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J A A R V E R S L A G 

V A N DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ 
VOOR NATUURKUNDE DILIGENTIA 

over het verenigingsjaar 1968/1969, 
uitgebracht op de algemene ledenvergadering van 1 december 1969. 

Als sprekers traden in het afgelopen jaar op: Dr. D. J. van Diggelen, 
ProL Dr. Ir. H. J. Dirksen, Dr. Ir. J. Doeksen, Dr. J. M. Greep, ProL Dr. 
J. Th. Hackmann, ProL Dr. G. J. M. van der Kerk, ProL Dr. D. J. 
Kuenen, Ir. F. Möhring, Prof. Dr. H. Postma, Prof. Dr. A. A. Verveen, 
Dr. J. J. Vos (Lezing uitgesproken door Ir. A. van Meeteren) en Dr. 
W. H. Zagwijn. 

Het aantal gewone leden bedroeg 592 en het aantal schoHeren 52 op 
30 juni 1969. 

Op 19 en 26 februari en op 5 maart 1969 werd een excursie georgani
seerd naar het European Space Research and Technology Centre, 
ESTEC, te Noordwijk, waaraan werd deelgenomen door totaal 90 per
sonen. 

Op de algemene ledenvergadering werden de periodiek aftredende 
bestuursleden Mr. W. J. Cardinaal, Dr. J. N . van den Ende, Drs. H. E. 
Hazewinkel, Dr. W. P. J. Lignac en Ir. O. A. E. Wijnmalen herkozen. 

De verminderende belangstelling voor concerten maakt het noodza
kelijk meer en meer contracten met cabaretiers aan te gaan. Wij prijzen 
ons gelukkig, dat onze directeur Dr. H. Th. Vlaanderen erin geslaagd is 
hierdoor de zaalexploitatie nog gaande te houden. Een structurele wi j 
ziging zal echter onontkoombaar zijn, waartoe de directeur de voorbe
reidende stappen reeds gedaan heeft. 

Dr. W. P. J. Lignac 
1 e secretaris 
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L A S E R S 

door 

Ir. T . Bakker. 

1. Inleiding 

Het woord laser wordt gevormd door de beginletters van: Zight 
Amplification by Stimulated ^'mission of i?adiation. De eerste lasers 
zijn in 1960 gerealiseerd (T . H. Maiman, A . Javan) door de principes 
van de Maser (M = microwave) toe te passen bij de zeer hoge frequen
ties, waarmee het licht tr i l t . 
Onder licht verstaat men een elektromagnetische triUing met frequenties 
ƒ in het gebied 10'^ Hz< ƒ < 10'^ Hz, De golflengte X ligt dan in het 
gebied 0,3 M < X < 3 0 0 ju. Naast het zichtbaar licht (0,4 n <\< 0,8 ii) 
worden ook de onzichtbare ultraviolette straling (k < 0,4 ju) en de 
infrarode straling (X > 0,8 n) tot het licht gerekend. 

Fig. 1. Tijdsafhankelijklieid van de elektrische veldsterkte 

In f ig. 1 is getekend, hoe de elektrische veldstrekte E in een bepaald 
punt van de ruimte in de t i jd t varieert. De maximale waarde van E 
noemt men de amplitude A. De t i jd T is de periode van de trilling. De 
frequentie ƒ is gelijk aan het aantal trillingen per seconde; ƒ = 1^ De 
goMengte X -cT, waarin c de Voortplantingssnelheid van het licht is 
(c = 3, 10« msec-^). 

Om de waarde van de elektrische veldsterkte E op een bepaald mo
ment vast te leggen is het nodig aan te geven in welk punt van de 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Dihgentia" 
te 's-Gravenhage op 22 september 1969. 
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trillingscyclus men zich bevindt, m.a.w. de fase moet bekend zijn. Opge
merkt wordt, dat twee trillingen, waarvan de frequentie en de ampli
tude gelijk zijn, elkaar bij samenwerking (interferentie) kunnen uit
doven of opslingeren, afhankelijk van het onderling faseverschil. In fig. 
1 is het faseverschil tussen en E2 gelijk aan een halve cyclus; de 
resulterende veldsterkte E^ + E2 is dan op ieder moment gelijk aan nul. 
Aangenomen is, dat E^ en E^ in dezelfde richting in de ruimte trillen, 
m.a.w. de polarisatierichting is gelijk. 

2. Principe van de werking van de laser. 

Het principe van de laser berust op de eigenschappen van de gesti
muleerde emissie. Dit proces vormt een van de mogelijke wisselwerkin
gen tussen straling en materie. We denken ons de materie samengesteld 
uit afzonderlijke atomen, die elkaar dus niet beïnvloeden. Eenvoudig-
heidshalve nemen we aan, dat elk atoom zich slechts in 2 discrete energie
toestanden kan bevinden met energieën / i resp. / j . In elk van deze ener
gieniveaus kan een atoom zich stationair bevinden, zonder straling uit 
te zenden. 

Fig. 2 Energietoestanden in een atoom. 

De atomen kunnen alleen wisselwerking hebben met een stralings
veld, wanneer voor de frequentie ƒ van het veld geldt: 

hf ' v / j (1) 

= constante van Planck = 6,64,10"'^ Joule sec. 

Een atoom kan van een lager naar een hoger energieniveau overgaan 
door van de invallende stralingsenergie een gedeelte hf te absorberen 
(proces a). Het aantal absorpties per tijdseenheid = B^2 P ( f ) Ni. 

p ( f ) = stralingsdichtheid van het veld met frequentie ƒ (Joule m~^). 
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Nl = bezetting van niveau 1 (m"^) 
Bi2 - evenredigheidsconstante. 

Anderzijds is er de mogelijkheid, dat een atoom ojider invloed van 
het stralingsveld met frequentie f van niveau 2 naar het lager gelegen 
niveau 1 terugvalt. Bij deze geïnduceerde emissie (proces e) komt het 
energieverschil J2—J1 in de vorm van straling met frequentie ƒ vri j . Het 
bijzondere van dit proces is, dat deze vrijkomende straling dezelfde fase 
en polarisatierichting heeft als het inducerende veld. Het resultaat is 
dus, dat het inducerende veld door deze gestimuleerde overgangen aan
groeit. Voor het aantal gestimuleerde overgangen per tijdseenheid vindt 
men: _ 

Men kan aantonen, dat B2\ - B12 = B.De netto toename van het veld 
wordt dus: 

Bp(f)(N2-Ni) (2) 

Bij thermisch evenwicht geldt: N2<Ni (Boltzmann). Men houdt dan een 
netto absorptie over. Om versterking te krijgen moet7V2>7Vi worden 
(bezettingsinversie). Het is dus noodzakelijk het thermische evenwicht 
te verbreken. Er zijn verschillende technieken (pompmethodes) om het 
lasermateriaal te activeren: 
a. door een gasontlading door een geschikt gasmengsel te sturen, bijv. 

de Helium-Neon gaslaser X - 0,63 p. 
h. door bestraling met een intense lichtbron van een geschikt kristal met 

een specifieke toeslag van bepaalde atomen, bijv. 
robijnkristallen; AI2 O3 kristal met een doping van 0,05% Cr atomen; 
X = 0 , 6 9 M . 
Yttr ium Aluminium Granaat (YAG) kristallen met 1% Neodymium 
atomen; X = 1,06 p. 

c Dooreen zeer sterke stroompuls door de sperlaag van een halfgelei
derdiode te sturen. 
bijv. de Galliumarsenide diodelaser; X 0,9 ju. 
Naast het proces van de gestimuleerde emissie is er de spontane emis

sie. Hieronder verstaat men de mogelijkheid, dat een atoom spontaan, 
dus zonder inducerend veld, van niveau 2 naar niveau 1 terugvalt. De 
straling, die daarbij uitgezonden wordt, noemt men fluorescentiestra
ling. Bij dit proces bestaat er geen enkel verband tussen de fase van de 
vrijkomende straling en een eventueel aanwezig veld. 

Het geactiveerde lasermateriaal fungeert dus als een versterker voor 
elektromagnetische trillingen met lichtfrequenties. De fase van de licht-
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trillingen b l i j f t bij het versterkingsproces behouden. Men maakt hiervan 
een zender door een gedeelte (3 van de versterkte trilling weer in fase 
naar de ingang terug te koppelen. 

s . A r ' 

•1 

— 

Fig. 3. Principe van een oscillator 

De oscillatievoorwaarde bij een versterking F luidt: 

/3 V= 1 (3) 

Bij een laser wordt deze terugkoppeling geëffectueerd door het ma
teriaal tussen twee evenwijdige, loodrecht op de as staande, spiegels op 
te nemen. Door één van de spiegels een bepaalde doorlaatbaarheid te 
geven, kan men het opgewekte laserlicht uitkoppelen. 

Fig. 4. Principe van de opbouw van een laser. 
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3. Eigenschappen van de resonator. 

