemethode biedt geheel nieuwe aspecten. Men kan nuveel gemakkelijker 
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het doorlichtingsbeeld bestuderen. Bij de beeldversterker immers was men 
gebonden aan de optiek, waarmede het beeld op het Ideine uitgangsscherm kon 
worden waargenomen. Iedereen, die wel eens langere tijd door een telescoop 
heeft gelceken, zal begrijpen hoe veel gemaldcelijker het i s om het doorlicht
beeld op een monitor, waarvan men de grootte kan kiezen, te zien dan door 
zo'n Idein openingetje vlak voor het oog. Daarnaast is echter thans de moge
lijkheid geschapen het doorlichtingsbeeld door meer dan één waarnemer te l a 
ten bestuderen. Dit is van grote waarde bij het werken in teamverband en bo
vendien is het van onschatbare betekenis voor onderwijs en opleiding. 
Daar komt nog bij dat het reeds zeer versterkte uitgangsbeeldje van de beeld
versterker in de televisiecamera nog een verdere, zij het ook geringere, ver 
sterldng ondergaat. 

Éen niet te onderschatten voordeel van de televisiemethode is voorts dat 
het onderzoek van de patiënt niet meer in een geheel donltere ruimte behoeft 
te geschieden, doch plaats kan vinden in een halfdmster vertrek. De grote 
helderheid van het monitorbeeld maakt dit mogelijk. De griezeligheid en ge
heimzinnigheid die aan een onderzoek met conventionele doorlichting, in het 
pikdonker dus, z i jn verbonden en die vooral op nerveuze patiënten een be
klemmende invloed uitoefenen, z i jn nu verdwenen. De patiënten voelen zich 
meer op hun gemalc en kunnen de spanning van het onderzoek beter verwerken. 

Men kan natuurlijk de televisieketen ook gebruiken voor de cinematografie: 
men filmt dan het monitorbeeld. Aantrekkelijke aspecten hiervan zi jn, dat men 
op de monitor helderheid en contrast onafhankelijk van elkaar kan instellen, 
dat men buiten de onderzoekkamer in alle rust door een medewerker kan l a 
ten filmen, dat men zonodig twee films tegelijkertijd met verschillende con
trastinstelling kan laten opnemen. Een voordeel is verder, dat we door deze 
wijze van cinematografie wederom tot een aanzienlijke dosisbeperking komen. 
Zo kunnen we de huiddosis bij de monitorcinematografie gemiddeld schatten 
op 1/10 tot 1/2 van die bij de beeldversterkercinematografie, de grootte van 
de vermindering hangt af van de toegepaste opnametechniek en beeldfrequentie 
en van het type beeldversterker. 

E r z i jn echter ook nadelen: de f i lmcamera moet voorzien zijn van een syn-
chroonmotor en de opnamefrequentie is beperkt tot 12 | of 25 beeldjes per se
conde, verder is de scherpte van het beeld beslist minder goed dan die op het 
secundaire schermpje van de beeldversterker. Enerz i jds zijn het de eigen
schappen van de televisie-opneembuis (doorgaans van het type vidicon of ima-
ge-orthicon), die de beeldkwaliteit bepalen; anderzijds is de elektrische band
breedte van het systeem een beperkende factor voor de weergave van Ideine 
details. 

Een en ander heeft tot gevolg, dat men de televisieketen gaarne gebruild 
voor de doorlichting, doch voorlopig althans voor het filmen van bepaalde ob
jecten aan de beeldversterkercinematografie de voorkeur geeft. De televisie-
beeldversterker-cinematografie l i j ld mij echter wel de methode par excel
lence in de naaste toekomst te zullen worden. 

Een bijzonder interessante ontwildceling belooft ook de magnetische beeld
registratie, gecombineerd met een beeldversterker-televisiecombinatie te 
zullen worden. De registratie van het beeld vindt plaats via de beeldverster
ker-televisiecombinatie, het zichtbaar malcen van het geregistreerde beeld 
geschiedt door middel van een televisie-ontvanger. In een enkel ziekenhuis in 
Amerika is een dergelijke installatie reeds in gebruik. Het schijnt echter, dat 
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de beeldlcwaliteit nog niet bijzonder goed is . Bevoordelen van dit systeem zijn 
duidelijk; men wordt verlost van het omslachtige proces van ontwildcelen, 
fixeren, spoelen, drogen en eventueel copiëren van f i lms. 

Voor het medisch aanvaardbaar maken van de röntgencinematograf ie i s er 
nogal het een en ander nodig geweest. Oorspronkelijk zette men een f i lmca
mera achter een gewoon doorlichtscherm en ging filmen. Dat was nog een 
overzichtelijke apparatuur, die noch de patiënt noch de arts imponeerde of in 
hun bewegingen hinderde. De arts kon de patiënt gemaldjelijk bereiken, kon de 
patiënt palperen of hem in de richting draaien, waarin hij hem hebben wilde. 
De moderne apparatuur met beeldversterker, televisieketen en f i lmcamera is 
zo omvangrijk geworden, dat de patiënt wel het idee moet krijgen in een ma
chine gestopt te worden, terwijl de arts zich min of meer machinist gaat voe
len. Afb. 8. De gebruikmaking van deze zozeer technisch gerichte en omvang
r i jke apparatuur vraagt zowel van de patiënt als van de arts een psychologische 
aanpassing. Hopelijk echter is dit een voorbijgaande fase. A l s we terugdenken 
aan de afmetingen van de ouderwetse radiotoestellen en die vergelijken met 
de afmetingen van de huidige zakradio's, i s de verwachting misschien niet on
gerechtvaardigd, dat we nog wel eens beter hanteerbare beeldversterkers en 
televisieketens tot onze beschikking krijgen. 





Foto 1. 
Zijdelingse opname van de knie. 

Het skelet is zeer goed zichtbaar, de overige weefsels tonen slechts 

geringe dilïerentiatie, deze is te danken aan fijne laagjes vetweefsel 

tussen de spieren, 



Foto 2. 



Foto 2. 

Rechterhelft van de maag (en de twaalfvingerige darm). 



Foto 3. Linkerhelft. 

De linkerhelft van de afbeelding toont een op conventionele wijze ge

maakte contrastopname van de maag, de rechter een, tot gelijke afme

tingen vergroot beeldje uit een röntgencine-film. De detailwaarneembaar

heid van de eerste is veel groter dan die van de tweede. 



Foto 3. Rechterhelft. 



Foto 4. 

Schema van de optische • elektronen • beeldversterker (met aansluiting 

voor televisie en cinecamera). 



Folo 5. 

Deze toont een moderne installatie voor directe beeldversterker-cinema

tografie en televisie-doorlichting; monitorcinematografie-opstelling bevindt 

zich in een vertrek naast de onderzoekruimte. 
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Foto 6. 

Reproducties van enkele beeldjes uit röntgencine-films: 

A. zweer in het middendeel van de maag; 

B. na de geboorte opengebleven bloedvat tussen de lougslagader en de 

grote lichaamsslagader. 

Duidelijk is het verschil in snelheid van bewegen van deze organen: 

de beeldjes van de maag (25 per seconde) tonen onderling nau^velijks 

waarneembare verschillen, die van het kinderhart (25 per seconde) laten 

daarentegen duidelijker zien. Op de eerste twee beeldjes is het vat op

timaal met contraststof gevuld, op het laatste niet meer. Daaruit valt 

af te leiden dat röntgen-cinematografie vooral voor snel bewegende 

organen een aanwinst van grote betekenis is. 
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N A T U U R L I J K E V E G E T A T I E S VAN NIEUW LAND 

door 

P r o f . D r . D . Baldcer 

Het plantenkleed der aarde vertoont een grote verscheidenheid, die zowel 
in plaats als in tijd tot uiting komt. De verscheidenheid in plaats blijlct dui
delijk uit het feit, dat de verschillende delen van de aarde een sterk ver
schillende begroeiing vertonen, dus gelijktijdig. Om daar een sprekend voor
beeld van te noemen, behoeven wij alleen maar te kijken naar het plantenkleed 
in de tropen en in het antarctische gebied; groter tegenstelling is nauwelijks 
denlcbaar. Maar ik kan dit ook il lustreren aan voorbeelden veel dichter bij 
huis. Juist in ons land waar die verschillende begroeiingen in plaats zo dui
delijk tot uiting komen. In een halve dag kan men hier een uiteenlopende ve
getatie zien zonder dat rrien bepaald een botanische scholing heeft. Gaat men 
bijv. eens per fiets of auto van Zwolle langs de IJse l in de richting Kampen, 
dan ziet men de typische uiterwaardenvegetatie en komt men dan aan de mond 
van de IJse l dan treft men daar de begroeiing van het Delta-gebied aan. Be 
geeft men zich vervolgens naar het nieuwe gebied van Oostelijk-Flevoland, 
een van onze iJselmeerpolders, dan is het opvallend hoe sterk hier de begroei
ing afwijkt van die in de voorgaande landschappen. Wanneer men dan de moei
te neemt om bij Elburg weer naar het zg. oude land te gaan, dan komt men in 
het laagland van de Noord-Veluwe en als men naar het Zuidwesten gaat, be
reilrt men al heel snel het Oostelijk diluviale pleistoceengebied van de Veluwe 
met zijn geheel aparte vegetatie. 

Maar die verscheidenheid komt ook in de tijd tot uiting. Wanneer wij de be
groeiingen vergelijken die ons bekend z i jn uit het verleden, bijv. uit het c a r -
boon miljoenen jaren geleden, dan zien wij daar het grootste deel van de aarde 
bedekt met enorm grote varens en paardestaarten. E n vergelijken wij deze be
groeiing met de tegenwoordig voorkomende dan zien we wel dat in de tijd, in 
de loop der jaren een enorme verandering in de begroeiing is opgetreden. De 
ervaring heeft echter geleerd, dat die verscheidenheid in de begroeiing van de 
aarde geen willekeurig karakter draagt. Daar bedoel ik mee dat die rang
schikking, die ordening van het voorkomen van de planten op aarde, niet 
chaotisch i s en dat die plantensoorten volgens bepaalde regels in de vegetatie 
zijn gerangschikt en wel ln samenhang met de specifieke geaardheid van de 
verschillende plantensoorten en ook in samenhang met de aard van het milieu 
zowel ln het heden als in het verleden. 

Naar het stenografische verslag van een voordracht gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" te 's-Gravenhage op 25 januari 1963. 
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Die verscliillende geaardheid van de plantensoorten berust op uiteenlopen
de erfelijke eigenschappen. Die zijn in de plant zelf vastgelegd en komen tot 
uiting bij de inwerking van het milieu. E n hiermede ben ik dan beland bij het 
woord "milieu", de aard van het milieu in heden en verleden. Wat verstaan 
wij nu onder dit milieu? Het milieu is de omgeving waarin de planten leven 
en daarbij doel ik zowel op het levenloze milieu, waarbij men kan denlcen aan 
de bodemgesteldheid, het klimaat, als aan het levende milieu, waarbij wij dan 
in de eerste plaats moeten spreken van diersoorten, die invloed hebben op het 
plantenleven en ook van de mens. De mens is in dit opzicht vooral ln ons land 
op het ogenblik een sterk inwerkende milieufactor. Maar ook andere planten
soorten vormen een belangrijk onderdeel van het levende milieu. De moeilijk
heid daarbij i s dat het voorkomen van de plantensoorten in de vegetatie niet 
alleen samenhangt met milieu-invloeden op een bepaald moment, maar ook 
met de invloed van het milieu in het verleden. Wanneer men iets van die wet
matigheden waarin planten in een vegetatie zijn gerangschikt wil begrijpen, 
zal men ook iets moeten weten van de invloeden van het milieu in het ver le 
den. Dit is buitengewoon moeilijk en het leent zich heel slecht voor experi
menteel onderzoek. Maar, om verder te komen bij het onderzoek van de 
vegetatie, zullen wij toch de weg van het experimentele onderzoek moetenbe-
wandelen. Het zal dan ook geen verwondering behoeven te weklcen dat wij op 
dit terrein nog maar heel weinig zijn gevorderd. 

De wetenschap, die zich met deze studie van de invloed van het milieu op 
de vegetatie bezig houdt, heet plantenoecologie. We herkennen daarin direct, 
het woord "oikos", het woord dat ook in het woord economie zit. Het is dus 
samengesteld uit de woorden oikos en logos. Het is dus letterlijk de weten
schap die zich met de studie van de omgeving van de planten bezighoudt. Die 
oecologie is echter veel meer dan alleen maar een gespecialiseerde weten
schap, want oecolOgie is de wetenschap die zich met de samenleving van plan
ten, dieren en mensen bezighoudt en de wetten tracht op te sporen die de sa 
menlevingvan alle levende wezens ln het aardse milieu bepaalt. Het is nu een
maal zo dat plant, dier en mens zo innig verweven zijn, dat een onderver
deling in plantenoecologie, dierenoecologle en oecologie van de mens eigen
lijk niet geoorloofd is . Toch doen we dat om praktische redenen, omdat het 
niet mogelijk is voor een onderzoeker of voor een groep onderzoekers zich 
met het hele terrein te bemoeien. Wel is natuurlijk samenwerking van de 
plantenoecoloog met de dierenoecoloog en met de onderzoekers, die zich 
met de oecologie van de mens bezighouden, dringend noodzalcelijk. De wet
ten die de samenleving van de mens bepalen zijn verweven met de wetten die 
het vooi'komen van andere levende wezens bepalen. E r zijn vele dingen die 
ook voor de mens van groot belang zijn, dingen die samenhangen met het hand
haven van voldoende voedsel voor de bewoners van de aarde, inclusief de mens, 
in het algemeen gesproken met hetwelzijn van de mens in lichamelijk en gees
telijk opzicht. Dit zou een punt zijn waarover een hele voordracht zou kunnen 
worden gehouden, maar iii heb deze inleiding alleen even gegeven om duide
lijk te maken, welke plaats de plantenoecologie in het geheel van de weten
schappen inneemt. Op het ogenblik houden wij ons bij de plantenoecologie in 
het experimenteel onderzoek voornamelijk bezig met de nieuwe vegetatie, de 
zg. pioniervegetatie, die de karakteristieke begroeiingen is van nieuw land. 
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Waai'om kunnen wij die pionierbegroeiingen opi i nieuw land nu wel langs ex
perimentele weg bestuderen en niet de oudere vegetatie? Daar zijn enlcele 
oorzalcen voor aan te wijzen. De belangrijkste is wel, dat die begroeiingen 
op nieuw land nog van relatief eenvoudige aard zijn. De wisselwerkingen 
tussen de verschillende plantensooi'ten en de verschillende individuen van een 
soort zijn nog zeer eenvoudig. Bovendien treden de veranderingen in deze 
pionierbegroeiingen heel snel, in enlcele jaren tijds, op. De oudere begroei
ingen veranderen ook wel, maar dat gaat zo langzaam dat vaalc een mensen
leven daarbij nog te kort i s en als het zo langzaam gaat zijn experimenten 
uitermate moeilijk. Een ander voordeel is nog dat men een begroeiing op 
nieuw land van het begin af kan vervolgen. Men heeft dus niet te malcen met 
factoren in het verleden en, bij de studie van de vegetatietypen leveren deze 
juist de grote moeilijkheden op. 

Alvorens te gaan spreken over de natuurlijke vegetatie van nieuw land, 
lijkt het mij toch wel gewenst even vast te stellen wat onder nieuw land moet 
worden verstaan. Het is niet zo heel erg makkelijk om daar een goed kloppen
de definitie voor te geven die onder alle omstandigheden past. Wij zouden na
tuurlijk kunnen zeggen dat wij als criterium nemen, dat nieuw land een ter
rein is waarop geen plantengroei voorkomt, maar toch gaat dit lang niet a l 
tijd op. Gebieden bijv. als de Sahara, waar sedert mensenheugenis geen be
groeiing aanwezig i s , kan men toch bezwaarlijk tot nieuw land rekenen. Een 
geploegde aldcer waar in het geheel geen vegetatie aanwezig is kan men ook 
bezwaarlijk tot nieuw land rekenen. Een andere criterium zou kunnen zijn: 
nieuw land is land dat daar is ontstaan. Maar dan vragen wij wat het ontstaan 
van land is . A l s wij eens een bekend Nederlands voorbeeld nemen, namelijk 
de verlanding van open water tot begaanbaar terrein, waar treklcen wij dan de 
grens?'In veengaten, die vroeger uitgeveend zijn door de mens, ontstaat langs 
natuurlijke weg vegetatie. E e r s t i s het open water met alleen wat ondergedo
ken waterplanten. Geleidelijk komen er ook waterplanten, die ten dele boven 
het watervlak uitsteken. Die planten sterven af, de afgestorven delen zinken 
naar de bodem en geleidelijk wordt het open water opgevuld. Steeds treden 
daar andere begroeiingen in op. Op een gegeven ogenblik is het zo, dat het 
water niet meer te zien i s , maar het i s eigenlijk ook nog geen land, want als 
wij er op zouden willen gaan lopen gaan we kopje onder. Even later ont
staan daar dan zwiepzoden. Men kan daar wel overheen gaan, maar dan zweeft 
het bodemoppervlalc mee en op een gegeven ogenblik zalct men er door. E e n 
eindje verder is het weer wat steviger maar land is het nog niet te noemen. 
Toch gaat langzamerhand, danlc zij de vegetatie, het water in land over. Man 
kan echter moeilijk zeggen, dat hier nieuw land is ontstaan. Hetzelfde zien 
wij langs de kust met de aanslibbingen. Kale slibterreinen worden twee maal 
daags door water overstroomd; een groot deel van de dag is het land, maar 
een ander deel van de dag is het water en waar is nu de grens? Duidelijker 
ligt het, wanneer wij te malcen krijgen met uitbarstingen van vulkanen zoals 
de Krakatau, waardoor grote gebieden door Lava bedekt werden en de vege
tatie ineens werd vernield. E r ontstaat een nieuwe bodem waarop zich gelei
delijk een nieuwe vegetatie gaat ontwildcelen. Wij zouden daar van nieuw land 
kunnen spreken. Hetzelfde zien wij in ons land heel sprekend in onze droog-
malcerijen zoals die van oudsher al zijn gemaakt, de Beemster, de Wormer, 
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ook de Haarlemmermeer en verder de droogmalcerijen in de voormalige Zu i 
derzee. Daar ziet men plotseling land ontstaan door de invloed van de mens, 
door het afmalen van het water. Daar komen plotseling gronden te voorschijn 
die onbegroeid zijn. Wij zullen hier onder nieuw land verstaan, grbnden waar
op geen plantengroei voorkomt en die juist z i jn ontstaan en het woord "ont
staan" is dan niet zo heel erg krit isch gebruikt in dit verband, want de gron
den bestonden al wel onder water maar zij komen op dat moment eerst ter 
beschUdcing voor de landvegetatie. Hetzelfde zien wij ook in zandverstuivingen 
en vooral bij het aanstuiven van zand aan onze kust en vaak i s het ook daar, 
dat de vegetatie er aan meewerkt. Een ander vooi'beeld, hoewel ook weer van 
bescheiden omvang, zijn de wlnterbeddlngen van de grote rivieren, waarlangs 
men stroken slibgrond krijgt die in de winter onder water staan en in de zo
mer droogvallen waarbij dan periodiek nieuw land te voorschijn komt. Dat is 
dus opgeslibde grond waar de vegetatiecyclus in het voorjaar opnieuw kan be
ginnen. 

Het meest spectaculaire voorbeeld van de vegetatie op nieuw land in West¬
Europa is het Zuiderzee gebied, dus onze tegenwoordige IJselmeerpolders. 
In 1932 kwam de bekende afsluitdijk klaar, maar in '30 werd al de Wieringer-
meer ingepolderd. Dat betekent dat in 1930 een zout gebied boven water kwam, 
want dat gebeurde nog voor de afsluiting van de Zuiderzee. E r i s dus land op 
het zoute water gewonnen en dat heeft zich ook duidelijk weerspiegeld in de 
natuurlijke vegetatie. Men zag hier in het begin vooral zoutplanten, die wat 
hun levensverrichtingen betreft op een zout milieu zijn ingesteld. Maar in 
1942, toen de Noordoostpolder droog viel was het al anders. Deze was al 
lange tijd met zoet water bedekt geweest en door het afmalen van het water 
kwam hier een gebied te voorschijn met een nagenoeg zoet bodemmilieu. Het 
merkwaardige verschijnsel deed zich hier voor, dat in de loop van de jaren 
toch nog een belangrijk zoutpercentage aan de oppervMde kwam. Dit heeft 
zijn stempel gedrukt voornamelijk op het V/estelijke deel van de Noordoost
polder en daar kwamen dan ook de zoutplanten voor een groot deel op de voor
grond. Oostelijk Flevoland is pas in 1957 drooggevallen en daar kunnen wij 
spreken van een geheel zoet gebied. Het bodemmilieu was ook 'volkomen zoet. 
Wij zien hier dus drie verschillende polders. De eerste polder was volkomen 
zout, de tweede was overwegend zoet, maar er was toch een belangrijke zou
te invloed op tal van plaatsen terwijl in de derde polder, Oostelijk-Flevoland, 
een geheel zoet bodemmilieu drooggevallen i s . 

Deze verschillen zien wij ook terug in de plantengroei, die als het ware uit 
het kale slik omhoog komt en men ziet daar in de loop van enlcele jaren een 
natuurlijke vegetatie ontstaan. Hier kan men dus wel experimenteren, want 
het gaat in korte tijd. Men kan zich afvragen hoe die planten daar kunnen ko
men? Het gaat hier om kaal slik, dat eeuwen lang door water bedekt is ge
weest. Dit valt nu droog en in enlcele weken tijds verschijnen er planten. In dé 
eerste plaats zal het water van het IJselmeer een rol gespeeld moeten heb
ben omdat reeds vóór het droogvallen het water van het IJselmeer vruchten 
en zaden op het bodemoppervlak heeft afgezet. Bodemmonsters, die voor het 
droogvallen zijn genomen, hebben bewezen, dat er heel wat vruchten en zaden 
in de bodem voorkomen en dat deze ook leven. Wel selecteert dat bedeklcende 
water heel sterk; tal van zaden en vruchten van heel wat soorten, die op de 
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bodem van het IJselmeer belanden, gaan daar tegronde omdat ze in dat zuur-
stofarme milieu niet in leven icunnen blijven. Maar er zijn bepaalde echte pio
niersoorten, waarvan de zaden en vruchten tientallen jaren in leven kunnen 
blijven. Nu gaan er wel verhalen van zaden en vruchten die eeuwenlang hebben 
geleefd. Misschien is het wel eens mogelijk, maar in het algemeen kan men 
zeggen dat een levensduur van enkele tientallen jaren voor de meeste soorten 
wel het maximum is . Het hangt erg van de omstandigheden af. Wij hebben ook 
verschillende bewaarproeven gedaan en gezien, dat bij soorten waarvan aan
genomen werd dat de vruchten een heel lange levensduur hebben, de k lem-
kracht heel sterk terugloopt, wanneer die vruchten eën tiental jaren in de zee
bodem bewaard blijven. Een kiemkracht van 90% in het begin gaat terug tot 
15% na zes jaar. Dat wil niet zeggen, dat er niet een deel i s dat wat langer 
kan leven, maar er zijn tal van aanwijzingen die waarschijnlijk maken, dat 
enkele tientallen jaren toch wel het maximum is . Wij hebben daar heel merk
waardige waarnemingen over kunnen doen. 

Kort na het droogvallen van Oostelijk-Flevoland verschenen er tal van 
kleine zeebiezen, die wortelen zeven of ten hoogste acht centimeter diep in 
het weke slik. Het vruchthuidje bleef dan zitten op de plaats waar het oor
spronkelijk had gezeten, dus daar waar de worteltjes zich hadden ontwiklceld. 
Nu was het merkwaardig, dat het laagje slilc van een heel andere bouw was 
dan de daaronder gelegen grond. Sedimentologen konden ons met vrij grote 
zekerheid vertellen dat het laagje, waarin het zaadhuidje gevonden was, 
hoogstens 20 tot 30 Jaar tevoren was afgezet. Die vruchtjes waren daar dus 
ook hoogstens twintig tot dertig jaar geleden op de bodem gekomen. Dit i s 
weer een aanwijzing dat een levensduur van honderden jaren, waar de land-
bouwpraktijk voor onlcruiden van aldcers zo graag mee rekent, misschien wel 
eens voorkomt maar toch met de nodige reserve moet worden genomen. 

Na het sluiten van de dijk kon het water niets meer aanvoeren en toch kwa
men er nog plantensoorten binnen, echte pioniers. Dat waren de soorten die 
over zeer lichte vruchten en zaden beschikken, zoals de zaden van de Paarde
bloem waar die pluisjes aan zitten en- die door de wind worden getranspor
teerd. Die vruchtjes kunnen heel gemaldcelijk zweven en belanden dan op het 
kale slUc. Dergelijke vruchtjes kunnen alleen aan het bodemoppervlalc kiemen. 
Ze komen aanzweven, kleven op de natte bodem en zijn dan meteen in hun 
ideale ontkiemingsmilieu beland, dus geheel in tegenstelling tot de door het 
water aangevoerde soorten.. Dit is niet alleen maar een veronderstelling. E r 
zijn heel wat waarnemingen over gedaan. Het bekendste voorbeeld is het 
Klein Hoef blad, de bekende voorjaar sbloeier die in apri l en meizoveel pluisjes 
loslaat. Wij hebben gezien, dat met Noordoosten wind grote wolleen pluisjes 
uit het oude land kwamen aandrijven, die de polder binnendrongen. Het droog
vallen moet men niet al te letterlijk opvatten want bij regenachtig weer kunnen 
er zeer grote waterplassen voorkomen, van enkele duizenden hectaren zelfs. 
Wanneer nu een vruchtje op zo'n waterplas terechtkomt blijft het pluisje om
hoog staan en dat dient dan als een zeiltje waarmee het door de wind over het 
wateroppervlalc verder de polder binnendrijft. Dit gaat zelfs met een vri j 
grote snelheid van 60 tot 80 meter per uur. In Oostelijk-Flevoland, dat in 
apri l -mei 1957 is drooggevallen, kwamen ln jul i 1957 reeds tot 6 kilometer 
van het oude land ln de polder overal kiemplantj es van het Klein Roef blad voor. 
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Deze kiemden dus uit vruchtjes, die ln hetzelfde Jaar twee maanden tevoren in 
het oude landwaren geproduceerd. In datzelfde Jaar ontstond zo een niet onbe
langrijke begroeiing van Oostelijk-Flevoland. 

Men kan dus tegenwerpen, dat heel wat zaad van dat Klein Hoefblad op de 
bodem gelegen kan hebben. Dat is echter niet zo, want de levensduur van de 
vruchtjes is maar heel kort. Wij hebben daar zeer uitvoerige proeven mee 
genomen en het bleek dat de levensduur van de vruchtjes, hoe men ze ook be
waarde, hoogstens twee tot drie maanden i s . Ze worden in zeer grote aantal
len geproduceerd en als ze niet direct kiemen gaan ze te gronde. Alleen in de 
ijskast kunnen ze wat langer in leven blijven, maar een dergelijke tempera
tuur treffen wij in de zomer in ons klimaat nu eenmaal niet aan. 

Een ander voorbeeld van windverspreiders is de Moerasandijvie, waarvan 
men enorme pluisjesregens heeft gehad in 1959, toen de omstandigheden voor 
de verspreiding uitermate gunstig waren. Zij werden over enlcele honderden 
kilometers door de wind verspreid. Later wanneer zo'n polder ouder wordt en 
er dringen veel lijsterachtigen binnen, dan zien wij ook planten tevoor
schijn komen die door vogels moeten zijn aangevoerd: besdragende heesters. 
Maar in het begin als voornamelijk eenden en ganzen ln het gebied komen ge
loof ik niet, dat de aanvoer door vogels van veel betekenis i s , a l i s het niet 
uitgesloten, maar aantonen kan ik het niet. 

Dan komt de mens en die gaat ook heel Wat plantensoorten in het gebied 
brengen. In het begin is de bodem uitermate week en onbegaanbaar, maar als 
zo'n polder enige jaren drooggelegen heeft, zien wij de mens naar binnen gaan 
en, of hij wil of niet, hij brengt planten met zich mee. Wij hebben eens na een 
excursie onze kleren uitgeplozen en toen bleken er zaden in te zitten van meer 
dan dertig plantensoorten. Elke landarbeider, elke bezoeker die de polder 
binnengaat brengt, dus wat planten mee. Dat is dus de aanvoer door de mens. 
Ook de verkeersmiddelen werken er aan mee, zoals autobanden, de materi
alen, steenhopen die worden aangevoerd voor verharding van wegen en dijken 
uit Duitsland en Be lg i ë . Die worden dan gekenmerkt door een Middeneuropese 
vegetatie die daar welig op die steenhopen tiert. E r wordt ook rijshout ge
bruikt voor de dijkwerken en daarop vinden wij een vegetatie zoals wij die in 
de Biesbosch aantreffen. Wanneer men de intensiviteit van het verkeer nagaat 
en men wegen van gelijke ouderdom vergelijkt, dan ziet men dat de drulc be
reden wegen een groter aantal plantensoorten hebben dan de weinig bereden 
wegen. Dat zijn de plantensoorten die met een lelijk woord als "cultuurvol
gers" worden aangeduid. E r zijn nog andere grappige wijzen waarop planten 
kunnen binnendringen, bijv. met de Koreaanse matten die gebruikt worden 
voor de versterking van dijken. Deze zijn vervaardigd voor het vervoer van 
r i j s t in zakken en nadat ze daarvoor dienst hebben gedaan worden ze aan een 
kant opengesneden en gebruilct voor de dijkbouw. Bij de opslagplaatsen treft 
men dan planten aan die alleen bekend zijn in Mantsjoerije en de Moluldcen; 
uiteraard houden die soorten geen stand. Ook de zaaizaden voor landbouw
gewassen voeren veelplantenaan. Het vreemdste geval deed zich in het voorjaar 
1957 voor op de dijk van Oostelijk-Flevoland bij Harderwijk. De polder was 
juist drooggevallen en dat stuk dijk was gedurende de winter opgespoten met 
klei die afleomstig was uit het IJselmeer. In het voorjaar zag men op die klei 
de normale pioniersoorten verschijnen, maar er kwamen nog heel andere 
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plantensoorten voor, die men in ons land wel eens bij korenmolens aantreft. 
Dan staat er in de flora, dat die planten uit het Middellandse-zeegebied zijn 
aangevoerd. De vraag was nu hoe die op die dijk kwamem Men dacht oor-
spronlcelijk dat in de tijd van de Oost-Indische Compagnie misschien een 
schip met graan vergaan was, waarvan de inhoud nu met de bagger naar boven 
gekomen zou zijn. Dat leek ons echter wat raar , totdat een van de assistenten 
op het idee kwam na te gaan waar het baggermateriaal gebruikt was. Toen 
bleek, dat de aannemer zijn baggermolen kort voordat hij in het IJselmeer 
ging baggeren in Tanger had gebruikt. Blijkbaar waren aan de baggerbuizen 
vruchtjes en zaden gekleefd uit dat gebied en op de nieuwe dijk terechtgeko
men. Dit leek ons een aannemelijke verklaring. Eet spreekt haast vanzelf dat 
de meeste soorten uit het Middellandse-zeegebied nu zijn verdwenen, maar het 
is toch altijd wel zo, dat door middel van het aangevoerde materiaal zö 'n pol
der zijn eigen typerende cultuur heeft die ook in andere delen van ons landwel 
eens een enleele keer optreedt. 

Het merendeel van de planten kan er echter niet kiemen. Het milieu is 
vochtig en kaal, 's nachts heel koud en overdag sterk verhit en het i s zuur stof-
arm. Wij hebben planten uitgezaaid die het daar eenvoudig niet doen. Maar 
juist die pioniersoorten die er van nature komen op het kale slik ziet men 
massaal verschijnen in het eerste jaar . De cultuur die de mens er brengt 
vindt pas veel later plaats, want daarvoor moet eerst de bodem voldoende 
droog en hard geworden zijn. Wij zien dus dat in het begin uitgestrekte gebie
den een eenvoudige begroeiing hebben, maar die is toch heel merkwaardig. 
A l s wij een stuk grond hebben dat zeer gelijkmatig met water bedekt is en ook 
zeer gelijkmatig is van bodemgesteldheid dan zien wij in het begin op ver
schillende plaatsen hier en daar een plant verschijnen, die zich dat eerste 
jaar krachtig ontwikkelt. A l s men er over heen kijkt lijkt zo'n gebied al welig 
begroeid, maar toch is de begroeiing nog volledig open. De planten hinderen 
elkaar nog niet. Wat gebeurt er nu? De plant gaat zaad strooien om zich heen 
en men ziet het jaar daarop, soms al in het eerste jaar , bij sommige soorten 
het verschijnsel van wat men agglomeratie noemt, opeenhopingen van nako
melingen om een moederplant heen. Die verschillende individuen van dezelfde 
soort stellen dezelfde of nagenoeg' dezelfde eisen aan het bodemmilieu. Ze 
gaan nu elkaar wat hinderen; er treedt meestal wat concurrentie op, maar 
een optimale benutting van het milieu vindt uiteraard nog niét plaats omdat ze 
allemaal dezelfde eisen stellen. E r is nog geen structuur in de begroeiing 
aanwezig. Maar al gauw gaan de verschillende agglomeraten door elkaar 
groeien. Dikwijls zijn het verschillende soorten en die stellen, ofschoon ze 
niet geheel gelijk zijn, toch nog wel sterk overeenkomstige eisen aan de bo
dem. Het bodemmilieu wordt nogal eenzijdig uitgeput, wat tot gevolg heeft, 
dat de begroeiing arm wordt. De meest agressieve planten verdwijnen en 
andere komen naar voren. Maar na verloop van tijd veranderen de planten de 
bodem zo sterk dat toch verschillen gaan optreden in het bodemmi l i éu , waar
door ook andere plantensoorten kunnen binnendringen. Onafhankelijk daarvan 
zien wij een steeds verder uiteengaan van het bodemmilieu met als gevolg dat 
na verloop van tien tot twintig jaar , dus niet meer in het pionierstadium, de 
begroeiing weer r i jker wordt en gedifferentieerder doordat het milieu door 
meer soorten beter kan worden benut. E r komt structuur in de begroeiing, 
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gelaagdheid, we vinden mossen op de bodem, kruidachtige planten, hees
ters en bomen. We zien een meer gestabiliseerde vegetatie ontstaan, maar 
dan zijn wij a l ver over het pionierstadium heen. 

Wat heeft dit onderzoek voor zin voor de praktijk, voor de mens? Het is 
wel aardig voor een plantkundige, maar wat doen we er nu verder mee? Daat-
zal ik ook enkele woorden over zeggen. Het is namelijk zo dat de vegetatie-
ontwikkeling in de Zuiderzeepolders zeer grondig bestudeerd is en de studie 
werd betaald door een praktische instelling, door de Zuiderzeewerken en de 
directie van de IJselmeerpolders die het landbouwkundig onderzoek daar 
verricht. De gronden in de Zuiderzeepolders die door boeren in gebruik wor
den genomen moeten zo ideaal mogelijk zijn om er landbouw op te kunnen be
drijven. Nu dacht men aanvankelijk dat er een wilde begroeiing met onkruid 
zou komen, die men kwijt moest raken. Heel argeloos heeft men in het begin 
gedacht, dat men die natuurlijke vegetatie wel dood kon maken. Dat is natuur
lijk nooit gelukt, want die grote moddervlakte kan men niet betreden; men kan 
er niet met machines op komen; men kon er niet bij en zelfs met die moderne 
en vaak akelige chemische bestrijdingsmiddelen kon men die vegetatie niet 
aan; Men heeft er al gauw van afgezien om deze vegetatie te vernietigen, te
meer omdat men inzag, dat die natuurlijke vegetatie ook voordelen had. 

De enorme regenwaterplassen in de polders worden door de wind opge
zweept en kunnen kanalen en sluizen, die al 'gebaggerd zijn, overstromen en 
weer dicht slibben. Het is nu gebleken, dat de natuurlijke vegetatie dat op
stuwen van het regenwater tegen kan gaan, dus ook de erosie. E r kwam nog 
wat anders aan het licht, namelijk dat in de natuurlijke vegetatie heel wat 
onkruiden voorkwamen in landbouwkundige zin, dus planten die: na het in cu l 
tuur brengen veel hinder aan de landbouw kunnen veroorzaken, maar dat er 
ook veel soorten bij z i jn die onschadelijk zijn voor de mens en na het in cu l 
tuur nemen dadelijk verdwijnen omdat het milieu niet meer geschikt voor hen 
i s . "Verder komen er planten die ook een gunstige invloed op het milieu uitoefe
nen, die de grond helpen rijpen, of het rijpingsproces versnellen en zo de 
grond geschikt maken voor landbouwcultuur. De grond i s in het begin verza
digd met water enzuurstofarm. Daar kan men geen landbouw op bedrijven. Daar 
wil niets op groeien en men kan er zelfs niet eens komen. De natuurlijke 
vegetaties verdampen eChter veel water, onttrekken het overtollige water aan 
de grond, laten de grond indrogen waardoor hij steviger wordt. Boven
dien versterkt haar wortelstelsel de draagkracht van de grond en deze facto
ren zijn gunstig voor de ontwikkeling van landbouwgewassen. 

Toen wij dit vastgesteld hadden hebben wij getracht, die soorten uit de na
tuurlijke vegetatie een handje teheIpen, ,diégeen,onkruidkaraMer hebben en gun
stig zijn voor de rijping van de bodem en verder in staat zijn de onkruiden te 
onderdrukken. Kunnen wij niet'maken dat wij de natuurlijke vegetatie gaan be
heersen ? Daarover is een onderzoek gedaan en wij kunnen wel zeggen dat wij 
daar voHedig in geslaagd zijn. Het grootste succes is bereikt met het riet dat 
als onkruid gezien werd, maar op goed ontwaterde landbouwgronden geen on
kruideigenschappen heeft. Het is een plant die een soort pionier is in de pol
ders, als er maar voldoende vruchtjes zijn. Hij gaat direct tot onkieming 
over en breidt zich dar zo sterk uit dat de pioniers met onkruidkarakter 
worden onderdrukt. Het riet heeft een enorm sterk wortelstelsel waardoor de 
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draagkracht van de bodena sterk wordt verbeterd. Het onttrekt veel water aan 
de grond. Bovendien is het een gewas dat ook economisch enige betekenis 
heeft, want het i s een handelsgewas. Riet wordt voor vele doeleinden gebe
zigd: dakbedekking, zinkstukkeny waterbouwkunde en het heeft nog tal van an
dere toepassingen. 

Wij zien op grond van de studie van de ontwilikeling van de natuurlijke ve
getaties, dat wij het in cultuur brengen van de polders kunnen vergemakkelijken 
door onkruidvorming te onderdruldeen en de bodemrijping te bevorderen. Het 
i s te begrijpen dat dit een tijdrovende zaak is en dat daarbij nog al lerlei an
der verschijnselen aan de dag treden. 
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E X P E R I M E N T E N IN DIENST VAN D E G E O L O G I E 

door 

Prof. Dr . Ph. H. Kuenen 

Inleiding 

Reeds bij de geboorte van de geologie als natuurwetenschap, omstreelcs het 
jaar 1800, i s door Sir James Hall met succes over verschillende vraagstuldcen 
geëxper imenteerd . Hij heeft navolgers gehad en toch lian niet gezegd worden 
dat de Experimentele Geologie een bloeiende talc van onderzoek is. V/anneer 
de mineralogie en de studie der stollingsgesteenten buiten beschouwing wor
den gelaten, hebben maar weinigen zich met proeven ingelaten en slechts 
een tiental geologen heeft zich op dit gebied meer in 't bijzonder toegelegd. 
Spreker heeft over een dozijn uiteenlopende onderwerpen geëxper imenteerd 
en hij moet dus tot deze uitzonderingen worden gerekend. Daarom ligt het ook 
op zijn weg de waarde van deze methode voor het vak eens nader te bezien. 

Het blijkt lastig te zijn een definitie te vinden voor experimenten op geolo
gisch terrein. Als de bewegingen van een opvallend gekleurde rolsteen in de 
golven op het strand worden nagegaan, is dat geen proef; maar als een Icunst-
matig gekleurde steen wordt gebruikt, kan wel van een experiment worden 
gesproken. Wanneer men delfstoffen tracht op te sporen door middel van 
kunstmatige aardbevingen wordt "toegepaste geologie" bedreven. Maar ge
bruikt men de resultaten om de voortplantingssnelheid van trillingen in de 
korst te meten, dan kan het woord proef wel worden gebruikt. 

Geologen plegen werkingen van golven, vulkanen, gletsjers enz. in de na
tuur te observeren als vanzelfsprekend onderdeel van hun vak, omdat het geo
logische verschijnselen zijn. Maar er kan ook een secundair gebruik van wor
den gemaakt, namelijk als de resultaten later worden aangewend om ver
schijnselen te verklaren die in oudere gesteenten zijn waargenomen. In dit 
laatste geval is bij de eerste fase de natuur als het ware als experimenteel l a 
boratorium gebruikt. Toch is men hier nauwelijks gerefchtigd van proeven te 
spreken. 

Als voor praktische doeleinden de mens ingrijpt in de natuurlijke gang van 
zaken en daardoor een werking optreedt, waar de geologen iets van kunnen 
leren, mag'dan van een proef worden gesproken? Zo heeft men in Zwitserland 
een eeuw geleden op aanwijzing van Escher von der Linth een rivier omgeleid 
door een meer en hierdoor een buffer ingeschakeld. Dit voorkwam beneden
strooms van dit punt de wateroverlast waar vroeger zo onder geleden werd. 
Sindsdien is aan de kunstmatige mond in het meer een fraaie delta gebouwd en 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 8 februari 1963. 



84 

dus op ware schaal een proef in deltabouw tot stand gekomen. Het is een 
kwestie van opvatting of dergeüjké neveneffecten tot de experimentele geologie 
gerekend zullen worden. Gelukkig heeft men voor de meeste gevallen geen 
moeite met het treldcen van de grens rondom de experimentele geologie. 

Zijn experimenten in het verleden nuttig geweest? 

Beziet men de proeven, die meer dan een eeuw geleden zijn genomen, dan 
maken die een nogal simplistische indruk. Maar men moet trachten zich in te 
dénken in de vraagstuldcen en gedachtengangen die toen nog aan de orde waren. 
Dan wordt het duidelijk, dat er wel degelijk verheldering van inzicht uit dit 
soort imitatie van de natuur voort kon komen. Zo heeft Hall de eerste kunst
matige plooiingen geproduceerd, door een stapel wollen lappen zijdelings in 
een te drukken. De materiaaleigenschappen waren geheel verkeerd, want ge
steenten zijn niet elastisch en hebben verhoudingsgewijs naast .veel minder 
rek-sterkte, veel grotere plasticiteit dan de gebruikte modelstof. In die dagen 
echter werd betwijfeld of de korstlagendoor horizontale druk in plooien gelegd 
konden z i jn en men begreep z e l f é de ruimtelijk vorm van een plooi ternauwer
nood. Hall's demonstraties hebben dus zonder twijfel verhelderend gewerkt en 
hebben waarneming en speculatie gestimuleerd. 

Over een veel recenter onderzoek bracht' spreker 23 jaar geleden voor 
Diligentia een verslag*) uit, namelijk zijn proeven om de theorie van Vening 
Meinesz betreffende korstplooien te i l lustreren. De verkregen opeenvolgende 
foto's worden nog steeds in leerboeken gereproduceerd om te verduidelijken 
hoe men zich de gang van zaken volgens die theorie heeft voor te stellen. 

E r loinnen ook gevallen geciteerd worden waarbij de proeven ons weliswaar 
niet verder hebben geholpen, maar gelukkig toch ook niet op een dwaalspoor 
hebben gebracht. Omstreeks de eeuwwisseling heeft Meunier een boek gevuld 
met Ingenieuze onzin; ter illustratie kan hier met één voorbeeld worden vol
staan. 

Het meanderen van een rivier bootste hij na met het heen en weer slingeren 
van een slap touw over een tafelblad. Hierbij z i jn er, behalve de vorm der 
bochten, geen punten van overeenkomst met de natuur aan te wijzen en wordt 
er dus ook niets bewezen of verduidelijkt. Hij beklaagt zich er over dat zijn 
tegenstanders:"... . ont fait valoir des arguments, vraiment m i s é r a b l e s par 
leur nalVeté", een uitspraak, die zeker beter aan eigen adres gericht had kun
nen zijnl 

Sommige auteurs zijn te ver gegaan in het trekken van conclusies uit labo
ratoriumwerk. Zo bestudeerde Rusnak de oriëntat ie van langwerpige zand
korre ls in een stroomgoot en kwam tot de slotsom dat in de natuur de langste 
as steeds evenwijdig aan de richting van vervoer komt te liggen. Maar be
halve voor het geval van een rustig in een recht kanaal stromende beek, had
den geen conclusies getrokken mogen worden. E r zou best kunnen blijken, dat 
in bochten en waar sterke ribbelvorming of uitkoMngen ontstaan, de oriëntat ie 
dwars op dé stroom of willekeurig pleegt te zijn. 

*) Nat. Voordrachten, Nieuwe reeks No. 15, 118, 1940. 
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Figuur 1 
Vervorming van een drijvende laag paraffine door horizontale samendrukking onder 
kleine locale belasting; van opzij gezien. E r vormt zich een omlaag gerichte wortel , 
zoals Vening Meinesz uit zwaartekrachtsonderzoek voor de aardkorst vaststelde. Naar 
Kuenen.. 

Helaas zijn er vele experimenten genomen, die fundamenteel foutief z i jn en 
daardoor misleidend. Als voorbeeld uit de oudere tijd kan eien proef van Dau-
b r é e genomen worden. Hij tordeerde langwerpige op papier geplalrte stukken 
glas tot er barsten in kwamen. Deze scheuren vormen een stelsel van elkaar 
ongeveer loodrecht kruisende lijnen. Hij beweerde aangetoond te hebben, dat 
er torsie in de aardkorst optreedt, omdat daarin overeenkomstige breuk
systemen voorkomen. Deze proef is in vele latere leerboeken beschreven, dus 
kennelijk als juist geaccepteerd. Maar de loop van de barsten hangt ten nauw
ste samen met de uitwendige vorm en wijze van inltlemming der glasplaten. 
Beide zijn in de proef geheel onnatuurlijk. Bovendien zijn er ook andere 
krachtenstelsels, waarmede onderling loodrechte groepen breuken veroorzaakt 
kunnen worden, bijv. door druk. Het is veel waarschijnlijker, dat zulke 
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Figuur 2 
Barsten in glazen plaat veroorzaakt door draaiing van een der einden (torsie), volgens 
Daubrée . Voorbeeld van een foutieve proef. 

krachtenstelsels in de aardkorst aanwezig zijn dan torsie. 
Een andere recente illustratie kan ontleend worden aan het werk van 

H. Cloos, uit de jaren omstreeks 1930. Hierbij werd een dikke laag zeer weke 
klei gelegd op twee elkaar half bedekkende platen zink. Als de bovenste een 
eindje op zij getrokken werd, ontstond er een breuk -slenlt boven de naad. 

A B — > 

Figuur 3 
Proef van Cloos ter verklaring van sleakvorming door rek in de aardkorst; van opzij 
gezien. Ook hiertegen zijn ernstige bedenkingen in te brengen, 

Cloos gaat vri j ver in het verklaren van de Pdjndalslenk en de Oostafrikaanse 
slenken uit analogie met zijn proef. Toch moet worden toegegeven, dat de 
proefresultaten berusten op hetgeen gebeurt, daar waar de rand van de boven
ste plaat wegschuift over de onderste. Dergelijke stijve platen zijn in de aard-
Icorst natuurlijk ten enenmale afwezig, en dus gaat de vergelijking duidelijk 
mank. Dit laatste woord is haast letterlijk op te vatten, want het proef-mecha
nisme veroorzaakte een asymmetrie die toenam met de uitrekking en tenslotte 
tot het absurde zou zijn gegroeid, als de beweging nog iets verder was voort
gezet. Juist de grote gelijkenis tussen het model en natuurlijke slenken is ge
vaarlijk, omdat de oorzaak van de laatste een geheel andère moet zijn. 