Wil het licht een groot aantal malen heen en weer gaan, dan moeten 
de spiegels nauwkeurig evenwijdig staan. Men kan berekenen, dat voor 
een dergelijke configuratie van twee evenwijdige op afstand geplaatste 
spiegels (resonator van Fabry en Perot) het aantal ruimtelijke patronen 
(modes) van het stralingsveld, dat geringe verliezen heeft, beperkt is. 

In een vereenvoudigde voorsteHing kan men de veldverdeling met de 
laagste verliezen opgebouwd denken uit in de asrichting heen en weer 
lopende vlakke-golven. Zelfs wanneer men de buigingsverschijnselen van 
het licht in rekening brengt bl i jkt , dat het resulterende veld op de 
uitkoppelspiegel nagenoeg met gelijke fase trilt (equifase vlak); zie fig. 

\ 
s 

\ 

\ 
\ 

s 
X 

Fig. 5. 

OJ 0.2 0.3 0.4 0,5 

—- relatieve plaats A 
D 

-•20° 
^ 0 ° 

.40" 
O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

—• relatieve plaats 1 

Amplitude- en fase verloop 
op de uitkoppelspiegel. volgens ^{ 

De verliezen in de resonator zijn alleen dan klein, wanneer de op
tische afstand tussen de spiegels gelijk is aan een geheel aantal halve 
golflengtes (resonantieconditie). Er bouwt zich dan een zeer intens veld 
p in de resonator op en de wisselwerking tussen veld en lasermateriaal is 
zo groot mogelijk (zie formule 2). 

Fig. 6. Amplitudeverdeling langs de resonatotas. 
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Door de geringe verliezen en het grote aantal golven, dat op de reso
natorlengte afgepast kan worden, heeft de resonator een grote frequen-
tieselectiviteit. Bij een kleine variatie in de golflengte "past" het veld 
niet meer in de resonator. Het frequentiespectrum van het uitgezonden 
Hcht is in fig. 7 geschetst. 

versterking 

fluorescentielijri: Breedte m^Hz 

fg^ 5.10'^ Hz 

Fig. 7. Fiequentiespectium vaii de laserstraMng. (He-Ne gaslaser.) 

Het is dus mogelijk een laser in een beperkt aantal frequenties te 
laten trillen. Het uitgezonden licht is dus bijzonder monochromatisch. 
Opgemerkt moet worden, dat niet het atoom, doch de resonator be
paalt welke frequenties uiteindelijk uitgezonden worden. 

4. Eigenschappen van het laserlicht; coherentie. 

De genoemde eigenschappen maken, dat de uitgezonden laserstraling 
coherent is. Men onderscheidt: 

Plaatscoherentieeigenschappen: Hieronder verstaat men de eigenschap, 
dat in een bepaald punt van de ruimte de fase van de lichtvector een 
vast verband heeft met die in de naastgelegen punten. 

Tijdcoherentie: Men verstaat hieronder de eigenschap, dat in een punt 
van de ruimte de ampHtude en de fase van de Uchtvector op een bepaald 
moment een vast verband heeft met die op een tijdje eerder of later 
gemeten. Het tijdsbestek, waarover dit verband geldt noemt men de 
coherentietijd. 

Bij een gloeilamp heeft de fase van het uitgezonden licht op een 
plaats 1 van de gloeilamp niets te maken met de fase van het Ucht door 
een naburig elementje 2 uitgezonden. De fase van Uet licht op een 
moment t^ uitgezonden heeft geen enkel verband met die op een tijdje 
later of eerder uitgezonden. Dus bij een gloeilamp geen plaats- noch 
tijdcoherentie. 
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Fig. 8. Oloeidroad. 

Van het Hcht afkomstig van een ster geldt, dat de fase in een horizon
taal vlak nagenoeg constant is. Tussen de fase van opeenvolgende golf
fronten bestaat er geen enkel verband. Dus wel plaatscoherentie eigen
schappen, maar geen tijdcoherentie. 

Het licht, uitgezonden door een laser onderscheidt zich door het feit, 
dat het zowel plaats- als tijdcoherentie eigenschappen bezit. 

Het gevolg van de plaatscoherentieeigenschap is, dat het laserlicht in 
een nauwe bundel wordt uitgezonden. De bijdragen van afzonderlijke 
gebiedjes binnen de apertuur D tellen alleen op in een richting lood
recht op de opening, omdat dan de optische weglengte voor alle elemen-
tjes dezelfde is en dus alle bijdragen dezelfde fase hebben. (Zie fig. 10) 
Het eerste nulpunt ligt in de richting tg v?=^'v ip. Er is dan nl. voor 
ieder elementje in de bovenste helft van de opening een elementje in de 
onderste helft met tegengestelde fase van de Uchtvector. Het bl i jkt , dat 
de veldverdeling in een ver verwijderd punt de Fouriertransformatie van 
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• ster 

aardoppervlal( 

Fig. 9. Straling van een ster. 

de veldverdeling binnen de opening is. (Zie hoofdstuk 7.0). 

Het verband ^ is analoog aan dat voor een antenne voor radio- en 
radargolven. Bij een laser is de antennediameter zeer groot t.o.v. de 
golflengte van de straling en dientengevolge heeft de uitgezonden bun
del dus een kleine spreiding. 

Fig. 10. Bundelspreiding van een laser. 
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De tijdcoherentieeigenschap heeft tot gevolg, dat het toelaatbare 
wegverschil bij interferometrische experimenten (fig. 11) veel groter is 
dan bij het gebruik van conventionele lichtbronnen. Het invallende licht 
wordt door een deelspiegel B in twee gedeeltes gesplitst. Na reflectie 
aan de spiegels Spi resp. Sp2 worden de bundels bij O weer verenigd. 
Wanneer het weglengteverschil gelijk is aan een oneven malen X/2 doven 
de bundels elkaar uit. Bij een weglengteverschil gelijk aan een even 
aantal malen X/2 wordt de intensiteit groter. Een dergelijke laserinter-
ferometer wordt bijv. toegepast voor het zeer nauwkeurig instellen en 
verplaatsen van gereedschappen op een mechanische werkbank. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / 

Fig. 11. Michelson interferometer. 

5.0. Uitvoeringsvormen en toepassingen van lasers. 

5.1. Gaslasers. 
Dit zijn meestal continu-lasers met goede coherentieeigenschappen. 
Voorbeelden: 

5.1.1. De Helium-Neon gaslaser; golflengte X = 0,63 / i . 
afgegeven vermogen: 0,5 - 50 mWatt. 

Deze laser wordt voornamelijk gebruikt voor het doen van optische 
precisiemetingen (interferometrie) en als uitrichtmiddel in één — en 
twee dimensies. De Helium-Neonlaser wordt als coherente üchtbron 
gebruikt bij de Holografie, bij het bewerken van beelden en geregistreer
de signalen en bij de opslag van informatie (Zie Hoofdstukken 6 en 7). 
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5.1.2. De kooldioxyde (CO2) gaslaser. 
Het afgegeven vermogen bedraagt ca. 100 Watt continu bij een golf

lengte van 10,6/i. Deze laser wordt toegepast voor de bewerking van 
materialen. 

Veel onderzoekingswerk wordt verricht om de CO2 laser voor com
municatiedoeleinden te gebruiken. De transmissieeigenschappen van de 
atmosfeer bij deze golflengte zijn gunstig. De beschikbare bandbreedte 
is groot, zodat vele televisie- en telefoonkanalen tegelijk met een laser 
kunnen worden overgedragen. 

5.2. Vaste-stoflasers. 
In f ig. 12 is de. opbouw van een vaste-stoflaser geschetst. Het licht 

van de flitsbuis wordt door een cilindrische reflector in het lasermateri
aal geconcentreerd. Nadat de flitsbuis ontstoken is groeit de bezettings
inversie aan, totdat de versterking groot genoeg is voor oscillatie. Het 
resultaat bl i jk t een zeer onregelmatig z.g. superregenatief trillingsver
schijnsel te zijn. (zie fig. 13) 

Daarom gaat men meestal als volgt te werk. Tijdens het ontsteken en 
branden van de flitsbuis onderdrukt men de terugkoppeling, bijv. door 
een van de spiegels schuin op de as te plaatsen. Wanneer de inversie 
maximaal is, herstelt men de terugkoppeling zéér snel. Alle in het mate
riaal opgeslagen energie komt dan in één enkele, zéér intense puls vri j . 

Piekvermogen: 1 — 10.000 Megawatt 
Pulsduur : 10"* — 10"* seconde 
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Fig. 13. Stialing van een robijnlaser bij stationaire resonator; horizontaal 200 /Jsec/eenheid. 

In een praktische uitvoering gebruikt men een roterende reflector of 
een elektroöptische sluiter om deze laserpuls op te wekken. 

Fig. 14. Vastestoflaser met roterend 90 dakkant-prisma. 