Niet alle onderwerpen zijn geschikt voor experimenten 

De meeste geologische problemen zijn van dien aard, dat proeven er niet 
of nauwelijks aan te pas gebracht kunnen worden. Bij andere is de experimen-
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tele weg juist de meest geschilde wijze van benadering, terwijl daartussen 
allerlei vraagstukken liggen, waarbij proeven een steentje kunnen bijdragen 
of zelfs enkele gegevens kunnen verschaffen, die op geen andere wijze zijn te 
verkrijgen. 

Zo laten zich in het laboratorium allerlei gesteente-eigenschappen meten, 
zoals poriënvolume, doorlatendheid, geleidingsvermogen voor warmte, plas
ticiteit onder druk en hoge temperatuur, etc. , zaken die van fundamentele be
tekenis zijn voor olie-geoloog, hydro-geoioog, tektonicus of geofysicus. In de 
natuur kan het vervoer door wind, water en i j s met proefmateriaal gemeten 
worden. Of men kan in het laboratorium de natuur op ware grootte nabootsen 
om overeenkomstige gegevens onder gunstige omstandigheden Icwalitatief en 
kwantitatief na te gaan. Het is dan mogelijk de snelheid of korrelgrootte te 
regelen, het begin te observeren, door glas heen de bewegingen fotografisch 
vast te leggen en aldus systematisch de invloed van verschillende factoren af
zonderlijk te bestuderen. 

In veel gevallen zal men er toe over moeten gaan bepaalde onnatuurlijke 
omstandigheden in te voeren. De tijd kan bij slijtageproeven verkort worden 
door zachter materiaal te gebruiken, of de afmetingen moeten zinvol geredu
ceerd worden. Daarbij moeten in sommige gevallen alle factoren in de juiste 
verhouding tot elkaar verkleind worden, hetgeen tot grote puzzels kan leiden. 
In waterloopkundige laboratoria bijv. bestudeert men veelal geologische pro
cessen, zoals kustontwikkeling onder invloed van golven en stromen. Verkleint 
men nu het zand mee met stroomsterkte en afstanden dan zouden kleideeltjes 
gebruikt moeten worden. Maar deze hebben een andere vorm en de eigenschap 
sterk aan ellcaar te plakken. Een oplossing wordt gezocht in het gebruik van 
lichte stoffen, bijv. zand van plasticgruis, waardoor de in het model ver
kleinde en dus verzwakte vervoersmiddelen toch voor verplaatsing kunnen 
zorgen. 

Moeilijker is het de Juiste verhoudingen te bewaren bij de pogingen de ver 
vormingen van de aardkorst door plooikrachten te imiteren. In het laborato
riummodel van de korst behoort het materiaal zo zwalc te zijn als dunne mod
der of half gesmolten vaseline. Maar bij de geschikte rek-sterkte zal in het 
algemeen de druk-sterkte, of het plastisch gedrag voDcomen foutief zijn. Deze 
moeilijkheid is wel de voornaamste reden waarom tektonische proeven zo 
weinig succes hebben gehad ondanks de vele pogingen door geologen op dit ge
bied ondernomen. 

Het gebeurt nu en dan, dat men bij proeven iets interessants waar kan ne
men, waar helemaal niet naar gezocht werd. Zo heb ik in bezonken klei onder 
water krimpscheuren zien ontstaan, vormingen die geologen steeds voor een 
uitdrogingsverschijnsel hebben gehouden. E r moet dus rekening mee gehou
den worden dat niet zonder meer alle fossiele krimpscheuren een bewijs leve
ren voor het droogvallen van de laag direct na de afzetting. 

In heel wat experimenten week het model te ver van de natuur af om con
clusies te rechtvaardigen. Behalve aan de reeds genoemde voorbeelden kan 
gedacht worden aan pogingen de loop van gebergten op aarde te bestuderen. 
Daarbij werd een of andere laag aangebracht op een opgeblazen ballon, welke 
men dan door aftappen iets liet slinken. De laag wordt in rimpels gedrongen , 
zoals de huid van een overwinterende appel. Maar er is nog veel te weinig 
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bekend over de materiaaleigenschappen, bewegingen, temperatuurverdeling 
enz. in de aardlcorst om een aanvaardbare imitatie mogelijk te maken. 

Tenslotte zijn er nog voorbeelden te over waarbij volkomen foutieve opzet 
alle waarde aan het resultaat moest ontnemen. Zo is er de vraag hoe de ver 
ticale oplossingspijpen in kaUcsteengebieden ontstaan. Meunier trachtte dit na 
te bootsen door zoutzuur op het midden van een plaat marmer te laten drup
pelen. Hij kreeg inderdaad een diepe kuil en meende hiermede het raadsel te 
hebben opgelost. Het probleem is evenwel, waarom zo'n pijp in de natuur ont
staat ondanlcs het feit dat de regen over het hele oppervlak valt. Dat plaatse
lijk toegepast oplosmiddel een locale inzinldng veroorzaald, was ook wel 
zonder proef gemalckelijk te voorspellen geweest. Meunier verleende opper
vlakkig beschouwd steun aan een verklaring, die echter foutief was; namelijk 
oplossing aan een homogene laag en hij deed dus meer kwaad dan goed. V e r 
moedelijk ontstaan de pijpen op het kruispunt van twee barsten. 

Voorheelden uit eigen tverk 

In het volgende zullen enkele voorbeelden gegeven worden van eigen onder-
zoeldngen, waarbij experimenten geholpen hebben ons inzicht te verdiepen. 

Spreker werd in de experimentele geologie ingeleid bij het meewerken aan 
een onderzoek door zijn leermeester B. S. Escher . Deze stelde zich de vraag 
waarom in de zoutpijlers, die uit grote diepte uit een zoutlaag naar de opper
vlakte zijn gerezen tengevolge van hun laag soortelijk gewicht, plooien ont
staan met verticale as, dus als de rimpels op crêpe-pap ieren hulzen van 
bloempotten. In een wijd rond vat werden afwisselende lagen klei en paraffine 
gebracht en op het deksel met centraal een rondgat werd druk uitgeoefend. De 
lagen stegen dan uit dit gat op in een verticale buis die er op bevestigd was. 
Inderdaad zaten er fraaie plooien om verticale assen in zulke modelpijlers. 
Door anatomische ontleding van het model bleek duidelijk hoe de gang van 
zalcen was. De massa stroomt centripetaal onder het deksel naar de stijgbuis 
en er ontstaan plooien, gerangschikt als de spaken van een wiel. Deze buigen 
dan met de laag mee omhoog om in de buis (= zoutpijler) te komen, aldus de 
plooien om verticale assen leverende. Het énige vereiste i s , dat er verschiL¬
len zijn in stugheid van de lagen, hetgeen in de natuurlijke voorkomens zeker 
het geval is . De door Escher gestelde vraag werd dus geheel afdoende beant
woord. 

De eerste zelfstandige proeven van spreker betroffen het ontstaan van de 
vorm van windlceien, die fraai geslepen en van scherpe ribben voorziene 
stenen, die in vroegere zandverstuivingen van 't Gooi en de Veluwe zo talrijk 
werden gevormd. Met een stofzuiger produceerde hij'eenzandwind en bewerkte 
daarmee modellen van krijt om de vormveranderingen na te kunnen gaan. De 
theorie van Helm, dat de vorm van het grondvlak de uiteindelijke vorm van de 
geslepen steen zal bepalen, werd duidelijk bevestigd, zelfs bij willekeurig af
wisselende windrichtingen. De wijze van slijtage is een aërodynamisch pro
bleem en de proefresultaten mogen dus wat betreft de verkregen vormen wel 
geaccepteerd worden. Over de benodigde tijd zeggen ze niets. Die werd on
langs bepaald met echte stenen in een windtunnel en er werden aanwijzingen 
verkregen dat bij ononderbroken stormwind een paar dagen of weken voldoende 
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Figuur 4 
Vorm van een laag uit proef om de plooien om verticale assen in zoutpijlers te verkla
ren. Pi = belasting. P2 = secundaire samenpersing bij vloeiing naar de pij ler . Naar 
E s c h e r en Kuenen, 

zouden zijn, maar dat onder de omstandigheden die destijds hier te lande 
heersten wel enige eeuwen nodig zijn geweest. 

Temidden van normaal afgezette sedimentgesteenten treft men nog al eens 
vreemd verfrommelde lagen aan, die kennelijk zijn gevormd door afglijding 
op een heilende zeebodem. Bij proeven in een groot, kantelbaar aquarium 
werd dit verschijnsel bestudeerd. Sterke plooien en breuken werden gevormd, 
net zoals in natuurlijke afglijdingen. Onverwacht was de diepe streping, die op 
een klei-oppervlak bleek te worden achtergelaten als een zandlaag eraf gleed. 
Later zijn overeenkomstige groeven aan fossiele afglijdingen gezien. 

In één van de proeven vormden zich aan de oppervlakte van de afgegleden 
massa vele zandvulkaantjes van enkele centimeters doorsnede. Door de ruiten 
was van op zij te zien hoe dit in zijn werk ging. üit de zachte, op elkaar ge
gleden pap ontsnapte het overtollige water, stromende langs kleine kanaaltjes. 
Het spoelde deze schoon en wierp het meegenomen sediment rondom de ope
ning aan de oppervlalde. Daar overeenkoiustige vormingen op natuurlijke af-
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Figuur 5 
V i e r krijtmodellen(linies) en de daaruit door een zandwind gevormde windkeien (rechts). 
De vorm van het grondvlak is doorslggevend (naar Kuenen). 

glijdingen niet bekend waren, werd er geen aandacht meer aan geschonken, 
totdat Gil l in Carbonische gesteenten van Ierland schitterend bewaarde zand
vulkaantjes op afglijdingen ontdekte. Deze zijn van ettelijlee centimeters tot 
vele meters in doorsnee. Gil l 's onzeleerheid of er een verband tussen de af
glijdingen en de vulleaanvorming bestond kon dus worden opgeheven en een 
duidelijke verklaring lag leant en klaar voor gebruik. 

Als laatste voorbeeld kan een langdurige reeks experimenten worden ge
noemd betreffende de slijtage en afronding bij vervoer. Slijtage van rolstenen 
enzandleorrels in een r iv ier werd nagebootst in een cirkelvormige goot, waar
in door middel van een schoepenwiel een rondlopende stroom werd teweeg ge
bracht. In een windtunnel werd de afrondende werking van zandtransport door 
de wind ge ïmiteerd. In een schommelende bak kon de werking van brandings-
golven nader geanalyseerd worden. Oplossing eh etsing worden thans bestu
deerd. 

Het grote voordeel, dat de experimentator heeft boven zijn collega die 
alleen waarneemt in de vri je natuur, i s dat hij tijd, snelheid en korrelgrootte 
naar believen kan var i ëren en kwantitatieve gegevens verkrijgt. 

Een rivierloop volgende vindt men veelal steeds rondere korrels en dit 
wordt gewoonlijk toegeschreven aan de slijtage. De proeven demonstreren, 
dat zand vrijwel niet wordt aangetast en dat de juiste verklaring niet in afron
dende werking kan worden gezocht, maar in de selectie door het water, dat de 
rondste korrels het verste weg heeft gerold. Daarentegen is het verl ies per 
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kilometer transport bij windwerldng 100 tot 1000 maal zo groot. Ook oplos
sing levert een niet te verwaarlozen bijdrage aan de afronding van zandkor
rels , zoals blijlrt uit proeven, dfe nu nog niet zijn afgesloten. 

De algemeen geaccepteerde verklaring van het gematteerde oppervlalc van 
woestijn-kwartskorrels is de mechanische onderlinge botsing. De proeven 
tonen aan dat een gladde ronde korrel echter niet dof wordt en dat de aantas
ting van onregelmatige korrels de vlaldce en holle delen van het oppervlak 
mijdt. De woestijn-mattering is over het hele korreloppervlalc ^elijlcmatig 
verdeeld, ook in kuiltjes en is bovendien veel fijner van structuur. De a l l e r 
kleinste scherpkantige korrels zijn kennelijk niet afgeketst en toch zijn ze in 
tensief gematteerd. Blijkbaar hebben we met een chemische etsing te maken, 
waarvoor de sterke dauw in de woestijn verantwoordelijk mag worden gesteld. 

T e r afsluiting van deze reeks excerpten van eigen werk mag herinnerd 
worden aan het proefondervindelijk onderzoek van troebelingsstromen. *) 
Conclusie 

Het is wel duidelijk geworden, dat de achterdocht waarmede het gros der 
geologen proeven beziet, ten dele gerechtvaardigd is , omdat er nog al wat 
niet-verantwoorde conclusies uit getrokken zijn. iVIaar hopelijk is aangetoond 
dat experimenten in de geologie van grote waarde kunnen zijn en voor de be
studering van verschillende vraagstuldjen zelfs onontbeerlijk zijn, o. a. wan
neer het gaat om het verkrijgen van kwantitatieve gegevens. JVIaar het aantal 
geschikte onderwerpen is beperkt. Voorts moet met de interpretatie uiterst 
voorzichtig worden omgesprongen. Een afdoende bewijs wordt zeer zelden 
verkregen. Het nut schuilt veelal meer in het stimuleren van de fantasie of 
het aantonen van een mogelijke werking. Steeds zal na afloop het verkregen 
resultaat in de natuur getoetst moeten worden, want de geologie blijft in 
laatste instantie een vak van het vrije veld. 

*) Nat. Voordrachten, nieuwe reeks No. 31, 79, 1953. 
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MODERNE F Y S I S C H E METHODEN B I J H E T CHEMISCH S P E U R W E R K 

door 

Prof. D r . G . Dijkstra 

Hoewel bij een terugblik de gebeurtenissen van de pas verstreken jaren a l 
tijd wat duidelijker in het oog plegen te springen dan die, wellce wat meer on
der het stof der historie liggen, meen ik toch dat de Tweede Wereldoorlog een 
duidelijke breulc in de ontwildceling van verscheidene, vooral toegepaste weten
schappen markeert. Men kan daarbij denken aan de kernenergie, de ruimte
vaart, maar ook aan meer tastbare zaken als de ontwiklcellng van de plastics, 
of die van de antibiotica. 

In deze laatste gevallen gaat het om ontwikkelingen in de chemische of 
farmaceutisch-chemische industrie, en het zijn slechts enlcele voorbeelden 
van een algemeen opgetreden snelle groei van onze chemische kennis, en, 
daarmee samenhangend, van onze beheersing van de stof, van ons vermogen 
om nieuwe stoffen te maken. 

Een voorbeeld van deze snelheid? Het onderzoek naar de structuur van een 
gecompliceerd molecuul als dat van penicilline werd in enkele jaren tijds met 
succes bekroond. Dat gebeurde in de oorlogsjaren, en men kan de druk der 
oorlogsomstandigheden hiervoor verantwoordelijk achten. Maar het vitamine 
B 12 dan? In de eerste naoorlogse jaren werd de pernicieuze anemie uitge
bannen. Voor deze ziekte, waaraan talrijke mensen stierven, was het genees
middel bekend: lever. Maar dag in dag uit lever eten wordt zo stuitend, dat de 
patiënt de dood verkiest. Wanneer men in de laboratoria van Glaxo de actieve 
factor vindt, heeft men aanvankelijk slechts enkele milligrammen van een niet 
eens zuiver preparaat. De natuur heeft voor de onderzoekers een Joker in het 
kaartspel gebracht. Het grote bouwsel van atomen koolstof, waterstof, zuur
stof en stikstof, dat vitamine B 12 heet, bevat een atoom cobalt, een é lement 
dat in natuurstoffen nog nimmer was gevonden. Desondanks werd de structuur 
van vitamine B 12 in korte tijd opgehelderd; in een tijd die naar vooroorlogse 
maatstaven ongelofelijk kort was. Wat waren de oorzaken van dit snelle ver
loop van het onderzoek? 

Bij alle oorzaken die zijn aan te geven is er een, die duidelijk in het oog 
springt als een nieuw, een naoorlogs verschijnsel . Het is de toepassing van een 
aantal fysische analysemethoden op de chemische analyse. Naast de chroma-
tografie, waarbij men kan twisten over de vraag of het een chemisch of een 
fysisch verschijnsel i s , dat er aan ten grondslag ligt, zijn het vooral enkele 
taklcen van spectroscopie, die de chemicus zoveel steun verleenden bij zijn 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke IMaatschappij voor Nutuurkimde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 22 februari 19C;3. 
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werk. Wij willen enkele van deze nieuwe methoden besprelcen, en ik wil U 
vragen met mij dan eerst de bouw van een molecuul te bekijken, zoals de mo
derne chemie die ziet. 

Dat molecuul is een samenstel van atomen, die aan elkaar gebonden zijn 
door krachten van verschillende sterkte. Bij nauwkeuriger beschouwing blijkt 
ieder atoom te bestaan uit een kern, met daaromheen een of meer bolvormige 
schillen van elektronen, waarvan de buitenste voor de binding met naburige 
atomen zorgen. Via deze elastische bindingen der buitenste elektronen wordt 
atoom aan atoom geregen tot een kralensnoer, dat wij een molecuul noemen. 

In de klassieke chemische analyse wordt als het ware het snoer kraal voor 
kraal afgetast met behulp van chemische reacties. Men breekt er stuldcen af, 
en constateert dat deze identiek zijn met reeds bekende moleculen. Op deze 
wijze is het indrukwekkende geheel van de organische en de anorganische che
mie in de afgelopen eeuw opgebouwd. 

Bij de moderne spectroscopische methoden nu is er een die, hoe totaal 
verschillend ook op het eerste gezicht, toch analoog te werk gaat. Het is de 
massaspectrometrie. Immers, wat doet men in een massaspectrometer? De 
te analyseren stof wordt verdampt en in vacuo in een zogenaamde ionenbron 
geleid. De daar passerende stroom moleculen wordt beschoten met een 
stroom elektronen. E r gebeuren nu twee dingen: 
1. Door de botsing van een elektron met het molecuul wordt een elektron uit 

het molecuul geschoten. Dit verlies van een elektron laat het molecuul 
achter met een positieve lading; het i s een positief ion geworden. 

2. De botsing heeft het molecuul een stoot energie gegeven, die in vele geval
len te groot is voor zijn stabiliteit. Het valt uiteen in enlcele stuklcen, waar
van één de positieve lading draagt. 
Het zijn deze positief geladen brokstuklcen, waarmee men nu verder kan 

werken. Ze worden door een sterk eleldrisch veld weggeschoten, en in een 
magnetisch veld afgebogen, U kunt zich voorstellen dat een zwaar brokstulc 
minder wordt afgebogen door het magnetische veld dan een licht. Het zware 
brokstuk vliegt als het ware uit de bocht in een veld dat het lichte doet afbui
gen. Het gevolg is dan ook dat de bundel van ionen, die het magnetische veld 
binnenkwam, als een waaier is uitgespreid, netjes gesorteerd van zwaar naar 
licht. A l s wij deze ionen nu achter het magnetische veld detecteren, bijvoor
beeld elektrisch, of op een fotografische plaat, dan zien we dat de molecuul
soort die wij in de massaspectrometer dampten op een groot aantal manieren 
kan uiteenvallen, dus een groot aantal verschillende brokstuldcen kan geven, 
waarvan we echter precies de massa's kennen. 

Een molecuul met een andere opbouw of andere grootte, zal ook anders 
uiteenvallen, en het i s gemaldcelijk in te zien dat het analyseprobleem, het 
bepalen van de structuur van het molecuul, nu zijn oplossing nadert. We heb
ben namelijk zoiets gekregen als een stapel stukjes van een legpuzzel. Wan
neer wij die ineenpassen moet de totale structuur van het molecuul te vinden 
zijn. 

Nu is de werkelijkheid nooit zo eenvoudig. We hebben a l gezien, dat mole
culen van dezelfde structuur, dus verschillende moleculen van dezelfde stof, 
op verschillende manieren uiteen kunnen vallen. Ons probleem is dus niet een 
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eenvoudig legpuzzelprobleem, maar Itomt overeen met het volgende. Stel we 
hebben een aantel gelijke afdruldcen van een plaat. Die z,agen we alle in stuit
jes , zodat we een aantal legpuzzels krijgen, alle van hetzelfde plaatje, maar 
met verschillende brokjes. V/e gooien alle brokstuklcen op een hoop, en pro
beren nu althans één plaat te reconstrueren. Hoewel deze taak bij het recon
strueren van een molecuulstructuur uit een massaspectrogram niet eenvoudig 
i s , gelulrt het, zelfs bij gecompliceerde moleculen, meestal toch het aantal 
mogelijke structuren tot enkele te reduceren. 

Zoals wij zoëven al opmerkten, is er een analogie te bespeuren tussen deze 
massaspectrometrische analyse en de klassieke chemische structuurbepaling 
van organische stoffen. In beide gevallen breekt men de stof brok voor brok af, 
en identificeert de brokstuldcen. Het grote verschi l i s echter, dat de klassieke 
analyse verfijnder werkt en langzamer. Een structuurbepaling.van een 
onbekende verbinding - niet a l te ingewUdceld - kan gedaan worden met behulp 
van zorgvuldig uitgevoerde chemische reacties, en vergt dan bijvoorbeeld en
kele maanden. In de massaspectrometer voert men als het ware het gehele 
complex van afbraakreacties in één slag uit. Weliswaar is het resultaat een 
veel moeilijker en minder zeker te interpreteren puzzel, maar de gehele ana
lyse is in een dag uitgevoerd met een fractie van de hoeveelheid stof, die voor 
de klassieke analyse nodig i s . 

Dit gebruik van de massaspectrometer voor chemische structuurbepalingen 
i s pas in de laatste jaren tot ontwiklceling gekomen. Het is geen wonder dat de 
researchlaboratoria van grote concerns (Imperial Chemical Industries b i j 
voorbeeld neemt een vooraanstaande plaats in) een leidende rol spelen. I m 
mers, de apparaten kosten enkele honderdduizenden guldens, en slechts bij 
een zeer groot researchbudget kan men zich.veroorloven een dergelijk bedrag 
te voteren voor het ontwikkelen van een onderzoekmethode, waarbij dan nog -
als altijd in het speurwerk - aanvankelijk het succes onzeker was. Het is ech
ter duidelijk dat juist deze snelheid, waarmee de analyses worden uitgevoerd, 
voor de industrie aantreldcelijk is . Een team dat enkele maanden aan een pro
bleem werkt, kost ook geld, en de hoge kosten van moderne apparatuur zijn 
dan ook snel terugverdiend, terwijl een sneller verloop van het onderzoek een 
voorsprong op de concurrenten kan betekenen. 

Maar laat ons terugkeren tot de wetenschap zelf. Wij hebben allereerst de 
massaspectrometrie beschouwd, omdat daarbij een parallel .te trekken is met 
de klassieke chemische analyse. Zij i s echter niet de oudste der "moderne 
methoden". De infrarode spectrometrie is de eerste der "moderne methoden" 
geweest; het succes hiervan heeft de weg vrijgemaakt voor de andere, zoals 
de massaspectrometrie, die sedertdien zijn opgekomen. E n haar opkomst, 
eigenlijk de ontdelddng van wat men met fysische methoden bereiken kan, 
hangt samen met problemen uit de oorlog. Het feit dat Duitsland bepaald krap 
in zijn benzine zat, en deze zowel uit natuurlijke bronnen als uit synthetische 
fabrieken bijeen moest halen, maakte het voor Engeland belangrijk de her
komst van de Duitse benzine té kennen. Dit was mogelijk, doordat oliebronnen 
in verschillende gebieden ook benzine van verschillende samenstellingen ge
ven, terwijl synthetische benzine eveneens een afwijkend karakter heeft, dat 
nog weer afhangt van het gevolgde procédé . De chemische analysemethoderi 
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waren echter te langzaam, of hadden te weinig discriminatie-vermogen om de 
verlangde gegevens te leveren over de benzine, die werd afgetapt uit de tanks 
van neergeschoten vliegtuigen. E r werden dus werkgroepen ppgericht in 
Oxford en in Cambridge, die tot de conclusie kwamen, dat de infrarode spec
troscopie de juiste oplossing was voor het gestelde probleem. Haar vermogen 
om met voldoende snelheid in mengsels van isomere lioolwaterstoffen de ge
halten van de verschillende isomeren vast te stellen gaf hierbij de doorslag. 
Het succes van het analyseprogramma was groot. In 1956 was ik toevallig 
aanwezig tijdens een informeel gesprek tussen Britse en Duitse analytici, 
waarbij bleek hoe nauwkeurig de gegevens waren geweest. Het weer in pro
duktie brengen van een door een bombardement buiten werking gestelde Duit
se synthetische-benzinefabriek was in het algemeen binnen een maand bij de 
Britse autoriteiten bekend. 

Een tweede programma, dat onder hoge druk werd uitgevoerd, was het on
derzoek naar de structuur van penicilline. Het scheen destijds essentieel de 
structuur van penicilline op te helderen, omdat het voor de medische verzor
ging der strijdende legers zo hoog nodige antibioticum alleen synthetisch in 
voldoende hoeveelheid gemaakt zou kunnen worden. In het gehele grootscheep
se onderzoek speelde de infrarode spectroscopie een belangrijke rol , en het 
feit dat men vele hulpstoffen synthetiseerde en zo inzicht kreeg in het ver
band tussen molecuulstructuur en spectrum heeft de infrarode spectroscopie 
verregaand op weg geholpen. 

Waarop berust nu de infrarode spectroscopie? Wij hebben reeds gezien dat 
het molecuul bestaat uit ejasUsch aan elkaar gebonden atomen. Doordat de 
bindingen elastisch zijn kan men een atoom ten opzichte van zijn buren laten 
tril len; en, - zoals U direct zult inzien als U denkt aan een gewicht, dat U 
aan een elastiekje laat dansen - hoe zwaarder het i s , des te langzamer de 
trill ing. Wanneer men een groot molecuul heeft, dus bestaande uit een groot 
aantal atoomgroepen, dan kan elke daarvan zijn eigen trilling uitvoeren, zijn 
eigen toon geven in dit moleculaire orkestje. 

Hoe kan meri nu constateren welke vibraties er in de moleculen van een stof 
optreden? Laat ons hiervoor nog even bij de analogie van het orkestje blijven. 
A l s we in een kamer een toon voortbrengen, en in de hoek van de kamer staat 
een viool, dan zal deze viool mee gaan resoneren als de toon, die we produ
ceren, gelijk is aan die waarop een der snaren van de viool is afgestemd, Het 
is een bekend experiment: nog in de 17e eeuw is in Duitsland iemand, samen 
met zijn viool, wegens hekserij verbrand omdat hij een viool met de zijne deed 
meeklinken. 

Men zou nu een collectie Instrumenten in de hoek van de kamer kunnen 
identificeren door een toon van laag naar hoog te laten glijden, en te horen 
wanneer er iets resoneerde: eerst zou men de bassen horen resoneren, dan 
de cel l i , enzovoort. Zelfs een ontstemde viool zou zijn afwijkende toon laten 
klinken op een ander tijdstip dan de andere. 

Op deze wijze nu tast de infrarode spectrometer de moleculen af; zij r e 
soneren mee, niet met geluidsgolven, maar met infrarood licht, de warmte
straling. Men laat stralen van langzaam var iërende frequentie door de stof 
vallen, en constateert welke frequenties door de stof worden opgenomen en 
daardoor verz\vakt doorkomen. Het is duidelijk, dat kennis van de tr i l l ings-
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frequenties der moleculen een machtig hulpmiddel i s bij het ontrafelen van 
hun structuur. Het hulpmiddel i s thans algemeen aanvaard. E r zijn vermoe
delijk ca. zesduizend Infrarode spectrometers in gebruilc in de gehele wereld. 

Tot dusver hebben wij ons bepaald tot twee methoden, die dienen tot ont
rafeling van de- ingewiklcelde structuren der organische stoffen. E r zijn er 
meer, maar liever dan deze te behandelen, wil ik overstappen op een geheel 
ander terrein: de analyse van metalen en mineralen. Hier lag de situatie ge
heel anders. Sedert lang is , naast uiterst gevoelige chemische analyses, een 
fysische methode in gebruilc: de emissiespectrografie. Dat zich ook op een 
dergelijk, goed beheerst gebied met schijnbaar weinig problemen, verrassen
de ontwikkeHngen kunnen voordoen, blijkt op het ogenblik uit de verschijning 
van de "scanning microanalyser" - ik zal U de vele andere namen besparen 
waaronder het apparaat bekend staat. Het is eigenlijk, een kruising van een 
elektronenmicroscoop, een spectrometer en een televisietoestel; ongeveer 
zoals Homerus de chimaera beschreef; van voren een leeuw, van achteren een 
slang en in het midden een geit. 

Het principe is namelijk, dat een elektronenbundel door magnetische lenzen 
op een punt van het te onderzoeken preparaat wordt geconcentreerd. De ato
men op dit punt worden geëxc i t eerd , en zenden röntgenstral ing uit - en wel 
ieder element zijn eigen golflengte. Wanneer nu deze röntgenstral ing wordt 
opgevangen door een röntgenspectrograaf , die afgestemd is op de goKlengte 
van een bepaald element - zeg i jzer - , dan zal deze alleen reageren als er 
i jzer in het preparaat aanwezig is . Door de spectrograaf af te stemmen ach
tereenvolgens op de golflengten der verschillende elementen, kan men precies 
de samenstelling van het met elektronen bestraalde punt van het preparaat te 
weten komen. Tot dusver is dit een interressante methode van analyseren, die 
echter niets opwindend nieuws brengt. 

Stel U nu voor dat wij de röntgenspectrograaf afstemmen op de golflengte 
van i jzer . Vervolgens laten wij de elelrtronenbundel bewegen over het prepa
raat. Zodra het brandpunt van de bundel een korreltje i jzer tegenlcomt, zal de 
spectrograaf "opfliklceren", om dan, als het i j zer gepasseerd is , weer "don
ker" te geven. 

Welnu, wanneer wij de elektronenbundel met hoge snelheid een vierlcantje 
van het preparaat laten volstrepen, en synchroon daarmee op een televisie
scherm de door de spectrograaf geregistreerde intensiteit afbeelden, dan zien 
we op het scherm een vergroot beeld van dit vierkantje, met dien verstande 
dat alles donlcer blijft, behalve de punten waar i jzer zit. We zien als het ware 
een "bodemkaart" van het i j zer in ons preparaat. Dit kan men nu voor alle 
elementen, waarvoor de spectrograaf gevoelig i s , doen, en zo een beeld k r i j 
gen van de verdeling der elementen in het preparaat. 

Wij hebben nu iets fundamenteel nieuws gekregen. De metallurg kent niet 
alleen de samenstelling van een stuk metaal in procenten-, zoals bij de k las 
sieke analyse. Hij kan ook zien of het homogeen i s , dan wel of het uit agglo
meraten van micro-kristallen van verschillende elementen of legeringen be
staat: hij kent de structuur van het metaal. De mineraloog zou kunnen zien of 
op het grensvlak van twee mineralen uitwisseling van atomen heeft plaatsgehad. 
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en daai'door iets over de geschiedenis van het mineraal te weten Icomen. De 
medicus (ilc ben nu aan speculaties bezig, want de methode is nog zeer nieuw) 
zou icunnen zien in weUce cellen in de lever het vitamine B 12 zit opgehoopt 
(vitamine B 12 bevat immers, zoals wij in het begin zagen, cobalt, een ele
ment dat met deze methode zeer gevoelig te bepalen i s ) . 

Het i s duidelijlc, dat de methode nieuwe perspectieven heeft geopend. E n 
dit i s het fascinerende aan het wetenschappelijlc onderzoelc; oolc een schijnbaar 
afgegraasd terrein kan plotseling een nieuwe oogst opleveren, en niemand 
weet wat het volgend jaar zal bieden. Zo ergens, dan is dit de laatste vijftien 
jaar gebleken op het gebied dat mj hier bespraken; de fysische analysemetho
den bij het chemisch onderzoelc. 
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TECHNISCHE A S P E C T E N VAN D E R A D I O S T E R R E N K U N D E 

door 

Prof. I r . Chr. A. Muller 

De twee belangrijkste aspecten van de techniek van de radiosterrenkunde 
zijn het probleem van een gedetailleerde afbeelding van het heelal met behulp 
van radioantennes, gewoonlijk radiotelescopen genaamd, en het probleem van 
het waarnemen en meten van de vaak zeer zwakke radiostraling uit het heel
a l met behulp van gevoelige versterkers en meetschakelingen. Het eerste 
probleem, het probleem \vaar de radiostraling precies vandaan komt en hoe 
de intensiteitsverdeling van die straling over de hemel of alleen maar over 
een klein deel ervan of over een bepaald object er in details uitziet, is het 
meest fundamentele en grootste probleem, terwijl het andere probleem op het 
ogenblilc althans in beginsel a l wel oplosbaar lijkt te zijn met de nieuwe spe
ciale versterkerschakelingen, die in de laatste tien jaar naar voren zijn ge
komen. Hier zal dan ook vooral aandacht worden besteed aan het eerste pro
bleem en minder aan het tweede. 

Het probleem van het scheidend vermogen van een radiotelescoop wil üi bij 
U inleiden door eerst een voorbeeld ervan uit de gewone optische sterren
kunde te bespreken. Bekijkt U een sterk vergrote foto van een deel van de 
sterrenhemel, dan zult U de sterren afgebeeld zien als ronde vlekjes van wat 
verschillende afmetingen. Deze verschillende afmetingen van de sterbeeldjes 
hangen samen met de verschillen in lichtsterkte tussen de verschillende ster
ren en hebben verder niets te maken met de werkelijke afmetingen van deze 
sterren, daar ze steeds veel kleiner zijn dan ze met een sterrenkijker wor
den afgebeeld. De grootte van het beeld van een ster, zoals dat in het brand-
vlak van een kijker wordt gevormd.wordt vrijwel uitsluitend bepaald door de 
diameter van het objectief, de lens, bij een objectiefkijker of van de ref lec
terende spiegel bij een spiegeltelescoop, en verder door de kleur van het 
licht dat wordt waargenomen. Dat we op de foto toch duidelijke verschillen in 
grootte waarnemen hangt verder samen met de eigenschappen van de foto
grafische plaat, zoals de zwartingskromme, en verder met de gebruikte be
lichtingstijd. Elke ster, dus elle f i jn lichtgevend puntje aan de hemel wordt 
dus door de kijker afgebeeld als een vlekje, zodat er een zekere ver
smering optreedt in het beeld van het waar te nemen object, zoals bijvoor
beeld een gasnevel, wat ook in sterk vergrote foto's goed waarneembaar is . 
Deze versmering beperkt de mogelijkheden tot het waarnemen van de a l 
lerfijnste details en betekent dus ook een beperking in onze mogelijkheden 

Naar een voordracht gehouden voor ,de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 8 maart 1963, 
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tot het verki'ijgen van gegevens over de detailstructuur. Alleen door een gro
tere kijker te gebruiken, die ons een kleiner beeldvlekje voor een ster geeft, 
is de rijkdom aan details ln het beeld dat een kijker ons van de sterrenhemel 
geeft te vergroten. Het is misschien een wat verrassend feit, dat het beeld 

• van een ster zo weinig met de werkelijke afmetingen van een ster heeft te 
maken en eigenlijk helemaal een instrumenteel verschijnsel is , omdat we als 
mensen van nature geneigd zijn op de beelden die we met ons oog waarnemen 
te vertrouwen, maar het is minder verrassend wanneer U bedenlrt, dat we bij 
het wetenschappelijk onderzoek steeds bij waarnemingen aan de grens van de 
mogelijkheden worden beperkt door instrumentele effecten. We vinden het 
zelfde effect, wanneer we met ons blote oog naar de sterrenhemel kijken. We 
krijgen, wanneer we naar de sterrenhemel kijken op een heldere nacht een in-
drulc dat de sterren die we zien een zekere afmeting hebben; ze lijken alle zo 
ongeveer een l /20e of l /30e van de maansdiameter groot te zijn, wat ook op 
grond van de afmeting van onze oogpupil ongeveer te verwachten zou zijn. 

De buigingstheorie, die al deze verschijnselen goed weet te verklaren, 
leert ons dat in eerste benadering het beeld van een stralend punt bepaald 
wordt door de afmeting van kijkerobjectief of reflector, gemeten in golflengtes 
van de waargenomen straling. De golflengte van het zichtbare licht i s minder 
dan een duizendste millimeter en dus erg klein. Onze oogpupil is dus ondanlcs 
zijn kleine afmetingen al enige duizenden lichtgolf lengtes groot, zodat ze een 
detailrijk beeld van de wereld om ons heen vormt en we ook op de maanschijf, 
die in hoekmaat een halve graad aan de hemel beslaat, a l vrij wat details Imn
nen waarnemen. 

In de radiosterrenlcunde ontvangen we straling op radiogolflengtes uit het 
heelal, afkomstig van de zon, van gasnevels, van het grote sterrenstelsel, het 
Melkwegstelsel, waarvan de zon met zijn planeten er omheen een nietig deel
tje uitmaakt, van andere melkwegen in de omgeving van onze eigen Mellcweg 
op afstanden van enlcele miljoenen lichtjaren behorend tot de loleale groep van 
mellcwegen en van andere nevelstelsels tbt op afstanden van enige miljarden 
lichtjaren, dicht bij de grenzen van het voor onze instrumenten bereikbare 
deel van het heelal, waarbij er reden is om aan te nemen, dat we hierbij met 
onze grote radiotelescopen verder in het heelal kunnen doordringen, dan met 
de beste optische instrumenten mogelijk is . Hierdoor wordt aan de grenzen 
van ons heelal een zeer belangwekkend gebied ontsloten, waar we melkweg
stelsels in een vroeg stadium van hun ontwikkeling\vaarnemen. Odk het groot
ste deel van ons eigen Melkwegstelsel is voor onderzoek met optische tele
scopen onbereilebaar door de aanwezigheid van lichtabsorberende donkere wolk
complexen in het vlak van dit stelsel. Daar de radiogolven ongehinderd door 
deze wollccomplexen heendringen kon met behulp van radiotelescopen 
voor het eerst een beeld van het volledige melkwegstelsel worden verkregen. 
Uit deze voorbeelden blijkt a l direct wellc een belangrijke rol het radioster-
renlcundig onderzoek in de sterrenkunde inneemt. De golflengte van de in de 
radiosterrenkunde gebruilde straling is veel groter dan die van het licht en 
ligt tussen enlcele mm's en enlcele tientallen meters, waarbij de grenzen be
paald worden door de doorlaatbaarheid van de aardse atmosfeer aan de ene 
kant en de reflecterende eigenschappen van de ionosfeer aan de langgolvige 
kant van het spectrum. 
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Willen we in de radiosterrenkunde tot een even detailrijk beeld van de he
mel komen als in de optische sterrenkunde, dan moeten we oolc k i jkers , r a 
diotelescopen, gebruiken met dezelfde afmetingen gemeten in golflengtes van 
de gebruikte straling, wat betekent dat in verband met de veel grotere golf
lengtes, die in de radiosterrenkunde worden gebruüct, onze radiotelescopen 
tienduizend tot een miljoen maal zo groot moeten zijn als onze optische k i j 
kers . Dit betekent, dat op een golflengte van 20 cm een radiotelescoop met 
een scheidend vermogen gelijk aan dat van ons menselijk oog op lichtgolf
lengtes, enige duizenden golflengtes groot moeten zijn, dus van de orde van 
één kilometer diameter. De grootste radiotelescoop in Nederland, de tele
scoop teDwingeloo, heeft een diameter van 25 meter, wat vijf maal de dia
meter is van de grootste optische kijker op aarde, de vijf meterkijker op Mount 
Palomar, maar wat op een golflengte van 20 cm slechts een afmeting van 125 
golflengtes betekent, vraardoor een radioster op die golflengte wordt afgebeeld 
als een wat wazige vlek ongeveer een halve graad in diameter, dus zo onge
veer even groot als de zon of de maan. Dit betekent, dat we ook geen details 
kleiner dan de zonneschijf waarnemen met deze kijker en we ook geen enkel 
detail op de zon of de maan waarnemen, wat op lichtgolflengtes a l goed met 
het kleine instrument, dat ons oog is , mogelijk is . Sterrenlcundlg gezien, is 
het TOzige beeld dat onze radiotelescoop ons geeft een zeer grote beperking 
in onze mogelijkheden, temeer omdat de sterrenkundige bij z i jn optische on
derzoek zulke prachtige detailrijke sterrenfoto's ter beschikking staan, a l i s 
technisch gezien een antenne met een dergelijke smalle antennebundel van een 
halve graad breedte een niet geringe prestatie. U begrijpt nu a l direct, waar
om men in de radiosterrenkunde steeds zulke enorme instrumenten nodig 
heeft, namelijk omdat ook de allergrootste radiotelescopen nog steeds klein 
zijn ten opzicht van ons menselijk oog, wat scheidend vermogen betreft. 

De slechte afbeelding tengevolge van de kleine afmetingen van de radio
telescopen vormt een wezenlijke begrenzing in de radiosterrenkunde, omdat 
we nooit in staat 'zullen zijn de detailrijkdom van grote optische ki jkers ook 
maar te benaderen, omdat hiervoor telescopen met afmetingen van honderden 
of duizenden kilometers nodig zouden zijn. Op een golflengte van 2 meter is 
het radioequivalent van de Palomarkijker zo groot als de aardel 

Een verbetering van het scheidend vermogen van onze radiotelescopen is in 
beginsel maar op twee manieren mogelijk: 

1. door waar te nemen bij zo kort mogelijke golflengtes, 
2. door telescopen met zo groot mogelijke afmetingen te bouwen. 
Een nadeel van de eerste methode is , dat in het algemeen de stralingsin

tensiteit naar kortere golflengtes vrij snel afneemt voor vele objecten, zodat 
vele onderzoekingen op deze korte golflengtes praktisch niet mogelijk z i jn , 
terwijl men bovendien graa<^ informatie wil hebben over golflengte-afhanke
lijkheid van de stralingsintensiteit over het gehele beschikbare spectrum ot 
althans over een belangrijk deel. Bovendien worden de eisen, die aan radio
telescopen voor zeer korte radiogolflengtes moeten worden gesteld veel ho
ger, omdat de vormnauwkeurigheid van het parabolische oppervlak van de 
reflector beter moet zijn dan ongeveer 0,1 tot 0,05 golflengte. Verder wordt 
beneden ca. 10 cm golflengte de invloed van absorptie in de aardse atmosfeer 
merkbaar en gaat men hinder van wolken ondervinden. In het geval van onder-
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zoek met behulp van de 21 cm-spectraall ijn van atomaire waterstof, die voor
al bij het onderzoek naar de structuur van ons Melkwegstelsel wordt gebruikt 
is men zelfs geheel aan één golflengtegebiedje gebonden en is de 'enige moge
lijkheidvoor beter scheidend vermogen het bouwen van grotere radiotelescopen. 

Het probleem van het bouwen van een zo groot mogelijke radiotelescoop is 
in de afgelopen tien jaar op verschillende manieren aangepakt. Inde eerste 
plaats heeft men getracht zo groot mogelijke volledig beweegbare reflector
telescopen te bouwen, , waarvan de opbouw in wezen gelijk is aan die van de 
radiotelescoop te Dwingeloo, die in 1956 gereed kwam en een diameter van 
25 meter heeft. Voorbeelden hiervan zijn de bekende radiotelescoop te Jodrell 
Bank nabij iVIanchester (75 meter), de vorig jaar gereedgekomen telescoop 
te Parkes in Austra l ië (65 meter) en de alleen in hoogte beweegbare telescoop 
op de Amerikaanse Nationale Radiosterrenwacht te Greenbank (90 meter), 
waarbij voor de horizontale beweging gebruik wordt gemaakt van de draaiing 
van de aarde. In de Verenigde Staten was men al begonnen met de bouw van 
een volledig beweegbaar instrument met een diameter van 180 meter, maar 
verschillende oorzaken, waaronder constructieve moeilijkheden, hebben he
laas geleid tot stopzetting van deze bouw. 

Neemt men genoegen met een slechts beperkte beweegbaarheid in hoogte 
en in horizontale beweging, dan kan men gebruik maken van een vast opge
stelde reflector, die dan in de grond kan worden uitgegraven. Men heeft enige 
beweegbaarheid door de ontvangantenne in het brandvlak van de reflector te 
bewegen, zodat mede dankzij de draaiing van de aarde een strook aan de 
hemel kan worden waargenomen. De beste voorbeelden zijn de antenne te 
Danville (V. S.) met een rechthoekige reflector van 120 bij 180 meter ende 
ronde sferische reflector met diameter 300 meter, die in Portorico wordt ge
bouwd en gedeeltelijk voor radiosterrenkunde beschikbaar zal z i jn. 

Hoe spectaculair deze verschillende instrumenten ook zijn, toch lijkt het 
onwaarschijnlijk, dat we de grote radiotelescopen van de toekomst in deze 
bovengenoemde groepen kunnen verwachten, omdat hierin de mogelijkheden 
al grotendeels uitgeput lijken te zijn, mede gezien de mislukking van het bo
vengenoemde project voor een 180 meter telescoop. We kunnen verwachten, 
dat de toekomstige radiotelescopen met groot scheidend vermogen niet zullen 
bestaan uit één enkele zeer grote reflector, maar opgebouwd zullen zijn üit 
een samenstel van kleinere reflectoren, hetzij langgerekte reflectoren van 
een cilindrische vorm of de gebruikelijke ronde parabolische reflectoren.. 
Het pionierswerk voor deze samengestelde instrumenten is tot dusver vooral 
in laboratoria te Cambridge .en te Sydney gedaan. Het grondprincipe van deze 
nieuwe antennesystemen is gebaseerd op dat van de interferometer. 

In de eenvoudigste interferometer op stelling maakt men gebruik van twee 
gelijke antennes op een onderlinge afstand die groot is ten opzichte van de dia
meter van de beide antennes. De antennes zijn beide met lange kabels aange
sloten op de ingang van een gemeenschappelijke ontvanger. Het beeld van een 
radioster blijkt nu niet meer te bestaan uit een enkele beeldvlek, zoals dat bij 
gebruik van één antenne het geval \vas, maar de beeldvlek is opgedeeld in een 
aantal smalle afzonderlijke stroken, zoals in figuur 1, waar een meting van 
twee sterke radiobronnen met behulp van een interferometer duidelijk tot uit
drukking komt. De opsplitsing, veroorzaakt door het verschil in weglengte 
van de beide signalen, wordt fijner naarmate de onderlinge afstand van de bei
de antennes wordt vergroot. Het aantal lussen, zoals de onderdelen in de anten-
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Fig; 1 
Gedeelte van registratie met een interferometer van de twee sterkste puntbronnen in de 
sterrenbeelden Cygnus en Cassiopeia. 

netechniek worden genoemd, neemt toe en zolang de afmetingen van de radio
bron, maar klein zijn ten opzichte van de onderlinge (hoek)afstand van .deae 
lussen, gaan de minima tussen de lussen in de meting van de radiobron tot 
een intensiteit nul. Is echter de bron niet verwaarloosbaar klein in hoekmaat 
ten opzichte van de onderlinge afstand van de interferentie-lussen dan treedt 
versmering op in het beeld en worden de minima minder diep. Het i s duide
lijk, dat uit de verhouding van de minimale tot de maximale intensiteit als 
functie van de onderlinge afstand iets over de afmetingen van de bron te halen 
i s . Is de lusafstand groot ten opzichte van de afmetingen van de radiobron, dan 
treden zeer diepe.minima op in de meting; is echter de lusafstand, die bepaald 
wordt door de verhouding van golflengte tot onderlinge afstand van de anten
nes, gelijk aan de afmeting van de radiobron, dan is het interferentiepatroon 
zelfs vrijwel geheel verdwenen. Daar de afstand van de beide antennes ge
makkelijk zeer groot gemaakt kan worden is de interferometer dus een zeer 
geschikt hulpmiddel bij de studie van kleine objecten aan de hemel. Het blijkt 
dat men, door metingen met al lerlei verschillende onderlinge afstanden te 
doen, zelfs de juiste helderheidsverdeling over de bron kan afleiden als men 
maar tot voldoend grote afstanden gaat. In werkelijkheid zijn er praktische 
beperkingen, maar er zijn al enkele metingen gedaan tot onderlinge afstanden 
van de orde van 100 km, waarmee dus in beginsel dezelfde resultaten kunnen 
worden bereikt als met een grote telescoop van die afmeting, althans in één 
dimensie. Een duidelijk nadeel i s , dat slechts een goed beeld in één dimensie 
wordt verkregen en verder dat deze metingen zeer veel tijd vergen, terwijl 
bovendien gedurende de serie metingen de eigenschappen van het waargeno
men object niet mogen veranderen. Voor de meeste astronomische objecten 
is dat het geval, maar bijvoorbeeld niet voor de zon, waarvan de stralingsin
tensiteit soms een sterk wisselend karakter heeft. 
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Vooi' een goed scheidend vermogen in één dimensie kan men ook een lange 
cilindrische antenne gebruiken, zoals door COVINGTON, in Canada werd toe
gepast voor zonnewaarnemingen op een golflengte van 10 cm. Men kan de lan
ge antenne ook opbouwen uit een aantal losse elementen, zoals CHRISTIANSEN 
in Austra l i ë deed, die 36 kleine paraboUsche reflectoren gebruikte, verdeeld 
over een afstand van ongeveer 200 meter en daarmee details op de zon kon 
^vaarnemen met afmetingen van 1/lOe van de zonsdiameter, althans in een 
dimensie. 