Fig. 15. Gedaante van de puls van een neodymiumlaser met roterend 90 dakkant-prisma, 
(draaisnelheid prisma: 24.000 r.p.m.) 
Horizontaal: 50 nanoseconde/eenheid 
Veiticaal: 1 Megawatt/eenheid. 
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5.2.1. Afstandmeting met een gepulste vaste-stoflaser. 
Met een dergelijke vaste-stoflaser is het mogelijk afstanden tot ver 

verwijderde doelen nauwkeurig te meten. Het uitgezonden hcht valt op 
het doel en wordt in alle richtingen verstrooid. Een klein gedeelte van 
de verstrooide straling wordt in een ontvanglens opgevangen en geeft 
een signaal in een in het brandvlak geplaatste fotodetector. 

Fig. 16. Principe van de afstandmeter. 

Het tijdsverloop tussen het uitzenden en de ontvangst wordt gemeten 
met een elektronische teller. De nauwkeurigheid in de afstandsmeting is 
ca. 1 m. De bundelspreiding wordt door de in omgekeerde richting 
werkende telescoop nog meer verkleind. Het is dus mogelijk afstanden 
tot vlak naast elkaar gelegen doelen afzonderlijk te meten. 

De diffuse verstrooiing door het doel geeft een enorme verzwakking. 
Bij een z.g. hoekreflector (fig. 17) wordt het licht in de invalsrichting 
teruggekaatst. Voor de meting van de afstand tot de maan is daarom 
een hoekreflector op het maanoppervlak geplaatst. 

5.2.2. Niet-lineaire optica. 
Het is mogelijk de laserstraling met een lens in een zeer kleine ruimte 

te concentreren. De veldsterkte kan dan dezelfde orde van grootte be
reiken als de inwendige veldsterkte in atomen. Allerlei niet-lineaire op
tische verschijnselen kan men met behulp van lasers bestuderen. 

Het is b.v. mogelijk in bepaalde stoffen laserstraling met de dubbele 
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Fig. 17. Hoekreflector. 
frequentie op te wekken. Bij instraling met een neodymiumlaser 
(A = 1,06 Ai) in een kristal van kaliumdihydrofosfaat (KDP) kan groen 
licht (A = 0,53 ju) worden opgewekt. 

De grote veldsterkte kan o.m. worden aangetoond, doordat bij focus-
sering in lucht doorslag kan optreden. 

5.2.3. Materiaalbewerking; Medische toepassingen. 
Robijn- en Neodymiumlasers worden toegepast bij de bewerking van 

materialen, o.a. voor het maken van gaatjes in diamanten trekstenen, 
waarmee metaaldraden getrokken worden. 

Bepaalde oogafwijkingen (netvlies loslatingen) kunnen met een laser 
geheeld worden. Men onderzoekt de mogelijkheid om door combinatie 
van een lichtgeleider (fiber-opties) met een laser operaties in moeilijk 
toegankelijke organen van het menselijk lichaam uit te voeren (blaas, 
nierbekken, maag). 

6.0. Holografie: 

De betekenis van het woord holografie is alles opschrijven. De preten
tie van de holografie is het weergeven van 3-dimensionale taferelen, 
inclusief diepte en parallax, door registratie op een 2-dimensionale foto
grafische plaat. 

Alvorens de principes van de holografie te beschrijven is het nuttig na 
te gaan, wat er gebeurt bij het waarnemen van een voorwerp. Het opval
lende licht wordt in de afzonderlijke punten van het voorwerp ver-



14 IR. T . B A K K E R 

Fig. 18. Waarneming. 

• dO 

waarnemingsvlak 

strooid. Daardoor ontstaat er in liet waarnemingsvlak een veldverdeling 
E^Tx, y). In elk vlakje dO is het resulterende veld opgebouwd uit bijdragen 
van het gehele voorwerp. Plaatsen we onze oogpupillen in het waar
nemingsvlak dan levert dat de sensatie van het voorwerp ruimtelijk te zien, 
omdat op de ene pupil een iets ander veld invalt dan op de andere. 
Verplaatsen we onze ogen, dan zien wé het voorwerp van een ander 
gezichtspunt uit, omdat het veld in die positie anders is. 

Fig. 19. 
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We hebben dus alles geregistreerd, wanneer we kans zien deze veld
verdeling E (x, y) m grootte en in fase op een fotografische plaat vast 
te leggen. Dit wordt verwezenlijkt door de veldverdeling, afkomstig van 
het voorwerp tezamen met de veldverdeling iii? afkomstig van een goed 
gedetineerde referentiebron, op een fotografische plaat te laten vallen. 
Het is daarbij in het algemeen noodzakelijk, dat er een vast faseverband 
heerst tussen het Hcht, dat op het voorwerp valt en het referentiehcht. 
In de praktijk splitst men daartoe het uitgezonden licht van een laser in 
een gedeelte dat op het voorwerp valt, en een gedeelte dat als referentie 
gebruikt wordt. 

Na het ontwikkelen plaatsen we de fotografische plaat in dezelfde 
positie en laten het referentiehcht uit de oorspronkelijke richting inval
len. Men kan aantonen, dat in het vlak van de fotografische plaat de 
veldverdeling E.^ (x, y), afkomstig van het voorwerp, wordt gereconstru
eerd. Kijken we naar de aldus belichte plaat dan zien we het voorwerp, 
inclusief diepte. Verplaatsen we de ogen, dan uit zich de parallax in het 
tafereel. 

Fig. 20. HOLOGRAFIE: RECONSTRUCTIE 

6 .1 . Toepassing van de holografie voor de opslag van informatie. 
Elk gebiedje ter grootte van de oogpupil bevat dus vrijwel alle gege

vens betreffende het gehele voorwerp. Op een hologram staat dus erg 
veel informatie geregistreerd. In plaats van voorwerpen kan men ook 
bepaalde gegevens, die in een code van zwarte of witte hokjes gere
gistreerd staan, in een hologram vastleggen. Men probeert holografische 
geheugens te construeren. De theoretische capaciteit is zodanig, dat de 
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volledige inhoud van 15 boeken van 500 pagina's met 500 woorden per 
pagina op een hologramplaat van 10 cm x 10 cm opgeslagen kan wor
den. 

6.2. Toepassing van de holografie als correlator. 
Men kan het gereconstrueerde voorwerp vergelijken met het werke

lijke voorwerp. Op deze wijze kan men verschillen tussen een kopie en 

-co O ^-d*' co ""̂  -ro O - i ^ ro 

- ' P h a s e 
— •-Amplilcide 

(h) 

(k) 

Fig. 21. Enkele voorbeelden van Fouriertransformaties. 
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de op het hologram vastgelegde "master" zeer nauwkeurig bepalen. In 
plaats van voorwerpen kan men de vorm van een geregistreerd ontvan
gen signaal vergelijken met die van het uitgezonden signaal. Wanneer het 
ontvangen signaal l i jk t op het uitgezonden signaal spreekt men van 
correlatie. Een dergelijke verwerking van signalen noemt men correle
ren; het instrument heet een correlator. Het voordeel van de toepassing 
van coherente optica is opnieuw de enorme capaciteit van een dergelijke 
correlator. 

7.0. Fouriertransformaties met behulp van coherent licht. 

Het bli jkt , dat de veldverdeling in het beeldbrandvlak van een lens de 
Fouriertransformatie is van de veldverdeling in het voorwerpsbrandvlak. 
Men moet de veldverdeling in het voorwerpsvlak ontbonden denken, 
bijv. in cosinustermen (zie fig. 21) 

ƒ = öq + cos (2 Txf j^x + ipj^) ( 1-dimensionaal) 

De frequenties/^^ noemt men de plaatsfrequenties van de veldverdeling in 
het voorwerpsbrandvlak. Het bl i jkt , dat er voor elke in het beeld
brandvlak twee, symmetrisch t.o.v. de oorsprong gelegen, puntvormige 
intensiteitsverdelingen met sterkte fl^^^ komen. De afstand tot de as is 
evenredig met ƒ . 

\ \ l \ \ 

— H 

^ \ 
vlak 

1 1 \ 
(f.g) 

frequvitie-
vlak 

fo 1 
(u.v) 
beeld
vlak 

Fig. 22. OPTISCH FILTEREN COHERENT LICHT 

7.1. Optisch filtreren. 
Met een tweede lens is het mogelijk een afbeelding van het voorwerp 

te maken. Door in het frequentievlak bepaalde frequenties te onder
drukken of te bevoordelen is het mogelijk de beeldoverdracht van het 
systeem te beïnvloeden. Men kan op deze wijze een hinderlijk raster 
elimineren of ongewenste informatie onderdrukken. De interessante in
formatie in het voorwerp wordt dan gemakkelijker waarneembaar. 
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Fig. 23. Ongefilterd voorwerp. 

Fig. 24. Afbeeldingsresultaat na het optisch filteren. 

In de figuren 23 en 24 is aangegeven hoe men door het onderdrukken 
van de "gelijkspanningsterm" en de lage plaatsfrequenties van een 
bepaald voorwerp, alleen de contouren kan afbeelden. 

7.2. Toepassing van een optische Fouriertransformatie en holografie in 
een correlatoropsteUing (Matched- filter correlator). 