Hoewel in sommige gevallen een ééndimensionaal beeld meteen goed schei
dend vermogen bruikbaar i s , zal het in het algemeen nodig zijn, dat met onze 
samengestelde radiotelescoop een goed scheidend vermogen wordt verkregen 
in beide dimensies. Een voorbeeld van een radiotelescoop met een goede af
beelding in beide richtingen is de zogenaamde kruisantenne. De kruisantenne 
bestaat uit een tweetal lange antennesystemen, die loodrecht op elkaar staan 
en elkaar in het midden snijden, zodat van boven gezien het systeem een 
kruisvorm heeft. Bij de eerste kruisantenne, die door M I L L S in Aus tra l i ë 
werd gebouwd tien jaar geleden, waren de beide antennesystemen elle onge
veer 500 meter lang. Beide armen zijn Uggend op de grond gebouwd, zodat 
men zou verwachten, dat alleen in de richting van het zenit kan worden waar
genomen. Het is echter mogelijk ook langs elektrische weg de richting waar
in wordt waargenomen nog te veranderen, door, de kabellengtes tussen de ont
vanger en de verschillende afzonderlijke elementen waaruit de lange antennes 
zijn opgebouwd (dipoolantennes of kleine parabolische telescopen) anders te 
kiezen. Ook bij de kruisantenne wordt gebruik gemaakt van de interferentie 
van trillingen. Beide lange antennesystemen hebben elk een scherpe richtwer
klng in de lengterichting en een geringe richtwerklng in de dwarsrichting, wat 
overeenkomt met een zeer langgerekt beeld in het brandvlak van een langge
rekte parabolische reflector. Is de kruisantenne in een bepaalde richting inge
steld, dan ontvangt elke antenne straling uit een lange smalle strook aan de 
hemel, welke stroken dus loodrecht op elkaar staan. Bevindt zich een radio
bron binnen het snijvlak van beide stroken dan ontvangen beide antennes s t r a 
ling van de bron; bevindt de bron zich slechts in één van de stroken, dan wordt 
slechts door één antenne straling ontvangen. Evenals bij de interferometer 
worden de signalen van beide antennes naar één gemeenschappelijke ontvanger 
gevoerd, %vaarbij echter de polariteit van één van de signalen met behulp van 
een zogenaamde faseschakelaar periodiek wordt veranderd, zodat de signalen 
beurtelings worden opgeteld en afgetrokken. Dit omkeren van de polariteit be
ïnvloedt alleen de straling die door beide antennesystemen gemeenschappelijk 
wordt ontvangen, welke beurtelings wordt versterkt en uitgedoofd, terwijl de 
overige stralingsbij dragen uit de andere delen van de stroken niet worden be
ïnvloed. In het uitgangssignaal van de ontvanger treedt dus een periodieke 
component op met een frequentie gelijk aan die van de faseschakelaar, over
eenkomend met straling ontvangen in het snijvlak, waarvan de afmetingen be
paald worden door de beide lange afmetingen van de antennesystemen. Meten 
we deze periodieke component, dan krijgen we waarnemingen die in eerste be
nadering overeenleomen met die welke verkregen zouden worden met een v i er 
kante reflectortelescoop van dezelfde grote afmetingen. 

De kruisantenne of andere eraan verwante vormen lijken wat scheidend v e r 
mogen betreft, mogelijkheden te bieden, die veel groter zijn, dan volledig be-
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weegbare instrumenten ons zullen liunnen bieden en het is dan ook niet verwon
derlijk, dat men bij de verdere uitbouw van het radiosterrenlcundig instrumen
tarium in ons land na de bouwvan.de radiotelescoop te Dwingeloo gedacht heeft 
aan de bouw van een grote kruisantenne. De kosten zullen echter aanmerkelijk 
hoger z i jn, dan van het eerste project, zodat besloten is dit project in Bene-
luxverband uit te voeren. Men denld aan de bouw van een instrument, waarvan 
het scheidend vermogen ongeveer dertig maal beter zal zijn dan dat van de te
lescoop te Dwingeloo en dus met afmetingen van de orde van één kilometer op 
een golflengte van 21 cm, met een verdere uitbreiding tot ongeveer 5 kilome
ter. Het plan, dat bij de beide regeringen is ingediend.bestaat uit ongeveer 
100 parabolische radiotelescopen met een diameter van ongeveer 30 meter, 
waarbij de bouw in enkele fasen zal plaats vinden en begonnen zal worden met 
de bouw van een klein gedeelte. 

De vraag ri jst wellicht of een dergelijk ingewikkeld systeem nu ook geen 
nadelen heeft. Dit is ongetwijfeld het geval, in de eerste plaats a l omdat het 
zo'n ingewildceld systeem is , waarbij eUce afzonderlijke antenne aparte ver 
sterkers nodig heeft en de onderlinge doorverbinding zeer nauwkeurig in de 
Juiste fase moet gebeuren, dus met nauwkeurig ingestelde kabellengtes, opdat 
alle signalen elleaar in de ontvanger versterken. Gedeeltelijk moet dit elek
tr isch gebeuren, maar daarnaast kan een elektronische rekenmachine langs 
mathematische weg de door groepen van antennes ontvangen signalen combi
neren tot een beeld van een klein gebied aan de hemel. Verder zal in de prak
tijk de afbeelding met dit systeem minder fraai zijn, dan dat van de equiva
lente grote reflectortelescoop, maar we hebben geen alternatief, omdat we 
moeten trachten de grote beperking van het slechte scheidend vermogen in de 
radiosterrenlcundezo klein mogelijk te maken, daar dit steeds meer het a l l es 
overheersende probleem wordt. Een fundamentele beperking is verder nog, 
dat de totale ontvangen straling van een kruisantenne kleiner is dan die van de 
equivalente telescoop, waardoor de gevoeligheid, dus het vermogen om zeer 
zwakke signalen op te vangen, maar beperkt is . Een geluk hierbij i s echter, 
dat recente technische ontwikkelingen ons nieuwe typen versterkers hebben 
opgeleverd, die een aanzienlijke vooruitgang mogelijk maken in ontvanger
gevoeligheid, waardoor de geringere gevoeligheid van de kruisantenne weer 
gedeeltelijk wordt gecompenseerd. 

Het probleem van de radioastronomische ontvanger, die samen met de r a 
diotelescoop gebruikt wordt bij de waarneming van de radiostraling uit het 
heelal, i s niet zozeer het probleem van het versterken van de zwakke radio
straling, als wel een probleem van stabiliteit en gevoeligheid. Onder stabili
teit kunnen we verstaan de eis, dat de eigenschappen van de ontvanger gedu
rende een meting niet zodanig mogen veranderen, dat hierdoor de meting wordt 
beïnvloed. Immers veranderen de ontvangereigenschappen te veel, dan is het 
onzeker of een toename van de uitslag op het registrerende instrument afkom
stig is van een verandering in de intensiteit van de straling of wel veroorzaakt 
werd door een verandering in de ontvangereigenschappen. De techniek heeft 
verschillende vernuftige oplossingen gevonden om enerzijds de veranderingen 
in de ontvangereigenschappen klein te houden en anderzijds de invloed van de 
onvermijdelijke kleine veranderingen van de versterkereigenschappen op de 
meting zelf zoveel mogelijk te elimineren. 
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De gevoeligheid, bepaald door het Itleinst waarneembare signaal, is af-
lianlcelljle van de stabiliteit en oolc van de tijdsduur gedurende wellce wordt 
waargenomen. Theoretisch zou bij ideale stabiliteit iedere gewenste gevoelig
heid bereikbaar zijn door maar voldoende lang waar te nemen, In de praktijk 
zijn er echter grenzen, gesteld door de mate van stabiliteit en andere facto
ren. Een belangrijke factor in de werkelijke gevoeligheid van onze ontvangers 
is het feit, dat wanneer we zwakke radiostraling in een versterkerschakeling 
versterken, er aan de uitgang van de versterker niet alleen de versterkte 
straling aanwezig i s , maar oolc nog een gewoonlijke relatief sterke "straling", 
die in de versterker zelf wordt opgewekt en gewoonlijk de eigenruis van de 
versterker wordt genoemd en die dus reeds optreedt zonder dat enige straling; 
door de radiotelescoop wordt ontvangen. In de praktijk kan men met een goede 
ontvanger nog stralingsverschillen waarnemen, die 0,01% van de totale r u i s -
energie zijn, zodat de gevoeligheid in belangrijke mate door deze eigenruis 
wordt bepaald. Bij elektronenbuisversterlcers van het conventionele type is 
deze eigenruis groot ten opzichte van andere storende stralingsbij dragen, 
zoals die afkomstig van de aarde zelf en van de toch niet volmaakt doorzich
tige aardse atmosfeer. De eigenruisenergie wordt evenals de stralingsener
gie gewoonlijk uitgedrukt in een temperatuur maat, nl. de temperatuur van een 
zwart lichaam, dat op dezelfde golflengte dezelfde stralingsenergie uitzendt. 
Voor elektronenbuizen is de ruistemperatuur van de orde van. 1000 tot 3000 K. 

De eerste nieuwe versterker met een veel lagere eigenruis was de MASER 
(afkorting voor Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation), 
een versterkertype, dat werlct bij een uiterst lage omgevingstemperatuur, 
slechts enlcele graden boven het absolute nulpunt, dus bij temperaturen van 
vloeibaar helium. Omdat de eigenruis grotendeels evenredig is met de tempe
ratuur van de versterker, is de eigenruis dankzij de lage temperatuur bijzon
der klein voor de versterker zelf (2 - 10 K) en van de orde van de stvalings-
bijdrage van de atmosfeer, zodat althans in beginsel verdere verbetering 
weinig zin heeft. Toevoerleidingen van de antenne naar de maserversterlcer 
in de cryostaat en andere onderdelen zijn echter ook niet geheel verl iesvrij 
-"doorzichtig"- en leveren vaak een ruisbijdrage op die veel groter is dan 
van de maserversterker zelf, zodat hiervoor nog betere praktische oplossin
gen zullen moeten worden gevonden om de goede eigenschappen van de maser 
volledig tot hun recht te laten komen. 

De maser maakt gebruik van de verschijnselen, die optreden bij de wisse l 
werking tussen elektromagnetische straling en atomen. Zoals bekend, kan een 
atoom, dat bestaat uit een kern met een aantal eromheen draaiende elektronen 
in verschillende, zeer bepaalde energietoestanden voorkomen, waarbij een 
hoger energieniveau kan worden bereilct door botsingen met andere atomen, 
maar ook door er straling op te laten vallen. Een overgang van het ene ener
gieniveau naar een ander door middel van elektromagnetische straling is a l 
leen mogelijk indien deze straling een zodanige frequentie heeft dat het ener-
gieverschil tussen de beide niveaus gelijk is aan het produkt van de frequentie 
en een natuurconstante de constante van Planck. De wisselwerking kan 
t w e e ë r l e i zijn, het atoom kan overgaan van het onderste niveau met de kleine
re energieinhoud naar het bovenste onder opname van stralingsenergie, waar
bij dus absorptie van de straling optreedt, of het atoom kan overgaan van het 
bovenste naar het onderste niveau, indien het zich al in het bovenste niveau 
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bevond, onder uitzending van straling. In het laatste geval spreekt men van 
gestimuleerde emissie. De waarschijnlijkheid voor beide processen, absorptie 
en gestimuleerde emissie, is gelijk, zodat in een systeem van vele atomen 
beide processen voorlcomen. In een evenwichtstoestand overheerst normaal 
steeds de absorptie, omdat er dan meer atomen met een lager energieniveau 
zijn dan met het hogere en er dus meer overgangen optreden met absorptie 
van straling dan met gestimuleerde emissie. Bij de maser wordt echter op de 
een of andere manier de evenwichtstoestand zodanig verstoord, dat in tegen
stelling tot de normale evenwichtstoestand de bezettingsgraad van het boven
ste niveau groter is dan dat van het onderste niveau, zodat nu de gestimu
leerde emissie zal overheersen, wat betekent, dat onder invloed van erop 
vallende straling het systeem van atomen stralingsenergie afgeeft, zodat de 
totale stralingsenergie wordt vergroot en er dus versterldng van de straling 
optreedt. Met behulp van een kunstgreep wordt dus de evenwichtstoestand zo
danig verstoord, dat stralingsversterking optreedt door gestimuleerde emissie, 
en de maserversterker werkt. De omkering van de bezettingsgraad van de 
beide niveaus, die dus een van de belangrijkste voorwaarden is voor de ma
serversterker, wordt in de praktijk op verschillende manieren verwezenlijkt. 
De meest toegepaste wijze maakt gebruik van een frequentie, overeenkomend 
met een overgang van het onderste niveau naar een ander, hoger niveau dan 
het boven besprokene. We spreken van de drie-niveau maser in dit geval, daar 
er immers drie niveaus worden gebruild. Door de grote energie van deze os
cillator treedt een verzadigingstoestand op tussen het onderste en het derde 
niveau, waarbij beide niveaus ongeveer gelijk bezet zijn, wat betekent, dat 
hierdoor de bezettingsgraad van het onderste niveau kleiner kan worden dan 
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die van liet tweede niveau, dat tussen de beide andere inligt, indien de osc i l 
lator ("pomp")-frequentie aanzienlijk hoger is dan de signaalfrequentie, en 
maserwerking kan optreden. Goede maserwerking is alleen mogelijk als al in 
evenwichtstoestand de bezettingsgraad van de drie niveaus sterk verschillend 
is. Op microgolffrequenties is dit alleen te bereiken bij zeer lage omgevings
temperaturen, zodat bij de maser voor goede werking koeling met vloeibaar 
helium noodzakelijk is . Bij lichtfrequentie is echter hetzelfde te bereileen bij 
gewone kamertemperaturen, omdat de energieverschillen tussen de niveaus 
bij het licht veel groter zijn dan die op microgolffrequenties. De lichtverster-
ker, de L A S E R berust dan ook op dezelfde principes als de maser. Ze vormt 
een van de belangrijkste ontwikleelingen van de laatste paar jaar en betekent 
een belangrijke doorbraak van het gebied van de microgolftechniek naar het 
gebied van de optica. 

In de radiosterrenkunde zijn reeds verschillende maserversterkers in ge
bruik, waarbij echter in het algemeen de volle winst van het gebruik van een 
dergelijke versterker niet werd verwezenlijkt door verliezen in antenne en 
toevoerleidingen. In temperatuurmaat is de eigenruis van een maserverster
ker zelf slechts enkele graden Keivin, terwijl die van de totale ontvanginstal-
latie meestal tussen de 60 en 100 ligt, wat overigens toch al een aanzien
lijke verbetering ten opzichte van vroegere ontvangers betekent. 

Een andere moderne ruisarme versterker is de parametrische versterker. 
Deze versterker is in feite een moderne versie van een al lang bekend begin
sel van versterking van een trilling, dat we als kind al toepasten toen we leer
den schommelen. Bij het schommelen wordt de trill ing van de slinger die de 
schommel in feite i s , vergroot door een bepaalde ritmische beweging, waarbij 
we in feite ons zwaartepunt op en neer bewegen ten opzichte van het draaipunt 
van de schommel en dus de slingerlengte periodiek var iëren . Het elektrisch 
analogon van de mechanische slinger is de elektrische trillingskring bestaande 
uit een spoel of zelfinductie en een condensator of capaciteit. Bij het tril len 
wordt telkens de capaciteit ontladen door de zelfinductie, waarna door de 
"traagheid" van de zelfinductie de condensator weer met tegengestelde pola
riteit wordt opgeladen. Anders gezegd, er treedt een periodieke omzetting op 
van elektrostatische energie in de condensator tot magnetische energie in de 
zelfinductie en omgekeerd. Vergroot men twee maal per periode de plaataf
stand van de condensator juist op het ogenblik, dat alle trillingsenergie er in 
de vorm van elektrostatische energie in aanwezig i s , dan wordt de arbeid, die 
wordt verricht bij het uit elkaar plaatsen van de geladen platen, in een toena
me van de elektrostatische energie omgezet, zodat de trillingsenergie twee 
maal per periode wordt vergroot en dus versterking van de trill ing optreedt. 
De platen van de condensator kunnen weer teruggezet worden een kwart per i 
ode later^ als de condensator juist geheel ontladen is zodat hierbij geen energie 
gebruikt wordt. Versterking is dus mogelijk door periodiele veranderen van 
één van de parameters van de differentiaalvergelijking, die de werking van de 
kring beschrijft, in bovenstaand geval de capaciteit. In de microgolfuitvoering 
van deze parametrische versterker wordt gebruik gemaakt van een speciale 
halfgeleiderdiode, een varactor, die zich bij een bepaalde instelling gedraagt 
als een spanningsafhankelijke capaciteit, waarvan de waarde dus kan worden 
gevarieerd door middel van een hoogfrequent-oscillator, evenals in de maser 
werd toegepast. De frequentie van deze "pomp"-oscillatDr zou in het eenvou-
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digste type vei'sterker, analoog aan het bovengenoemde geval, ongeveer het 
dubbele van de signaalfrequentie moeten zijn, maar lean ook andere waarden 
hebben, waardoor verschillende typen parametrische versterkers ontstaan, 
waarop ik echter niet nader wil ingaan. De ideale parametrische versterker 
is vrijwel ruisvr i j ; de praktische versterkers zijn niet zo goed als de maser 
wat ruiseigenschappen betreft, maar toch aanzienlijk beter dan de vroegere 
conventionele types, zodat op het ogenblik bij niet a l te hoge frequenties (tot 
3000 MHz) het verschi l tussen ontvangers uitgerust met masers of met para
metrische versterkers klein i s . Bij hogere frequenties verdient de maser de 
voorkeur. De parametrische versterker kan ook bij kamertemperatuur wor
den gebruUrt, hoewel koeling mogelijk is , en tot een aanzienlijke verminde
ring van de eigenruis leidt. 

Bij toepassing van deze versterkers is gewoonlijk de ruisbijdrage van de 
antenne, afkomstig van de warme aarde en de atmosfeer al aanzienlijk, zodat 
na verdere verbetering van deze versterkers de voornaamste beperking zal 
zijn het feit, dat onze radiotelescopen op het aardoppervlak en in de aardse 
atmosfeer staan, en onder de ionosfeer. Het is dan oolc geen wonder, dat in 
de afgelopen jaren al enkele eerste experimenten zijn gedaan met radioster-
renkundige waarnemingen van aardsatellieten uit, waarbij uiteraard slechts 
zeer eenvoudige antennes met een slecht scheidend vermogen werden ge
bruikt. 
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D E B E T E K E N I S V A N D E P I J N A P P E L K L I E R 
I N D E H E R S E N E N 

door 

Prof. D r . J . A r i ë n s Kappers 

De pijnappelldier, een Iclein orgaantje, dat zich uit de tussenhersenen ont-
wildjelt, wordt het eerst genoemd door Herophilos (325-280 v. C h r . ) , die van 
oordeel was, dat het de stroom van de "spiritus animalis", verantwoordelijlc 
o.m. voor het denlcen, zou kunnen reguleren. Volgens Galenus van Pergamum 
(130-200), de grondlegger van de anatomie en de vader van de fysiologie, die 
het uitvoeriger beschreef, zou het een lymfeklier zijn. Hij gaf het de Griekse 
naam "konarion" omdat de vorm, althans bij vele zoogdieren, overeenlcomt 
met de kegel of conus van een pijnboom. De verlatiniseerde naam "conarium" 
is tot in onze tijd bewaard gebleven ofschoon de o f f i c i ë l e naam thans epiphysis 
cerebri of corpus pineale luidt. Ook wordt het orgaan wel glandula pinealis 
genoemd, hetgeen insluit, dat het een Idierfunctie zou bezitten. In hoeverre 
dit juist lean worden geacht zal later worden besproken. 

Een meer algemene bekendheid kreeg de pijnappelklier in de 17de eeuw 
door de hypothese van de beroemde filosoof Descartes (1596-1650), welke een 
zekere vermaardheid kreeg en nog tot in de 19de eeuw, zij het in een soms wat 
gewijzigde vorm, werd aangehangen. Zijn mechanistische hypothese sluit aan 
op de reeds voorchristelijke opvatting, dat de motorische en gevoelsfuncties 
in werking worden gesteld door de "spiritus animalis", die men zich nu eens 
als een vloeistof voorstelde dan weer als een gas. Deze spiritus zou bestaan 
uit de aHerfijnste deeltjes van het bloed, dat naar de hersenen stroomt. T e r 
plaatse van de pijnappelklier zouden die deeltjes zich van het bloed afscheiden 
om in dat orgaantje te worden verzameld en daar de "esprits anlmaux", de 
aloude spiritus animalis, te vormen. Deze spiritus zou nu door de epifyse 
over de wanden van de hersenholten kunnen worden verdeeld. Van daaruit zou 
hij zich dan door heel fijne openingen of por iën in de als hoHe buizen gedachte 
zenuwen begeven, die de spiritus naar de periferie van het lichaam brengen, 
bijvoorbeeld naar de spieren. Descartes stelde zich deze "esprits anlmaux" 
voor als een zeer fijne maar felle wind of luchtstroom. Het dikker worden van 
de spieren bij hun samentrekking, in feite het gevolg van die samentrekking, 
ziet hij als de oorzaak daarvan. Deze uitzetting van de spieren zou dan volgens 
hem tot stand komen doordat er meer "esprits" in stromen, "evenals de wind 
de zeilen bolt", zoals hij letterlijk zegt. Het gevoelsapparaat werkt volgens 
Descartes op overeenkomstige wijze. Van het waar te nemen object stralen 
partikels uit, die de fijne draadjes van de gevoelszenuwen in beweging bren
gen. Hij vergelijkt deze draadjes met klokketouwen. Wanneer een der-gelijk 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatscliappij voor Natuurlrande 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 22 maart 1963. 
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"touw" in beweging wordt gebracht, worden centraal, in de wanden van de 
hersenholten, de por iën in de buurt van de oorsprong van deze zenuwdraden 
geopend of gesloten. Dit zou extra toestroming dan wel afsluiting van de 
stroom der "esprits anlmaux" ten gevolge hebben waardoor, via de pijnappel
klier, een motorische reactie op de zintuigprikkel al dan niet in werking wordt 
gesteld. 

Vooral het zien wordt door Descartes uitvoerig behandeld. Beeldvorming 
vindt plaats op het netvlies waar een aantal zenuwdraden volgens een bepaald 
patroon, dat overeenkomt met de vorm en de kwaliteit van het geziene object, 
in beweging wordt gebracht. Dit beeld wordt vervolgens overgebracht op de 
wand van de hersenholten waar het, volgens een bepaald en overeenkomstig 
patroon, een aantal poriën opent. Op deze wijze zou een centrale representatie 
van het zien tot stand komen. Op dit patroon van het geziene, in beide ogen 
opgewekt, reageert de epifyse of pijnappelklier op bepaalde wijze. Het orgaan 
zou als het ware de beelden van beide ogen samenvatten en verwerken. Zo 
verenigen zich ook alle andere zintuiglijke indrukken door middel van de 
"esprits anlmaux" in de epifyse, volgens Descartes van uitnemend belang om
dat het het enige onparige orgaan in de hersenen zou zijn. 

Zonder in te gaan op nadere details van zijn theorie, willen wij volstaan 
met de mededeling, dat Descartes de epifyse uiteindelijk beschouwt als "le 
s i ê g e de l'imagination et du sens commun", de zetel dus van de verbeeldings¬
kracht en het "algemene gevoel" of het bewustzijn. Het is dus geen wonder, 
dat men aan Descartes toeschrijft de zetel van de zie l in de epifyse te hebben 
gezocht. Ook voor het herinneringsvermogen zou de pijnappelklier volgens 
Descartes van integrerend belang zijn. Het is bijzonder opvallend, dat de the
orie van deze filosoof, die in Amsterdam eigenhandig de hersenen van run
deren placht te onderzoeken, in vele opzichten aansluit bij de voorchristelijke 
denkbeelden over deze materie en voornamelijk bij die van Herophilos. 

Zeer merkwaardig i s , dat er in de oud-Indische literatuur een zekere over
eenkomst te vinden is met deze opvattingen. Volgens deze oude bronnen zou 
de epifyse een rol spelen bij het vermogen tot helderziendheid en meditatie, 
terwijl het eveneens het orgaan zou zi jn, dat de mens in staat stelt zich zijn 
vroegere levens te herinneren. 

Zonder ons nu verder te verdiepen in andere theor ieën over de functie van 
het orgaan, die slechts van historisch belang zi jn, zullen wij thans overgaan 
tot de bespreking van de vergelijkende anatomie en de microscopische anato
mie van de epifyse bij de verschillende gewervelde dieren. Deze wetenschap
pen zullen ons tenslotte een basis moeten leveren voor een inzicht omtrent de 
werkelijke functie van het orgaan. Voor dat inzicht is ook kennis vereist van 
de weefselchemie, de histochemie van de epifyse. 

Vergelijkende anatomie en microscopische anatomie van de epifyse. 
Onder dit hoofd zal nu, zeer in het kort, een overzicht gegeven worden van 

het voorkomen en de structuur van de epifyse en het zogenaamde parietale o r 
gaan, dat een onderdeel van het epifysaire complex is , van de primitiefste 
vissen tot de zoogdieren, via de amfibieën , de reptielen en de vogels. 

De eenvoudigst gebouwde vissen zijn de rondbekken (Cyclostomen) waarvan 
de rivierprik een voorbeeld is . Deze dieren bezitten een epifyse of pineaal 
orgaan en een parapineaal orgaan. Zij hebben zich uit de tussenhersenen ont
wikkeld en bestaan uit blaasjes met een zeer dunne bovenste en een dikkere 
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basale laag. Beide orgaantjes, waarvan het pineaal orgaan boven en iets ach
ter het parapineaal orgaan is gelegen, zijn door fijne bundeltjes, bestaande uit 
zenuwvezels, verbonden met het dak van de tussenhersenen. De orgaantjes 
liggen vlak onder het schedeldak, dat op die plaats niet kraakbenig is maar 
slechts bestaat uit huid en een "plug" van doorschijnend bindweefsel. Van bui
ten gezien doet zich deze plaats voor als een lichte vlek op de schedel. 

Het pineale orgaan is het best ontwikkeld van de twee. De dikkere basale 
laag is wel vergeleken met het netvlies van het oog, de dunnere bovenlaag van 
het blaasje met een lens. De basale of netvlieslaag bevat zintuigcellen, steun-
cellen en zenuwcellen. 

De zintuigcellen springen met fijne uitsteeksels uit in de holte van het 
blaasje. Zij kunnen op het einde een knopje dragen, dat schijnbaar in de pre
paraten een verschillende vorm en inhoud kan hebben. Men heeft er cyclische 
veranderingen in menen waar te nemen en menen te zien, dat deze cellen een 
secreet afscheiden in de holte van het blaasje. Zo is men op de gedachte ge
komen, dat deze cellen wellicht een secretorische functie zouden bezitten. In 
hoeverre men deze theorie thans nog aanhangt zullen wij later zien. De naar 
basaal gerichte uitlopers van deze cellen maken contact met uitlopers van de 
zenuwcellen. Aan hun andere zijde bezitten de zenuwcellen een lange uitloper. 
De uitlopers van de zenuwcellen vormen samen een nervus pinealis, die naar 
het dak van de tussenhersenen loopt. E r z i jnveel minder zenuwcellen dan z in
tuigcellen. De steuncellen bevatten o .m. een bruin pigment. Men heeft wel 
vermoed, dat zij een secretorische functie zouden hebben en wellicht glas-
vocht zouden afscheiden, dat de holte van het pineale orgaan opvult. Waar in 
de hersenen de zenuwvezels, die uit de zenuwcellen komen en door de nervus 
pinealis de hersenen bereiken, eindigen is niet met zekerheid bekend. In de 
literatuur vindt men daarover zeer verschillende gegevens. Hernieuwd onder
zoek hiernaar met moderne methoden is zeer wenselijk. 

De bouw van het wat kleinere parapineale orgaan komt in hoofdzaak over
een met dat van het pineale orgaan, Vergelijken wij de beide orgaantjes met 
de zijdelings gerichte "echte" ogen, dan kan men ook hier een hoornvlies on
derscheiden. Als zodanig zou dan de kophuid en de "plug" van doorschijnend, 
geelachtig bindweefsel fungeren. 

Overzien wij de microscopische anatomie van de orgaantjes bij de C y c l o 
stomen dan lijkt het of er zich onder de kophuid een tweetal kleine oogjes be
vinden, althans orgaantjes waaraan men op grond van de bouw een l ichtperci-
piërende functie zou kunnen toeschrijven. E e n daarvan, het parapineale or 
gaan, i s sterk rudimentair geworden. 

Bij de echte kraakbeenvissen en de beenvissen zijn over het algemeen een 
lange steel- of buisvormige epifyse en een eindblaasje daaraan te vinden. Dat 
laatste zou zijn te vergelijken met het parapineale orgaan van de rondbeldcen. 
Het vertoont een rudimentaire bouw. In de wand van de eigenlijke epifyse v in
den we weer zintuigcellen, zenuwcellen en steuncellen. De vorm van de z in 
tuigcellen kan bij de diverse vertegenwoordigers van de vissen zeer versch i l 
len. Zi j z i jn vooral door oudere auteurs tot in details beschreven. Velen heb
ben gemeend er verschillende fasen van een secretieproces aan te kunnen 
onderscheiden. De uitlopers van de zenuwcellen zoeken ook hier weer de her
senen op en vormen samen een tractus- of nervus pinealis. De zenuwvezels 
zouden zich naar zeer verschillende delen van de hersenen begeven, die ook 
hier niet voldoende vaststaan. 
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Men verdeelt de amfibieën in twee grote groepen: de salamanders (Uro-
delen) en de kikkers en padden (Anuren). Het epifysencomplex is bij de sa la
manders het eenvoudigst gebouwd. Op het dunne dak van de tussenhersenen 
ligt de epifyse als een plat zakje waarvan het lumen gewoonlijk communiceert 
met de hersenholte, die zich in de tussenhersenen bevindt en hersenvloeistof 
bevat. De verbinding tussen de beide lumina kan bij oudere dieren geheel ver 
dwijnen. De bodemlaag van het zakvormig epifyseblaasje bestaat weer uit 
verscheidene collagen waarin men, vooral bij jongere dieren, weer tenminste 
zintuigcellen en steuncellen kan onderscheiden. De zintuigcellen bezitten in 
principe dezelfde bouw als die in de epifyse van de vissen. Men heeft ook hier 
weer menen te zien, dat er zich secretorische processen in afspelen. Anderen 
hebben echter meer de nadruk gelegd op de mogelijke zintuigfunctie van dit 
epitheel en gemeend, dat de epifyse van salamanders een orgaan zou zi jn, dat 
zou zorgen voor de perceptie van de chemische kwaliteit en de hoeveelheid 
van de hersenvloeistof, die, door de verbinding tussen de holte van de epi
fyse en de hersenholte, in de eerste zou kunnen binnendringen. Volgens deze 
theorie zou de epifyse dus een orgaantje z i jn , dat de hoeveelheid en de samen
stelling van de hersenvloeistof, die zich in de hersenholten bevindt, zou kun
nen reguleren. Deze theorie lijkt echter minder waarschijnlijk op versch i l 
lende gronden. 

Bij de Anuren (kikkers en padden) is het epifysencomplex wat samengestel-
der. De epifyse zelf ligt weer op het dak van de tussenhersenen als een klein 
zakvormig orgaantje. De Anuren bezitten echter nog een ander orgaantje, het 
zogenaamde "Stirnorgan", dat meer naar voren en vlak onder de kophuid is 
gelegen. Op die plaats is de kophuid ongepigmenteerd. E r vormt zich daar 
een "Stirnfleck". Het "Stirnorgan" zelf is eivormig of kogelrond en door mid
del van een zenuwvezelbundeltje, de tractus pinealis, met de epifyse verbon
den. Het loopt daar langs en, samen met zenuwvezels uit de epifyse, tot in de 
hersenen. De microscopische anatomie van epifyse en "Stirnorgan" is in 
principe overeenkomstig. Ook hier vinden wij weer zintuigcellen, zenuwcel
len en steuncellen. Onderzoeld: men de ontwildceling van beide orgaantjes, dan 
blijkt het "Stirnorgan" zich af te splitsen uit een gemeenschappelijke aanleg 
van "Stirnorgan" en epiphyse. Die gemeenschappelijke aanleg ontwikkelt zich 
uit het dak van de tussenhersenen. 

Over de aard van de zintuigcellen en hun ultramicroscopische structuur 
zijn de laatste jaren belangrijke onderzoekingen verricht. Deze zullen straks 
nader worden genoemd. 

Tot de reptielen behoren hagedissen, krokodiUen, schildpadden en slangen. 
Merkwaardigerwijze ontbreeld; ieder spoor van een epifyse bij de krokodillen, 
zoals dat ook bij heel enkele soorten zoogdieren het geval i s . De epifysen van 
hagedissen en schildpadden zijn min of meer lange, buisvormige, soms ver 
takte orgaantjes. De epifyse van de slangen is massief gebouwd en vertoont in 
dat opzicht enige overeenkomst met de epifyse van vogels en zoogdieren. 

De epifyse van de hagedissen, waarvan de wand sterk geplooid kan zi jn, 
bestaat uit betreklcelijk ongedifferentieerde cellen. Bij sommige vormen zijn 
weer zintuigcellen waargenomen waarin men ook een secretieproces heeft 
menen waar te nemen. Hun "eindstulc" zou in het lumen van de eplfysebuis 
kunnen worden afgestoten en blaasjes of druppels kunnen vormen. Overigens 
zijn deze cellen in principe geheel homoloog met de epifysaire zintuigcellen 
van de andere, tot nog toe besproken, vertebraten. Van grote interesse is , 
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dat vele hagedissen, behalve een epifyse, een goed ontwüdceld en goed gediffer
entieerd "parietaal oog" bezitten. Dit orgaan is veel beter ontwlldield dan het 
"Stirnorgan" bij padden en Idldcers. 

Aan het parietale oog lean men een lens en een netvlies onderscheiden. Dat 
laatste is dik en gepigmenteerd. Tussen beide in kan een structuur liggen, die 
overeenkomsten vertoont met het glasachtig lichaam, zoals men dat tussen 
lens en ntevlies in de "gewone" ogen vindt. Boven het oog bevindt zich een 
laagje pigmentarm of pigmentvrij bindweefsel, dat te vergelijken is met een 
hoornvlies van het normale oog. Schedelbot bevindt zich niet boven het parie
tale oog. 

In het "netvlies" van het parietale oog bevinden zich weer dezelfde catego
r i eën cellen als reeds eerder werden beschreven: zintuigcellen, zenuwcellen 
en steuncellen. Bij hagedissen heeft men kunnen waarnemen, dat het pigment 
in de steuncellen zich bij belichting van het parietale oog naar de oppervlakte 
van het netvlies beweegt evenals dat bij de "gewone" ogen geschiedt. De 
zenuwcellen bezitten lange uitlopers, de zenuwvezels, welke samen weer een 
nervus parietalis vormen, die naar het dak van de hersenen loopt. Evenals in 
een lateraal oog i s ook in het parietale oog het aantal zintuigcellen weer veel 
groter dan het aantal zenuwcellen, die de prikkel naar de hersenen afvoeren. 
De "lens" bestaat uit enkele cellagen van heldere, weinig kleurbare cellen. E r 
bevindt zich weinig of geen pigment in. 

De epifyse van slangen is totaal anders gebouwd dan de tot dusver bespro
ken epifysen. Het orgaan bestaat uit gewonden balkjes, bestaande uit dicht op
een liggende vertakte cellen. Men vindt in het orgaan een net van haarvaten, 
waarvan de wanden dicht tegen de epifysaire cellen aan gelegen zijn. 

De epifyse van de vogels ontwikkelt zich als een buisje, dat zich sterk gaat 
vertakken. Op deze wijze vormen zich een aantal blaasjes, die zich van het 
buisje, waaruit zij z i jn ontstaan, gaan los maken. Tenslotte wordt een min of 
meer compact orgaantje gevormd, dat uit lobjes bestaat van kleine blaasjes, 
die dus nog een lumen vertonen of uit kleine compacte celmassa's, die zich 
uit de blaasjes hebben ontwikkeld. Tijdens de ovulatieperiode zouden de ce l 
len veel vetdruppels vertonen. Door enkele onderzoekers zijn zenuwcellen ge
vonden maar andere zijn sceptisch over hun voorkomen. 

Alvorens nu over te gaan tot een korte bespreking van de bouw van de zoog-
dierepifyse zal eerst worden ingegaan op modern onderzoek betreffende de 
aard en de functie van de epifysaire cellen bij de lagere vertebraten. Modern 
elektronen-microscopisch onderzoek heeft duidelijk aangetoond, dat de z in 
tuigcellen in het parietale oog van sommige reptielen en die in het "Stirn
organ" van de kikker in bouw tot in details volledig overeenkomen met de op
tische zintuigcellen van de "gewone" ogen van die dieren. Op grond van deze 
overeenstemming mag dus inderdaad aangenomen worden, dat, althans bij 
deze dieren, het orgaan l ichtpercipiërend is en geen secretorisch orgaan. 

Voor de l ichtpercipiërende functie zijn ook neurofysiologische argumenten 
aangevoerd. Twee duitse fysiologen konden onlangs potentiaalverschillen af
leiden vail de nervus parietalis van het "Stirnorgan" van kikkers wanneer dit 
orgaan werd belicht. Deze onderzoekers prikkelden het "Stirnorgan" met-
lichtprikkels van verschillende golflengte en registreerden de daardoor opge
wekte impulsen van de doorsneden nervus pinealis. Uit dit experiment bleek, 
dat de zintuigcellen van het "Stirnorgan" gevoelig zijn voor fotostimulatie met 
licht, gelegen tussen het ultraviolette en rode deel van het spectrum. Infra-
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rode straling, mechanisciie en cliemisclie prilckeling waren niet effectief, dat 
wil zeggen impulsen lieten zich van de zenuw in deze gevallen niet afleiden. 
Belichting met wit licht en prikkels van korte golflengte bleken voorts een 
remmende, inhiberende werldng uit te oefenen, duisternis en licht van lange 
golflengten daarentegen een stimulerende. E r bestond verder een constante 
reciproke relatie tussen de intensiteit van de stimulus en de duur van het 
elektrofysiologisch registreerbare antwoord, de "response". Dit zou er op 
kunnen duiden, dat het fotosensorisch mechanisme een eenvoudige fotoche-
mische basis bezit. 

Het voor de lagere vertebraten besprokene wijst dus in de richting, dat er 
oorspronkelijk boven de hersenen een tweetal l ichtperc ipiërende organen aan
wezig waren, bij de Cyclostomen nog aanwezig als pineaalorgaan en parapine
aal orgaan, die later achter elkaar kwamen te liggen en met elkaar verbonden 
voorkomen als het "Stirnorgan", respectievelijk het parietale oog, en de epi
fyse of het pineale orgaan in engere zin. Het laatste orgaan zou dan, vooral bij 
reptielen, geleidelijk zijn l ichtperc ipiërende functie gaan verliezen en worden 
verbouwd (slangen, vogels) tot een orgaan van een andere structuur en ver 
moedelijk een andere functie. Die zal nader blijken uit de bespreking van de 
epifyse bij de zoogdieren. 

Het is bijzonder interessant, dat men fossiele vissen en reptielen uit oer
oude tijden heeft gevonden, die twee kleine gaten of ook één groot gat in het 
schedeldak vertonen waar deze l ichtperc ipiërende organen in of onder moeten 
hebben gelegen. De aanwezigheid bij sommige vormen van twee gaten spreekt 
ook voor de oorspronkelijke aanwezigheid van twee van dergelijke organen. 

Bij de zoogdieren vinden wij in de epifyse geen spoor meer van zintuigcel
len. Zenuwcellen komen in de epifyse van sommige dieren, vooral van apen 
en de mens voor. Z i j z i jn echter van geheel ander karakter dan die in de epi
fyse van lagere dieren daar zij behoren tot het autonome zenuwstelsel en geen 
zintuigprikkels vervoeren. Bij de zoogdieren bestaan, voor zover thans be
kend, geen zenuwvezels, die uit de epifyse naar de hersenen toelopen en ook 
geen zenuwvezels, zoals men vroeger wel heeft menen waar te nemen, die 
van de hersenen uit het orgaan innerveren. De zoogdierepifyse > ontvangt 
slechts zenuwvezels van autonome aard, die van de periferie uit het orgaan 
binnendringen.' Behalve, dat zij voor de vaat-innervatie zorgdragen, heeft 
men ook eindigingen van zenuwvezels om de epifysaire cellen zelf gevonden. 

De zoogdierepifyse is een compact orgaan, dat voor het grootste deel be
staat uit voor dat orgaan typerende cellen, de pinealocyten, die vele uitlopers 
kunnen vertonen. Deze uitlopers dringen voor een deel door in minutieuze 
ruimten, die zich om de vaten bevinden. Het vaatnetwerk in de zoogdierepi
fyse is sterk ontwikkeld. 

Naast pinealocyten liggen er steuncellen in het orgaan, de zogenaamde 
gliacellen, die, evenals de pinealocyten oorspronkelijk uit de tussenhersenen 
afkomstig zijn. Langs de vaten dringt een hoeveelheid bindweefsel mee naar 
binnen. Holten behoren niet tot het normale typerende beeld. Zi j kunnen ech
ter wel secundair in het orgaan door degeneratie van weefsel ontstaan. Uit dit 
alles blijkt, dat de epifyse van de zoogdieren geheel anders is gebouwd dan 
die van de lagere vertebraten. Het orgaan vertoont in het geheel niet meer de 
structuur van een zintuigorgaan maar veel meer overeenkomst met een orgaan 
van inwendige afscheiding, zoals bijvoorbeeld debijschildldieren. Men zou van 
te voren al op grond van de bouw kunnen veronderstellen, dat de pinealocyten 
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secretorische cellen z i jn, die hun secreet uitstorten in het uitgebreide capil
laire vaatnet. In hoeverre er voor deze theorie praktische en theoretische 
aanknopingspunten zi jn, zal thans kort worden besproken. 

Biochemie en cytochemie. 
Het is onmogelijk ln kort bestek een referaat te geven over al het bioche

misch en cytochemisch onderzoek, de zoogdierepifyse betreffend, dat de laat
ste jaren InEuropa en Amerika is verricht. Daarom zullen wij ons voorname
lijk beperken tot werk, waarbij onze medewerkers en wij zelf betrokken zijn 
geweest. 

In 1958 en volgende jaren konden Lerner en medewerkers in de epifyse van 
het rund een viertal indolen, chemische stoffen van een bepaalde grondsamen-
stelling, langs biochemische weg aantonen. Deze indolen zijn; 
1. serotonine of 5-hydroxytryptamine; 
2. melatonine of N-acetyl-5-methoxytryptamine; 
3. 5-methoxyindol-3-azijnzuur; 
4. 5 - hy d r oxy i ndo 1 - 3 - az i j nz uu r. 

De laatste twee stoffen schijnen biologisch inactief te z i jn. Serotonine komt 
op verschillende plaatsen in het lichaam voor, ook veel in de hersenen. Me
latonine schijnt speciaal in de epifyse voor te komen, het i s nauwelijks ergens 
anders aangetroffen. Biochemisch zijn serotonine en melatonine nauw verwant. 
Volgens Axelrod en Weissbach wordt in de epifyse uit N-acetylserotonine door 
een methylerend enzym melatonine geproduceerd. Volgens andere onderzoe
kers is N-acetylserotonine een metaboliet van serotonine. 

Ofschoon serotonine overal in de hersenen voorkomt, treft men het in ex
tra grote hoeveelheden in de epifyse aan. In dit orgaan komt bij de mens vol
gens Giarman (1960) 0.36 gamma/g - 22.82 gamma/g voor. Over de functie 
van serotonine is wel het een en ander bekend. Het oefent een functie uit bij 
nerveuze prikkeloverdracht, het veroorzaakt een dispersie van pigmentgra-
nula in de melanoforen van amfibiehuid en geeft, ingespoten, een atrofie van 
primaire en secundaire geslachtsklieren. 

De naam melatonine is door L e r n e r aan deze stof gegeven omdat het werld; 
op de pigmentkorrels in de melanoforen (pigmentcellen) van amfibiehuid maar 
in tegengestelde zin als serotonine dat gewoonlijk doet. Het geeft namelijk een 
concentratie van pigmentkorrels en doet daardoor de amfibiehuid bijzonder 
snel verbleken. Ook in de rattenepifyse kon melatonine worden aangetoond. 
Wij vonden per rattenepifyse slechts 5 x 10"^ of 1/2000 gamma (= miljoenste 
gram) melatonine. Dit cijfer kon worden berekend langs experimentele weg 
met behulp van experimenten met larven van Xenopus, de Zuidafrikaanse 
Idauwpad. Het bleek verder, dat er echter per gewichtseenheid wel twee maal 
zoveel melatonine in rattenepifyse als in runderepifyse aanwezig is . Cytoche
misch is het niet geluld melatonine in rattenepifyse met behulp van indol-
kleuringen aan te tonen. vVelIicht i s de hoeveelheid beneden de grens van m i 
nimale aantoonbaarheid of i s de stof aan andere stoffen gekoppeld, die de de
monstratie in de coupe verhinderen. 

Omtrent de functie van melatonine is slechts bekend, dat de stof in zeer 
kleine hoeveelheden al een opbleken van amfibiehuid geeft. Doet men een rat
tenepifyse in een cuvetje waarin ook een Idkkerlarve rondzwemt, dan is de 
larve na 10 minuten opgebleekt. 

Aggregatie van pigmentkorrels in de melanoforen van amfibiehuid geschiedt 
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onder normale omstandigheden bij het zetten van de larven in liet donker. De 
reactie is nog positief als de beide ogen worden geëxt irpeerd maar niet meer 
wanneer men de epifyse verwijdert. Zet men normale dieren weer in het licht 
dan wordt de huid weer donker. Hieruit heeft men de gevolgtreldcing gemaakt, 
dat gebrek aan lichthoeveelheid de produlrtie van melatonine in de epifyse st i 
muleert. Ook hieruit blijM weer, dat de epifyse bij amfibieën een lichtgevoelig 
orgaan is . 

De huid van amfibielarven bleeld ook snel op wanneer men zuivere che
misch bereide melatonine aan het zwemwater toevoegt. Door vergelijking van 
de werking van rattenepifyse en de zuivere stof melatonine op de melanoforen 
van amfibiehuid kon kwantitatief de hoeveelheid melatonine, aanwezig in een 
enleele rattenepifyse, worden bepaald (zie boven). 

Het is niet duidelijk wat de functionele betekenis van de op de pigmentgra-
nula inwerkende stof melatonine bij zoogdieren i s . Lerner suggereerde, dat 
melatonine wellicht een prikleeloverdragende stof zou kunnen zi jn, een neuro
transmitter, welke een rol zou kunnen spelen bij de overdracht van nerveuze 
prikkels, zoals bijvoorbeeld acetylchoUne of (nor)adrenaline dat eveneens 
doen. Een andere mogelijkheid is , dat melatonine een invloed uitoefent op de 
primaire en/of de secundaire geslachtsldieren, zoals prostaat en zaadblaas
jes bij een mannelijk dier. Een dergelijke invloed is namelijk van serotonine 
reeds bekend. Door een van onze medewerkers, Mej. T i l s t ra , lieten wij des
tijds deze belde mogelijkheden van de werking van melatonine onderzoeken. 
Het bleek, dat, in tegenstelling tot serotonine en acetylcholine, zuivere mela
tonine geen contractie teweeg bracht van overlevende stukjes darm en uterus, 
genomen uit ratten en cavia's. Ook bleek deze stof geen remmende werking te 
bezitten op reeds door serotonine of acetylcholine opgewekte contracties van 
deze organen terwijl ook een potentiërend effect afwezig was, zelfs wanneer 
relatief hoge doses melatonine van 8 gamma werden gebruild. Vastgesteld kon 
derhalve worden, dat melatonine zich in geen enkel opzicht als een neuro
transmittersubstantie gedraagt en de theorie van Lerner dus onjuist is . 