Een zeer speciaal filter wordt verkregen door de optische Fourier
transformatie van de veldverdeling, afkomstig van een bepaald symbool, 
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in grootte en in fase vast te leggen. Dit geschiedt holografisch door de 
veldverdeling in het frequentievlak tezamen met een referentieveldver-
deling op een fotografische plaat te laten vallen (fig. 25). 

vlak 

Fig. 25. MATCHED-FILTER: OPNAME 

Presenteert men nu in het voorvi'erpsvlak van de opstelling van fig. 26 
een diapositief met een aantal symbolen, waaronder degene, waarvan 
het filter gemaakt is, dan verschijnt in het beeldvlak een stip op de 
plaats(en), waar dit symbool zich op de betrokken dia bevindt. 

• » 
\ \ 

> 

Kowwps- im»r zornlatMak 

Fig. 26. MAKHED-FIUER CORRELATOR 

Met een dergelijke opstelling kan men dus snel de gewenste infor
matie aan een groot arsenaal onttrekken. Om een eenduidige aanwijzing 
te krijgen moeten de verschillende symbolen zoveel mogelijk van elkaar 
verschillen, m.a.w. de kruiscorrelatie moet zo klein mogelijk zijn. 

In fig. 27 is een diapositief met 4 symbolen gegeven. 
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Fig. 27. 

Van het symbool links boven is een matched-filter gemaakt. In fig. 28 is 
het con-elatie resultaat gegeven. Men ziet, dat er naast de gewenste 
autocorrelatie linksboven nog een sterke kruiscorrelatie met het sym
bool rechtsboven optreedt. 

Fig. 28. 
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Résumé: 
Een laser is dus een zender voor lichtgolven. De diameter van de 

antenne is zeer groot t.o.v. de golflengte van de uitgezonden straling. De 
uitgezonden bundel heeft dan ook een kleine spreiding. 

Met vaste-stoflasers kan men zeer korte lichtpulsen met piekver-
mogens van vele Megawatts opwekken. Hiermee kan men afstanden tot 
ver verwijderde doelen nauwkeurig meten. Ook kan men hiermee niet-
lineaire optische verschijnselen bestuderen. 

Gaslasers worden vooral daar toegepast waar goede coherentieeigen
schappen geëist worden, dus voor optische precisiemetingen. Een be
langrijke toepassingsmogelijkheid is de opslag en verwerking van infor
matie; de constructie van optische geheugens en correlatoren. 

Speciale vermelding verdient de kooldioxyde (CO2) gaslaser. Deze 
laser wordt reeds gebruikt voor de bewerking van materialen. Daar het 
continu afgegeven vermogen erg groot is en de transmissieeigenschappen 
van de atmosfeer bij deze golflengte gunstig zijn is er een mogelijke 
toepassing voor communicatiedoeleinden. 
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een voorbeeld van endocriene integratie. 

ProL Dr. P. G. W. J. van Oordt. 

In meercellige dierlijke organismen komen twee orgaansystemen voor, 
die richting geven aan processen in het lichaam, die onontbeerlijk zijn 
voor de handhaving van individu en soort. Ze coördineren deze processen, 
en in het algemeen zorgen ze voor een goede communicatie tussen de 
organen onderling en tussen het individu en z'n omgeving. Deze orgaan
systemen zijn het zintuig-zenuwstelsel en het endocriene stelsel. Willen we 
in luttele woorden de eigen betekenis van beide stelsels naast elkaar 
plaatsen, dan zouden we kunnen zeggen, dat het zintuig-zenuwstelsel tot 
taak heeft snelle acties en reacties van het lichaam mogelijk te maken, 
terwijl het endocriene stelsel voor een meer geleidelijke aanpassing en 
verandering zorg draagt. Ook duurt de invloed van het zintuig-zenuwstel
sel in de regel niet langer dan de acute werking ervan, terwijl het endo
criene stelsel vaak een blijvende verandering teweeg brengt, en zelfs waar 
dat niet het geval is verdwijnt het effect van een endocriene prikkel veel 
geleidelijker dan dat van een neurale. 

Deze vergelijking gaat zeker niet helemaal op, al was het alleen maar 
omdat de grens tussen beide stelsels, zoals vaak in biologische systemen, 
bijzonder vaag is. Bij de meeste invertebraten hebben vele zenuwcellen 
een endocriene functie naast een neurale, d. w. z. dat ze niet alleen 
prikkels kunnen geleiden, maar ook aan het distale einde van de neuriet of 
axon secretieprodukten afgeven aan de lichaamsvloeistof. De secretie-
produkten worden vervolgens door die vloeistof getransporteerd naar 
andere delen van het Uchaam om daar een functie uit te oefenen. Bij de 
vertebraten komt iets dergelijks voor, daar bevinden zich in de bodem van 
de z.g. tussenhersenen of diëncefalon centra van zenuwcellen met een 
typisch hormonale functie. Het betreft hier de z.g. neurosecretorische 
cellen. De celHchamen of perücarya bevinden zich in groepen of nuclei in 
de bodem van het diëncefalon, de hypothalamus, en de neurieten of 
axonen verlopen in de richting van het trechtervormige caudale deel 
daarvan, het infundibulum (fig. 1). Vele vezels eindigen in de meest distale 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde "Dihgentia" 
tè 's-Giavenhage op 6 oktober 1969. 
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ACHTER 

Fig. 1 Schema van een mediane doorsnede van het hypothalamus-hypofyse systeem van een 
kikker. Van de talloze neurosecretorische cellen zijn er slechts enkele weergegeven. 

punt van het infundibulum, de z. g pars neuraHs of pars nervosa van de 
neurohypofyse. Deze vezels geven hormonen aan de bloedbaan af, die een 
rechtstreekse perifere werking hebben. Andere vezels emdigen meer 
proximaal in de bodem van het infundibubum, in de z. g eminentia 
mediana van de neurohypofyse. Daar geven ze stoffen af aan capillairen, 
die samenkomen in de portale vaten van de adenohypofyse, Deze stoffen 
hebben geen eigen perifere werking, maar stimuleren de adenohypofyse 
tot de vorming en afgifte van hormonen. Soms hebben ze een remmende 
werking. De adenohypofyse-hormonen hebben ofwel een rechtstreeks 
perifeer effekt of maken de vorming van hormonen in andere endocriene 
kHeren mogelijk. Die andere endocriene klieren zijn onder meer de 
schildklier, de bijnieren en de gonaden. 

Het endocriene stelsel van de vertebraten bestaat dus uit een centraal 
deel; het hypothalamus-neurohypofyse systeem, een vertaler en verster
ker: de adenohypofyse, en perifere endocriene organen. De hypothala
mus is niet aüeen het centrum van het endocriene stelsel, maar vormt ook 
het centrum van het vegetatieve zenuwstelsel. Beide stelsels staan via de 
hypothalamus onder invloed van hogere centra in het centrale zenuw
stelsel en van exogene invloeden, die via de zintuigen in het lichaam 
doordringen. 

De belangrijke betekenis van het endocriene stelsel bl i jkt bij vele 
processen zoals de ontwikkeling, de groei, de eiwit-, vet- en koolhydraat-
stofwisseHng, de water- en zouthuishouding, de voortplanting en de aan
passing aan de omgeving. Een oppervlakkig overzicht te geven van de 
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processen, die bij; al deze endocriene regulaties een rol spelen is een weinig 
zinvolle zaak. Veel beter is liet ons te beperken tot één enkel voorbeeld en 
daar! dan wat dieper op in te gaan. Dat voorbeeld zal zijn: de endocriene 
regulatie van de metamorfose van kikkerlarven. 

In wezen gaat het bij die metamorfose om de verandering van een 
waterdier in een landdier (fig. 2). Het waterdier heeft een eivormig 
Mchaam en kan zich voortbewegen door middel van een verticaal afge
platte staart. De mondopenmg is veelal klein en bezet met hoorn tandjes 
voor het afraspen van het voedsel. De ademhaling geschiedt door kieuwen 
en de huid is sterk doorlatend voor water. Als eerste uitwendig teken van 
verandering zien we de differentiatie van de achterpoten, die geleidelijk 
aan sneller gaan groeien dan de rest van het lichaam. Nog voordat de 

Fig. 2 Tijdens de metamorfose verandert de kikker van een waterdier in een landdier. 
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differentiatie van de achterpoten beëindigd is, wordt de huid minder 
doorlatend voor water, wordt de bek veel wijder, verdwijnen de hoorn
tandjes en wordt de darm korter. Heel belangrijk is ook het veranderen 
van de kieuwdarm of farynx: de kieuwen verdwijnen en longen komen tot 
ontwikkeling. De allerlaatse fase van de metamorfose wordt gekenmerkt 
door het doorbreken van de voorpoten, die onder de huid aangelegd en 
uitgedifferentieerd zijn, en het verdwijnen van de staart. In navolging van 
Etkin verdeelt men de lai-vale periode van kückers en padden in 3 fasen: 
de premetamorfose, de periode van larvale groei, de prometamorfose 
waarin de achterpootgroei plaats heeft, en de metamorfose climax, 
waarin de voorpoten doorbreken en de staart geresorbeerd wordt. 