Om de invloed van melatonine op de geslachtsldieren te testen werd dage
l i jks 100 gamma van de stof, in 1 ml fysiologisch zout opgelost, ingespoten bij 
ratten van drie verschillende worpen, van de geboorte af tot een leeftijd van 
7 weken. Controleratten van drie andere worpen kregen dagelijks uitsluitend 
1 ml fysiologisch zout ingespoten. Na 7 weken werden de dieren opgeofferd en 
de geslachtsklieren histologisch onderzocht. De microscopische structuur van 
de ovaria en testes bleek niet duidelijk van de normale te verschillen. vVelkon 
statistisch een achterblijven in groei van de experimentele ratten worden ge
constateerd. 

Verder werd bij volwassen mannelijke ratten gedurende 14 dagen iedere 
dag een zeer hoge dosis van 500 gamma melatonine ingespoten. Voor en na het 
experiment werd de buik geopend en een foto gemaakt van de prostaat en de 
zaadblaasjes. In vergelijking met controledieren, die uitsluitend 14 dagen lang 
dagelijkse injecties met fysiologisch zout hadden gekregen, bleken de melato-
nine-dieren na afloop van het experiment duidelijk kleinere zaadblaasjes te 
bezitten. Misschien mag men dus een remming van de groei en ontwikkeling 
van secundaire geslachtsldieren ten gevolge van melatonine aannemen. Aan
gezien het aantal voor het tweede experiment gebruikte ratten bij deze zuiver 
or iënterende proef nog gering was, zal het onderzoek opnieuw moeten worden 
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verricht bij een groter aantal dieren. De resultaten zullen verder oolc statis
tisch dienen te worden bewerkt. 

Een eerder onderzoek naar de zenuwverzorging van de epifyse van de rat 
had, door het gebruik van stoffen, die ook vetten kunnen Ideuren, ons reeds 
laten zien, dat de typische epifysaire cellen, de pinealocyten, veel vet be
vatten. Een speciaal onderzoek naar deze vetten werd daarop voornamelijk 
verricht door onze medewerker D r . Prop. Voor dit onderzoek werden twee 
methoden gebruild, de histochemische, waarbij dus chemische stoffen met be
hulp van min of meer specifieke Ideurmiddelen direct in de coupes van het or 
gaan kunnen worden aangetoond en de papierchromatische methode. In pr in
cipe wordt bij deze laatste het orgaan fijngewreven in vloeistoffen, die als 
oplosmiddel van allerlei stoffen kunnen dienen. Vervolgens laat men een 
strook filtreerpapier de opgeloste substanties opzuigen. Deze "lopen" met 
een verschillende snelheid door het papier over een bepaalde afstand. Deze 
afstand zegt iets over de aard van de in het oplosmiddel opgeloste stof, ter
wijl men verder met al lerle i kleurstoffen de verschillende stoffen nog kan 
kleuren op de papierstrook. Voor het histochemisch onderzoek werd een 
groot aantal verschillende vetkleurstoffen gebruikt, die hier niet verder ge
specificeerd zullen worden. 

In de pinealocyten kon op deze wijze de aanwezigheid worden aangetoond 
van de volgende vetstoffen: lecithine, fosfatidyl-ethanolamine, fosfatidyl- se
rine, sphyngomyeline. Verder bleken vetzuren en triglyceriden in de epifyse 
van de rat voor te komen terwijl cerebrosiden en acetallipiden afwezig waren. 

Microscopisch doet het vet in de pinealocyten zich voor in de vorm van 
druppels en ringetjes, die een heldere vacuool omsluiten. vVerd de coupe met 
nijlblauwsulfaat gekleurd, dat de zure fosfolipiden blauw en de neutrale t r i 
glyceriden rood kleurt, dan bleek de ring een blauwe kleur en de vacuool een 
rode te bezitten. Men mag aannemen, dat het optreden van ringen met vacuo-
len in het preparaat berust op een ontmenging van de fosfolipiden en de t r i 
glyceriden, tezamen als mengsel in de levende cel aanwezig. 

Door dit onderzoek kon duidelijk worden aangetoond, dat de pinealocyten 
relatief veel vet en voornamelijk veel fosfolipid bevatten. E r blijkt ook een in 
tense fosfollpidstofwisseling in de epifyse te bestaan. Door andere onderzoe
kers werd ook met behulp van injecties met een radioactief forforisotoop ge
vonden, dat er, in vergelijking tot andere delen van de hersenen, in de epi
fyse relatief veel fosfor wordt opgenomen. 

Volgens de literatuur is een intense fosfollpidstofwisseling vaak gecorre
leerd met secretieprocessen, welke in de cel plaats vinden. In feite zou het 
dus niet uitgesloten z i jn , dat de hoeveelheid vet, en voornamelijk de hoeveel
heid fosfolipid ln de epifyse zou kunnen samenhangen met het functionele sta
dium waarin het orgaan verkeert. 

De mogelijke variatie in de hoeveelheid vetstoffen in de epifysaire cellen 
onder normale en experimentele omstandigheden werd en wordt nog bestu
deerd door onze vroegere medewerker Zweens. Met behulp van een door de 
f i r m a Zeiss ontworpen apparaat kon in coupes door het orgaan na Ideuring van 
het vet de hoeveelheid daarvan worden bepaald in percentages van het opper
vlak der coupes. Met behulp van deze metingen bleek nu, dat het gehalte aan 
pineaal vet bij de wijfjesrat tijdens de menstruele cyclus verandert. De hoe
veelheid lipiden bleek het laagst te zi jn vlak voor de ovulatie en het hoogst 
tijdens de dioestrus, de periode tussen twee ovulaties in. Werd het ovarium. 
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de vrouwelijke geslachtsldier, verwijderd op een leeftijd van 4 en van 8 weken 
dan bleek de hoeveelheid lipiden in de epifyse Ijelangrijk op te lopen. Verder 
werd gevonden, dat het pineale vetgehalte daalt bij toenemende leeftijd. 

De vraag kan nu worden gesteld of het pineale vetgehalte na ovariectomie, 
het wegnemen van de vrouwelijke geslachtsklier, wordt verhoogd tengevolge 
van een gebrek aan hormon, onder normale omstandigheden geproduceerd 
door het ovarium, of dat de vermeerdering van het vetgehalte veroorzaakt 
wordt als gevolg van een overproduktie van het zogenaamde gonadotrope hor
mon van de hypophyse waarvan bekend i s , dat het na ovariectomie in extra 
grote hoeveelheden wordt geproduceerd. 

Teneinde de oplossing van dit probleem nader te komen, werd bij de ge-
o v a r i ë c t o m e e r d e wijfjesratten het ovarium-hormon oestron ingespoten. Het 
bleek, dat dergelijke injecties het vetgehalte in de epifyse weer op normaal 
niveau brachten. Injectie van oestron zou dus een directe werking op het epi
fysaire vetgehalte kunnen uitoefenen maar het zou ook kunnen z i jn , dat de ver 
minderde produlrtie van gonadotroop hormon van de hypofyse, veroorzaald; 
door de injecties met oestron, verlaging van het epifysaire vetgehalte tot nor
male waarden teweeg zou kunnen brengen. Dat inderdaad de hypofyse een in
vloed heeft op het vetgehalte in de epifyse werd verder door Zweens aange
toond door normale wijfjesratten te onderwerpen aan hypofysectomie, het 
wegnemen van de hypofyse. Bij gehypofysectomeerde ratten bleek het pine
ale vetgehalte duidelijk lager te liggen dan normaal. Dit verl ies aan vet werd 
weer gecompenseerd en zelfs overgecompenseerd bij extra hoge doses wan
neer de gehypofysectomeerde dieren injecties met het hypofysehormon gestyl 
ontvingen. 

Deze experimenten wijzen erop, dat de stijging van het pineale vetgehalte 
na wegname der geslachtsldieren inderdaad waarschijnlijk veroorzaalrt wordt 
door een overproduldie van hormon uit de hypofyse. Blijkbaar bestaat er een 
functionele relatie tussen de hypofyse en de epifyse, zoals die ook reeds door 
andere auteurs werd vermoed. 

Veranderingen van het vetgehalte in de epifyse kan men ook nog tengevolge 
van andere experimenten bewerkstelligen. Zo geeft waarschijnlijk verwijde
ring van de autonome innervatie van het orgaan een verhoging van dit gehalte, 
terwijl daarentegen een verlaging optreedt bij ratten, die op een dieet worden 
gezet, dat een tekort aan natrium heeft. Een verlaging treedt ook op na v e r 
wijdering van de bijnieren en injecties van propylthiouracil en angiotensine. 
Vooralsnog is het niet gemaldcelijk een nader inzicht te verkrijgen over de 
juiste wijze waarop dit effect tot stand wordt gebracht of over de betekenis 
daarvan. Verder is het merkwaardig, dat ook licht een invloed blijkt te heb
ben op het vetgehalte en de functie van de zoogdierepifyse. De wijze van in 
werking van licht op het orgaan vormt een bijzonder interessant probleem, 
dat nog in het geheel niet verklaard i s . 

Aan het eind van ons betoog nog eens terugkomend op de functie van de 
zoogdierepifyse, kan in het algemeen worden gezegd, dat zij thans beschouwd 
wordt als een orgaan met inwendige afscheiding, maar dat men noch van de 
wijze waarop het secretieproces in het orgaan plaatsvindt, noch van de wer
king van de stoffen, die er in worden afgescheiden, volledig op de hoogte i s . 

Dat de epifyse iets te maken zou hebben met de ontwikkeling van het ge
slachtsapparaat werd reeds in de jaren 1908-1913 aangenomen door Marburg. 
E r bestaat een zieldebeeld, de macrogenitosomia praecox, dat gekenmerkt is 
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door een zeer vroegtijdige ontwildceling van de geslachtsldieren en het uit
wendig geslachtsapparaat. Volgens Marburg zou dit ziektebeeld worden v e r 
oorzaakt door een gebrek aan epifyseweefsel, ontstaan door degeneratie van 
het orgaan of ook door epifysegezwellen waarbij een verwoesting zou optreden 
van het specifieke epifysaire weefsel. Het bovengenoemde ziektebeeld zou 
zich dus ontwikkelen tengevolge van hypopinealisme. Marburg stelde zich 
voor, dat de epifyse in de jeugd stoffen aan de bloedbaan zou afgeven, die via 
de bloedbaan zulk een invloed op de hypothalamus, een bepaald onderdeel van 
de tussenhersenen, zouden uitoefenen, dat de ontwiklceling van de geslachtsorga
nen, die onder de invloed staat van de hypothalamus, normaliter vertraagd zou 
z i jn tot het optreden van de puberteit. Het is dan ook geen wonder, dat de 
Duitsers de epifyse wel de "Keuschhel tsdrüse" hebben genoemd, daarmee uit
drukkend, dat het orgaan de geslachtelijke ontwikkeling zou onderdrukken. 

Tegenover dit hypopinealisme zou een hyperpinealisme kunnen voorkomen, 
dat zich voornamelijk in een algemene vetzucht zou uiten, welke z ich wellicht 
via de genaden, de geslachtsklieren zou kunnen ontwikkelen. Gebrek aan door 
de geslachtsklieren afgescheiden hormon kan immers vetzucht doen ontstaan, 
zoals ook het geval i s bij castratie. Men redeneerde dus als volgt: overpro
duktie van de epifysaire stoffen heeft een langzame en slechte ontwikkeling 
van de geslachtsklieren tengevolge, waardoor een tekort aan door de ge
slachtsklieren geproduceerd hormon ontstaat, dat dan secundair weer leidt tot 
algemene vetzucht. 

Van deze theorieën is echter niet heel veel overgebleven, althans niet in de 
vorm waarin zij werden gesteld. Al ler le i soort kritiek was mogelijk, vooral 
toen men een dieper inzicht kreeg in de werking van de tussenhersenen, het 
diencefalon, waarvan de hypothalamus' deel uitmaakt. Tumoren of gezwellen, 
uitgaande van de epifyse, bleken vaak zogenaamde teratomen te z i jn , die een 
gonadotrope werking kunnen uitoefenen of met andere woorden de ontwikkeling 
van de geslachtsldieren kunnen bevorderen zonder dat er sprake is van een 
specifieke epifysaire invloed. Verder kan een groot gezwel drulc op de tussen
hersenen uitoefenen waardoor het mechanisme, dat in dat deel van de herse
nen voor de ontwildceling van de geslachtsrijpheid en de geslachtelijke functie 
zorg draagt, in het ongerede kan geraken zonder dat van een specifiek epify
saire invloed spralce i s . 

Voorts bleek, dat geslachtelijke vroegrijpheid eveneens tot stand kan ko
men door verschillende afwijkingen en gezwellen in de tussenhersenen en met 
name in de hypothalamus. Ook vetzucht kan ontstaan door letsels in de tussen
hersenen. Vetzucht bij ratten, bijvoorbeeld, kan men experimenteel verwekken 
door het langs elektrische weg aanbrengen van een letsel in de hypothalamus, 
een onderdeel van de tussenhersenen. Verder bleek, dat pubertas- of macro
genitosomia praecox niet noodzakelijkerwijze gepaard behoeft te gaan met af
wijkingen aan de epifyse. Ongetwijfeld is het mechanisme van de totstandko
ming van de geslachtsrijpheid en de handhaving daarvan heel wat ingewiklcel-
der en z i jn er heel wat meer hersendelen bij betroldcen, dan men vroeger ge
neigd was aan te nemen. 

Het is geen wonder, dat men heeft getracht de functie van de epifyse te on
derzoeken door haar extirpatie. Bij zoogdieren is wegname van het vaak diep 
tussen de hersenhemisferen gelegen orgaan niet eenvoudig. Ook daar waar 
extirpatie gemaldeelijker is uit te voeren door een oppervlalddger ligging, zo
als bijv. bij de rat, valt het niet mee geen ander hersenweefsel mee te nemen. 
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Bovendien liggen er grote bloedvaten boven de epifyse die men moet sparen 
wil men grote bloedingen voorkomen, die op zichzelf al lerlei onberekenbare 
functionele gevolgen met zich kunnen brengen. Behalve bij zoogdieren, i s epi
fyse-extirpatie ook bij vele andere dieren, met name vogels, verricht. De 
verkregen resultaten waren echter bijzonder verschillend. Soms werd een 
groeiversnelling en een vroegtijdige ontwikkeling van het geslachtsapparaat 
geconstateerd, soms echter werd in het geheel geen resultaat gevonden. Het 
meeste onderzoek is verder over het algemeen statistisch bijzonder weinig 
betrouwbaar. 

Ook talloze experimenten met voedering, implantatie of injectie met epi
fyse of met epifyse-extracten brachten geen eensluidend resultaat. Ook bij 
deze proeven was het aantal gebruikte dieren vaalc veel te gering om het trek
ken van conclusies voldoende te wettigen. 

Volgens Kitay en Altschule, die een groot deel van de betreffende endo-
crinologische experimenten krit isch hebben gerefereerd, is de enige functie 
van de epifyse, die statistisch vast staat, de invloed, welke het orgaan op de 
ontwikkeling en functie van de geslachtsklieren uitoefent. Op welke wijze dat 
geschiedt is nog niet metvoldoende zekerheid bekend. Veel wijst er echter op, 
dat er een functioneel samenspel tussen de epifyse en de hypofyse, eveneens 
een klier met inwendige afscheiding, bestaat. De hypofyse heeft onder vele 
andere functies, ook de taak de ontwikkeling van de geslachtsklieren te stimu
leren en de functie daarvan te regelen. Het lijkt het waarschijnlijkst, dat dit 
samenspel tot stand komt via de hypothalamus, een deel van de tussenher
senen, dat op zich zelf weer een mvloed uitoefent op de hormonproduktie van 
de hypofyse. 

Veel onderzoek van alle mogelijke zijden zal er nog moeten gebeuren om 
tot een volledig inzicht te geraken in de werking van de pijnappelklier, dit 
merkwaardige orgaan met z i jn eeuwenoude wetenschappelijke historie, dat 
ons zulke fascinerende problemen stelt. 
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D E G E T I J R E K E N M A C H I N E D E L T A R 

door 

Dr . I r . J . C . S c h ö n f e l d 

In de loop van een maand draaien de aarde en de maan om hun gemeen
schappelijke zwaartepunt heen. De aarde als geheel is hierbij in evenwicht, 
doordat de middelpuntvliegende kracht juist gecompenseerd wordt door de 
aantrekkingskracht van de maan. Dit evenwicht is evenwel niet volkomen bij 
een willekeurig waterdeeltje aan de oppervlakte. Doordat de aantrekkings
kracht van de maan afneemt met de afstand tot de maan en bovendien gericht 
is naar de maan, blijven er kleine verschilkrachten over, als aangegeven 
door de pijltjes in fig. 1. De getijden worden verwekt door -de horizontale 
componenten van deze verschilkrachten. 

G E T ' J O P W E K K I N G 

F i g . 1. 

Zien we voor een ogenblik af van de dagelijkse draaiing van de aarde om 
zijn as, dan zullen de getij verwekkende krachten het water langs de aardop
pervlakte doen stromen en opeenhopen aan de naar de maan toegewende zijde 
en aan de van de maan afgekeerde zijde, totdat het gewicht van de opgehoopte 
watermassa's zodanige horizontale drukgradienten medebrengt, dat evenwicht 
met de getij verwekkende krachten wordt bereikt. 

Door de dagelijkse omwenteling verandert de positie van een waterdeeltje 
t .o .v . de maan in de loop van een etmaal, zodat de op dat deeltje werkende 
kracht niet constant i s , maar naar grootte en richting periodiek vaaieert. 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
"Diligentia" te 's-Gravenhage op 5 apri l 1963, 
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Als gevolg hiervan zal het water een heen en weer gaande beweging over de 
aardoppervlakte uitvoeren. D e z é getij stromingen gaan gepaard met afwis
selende verhogingen en verlagingen van de waterspiegel (getijden), waardoor 
het tweemaal per etmaal hoogwater (maximum waterstand) en tweemaal per 
dag laagwater (minimum waterstand) i s . Op soortgelijke wijze worden ook 
door de aantrekkingskrachten van de zon getijden verwekt. Deze zijn over het 
algemeen wat zwakker dan de maansgetijden, niettegenstaande de grotere 
aantrekkingskracht van de zon. Dit komt doordat de variatie van die aantrek
kingskracht bij de maan groter is dan bij de zon, door de relatief grotere 
variaties in de afstand. 

Door de wisselingen in de onderlinge posities van de zon en maan t.o. v. 
de aarde in de loop van een maand, kunnen het zonsgetij en het maansgetij 
ellcaar afwisselend versterken (springtij) en verzwakken (doodtij). Deze cy
clus van spring- en doodtij speelt zich tweemaal maandelijks af. Ook de ver
dere elementen in de beweging van zon en maan doen hun invloed op de getij -
den gelden, zodat ook periodieke veranderingen in de loop van een jaar , en ln 
de loop van nog langere tijdperken, in de getijbeweging merkbaar zijn. De 
maandelijkse, jaarl i jkse en nog langere periodieke veranderingen uiten zich 
in van dag tot dag wisselende hoogten van het hoogwater en laagwater en in de 
steeds weer zich wijzigende snelheid van stijgen en dalen van de waterspiegel 
en de daarmee samenhangende stromingen. 

De getijden zouden zich vrij als over de aarde rondlopende golven kunnen 
ontwikkelen, wanneer niet de continenten hieraan in de weg stonden. Zo ont
staan in de oceanen door de reflecties tegen de vastelanden, ingewikkelde in
terferentiebewegingen die bepaald zijn door de vorm van de kusten. In het 
krachtenspel dat deze golfbewegingen beheerst z i jn in hoofdzaak de navolgen
de krachten, die op ieder waterdeeltje werken, met elkaar in een dynamisch 
krachtenevenwicht: 

1. De getijverwekkende kracht. 
2. De verhangkracht, die voortvloeit uit de drukverschillen als gevolg van 

de helling van de waterspiegel. 
3. De traagheidskracht opgevat als reactie op de versnelde of vertraagde 

beweging van het water over de aardoppervlakte. 
4. De geostrofische kracht (of kracht van Coriolis) als gevolg van de com

binatie van de stroming van het water over de aarde en de draaiing van 
de aarde om zi jn as. Deze kracht staat loodrecht op de snelheid van het 
water. 

De astronomische getijden, die voornamelijk worden opgewekt in de uitge
strekte en diepe oceanische bekkens, planten zich van daaruit ook voort in de 
veel ondiepere randzeeën , zoals het Kanaal en de Noordzee. In deze 
gebieden kunnen gecompliceerde bewegingen ontstaan, waarbij de getijver
wekkende kracht echter een secundaire rol speelt. 

Naast verhang-, traagheids- en geostrofische kracht krijgt nu evenwel ook 
5. de wrijving die de getij stromingen langs de bodem ondervinden, een be

scheiden doch merkbaar aandeel in het krachtenspel. De energie die door 
deze wrijving in randzeeën en zeestraten verloren gaat, wordt onttrokken aan 
de energie van de in de getij-opwekking betrokken hemellichamen. Dit is 
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vooral merkbaar aan de maan, die zich dientengevolge in de loop der eeuwen 
langzaam van de aarde verwijdert en daarbij in een steeds langere periode 
om de aarde heen gaat lopen, zoals de astronomie heeft aangetoond. 

Behalve de astronomische getijden kennen we in de randzeeën ook de me
teorologische getijden, die ontstaan doordat nog een zesde speler zich in het 
krachtenspel kan mengen: 

6. de windkracht, die vooral optreedt als een door de wind langs de water
oppervlakte uitgeoefende schuifspanning. 

Bij een krachtig ingrijpen van deze laatste factor in de getijbeweging, 
spreken we van een stormvloed. Bekende voorbeelden hiervan zijn de St. E l i -
zabethsvloed van 1421 en de stormvloed van 1953, die gepaard ging met grote 
overstromingen in het zuidwesten van ons land. 

De getijden van astronomische en meteorologische oorsprong planten zich 
uit de randzeeën verder als getij golven voort naar de kustwateren, zeearmen 
en rivieren. Het krachtenspel ondergaat hierbij een verdere accentverschui
ving. De voornaamste componenten zijn nu de verhangkracht en de wrijving 
langs de bodem en oevers. Vooral in de diepere zeearmen speelt de traag¬
heidskracht ook nog een grote rol . Bij stormvloeden kan hier ook de plaatse
lijke opwaaiing, d, w, z. de in de zeearm zelf aangrijpende windkracht, van 
betekenis zi jn. Een vrij geringe en plaatselijke rol speelt nog de geostrofische 
kracht, die zich voornamelijk uit in waterstandverschillen tussen de ene en de 
andere oever van een zeearm bij het naar binnen stromen van het water uit 
zee (vloed) en bij het naar buiten stromen (eb). De getijverwekkende kracht is 
in de zeearmen en rivieren, door de geringe uitgebreidheid van deze wateren, 
nagenoeg volledig uitgespeeld. De astronomische getijden zijn hier dus prak
tisch geheel en de meteorologische getijden grotendeels het gevolg van het 
binnendringen van getij golven uit zee, 

In de diepe oceanen vornjien de getijden een nagenoeg volkomen lineair ver
schijnsel d. w. z, dat het superpositiebeginsel kan worden toegepast. Dit houdt 
bijvoorbeeld in, dat het getij dat ontstaat onder de gecombineerde werking van 
zon en maan, eenvoudig de som is van het afzonderlijke zonsgetij en maans
getij tezamen. 

In de ondiepere randzeeën ontstaan reeds merkbare afwijkingen van het 
superpositiebeginsel. In zeearmen en rivieren zijn de niet-lineaire effecten 
in het algemeen zelfs zo sterk, dat het superpositiebeginsel daar geheel on-
bruilcbaar i s . Iedere samenwerking van bijv. astronomische en meteorolo
gische oorzaken, moet dan als een zelfstandige combinatie in zijn totaliteit 
behandeld worden. 

In een netwerk van zeearmen en rivieren als het Deltagebied (flg. 2; boven) 
dringt dus in elk van de monden van het gebied een getij golf uit zee binnen. 
Deze golven lopen door de takken van het netwerk, ondergaan daarbij ref lec
ties, zowel totale als par t i ë l e , interfereren met elkaar en lopen ten slotte 
door wrijvingsverliezen geleidelijk dood op de bovenrivieren. 

Het zijn vooral de gecompliceerde verschijnselen van getijden en getijstro
men in een dergelijk rivierenstelsel , waarin de waterbouwkundige belang 
stelt, wanneer een project moet worden uitgevoerd als de Deltawerken die het 
antwoord vormen op de uitdaging van de elementen in 1953. Immers, é lke af
sluiting en zelfs iederekleinere ingreep in het rivierenstelsel kan een belang
rijke invloed op de getij golven en hun interferentie hebben, die niet alleen op 



Fig. 2. Het Deltagebied 
Boven: vóór uitvoeren van het Deltaplan. 
Beneden; nè. uitvoeren van het Deltaplan. 

de plaats van Ingrijpen, doch ook elders vérstrekkende gevolgen kan hebben. 
Veelvuldige analyses van de getijbeweging zijn dan ook noodzakelijk bij het 
uitvoeren van de Deltawerken, ten eerste, omdat het Deltagebied zelf een ge
compliceerd netwerk vormt en het gehele ingrijpen hierin vele aspecten ver 
toont, maar ook, omdat de getijden zelf een wisselend karalcter hebben, zo
wel wat de astronomische als de meteorologische oorzaken betreft. 

Voor zulke analyses staan ons verschillende middelen ter beschikking. 
Naast berelceningen van de getijbeweging, wordt sinds geruime tijd ook 
hydrauliscn moaelonaerzoek toegtepast. De ervaring heeft hierbij geleerd, 
dat het van groot belang is over verschillende middelen van analyse te be-
schildten en deze bij de voorbereiding van belangrijke beslissingen ook naast 
elkaar toe te passen. Aan dit arsenaal van middelen om de getijbeweging te 
analyseren, is nu ook de Deltar (Delta-getij-analogon-rekenmachine) toege
voegd, welke gebaseerd is op de analogie van hydrauüsche en elektrische 
verschijnselen. 

Om dit toe te lichten, zullen we ter vereenvoudiging eerst alle niet-lineaire 
effecten buiten beschouwing laten. We rekenen daarom bij het krachtenspel 
voorlopig alleen met de verhangkrachten en de traagheidskrachten. Dit krach
tenspel brengt een wisselwerking tussen stromen en waterstanden mede. V e r 
schillen in waterstand (verhang van de waterspiegel) hangen samen met de 
versnellingen of vertragingen in de stroming. 
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Een tweede wisselwerking is liet gevolg van verschillen in stroming op 
verschillende plaatsen, waardoor bijv. de waterdeeltjes in horizontale r i c h 
ting naar elkaar toe bewegen. Dit gaat samen met een verticale beweging van 
het water en dus met stijging van de waterspiegel. Men spreekt dan van water
berging. Evenzo zal de waterstand dalen bij een uiteengaande beweging van de 
waterdeeltjes. 

Deze dubbele wisselwerking tussen stromen en waterstanden vindt plaats 
in iedere dwarsdoorsnede van een zeearm of r iv ier . We zullen ons nu even
wel, om de analogie met elektrische verschijnselen, duidelijk te maken, de 
twee aspecten van deze wisselwerking gescheiden denken. We doen dit aan de 
hand van een gedachte-experiment, dat in fig. 3 is weergegeven, 

HYDRAULISCHE DISCRETISERING 

J 

ELECTRISCHE DISCRETISERING 

Fig . 3. Hydraulisch-elektrische analogie. 

In het bovenste deel van deze figuur is een lengtedoorsnede van een getij -
kanaal weergegeven. Hierbij i s de lengte-as op een veel kleinere schaal weer
gegeven dan de hoogte-as. Voor de verticale afmetingen in deze figuur denke 
men bijv. in meters, doch voor de horizontale afmetingen in kilometers. In 
dit kanaal planten zich getij golven voort, waardoor zowel de waterstanden h, 
als de stromen Q van dwarsdoorsnede tot dwarsdoorsnede en in verloop van 
tijd veranderen. 

Daarnaast beschouwen we nu de waterbeweging in een systeem als geschetst 
in het middendeel van flg, 3. Dit stelt een van boven in hoofdzaak gesloten 
koker voor, waarin het water horizontaal bewegen kan (stroom q). Boven deze 
koker bevindt zich een aantal open bakken, waarin het waterkan stijgen en 
dalen. Deze bakken staan wel in verbinding met de koker, maar niet met e l 
kaar. 

De druk die in de koker heerst onder een der bakken, wordt bepaald door 
de waterstand in die bak. Wanneer de waterstand in twee naast elkaar liggende 
baldcen op zeker ogenblile verschilt, dan zal er dus ook een horizontaal druk
verschi l heersen over de tussenliggende sectie van de koker, waardoor de 
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stroom door die sectie versneld of vertraagd wordt. Dit komt overeen met 
het krachtenspel in het hierboven beschouwde getijkanaal. Wanneer voorts op 
zeker ogenblik in twee aansluitende secties een verschillende stroom loopt, 
dan zal het verschi l ln stroom moeten ontwijken naar de tussenliggende bak, 
of van daaruit worden aangevuld. Hieruit resulteert dus een stijging of daling 
van het niveau in die bak. Dit komt overeen met de waterberging in het getij-
kanaal. Wanneer de dwarsdoorsnede van de koker overeenkomt met die van 
het getijkanaal en voorts het oppervlak van de waterspiegel in elle der baleken 
gelijk is aan dat van het overeenkomstige stuk kanaal, dan kan worden aan
getoond dat getij golven zich in het systeem van de koker met bakken evenzo 
voortplanten als in het getijkanaal, mits de lengte van de secties van de koker 
klein is vergeleken met de golflengte van het getij. 

In het onderste deel van fig. 3 is een elektrische keten voorgesteld die is 
opgebouwd uit zelfinducties en capaciteiten. Tussen de spanningen op de capa
citeiten en de stromen door de zelfinducties bestaat hier een dubbele wisse l 
werking die analoog is aan de dubbele wisselwerking tussen waterstanden en 
stromen in het erboven afgebeelde hydraulische systeem. 

Wanneer op een bepaald ogenblik op twee opeenvolgende capaciteiten verr 
schillende spanningen staan, dan zal het spanningsverschil over de verbin
dende zelfinductie gepaard gaan met een aangroeien of afnemen van de stroom 
door die zelfinductie. Verder zal , wanneer er op zeker ogenblik door twee 
opeenvolgende zelfinducties verschillende stromen lopen, het verschi l in 
stroom afvloeien naar de tussenliggende capaciteit, of van daaruit aangevuld 
worden, zodat de lading op die capaciteit en daarmee ook de spanning toe
neemt of afneemt. 

Tussen de hydraulische en de elektrische verschijnselen kan de volgende 
analogie worden opgesteld: 

Hydraulisch Elektr isch 

waterstand spanning 

stroom Stroom 

traagheid zelfinductie 

waterberging capaciteit 

Op grond van deze analogie is het in principe mogelijk een elektrisch 
systeem van zelfinducties en capaciteiten samen te stellen, dat dienst kan doen 
als een analoog model van een systeem van getijkanalen. De voortplanting van 
de getij golven en de daaruit voortvloeiende veranderingen in waterstanden en 
stromen in de loop van de tijd, worden dan analoog weergegeven door de 
voortplanting van elektrische golfverschijnselen, die gepaard gaan met ver 
anderingen in spanningen en stromen in de loop van de tijd. 

Een model zoals het hierboven is aangegeven, i s evenwel nog in verschi l 
lende opzichten zeer gebreldeig. Allereerst i s er nog geen rekening gehouden 
met de wrijvingsverliezen. Door weerstanden in serie te schakelen met de 
zelfinducties zijn soortgelijke verliezen ook in het elektrische systeem te in 
troduceren. Men verkrijgt op deze wijze een lineaire weerstand, die even
redig is met de grootte van de stroom. De wrijvingsweerstand in het hydrau
lische geval i s evenwel niet lineair, doch evenredig met het kwadraat van de 
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grootte van de stroom. Een verdere complicatie, eveneens van niet-lineaire 
aard, i s daarin gelegen dat de coëf f ic iënten van weerstand, traagheid en wa
terberging, in plaats van constant te zijn, veranderen wanneer de waterstand 
verandert. 

Nu is het samenstellen van een lineair elektrisch analogiemodel relatief 
eenvoudig, doch de afwijkingen van de niet-lineaire werkelijkheid zijn dan zo 
groot, dat de bruilcbaarheid van zulk een lineair model betrekleelijk beperkt 
i s . Een meer realist isch niet-lineair model i s veel moeilijker te verwerke-
lijlcen. 

De mogelijkheid van een lineair model lag eigenlijk reeds opgesloten in de 
wiskundige behandeling van het Zuiderzeeprobleem door de Staatscommissie 
onder leiding van prof, Lorentz. De gedachte om een elektrisch model tech
nisch te realiseren is echter vooral gepropageerd door D r . I r . J.van Veen, een der 
grondleggers van het Deltaplan. Deze realisering is na de tweede wereldoor
log ter hand genomen door één van Van Veen's medewerkers, H . J , Stroband, die 
er reeds gedeeltél l jk in geslaagd is voor de niet-lineaire complicaties oplos
singen te vinden. Na de stormvloed van 1953 was de tijd rijp geworden om de 
ontwikkeling van een grote analoge rekenmachine voor getijberekeningen ter 
hand te nemen. Aan de Technisch Physische Dienst T N O - T H werd hiertoe 
een opdracht gegeven, die geleid heeft tot de bouw van de Deltar. De ont
werper van deze machine is I r , C . M, Verhagen. Om de opzet van de Deltar dui
delijk te maleen, zullen we eerst een ogenblik stilstaan bij de moderne reken
techniek, waarin men onderscheid maakt tussen de digitale en de analoge 
rekenmachines. 

In de digitale rekenmachines is het rekenen gebaseerd op een technische 
getal-representatie in telbare vorm. Een klassiek voorbeeld hiervan is het 
telraam. Het digitale rekenen verloopt in principe juist zoals bij het elemen
taire cijferen. Kenmerkend voor de digitale rekenmachine is dan ook dat, 
evenals bij een berekening met potlood en papier, a l de uit te voeren reken
kundige bewerkingen na elkaar worden verricht volgens een voor iedere be
rekening afzonderlijk op te stellen programma. Een lange, ingewikkelde be
rekening, die vele bewerkingen met zich mee brengt, zal dan ook meer r e 
kentijd vergen dan een korte berekening die uit weinig bewerkingen bestaat. 
Met de huidige digitale rekenmachines, die in staat zijn vele duizenden be
werkingen per seconde te verrichten, kunnen aanzienlijk kortere rekentijden 
bereikt worden dan voorheen. Bij omvangrijke berekeningen als die van de 
getij voortplanting in het Deltagebied, zijn de rekentijden evenwel, zelfs bij de 
snelste machines, niet te verwaarlozen. 

In de analoge rekenmachines is het rekenen gebaseerd op een technische 
getal-representatie in meetbare vorm. Een klassiek voorbeeld hiervan is het 
rekenen door grafische meetlcundige constructie. In het algemeen berust het 
analoge rekenen op het gebruüe van fysisthe processen die verlopen volgens 
wetten, overeenlcomende met de weer te geven rekenkundige betreldcingen. 
Wanneer men bijv. een systeem kan construeren met twee ingangen en een 
uitgang, dat zodanig werkt dat de waarde van de fysische grootheid die in de 
uitgang verschijnt op ieder ogenblik evenredig is met het produlct van de waar
den van de fysische grootheden aan de ingangen van het systeem, dan kan zulle 
een systeem dienst doen als vermenigvuldigelement in een analoge rekenma-
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chine. Meestal zijn de fysische grootheden waarmee aldus gewerlct wordt, 
elelctrische spanningen. In een analoge relcenmachine treft men dan oolc een 
aantal elementen aan, zoals vermenigvuldigers^^ integratoren e .d . , die elk 
speciaal bestemd zijn voor het uitvoeren van eén soort bewei*king en deze 
continu, met steeds wisselende waarden van de aangeboden en resulterende 
grootheden, verrichten. 

In tegenstelling tot éen digitale machine, die maar éen ding tegelijk doet, 
verricht een analoge machine dus vele bewerkingen gelijktijdig, waardoor de 
vereiste rekentijd, ook bij omvangrijke problemen, beperkt kan blijven. Het 
aantal elementen waarover de machine beschikt, stelt evenwel een grens aan 
de omvang van de problemen die men ermee kan behandelen. 

De nauwkeurigheid van een analoge rekenmachine wordt beperkt door de 
technisch te realiseren meetnauwkeurigheden. Bij een digitale rekenmachine, 
daarentegen, kan de nauwkeurigheid in principe onbegrensd worden opgevoerd, 
Door het opstellen van verschillende programma's, kan men bij een digitale 
machine vele kanten uit. De programmering van een analoge machine is meer 
beperkt in zijn mogelijkheden, doch eist daardoor ook minder tijd van de ge
bruiker. In het algemeen zijn de mogelijkheden om aan uiteenlopende eisen bij 
verschillende problemen te voldoen, bij de digitale machine groter. De ana
loge machine kan daarentegen voor bepaalde problemen sneller en gemaklee-
lijker in het gebruik zijn. 

De Deltar is een analoge machine, die gespecialiseerd is op getijbereke
ningen. Daarbij werkt de machine in algemene treldcen als een analoog model 
van het getij systeem dat men wil bestuderen. Evenals in de hiervoor bespro
ken modellen, worden zowel elektrische stromeii als spanningen gebruikt voor 
de analoge weergave. De stromen stellen de getij stromen voor, de spanningen 
de verticale getijden. 

Het belangrijkste gedeelte van de machine wordt gevormd door een aantal 
(120) secties, die elk een riviervak kunnen weergeven. Elke sectie i s opge
bouwd uit een aantal rekenelementen en op te vatten als een kleine min of 
meer zelfstandige analoge rekenmachine. 

De directe weergave van hydraulische traagheden door zelfinducties en van 
waterbergingen door capaciteiten, is daarmee prijsgegeven. In de plaats h ier 
van is een analoog rekénproces getreden, dat de mogelijkheid biedt om de 
niet-lineaire aspecten van de getij voortplanting correct in rekening te bren
gen. De rivieren van het getijsysteem dat behandeld moet worden (bijv. het 
Deltagebied) worden in gedachte verdeeld in vakken van geschikte lengten 
(meestal van enige kilometers). Van elk vak worden de lengte, het dwars
profiel en de verdere hydraulische eigenschappen bepaald. Deze grootheden 
worden dan in de daarvoor aangewezen sectie van de Deltar ingesteld. Daar 
na geeft deze sectie dat bepaalde riviervak elektrisch weer. Vervolgens wor
den de secties met elkaar verbonden overeenkomstig de onderlinge ligging van 
de riviervaldcen. Daarmee is de machine gereed gemaalct om als model te 
dienen, d. w. z. de machine kan nu spanningen en stromen voortplanten, die in 
de tijd veranderen op overeenkomstige wijze als de getij standen en getij-
stromen in het uitgebeelde rivierenstelsel , 

In de machine verlopen de verschijnselen 100 maal zo snel als in de wer
kelijkheid. De tijdschaal is dus 1 op 100, d .w.z . dat een gemiddeld maansge-
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tij met een periode van 12 uur 25 min, in de Deltar ongeveer 7 i minuut duurt. 
De getijden worden zoals boven werd uiteengezet, in liet rivierenstelsel 

opgewekt door het binnendringen van de getijgolven uit zee. Dienovereen
komstig zullen de elektrische getijden in de machine moeten worden opgewekt 
door aan de uiteinden van de secties die overeenkomen met de monden van het 
rivierenstelsel , spanningen aan te leggen die, op de juiste tijdschaal, evenzo 
met de tijd var iëren als de gegeven getijden-in die monden. Ook zullen stro
men moeten worden toegevoerd die overeenkomen met de gegeven bovenaf-
voeren van de rivieren (zoals bijv. van de Lek, de Waal en de Maas). Deze 
randvoorwaarden worden in de machine opgelegd door spannlngs- en stroom
generatoren, die gestuurd worden door middel van papierbanden, waarop van 
tevoren in digitale vorm, namelijk in de vorm van geponste gaten, het verloop 
van de randvoorwaarde met de tijd is vastgelegd. 

Elke sectie is in principe opgebouwd als een zg. T-schakeling, zoals aan
gegeven in fig. 4. 

Flg, 4, Rekenschema van een sectie. 

Aan de linkerzijde (ingang) kan een elektrische stroom en een spanning wor
den toegevoerd, overeenlcomend met de getljstroom en bijbehorende getij-
hoogte in het dwarsprofiel aan het begin van het weergegeven riviervalc. De 
rechterzijde (uitgang) van de sectie komt evenzo overeen met het dwarspro-
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fiel van het einde van het riviervalc. De spanning op het middenpunt van de 
T-schalceling Icomt overeen met de gemiddelde waterstand in het riviervalc. 

De versterlcers A en B geven een zodanig spanningsverschil tussen ingang 
en uitgang, dat op ieder ogenblik aan het dynamisch krachtenevenwicht vol
daan i s . Deze versterkers worden bestuurd door een rekenorgaan R, waarin 
de verschillende krachten, zoals traagheid, wrijving en windkracht, berekend 
worden. De versterker C verwekt een verschilstroom tussen in - en uitgang, 
die overeenkomt met de waterberging. E e n servosysteem S, (fig. 5 en 6), dat 
zich doorh^.end instelt op de spanning die de gemiddelde waterstand weer
geeft, dient om de met de waterstand var iërende coëf f ic iënten van traagheid, 
weerstand en waterberging te regelen. 

Een verstei-ker T berekent uit de totale stroom die door het vak gaat, de 
gemiddelde stroomsnelheid. Deze wordt weergegeven door een elektrische 
spanning die aan het rekenorgaan R wordt toegevoerd. Behalve de stromen en 
getij standen aan de einden van het vak, levert de sectie dus ook de gemiddelde 
waterstand en stroomsnelheid in het vak. 

F l g . 5. Frontplaat van een sectie. 

F lg . 6. Servosysteem ln een sectie. 
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Fig . 7. Voorbeeld van een r iv iersysteem. 

In fig. 7 i s verder bij wijze van voorbeeld de behandeling van een probleem 
in een vertakte r iv ier weergegeven. De r iv ier i s in fig. 7a geschetst. Bij de 
monden B en C kunnen de getijgolven uit zee binnendringen, terwijl bij A een 
gegeven afvoer van water plaats vindt. 

De drie riviertakken AS, SB en SC zijn elk in vakken verdeeld gedacht. Van 
ieder vak worden vorm en afmetingen bepaald en daarna wordt een aantal sec
ties van de machine ingesteld om elk eén dezer vakken te representeren. Deze 
secties worden aan elkaar geschakeld als aangegeven in fig. 7b. 

Vervolgens wordendoor een drietal randvoorwaardegeneratoren de met de 
tijd var iërende spanningen en stromen opgewekt, die overeenkomen met de 
getijden bij B en C en de stroom bij A . 

Door nu bijv. de spanning in het midden van sectie 3 te registreren^ vinden, 
we het verloop van de daarmee overeenkomende waterstand, midden in vak 3.. 
Op overeenkomstige wijze kunnen we bijv. de stroom door dwarsprofiel r e 
gistreren. 

In flg. 8 zijn de uitkomsten van twee verschillende berekeningsmethoden, 
beide toegepast op de Wester schelde, met elkaar vergeleken. De ene bereke
ning is uitgevoerd met een digitale machine, de andere met de Deltar. De be
rekening met de digitale rekenmachine vergde meer tijd, doch de nauwkeurig
heid kon zover worden opgevoerd, dat hierdoor een contróle op de nauwkeu-
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1 RVW h VDSSlfJGEN 

Flg . 8. Digitale en analoge berekening Westerschelde. 

righeid van de Deltar kon worden verkregen. 
De uitlcomsten van de digitale berekening zijn door getrokken lijnen in f ig„ 

8 voorgesteld, terwijl de uitkomsten van de Deltar met kruisjes (voor de ge
tijstanden) en kringetjes (voor de getijstromen) zijn weergegeven. De nauw
keurigheid van de Deltar blijkt hier zeer bevredigend te zijn. 

i 

Flg . 9. Berekening Deltar vergeleken met metingen in de natuur. 

Een andere test i s weergegeven in flg. 9. Hier zijn de uitkomsten van een 
berekening met de Deltar voor de Waal-Merwede vergeleken met de in de na
tuur gemeten getijden. De getrokken lijnen stellen de natuurmeting voor en de 



135 

gebroken lijnen de uifeomsten van de Deltar. Ook deze vergelijking mag zeer 
bevredigend genoemd worden. 

Een der eerste berekeningen op de Deltar met een direct praktisch doel, 
was het maken van voorspellingen op korte termijn bij de afsluiting van de 
zuidelijke Grevelingen bij Bruinisse in het voorjaar van 1962. 

Flg . 10. De omgeving van de Grevelingen. 

Het rivierenstelsel waarvan de Grevelingen deel uitmaakt, is weergegeven 
in flg. 10, die tevens de hierin aangenomen vakindeling laat zien. De dijk die 
de Grevelingen moet afsluiten, i s cUk getrokken. Het langste deel van deze 
dijk, over de ondiepere platen en slikken heen, was van tevoren aangelegd, 
waarna nog tweekortere doch moeilijkere trajecten door de diepe geulen langs 
Schouwen en Overflakkee restten. 

Het zuidelijke van deze twee slüitgatén is in 1962 afgesloten met caissons. 
De caissons worden, bij deze wijze van sluiten, een voor een in het sluitgat 
gevaren en dan gezonken op het ogenblik dat de stroom door het sluitgat nul i s 
(stroomkentering). Het is voor de hele manoeuvre met een caisson van belang, 
van tevoren het tijdstip van kentering zo goed mogelijk te voorspellen. Dit is 
met behulp van de Deltar als volgt gedaan: 

De astronomische getijden in de randstations Ouddorp, Brouwershaven, 
Willemstad en Stavenisse, z i jn van tevoren door berekening voorspeld. Dit 
is mogelijk door het voorspelbare karakter van de bewegingen der hemel
lichamen. 

De dag voorafgaande aan een caisson-beweging, werden in Bruinisse de 
voorspelde astronomische getijden met behulp van meteorologische voorspel
lingen zo goed mogelijk gecorrigeerd. Deze nieuwe voorspelde getijden wer
den per telefoon en telex doorgegeven van Bruinisse naar Den Haag en daar 
als randvoorwaarden in de Deltar ingevoerd. F ig . 11 laat voor een der 
stations zulk een randvoorwaarde zien. 
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Fig . 11. Voorspelde randvoorwaarde Willemstad. 

De Deltar verschafte vervolgens een verwachting van het verloop van de 
getljstroom in het sluitgat tijdens het invaren van de caissons. Deze ver
wachting werd weer teruggeseind naar Bruinisse en daar verwerkt in het plan 
voor de operaties. 

Fig . 12. Voorspelde en gemeten stroom in het sluitgat zuidelijke Grevelingen. 

In flg. 12 is zulk een voorspelling voor één der dagen van de sluitings
periode weergegeven. De getroldcen lijn stelt hier de voorspelling met de 
Deltar voor en de gebroken lijn een stroommeting in het sluitgat zelf. De be-
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perkte nauwkeurigheid van zulk een meting in aanmerking genomen, mag de 
overeenstemming geheel bevredigend genoemd worden. Het tijdstip van ken
tering, waar het vooral op aan komt, is praktisch precies voorspeld. 

Het ligt in de bedoeling bij de komende sluiting van de noordelijke Greve
lingen de Deltar eveneens te gaan gebruiken om de operaties op de Voet te 
kunnen volgen. In de verdere toekomst zal de Deltar evenzo bij de afsluitingen 
van het Brouwershavense Gat en de Oosterschelde nuttige diensten kunnen 
verlenen. Van de andere problemen waarbij de Deltar een rol za l spelen, 
noemen we de ijsafvoer ende stuwprogramma's na voltooiing van het Deltaplan. 
Iets verder in het verschiet ligt de afsluiting van de Waddenzet, terwijl de 
Deltar in principe ook gebruild zal kunnen worden om getijberekeningen voor 
rivierenstelsels elders in de wereld uit te voeren. 
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Foto; R. Deurloo 

Nablaliggers in de sluisput van de dam in bet Haringvliet. 