Uiteraard gaat het bij de metamorfose niet alleen om morfologische 
veranderingen, maar ook om fysiologische. Zo bl i jk t dat tijdens de 
metamorfose de kikkerlarve meer ureum gaat vormen en stikstof niet in 
de vorm van ammoniak b l i j f t uitscheiden, zoals dat aanvankelijk 
geschiedde. De reden hiervoor is, dat ammoniak lethaal is, en alleen in 
zeer sterke verdunning, dus bij een grote waterdoorstroming verdragen 
kan worden. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij zoetwatervissen en 
kikkerlarven. Zoutwatervissen en landvertebraten moeten wel ureum 
vormen om van hun stikstofafbraakprodukten af te komen, Daarbij zijn 
enzymen nodig uit de z.g. Krebs-ureum-ornithine cyclus, en inderdaad 
bhjkt de aanmaak van deze enzymen tijdens de metamorfose een sterke 
stijging te vertonen. Een ander interessant punt is dat het hemoglobine 
van samenstelling verandert, waardoor de zuurstofbindingscapaciteit 
vermindert en de capaciteit om zuurstof af te geven dienovereenkomstig 
stijgt. Ook hier gaat het om een verandering van een toestand die 
typerend is voor zoetwatervertebraten naar een situatie die kenmerkend 
is voor landvertebraten. Tevens heeft tijdens de metamorfose de been
vorming in het skelet plaats. Daarvoor worden tijdens de cUmax, als de 
voedselopneming tot stilstand gekomen is, de kalkkristallen uit de z.g. 
kalkzakjes gebruikt. Het gaat hier om een nog niet opgehelderd selectief 
proces, want kalkkristallen uit een ander deel van het endolymfatische 
systeem, te weten de otoHthen van het gehoor-evenwichtsorgaan, 
blijven ongemoeid. Tenslotte, nemen in de staart vlak vóór en tijdens de 
climax bepaalde enzymen in hoeveelheid toe, die voor de afbraak van 
het staartweefsel essentieel zijn. 

Sedert Gudernatsch in 1912 larven van verschillende soorten kikkers, 
padden en salamanders voederde niet vers schildklierweefsel van paarden 
en cavia's, en zag dat dit de metamorfose sterk versnelde, weten we dat dit 
proces primair gereguleerd wordt door de schildklierhormonen. De schild-
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Fig. 3 Hoofdlijnen van de synthese van schildklierhormonen, aangegeven in een schematische 
tekening van eén doorsnede door enkele schildklierfoUikels. 

klier of glandula thyreoidea is bij amfibieën een gepaard orgaan, gelegen 
onder tegen het tongbeen, en bestaat evenals bij andere vertebraten uit 
foUikels met daartussen bloedvaten en bindweefsel (fig. 3 ) . De foUikels 
bestaan uit een eenlagig epitheel, dat een holte afzijdig omgeeft. In de fo l -
likelholte bevindt zich het eiwitachtige secretie-produkt van de epitheel-
cellen, dat met de naam colloied aangeduid wordt. Voor alle vertebraten 
behalve de prikken geldt niet alleen deze bouw, maar ook de manier 
waarop de schildklierhormonen geproduceerd worden. Daarvan dient 
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opgemerkt te worden, dat de cellen die het follikelepitheel vormen, 
jodiden en aminozuren uit de bloedbaan wegvangen. Deze worden teza
men met de in de cellen gevormde enzymen doorgegeven naar de follilcel-
holte. De aminozuren worden gebruilct voor de opbouw van globuline. 
Met behulp van een oxydase wordt jodium vrijgemaakt uit de jodiden, en 
dit wordt gehecht aan reactieve plaatsen van aminozuren van de globu-
linen, waardoor het thyreoglobuline ontstaat. Tot de gejodeerde amino
zuren behoren o.a. het tyrosine en het thyronine (ontstaan door conden
satie van 2 tyrosinemoleculen). Per benzeenkern kunnen één of twee 
waterstofatomen door jodiumatomen vervangen worden. Zo kunnen o. a 
mono- en dijoodtyrosine, trijoodthyronine (T3) en thyroxine (T4) ont
staan. Proteasen zorgen ervoor, dat het thyreoglobuline in z'n aminozuren 
uiteenvalt. De meeste worden weer gedejodeerdiTj enT4 worden echter 
in de cel opgenomen en doorgegeven aan de bloedbaan. Ze vormen de 
schildklierhormonen, waarbij T3 enige malen sterker werkzaam is dan T4. 
Dit laatse is biologisch heel interessant, want gebleken is, dat bij een 
overvloed aan jodium de schildklier vooral T4 vormt en maar weing T3. 
Bij een gebrek aan jodium echter zal de schildkher vooral T3 gaan vormen 
en zo langer een normale werking kunnen handhaven. 

Nu is het wel waar, dat de metamorfose van kikkerlarven gereguleerd 
wordt door de schildklierhormonen, maar daarmee is nog lang niet alles 
gezegd. Dat bli jkt als men de jonge larven laat zwemmen in vrij hoge 
concentraties schildklierhormoon; dan gaan namelijk alle mogelijke pro
cessen wanordelijk door elkaar heen verlopen en ontstaan rare gedrochten 
van kikkertjes. Onder natuurlijke omstandigheden is het zo, dat de 
schildklieractiviteit in de vroege premetamorfose begint en dan langzaam 
sterker wordt om tegen de climax snel tot een maximum te stijgen, daarna 
volgt dan een abrupte en zeer sterke daling in activiteit. Deze veranderin
gen in schildklieractiviteit blijken bijvoorbeeld uit het histologische beeld 
van de schildklier, waarbij opvalt dat de schildklier in de premetamorfose 
nog klein is en een laag follikelepitheel vertoont. In de prometamorfose 
neemt het aantal schildklierfoUikels toe, ook neemt de doorbloeding toe 
en de hoogte van het follikelepitheel. In het colloied, dat de follikelholten 
opvult zijn z. g resorptie-vacuolen te zien. Het maximum tijdens de climax 
bl i jkt uit een sterke doorbloeding, heel hoog follikelepitheel en een bijna 
geheel verdwenen zijn van het colloied. Na de climax is de schildklier weer 
heel klein en zien de foUikels er erg inactief uit. De hoge activiteit tijdens 
de climax bl i jkt ook uit het feit, dat aan het begin van de climax de 
binding van jodium in de schildklier snel stijgt, spoedig gevolgd dooreen 
stijging in de hoeveelheid eiwit-gebonden jodium in het weefsel. Dit duidt 
op een stijging van de synthese van schildklierhormonen, gevolgd door een 
stijging van de afgifte. Hoe sterk die afgifte stijgt is niet bekend. Wel weten 
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we dat Etkin aan een thyroxine-concentratie van één op een miljard^ 
genoeg had om tijdens de premetamorfose de achterpootgroei te bevor
deren van schildldierloze Idkkerlarvén, die in een thyroxine-bplossing 
zwommen, terwijl hij voor de staartresorptie eeh veel hogere Concen
tratie thyroxine nodig had, nh 243 op een miljard. Zich op hét stand
punt stellend, dat de concentratie schildklierhormoon binnen en buiteh 
de proefdieren gelijk zou zijn, berekende Etkin, dat ! x 10"** g 
thyroxine zou moeten circuleren om de achterpootgroei op gang té 
brengen, en 3 x 10"̂  g om de staartresorptie mogelijk te maken. Bij 
deze berekening is echter vergeten, dat thyroxine, naarmate dé mëta-
morfose voortschrijdt, mmder goed door de huid naar binnen zal kilri-
nen dringen. In feite zal het dus om kleinere hoeveelheden gaan! 

Nu heeft men uit het opeenvolgen van de verschillende processen 
tijdens de metamorfose wel geconcludeerd, dat al die processen tot een 
reeks zouden behoren, die causaal met elkaar verbonden zouden zijn. D i t 
bl i jkt niet het geval te zijn; men kan een klein pilletje met thyroxine 
implanteren bij een voorpootaanleg, en zo daar ter plaatse de voorpoot 
vroegtijdig laten doorbreken, of in de staart, en deze in regressie laten gaan 
zonder dat andere processen van de metamorfose er aan vooraf moeten 
gaan. •> 

Wel is het waar, dat de schildklièrhormonen in feite veel minder 
veelzijdig zijn dan op het eerste gezicht het:geval l i jk t te zijn. Ze hebben 
niet een andere werking op de huid, die minder doorlatend vöor watei-! 
moet Wórden, op de poten, die sterk moeten uitgroeien en op de staart, 
die juist kleiner moet worden. Integendeel,! de schildklierhornionen b l i j 
ken in alle gevallen de eiwitsynthese te bevorderen. De eiwitten waar het 
om gaat zijn voor een belangrijk deel enzymen. Welké enzymen hangt af 
van de cel, of beter van de in de cel opgeslagen 'informatie. De ene cel zal 
lytische enzymen vormen voor de' afbraak, de andere enzymen voor dé 
ureumvorming, een derde enzyrtien voör^ differentiatie eh' groei in' een 
speciale richting, hetzij die' Van spiervezel; van skeletelement of 'iets' 
anders.' • ^ ' ' ! ' - • - ^̂  ':' ' r,: . . i : ! ! . ii 

Nu is deze werking van de sChildkUerhórrnönen helefnaal niet'Uniek; 
ook' andere hörnlöhen bevorderen dé eiWitsynthesè. Mét name is'dit het 
geval met het groeihormoon uit de adenohypofyse en het mannelijk 
geslachtshormoon testosteron. Ja, 'déze hormonen 'künheh zelfs ̂ cumu
latief werken. Ze hebben echtet-niet alle döelwitorganen gerrieèh; zb'zal 
testosterón wel de öntwikkéUrtg ^ Van secundaire' 'mannelijke geslachts
kenmerken bevorderen, maar hiët 'de 'rhëtamörfosé; de Schildklier-^ 
hormonen doen het bmgekéerde;' ' ' ' : nM,;:: M U : ' : . ' ' ! 

' Het zal u wellicht bekend zi j l i j 'dat 'de sChildklieiactivitéit'géreg^^^ 
leëfd Wordt 'door 'een hormobn ui t ' dë 'adenohypofyse,het'':2;!g:; 
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thyreotrope of thyreoid-stimulerende hormoon (TSH). Dat dit ook bij 
kikkerlarven zo is, weten we al sinds 1914 toen Adler constateerde, dat 
wegnemen van de hypofyse de metamorfose verhindert. Daarnaast bl i jkt 
er een nauwe correlatie te bestaan tussen de activiteit van de schildklier en 
die van de thyreotrope cellen in de adenohypofyse. De eerste TSH-cellen 
worden zichtbaar aan het begin van de prometamorfose en tegen de 
climax zijn er zeer vele van deze cellen aanwezig, die grote blazige kernen 
hebben en vaak tekenen van degranulatie vertonen. Na de metamorfose 
zijn ze klein en hebben ze donkere, geschrompelde kernen. Tenslotte kan 
men met behulp van zoogdier-TSH-preparaten de metamorfose bevor
deren indien de schildklieren aanwezig zijn. De laatste worden dan duide
l i jk geactiveerd. De hoeveelheid TSH nodig om een inactieve schildklier 
van een kikkerlarve te stimuleren is zó gering, dat men hierop een 
farmacologische testmethode heeft gebaseerd. Men spuit daarbü enkele 
honderdste milliliters bloedserum in bij kikkerlarven met een inactieve 
schildklier. De verhoging van het epitheel, of de mate van opneming van 
radioactief jodium vormen dan een maat voor de hoeveelheid TSH in het 
serum. 

Stimuleert TSH de produktie van schildklierhormonen, omgekeerd 
remmen de schildklierhormonen de produktie van TSH. Dit is een alge
meen principe uit de endocrinologie, nl . dat van de negatieve terugkop
peling of negatieve „feed-back". Hierdoor ontstaat een evenwicht in de 
activiteit van beide hormoonklieren: wordt de TSH-produktie verhoogd, 
dan zal dit leiden tot een grotere produktie van schildklierhormonen, 
maar deze remmen weer de TSH-produktie, waardoor de schildklierhor-
moonproduktie ook weer daalt enz. enz. Dat dit zo is kan prachtig 
bewezen worden met behulp van z. g. antischildklierstoffen, zoals pro
pylthiouracil (PTU), thioureum e. d.. Deze stoffen verhinderen de jode-
ring van aminozuren, en dus de produktie van normale, actieve schildkUer-
hormonen. De rem op de TSH-produktie valt daarmee weg, en daardoor 
zal de schildklier enorm geactiveerd worden. In feite kunnen geweldige 
kropgezwellen ontstaan met heel grote follilcels en een uitzonderlijk hoog 
follikelepitheel. Het interessante is dat hoewel we hier te maken hebben 
met een enorm actieve schildklier, de metamorfose u i tb l i j f t ; en wel omdat 
de activiteit niet kan leiden tot de vorming van werkzame schildklierhor
monen. 

Zoals in de inleiding opgemerkt, is daarmee de zaak nog niet af, want op 
zijn beurt wordt de TSH-activiteit van de adenohypofyse bepaald door 
neurosecretorische cellen in de hypothalamus, de bodem van de tussen
hersenen. Deze cellen vormen het neurosecreet, dat de z.g. ,,thyrotropin 
releasing factor (TRF)" bevat, en transporteren dat naar de eminentia 
mediana, waarna het via de portale vaten de adenohypofyse en de daarin 
gelegen thyreotrope cellen bereikt. Dat dit zo is volgt uit het feit, dat 
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vernietigen van de hypothalamus of transplanteren van de adenohypofyse 
naar de staart de TSH-produktie en daarmee de metamorfose zeer sterk 
doet afnemen. De vraag doet zich nu voor waar dan de TRF-cellen in de 
hypothalamus te vinden zijn. Lange t i jd heeft men er tevergeefs naar 
gezocht, en er zijn auteurs, die al meenden, dat de hypothalamus tijdens 
de larvale periode helemaal geen neurosecretorische cellen zou bevatten. 
In het Zoölogisch Laboratorium te Utrecht is Goos er echter in geslaagd 
met behulp van een zeer gevoelige fluorescentie techniek, de z.g. pseudo-
isocyaninekleuring , de zeer kleine hoeveelheden neurosecreet, waar het 
hier om gaat, in weefselcoupes van de hypothalamus aan te tonen. 
Gebleken is, dat precies gelijk met het eerste verschijnen van TSH-cellen in 
de adenohypofyse en van schildklierfoUilcels in de schildklier aanleg, er in 
de dorsale hypothalamus enkele kleine neurosecretorische cellen zicht
baar worden. De eminentia mediana is dan nog weinig gedifferentieerd. 
Gedurende de prometamorfose neemt het aantal neurosecretorische ceL 
len in de dorsale hypothalamus toe en gaan meer vezels eindigen in de 
eminentia mediana, die dan dus dikker wordt. Tijdens de climax zijn er 
zeer veel cellen in de dorsale hypothalamus, maar er zijn nu ook cellen 
bijgekomen in de ventrale hypothalamus. De eminentia mediana is veel 
dikker geworden, waarbij de vezels rond de capillairen gegroeid zijn, zodat 
een betere en snellere afgifte van neurosecreet aan de bloedbaan mogelijk 
moet zijn. Er is dus een toeneming van het aantal neurosecretorische 
cellen in de dorsale hypothalamus en in de grootte van de eminentia 
mediana, die parallel loopt met de activiteit van de TSH-cellen en de 
schildklier. 

Dat de neurosecretorische cellen in de dorsale hypothalamus inderdaad 
de TRF-cellen zijn, b l i jk t vooral uit het feit, dat wegnemen van de 
hypothalamus inclusief dit dorsale deel uitblijven van de metamorfose tot 
gevolg heeft, maar dat de metamorfose gewoon doorgaat als de neurose
cretorische cellen in het dorsale deel intact gelaten worden. Wordt dit 
centrum voor een deel weggenomen, dan is de metamorfose vertraagd. 
Daarbij komt, dat PTU de afgifte van neurosecreet sterk bevordert, 
terwijl thyroxine de stapeling van neurosecreet bevordert en de afgifte 
remt. Dit impliceert dat de schildklierhormonen hun negatieve feed-back 
uitoefenen via de TRF-cellen in de hypothalamus. 

Er is echter meer, en dat is, zoals we straks zullen zien, heel belangrijk; 
nl . dat de ontwikkeling van alle mogelijke weefsels inclusief de hypotha
lamus en inclusief de daarin gelegen neurosecretorische cellen bepaald 
wordt door de schildklierhormonen. Deze hormonen hebben een z.g. 
morfogenetisch effect. Een PTU-behandeling doet dus de activiteit van 
reeds aanwezige TRF-cellen wel toenemen, maar remt de differentiatie 
van nieuwe TRF-cellen. Omgekeerd remt thyroxine wel de activiteit van 
de TRF-cellen, maar bevordert het ontstaan van nieuwe. 
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Al deze gegevens hebben geleid tot het volgende inzicht betreffende de 
hormonale regulatie van de metamorfose van kikkerlarven: Tijdens de 
premetamorfose komen tegelijkertijd maar onafliankelijk van elkaar, de 
eerste TRF-cellen in de hypothalamus, de eerste TSH-cehen in de adenp^ 
hypofyse en de eerste foUikels in de schildklier tot ontwikkeling. Tot hun 
eerste activiteit zat behoren het inwerken op elkaar, daarbij zullen de 
TRF-cellen de TSH-cellen stimuleren en deze de schildklier; de schildklier 
zal dan de TRF-ceUen remmen en daardoor zal de TSH-secretie vermin
deren, enz. enz. Er stelt zich een evenwicht in, maar dit ligt te laag voor 
een aflopen van de metamorfose. Het is echter zO, dat de schildkherhor-
monen vanwege hun overigens onspecifieke morfogenetische effect; de 
differentiatie van de TRF-cellen en de: ontwilckeling van de eminentia 
mediana stimuleren. Hierdoor zal de TRF-Circulatie toenemen. Dit leidt 
tot verhoogde TSH-vorming en verhoogde schildkheractiviteit. Het even
wicht komt dus hoger te liggen, of eigenlijk stelt zich nauwelijks een 
evenwicht in, want door dit morfogenetische effect van de schildklier-^ 
hormonen zal de activiteit van het hele systeem langzaam maar zeker 
toenemen. Op den duur zal deze relatief zeer hoog worden, maar dan is 
ook de differentiatie van de hypothalamus beëindigd. Het morfogenetisch 
effect vei"valt daardoor, en de negatieve feed-back b l i j f t over. De grote 
hoeveelheid schildklierhormonen, die op dat moment circuleert, zal een 
sterke negatieve feed-back uitoefenen. Daardoor zal de activiteit van het 
hele . systeem abrupt en sterk dalen. Deze daling leidt dan weer to t een 
geringe stijging, maar spoedig zal zich een evenwicht instellen op vrij laag 
niveau. n,;,,! ,, 

Aan dit beeld ontbreekt nog één facet. Goosheeft.onlangs,gevonden, 
dat ina wegnemen van de hypothalamus de activiteit, van de:TSH-cellen 
toCh nóg iets;toe kan nemenleh de schildkher zwak,vergroot wordt onder 
invloed: vah PTU. Dit moet betekenen, datde activiteit van de TSH-celien 
eri de schildkher niet voor de volle honderd procent van de hypothalarrius 
afhankelijk is, en dat de schildklierhorm onen ten dele ook rechtstreeks de 
TSH-activiteitkunnen^remmen., : iMi -:: ,n m : ' : ; ; i , 

i Hebben we hiermede in grote trekken de moderne inzichten in de 
hormonale regulatie van de metamorfose Van kikkerlarven: geschetst, er 
rest ons nog enige woorden te wijden ;aanide höiTnonale regulatie van de 
larvale' gróeii Uit experiinenten van verschillende auteurs is komenyast te 
stdan dat ha hypófysectdmie delarvale groei gestagneerd is, en het,ligt 
dus vóór d& hand te denken; dat het hypofysaire groeihormoon de larvale 
groei op gang brengt. Inderdaad is gebleken,-dat gezUiVerd groeihormoon 
de groei bij'larven van de bruine kikkerbévordert . Bij enkele Amerikaianse 
soorten is dat echter niet zo; daar heeft zoogdiergroeihormoon geen 
effecti 'maar kan de groei bevorderd worden door zoogdierprolactine in te 
spuiten. Etkin heeft onlangs gevonden dat het prolactine, niet alleen de 
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larvale gróèi stimülêert;'iTia'ar tévèhs 'demètamöffose rem f. Het gedraagt 
zich als een antagonist van de schildklierhormonen, eri zófgt er eigenlijk 
voor dat de weefsels hun larvale karakter behouden.Prolactine is bij deze 
kikkersoorten als een juveniel-hormoon op te vatten. 

Wordt de produktie van schildklierhormonen en dientengevolge de 
mëtaihörfose via''dë'TSH-celléri"dbÖr' de ÏÏypoMalamus'beyp de 
produktie van kikker-prolactine en de daarmee samenhangende groei 
worden daarentegen'door'de'hypiothalamus geremd: Di t 'b l i jk t als men de 
hyjiöfyseaarilég Verplaatst hMr 'dë ^̂ ^̂  daii!!treedLnl.^een; diiid^^ 
reuzegroei op. In het transplantaat vindt men uitsluitend cellen met 
granula, die een affiniteit hebben voor bepaalde rode kleurstoffen. Derge
lijke cellen ontwikkelen zich bij normale larven in de adenohypofyse al 
heel vroeg, als de invloed van de hypothalamus nog nauwelijks aanwezig 
kan zijn. Naarmate de metamorfose voortschrijdt en de invloed van de 
hypothalamus zich duidelijker manifesteert, gaan deze prolactine-cehen 
achteruit, en eerst na de metamorfose beginnen ze zich weer te ont
wikkelen. 

Dit is overigens niet de enige biologische betekenis van prolactine bij 
amfibieën. Bij padden is gevonden, dat het de produktie van slijm of dril in 
de oviductklieren bevordert, en bij sommige salamandersoorten bevordert 
het de paaitrek naar het water. Daarbij treden ook veranderingen in de 
huid op. De dieren worden als het ware weer waterdieren. Het l i jk t erop, 
dat de metamorfose weer ten dele op zijn schreden terugkeert. Men heeft 
dan ook wel van de tweede metamorfose gesproken. 

Overigens is het met het hormoon prolactine eigenaardig gesteld. Het 
ontleent z'n naam aan het feit, dat het bij duiven de vorming van 
duivemelk in de kropklieren bevordert en bij vrouwelijke zoogdieren de 
vorming van melk in de melkklieren. Daarnaast heeft het bij vogels een 
sterke invloed op het broeden en de verzorging van de jongen, en waar
schijnlijk ook op de trek. Bij beenvissen is vooral gevonden een invloed op 
de slijmcellen in de wand van de mondholte en op de natriumopneming 
door de huid en het vasthouden van natrium in de weefsels. 

Nu is gebleken, dat prolactine van zoogdieren bij alle groepen verte
braten alle bekende functies van dit hormoon kan vervullen, maar dat dit 
omgekeerd niet zo is. Visseprolactine is uiteraard van invloed op de 
natriumhuishouding bij vissen, en bevordert ook nog de trek van sala
manders naar het water, maar heeft geen invloed meer op vogels en 
zoogdieren. Amfibieënprolactine is werkzaam bij vissen en amfibieën, 
maar slechts ten dele bij vogels en zoogdieren. Daar bevordert het nl. wel 
de groei van de melk producerende weefsels, maar niet de melkvorming 
zelf. Dit is er een voorbeeld van hoe tijdens de fylogenetische ontwikke
ling de fysiologische betekenis van adenohypofysehormonen kan veran
deren, zonder dat hun potentie vermindert. Integendeel, deze wordt juist 
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groter; met behoud van de oorspronkehjke potenties hebben zich nieuwe 
functies ontwikkeld. 
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V O E D I N G S V E T T E N , ESSENTIËLE V E T Z U R E N EN 
P R O S T A G L A N D I N E S 

Drs. J. J. Gottenbos 

Vroeger werd aangenomen, dat de voedingsvetten alleen dienden als 
leveranciers van calorieën en van de vitamines A, D en E voor het 
menselijke Uchaam. Gebleken is echter dat zij vele andere functies vervuL 
len, die voor het merendeel essentieel zijn. De vetten kunnen dus niet door 
andere voedingsmiddelen worden vervangen. 

Eén gram vet geeft niet aUeen ruim tweemaal zoveel calorieën als 1 
gram eiwit of koolhydraat, maar tevens is het meeste voedingsvet in sterk 
geconcentreerde vorm beschikbaar, terwijl een groot deel van de eiwitten 
en koolhydraten voorkomt in voedingsmiddelen die veel water bevatten. 
Bovendien geeft het eten van vetrijk voedsel langduriger het gevoel van 
verzadiging, waarschijnlijk veroorzaakt door een langzamere verdwijning 
uit de maag, dan een vetarme maaltijd. 

Uit dierproeven bli jkt dat de meeste voedingsvetten de groei bevor
deren en onmisbaar zijn voor een normale voortplanting en zogproduktie. 
Zij werken besparend op het verbruik van eiwitten en vitamine Bi en 
hebben een gunstige invloed bij verschiUende belastende en schadelijke 
omstandigheden. Het voedingsvet dat niet ten behoeve van de energie
voorziening verbrand wordt, wordt gebruikt voor de opbouw van functio
nele en structurele bestanddelen van de cellen (protoplasma, membranen, 
etc.) of opgeslagen als reservevoorraad. Zowel de aard als de hoeveelheid 
van de voedingsvetten blijken van belang te zijn voor het verkrijgen en 
handhaven van een optimale gezondheidstoestand. De plantaardige en 
dierlijke oliën en vetten kunnen aanzienlijk in samenstelling verschülen en 
het is belangrijk na te gaan of deze verschillen de voedingswaarde beïn
vloeden zomede of de functies, die de voedingsvetten vervullen door het 
vet in zijn geheel of door andere bestanddelen dan de vitamines A, D of E, 
verricht worden. 

Voedingsvetten bestaan voor 98-99% uit triglyceriden, de belangrijkste 
overige bestanddelen zijn cholesterol, sitosterol, fosfolipiden, koolwater
stoffen, aromastoffen, de vitamines A, D en E, en caroteen. 

De triglyceriden zijn opgebouwd uit 1 molecule glycerol en 3 molecu
len vetzuren. De vetzuren kunnen verschillen in het aantal koolstof
atomen en/of het aantal dubbele bindingen in de keten. Men onderscheidt 
de vetzuren in verzadigde vetzuren zonder dubbele binding (bijv. laurine-

Naareen voordracht gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde "Dihgentia" 
te s'-Gravenhage op 20 oktober 1969. 
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Structuurformules van enige veel voorkomende vetzuren 

PALMITINEZUUR (verzadigd) 

OLIEZUUR (enkelvoudig onverzadigd) 

LINOLZUUR (meervoudig onverzadigd) 

Fig. 1. 
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zuur met 12, myristinezuur met 14, palmitinezuur met 16 koolstofato
men), enkelvoudig onverzadigde vetzuren zoals oliezuur (18 C-atomen 
met 1 dubbele binding) en erucazuur (22 C-atomen met 1 dubbele 
binding) en meervoudig onverzadigde vetzuren als linolzuur (18 C-atomen 
met 2 dubbele bindingen), linoleenzuur (18 C-atomen met 3 dubbele 
bindingen) en arachidonzuur (20 C-atomen met 4 dubbele bindingen). 
Figuur 1 toont de structuurformules van enige veel voorkomende vetzu
ren. 

De voedingsvetten bevatten tenminste 8, maar meestal aanzienlijk meer 
verschillende vetzuren b.v. botervet ± 30 en de visoliën meer dan 45. De 
voedingsvetten zijn gekenmerkt door een verschillend gehalte van de 
diverse vetzuren. 

Kokos- en palmolie bevatten veel verzadigde vetzuren, kokosolie ca. 
15% lagere vetzuren (met 4 t /m 10 C-atomen), ca 50%laurinezuurenca. 
15% myristinezuur. Palmolie bevat ongeveer 40% palmitinezuur. De 
overige plantaardige oliën bevatten veel onverzadigde vetzuren b.v. olijf
olie ca. 75% oliezuur en ca. 10% linolzuur, maïsolie ca. 45% linolzuur en 
ca. 30% oliezuur en raapolie ca. 50% eruca-, ca. 15% olie- en ca. 15% 
linolzuur. De dierlijke vetten (uitgezonderd de zeediertranen) bevatten 
veel verzadigde vetzuren b.v. nmdvet ca. 50% nl. ca. 30% palmitine- en ca. 
20% stearinezuur. Botervet ca. 55%, waarvan ca. 25% palmitine- en ca. 
10% stearine-, ca. 10% myristinezuur en tevens 8% lagere vetzuren. In 
visoUën komen aanzienlijke hoeveelheden vetzuren met een lange keten 
en vele dubbele bindingen voor b.v. vetzuren met 20 koolstofatomen en 
4 of 5 dubbele bindingen en vetzuren met 22 koolstofatomen met 5 of 
6 dubbele bindingen. De vetzuursamenstelling kan overigens al naar ge
lang ras en herkomst zeer uiteenlopen; zo varieert het linolzuurgehalte 
in maïsolie b.v. van 35 tot 60%. 

In de praktijk wordt, afhankelijk van het type vetzuur dat overheerst, 
veelal gesproken van verzadigde, enkelvoudig onverzadigde en meervou
dig onverzadigde vetten. In Tabel 1 wordt de gemiddelde vetzuursamen
stelling van enige belangrijke voedingsvetten vermeld. 

De samenstelhng van margarine loopt sterk uiteen (het gehalte aan meer
voudig onverzadigde vetzuren varieert b.v. tussen 5 en 55%); ze is afhan
kelijk van de gebruikte oliën en vetten en van hun technologische bewer
king: om een smeerbaar produkt te verkrijgen dienen vloeibare oliën 
gemengd te worden met vetten met een hoger smeltpunt. De laatste 
kunnen ook verkregen worden uit vloeibare oliën d.m.v. het hardings
procédé. 

In de welvarende landen bedraagt de dagelijkse vetconsumptie 
130-140 g per persoon (dit vertegenwoordigt 40% van het totale aantal 
calorieën). Van deze totale vetopname bestaat ongeveer de helft uit het 
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Tabel 1 

Vetzuursamenstelling van enige belangrijke voedingsvetten 

% vetzuren 

Voedingsvet Verza Enkelv. Meerv. 

digd onverz. onverz. 

"Verzadigde" vetten: boter 56 40 4 
rundvet 53 44 3 
reuzel 42 51 7 
koksvet 90 8 2 
palmolie 47 43 10 

"Enkelvoudig onverzadigde" vetten: 
olijfolie 17 75 8 
arachideolie 17 65 18 
raapolie 5 70 20 

"Meervoudig onverzadigde" vetten: 
maïsolie 13 32 55 
sojaolie 15 30 55 
zonnebloemo lie 10 30 60 
saffloerolie 10 15 75 

z.g. zichtbare vet (boter, margarine, spijsolie) en de rest uit het onzicht
bare vet, afkomstig uit melk, vlees, kaas, eieren, enz. Di t voedingsvet 
bestaat uit ongeveer 45% verzadigde vetzuren, ruim 40% enkelvoudig 
onverzadigde en ongeveer 10% meervoudig onverzadigde vetzuren. 

De biologische vi^erking en de betekenis van de voedingsvetten en van de 
afzonderlijke vetzuren in de voeding van de mens zijn slechts ten dele 
onderzocht; het onderzoek is echter thans in volle gang. De klassieke, 
ruim 40 jaar geleden verrichte, experimenten van Burr en Burr hebben het 
grote belang voor het organisme aangetoond van een bepaalde groep 
meervoudig onverzadigde vetzuren, de z.g. essentiële vetzuren. Het dier-
Ujk organisme kan vele vetzuren zelf synthetiseren maar niet de essentiële 
vetzuren die via de voeding moeten vi'orden opgenomen. Pasgespeende 
ratten, die gevoed worden met een diëet dat geen essentiële vetzuren 
bevat, vertonen een zeer uitgebreid ziektebeeld. Ze blijven in groei achter 
en sterven vroegtijdig. De huid vertoont structurele en functionele veran-
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deringen zoals een verhoogde permeabiliteit voor water. Ook ontstaan 
afwijkingen in de bloedvaten, de nieren, de bijnieren, de lever, de hypo
fyse en de schildkher. De voortplanting is gestoord. Bij de vrouwtjes 
treedt een onregelmatige cyclus op, de pasgeboren jongen zijn meestal 
niet levensvatbaar en de lactatie is veiTninderd. Bij de mannetjes zijn de 
zaadbuisjes gedegenereerd en is de zaadvorming afgenomen. Ook de 
vetzuursamenstelüng van vele organen, weefsels, cellen en membranen, 
het vetzuurmetabohsme zomede de activiteit van verschillende enzymen 
zijn veranderd. A l deze symptomen kunnen verdwijnen of worden voor
komen als de dieren tijdig relatief geringe hoeveelheden essentiële vetzu
ren krijgen toegediend. 

Behalve voor de rat zijn de essentiële vetzuren ook onmisbaar gebleken 
voor vele andere diersoorten (zowel zoogdieren als b.v. vissen, insecten en 
zelfs micro-organismen) en zoals volgde uit voedingsproeven met kinde
ren door Hansen, ook voor de mens. 

Het linolzuur is de belangrijkste vertegenwoordiger van de essentiële 
vetzuren in de voeding. Het komt in de verschillende vetten in sterk 
uiteenlopende hoeveelheden voor (kokosvet, boter en rundvet 1-2%, 
visolie ca. 5%, raapolie ca. 18%, arachideolie ca. 30% en zonnepit-, soja-, 
mais-, katoenzaad- en saffloerolie 50% of meer). 

Om een deficiëntie aan essentiële vetzuren te voorkomen of te genezen 
dient de voeding van mens en dier 1-3 cal.% linolzuur te bevatten; voor de 
volwassen mens betekent dit ongeveer 3-9 g per dag. Om misverstanden te 
voorkomen wordt er met nadruk op gewezen dat deze betrekkelijk 
geringe hoeveelheden linolzuur, die in een normaal voedingspakket altijd 
wel aanwezig zullen zijn, alleen voldoende zijn om deficiëntie aan essen
tiële vetzuren te voorkomen. Met betrekking tot het gunstige effect van 
meervoudig onverzadigde vetzuren (in de praktijk weer voornamelijk 
linolzuur) op het atherosclerotische proces dient opgemerkt te worden 
dat hierbij sprake is van belangrijk grotere hoeveelheden. Op grond van de 
resultaten van talrijke epidemiologische, dierexperimentele, klinische en 
pathologisch-anatomische onderzoekingen moet worden aangenomen dat 
de aard van het voedingsvet van invloed is op de graad van atherosclerose 
(ziekte van de slagaderwand, waarbij het bloedvat vernauwd en de bloed
stroom belemmerd wordt) en de frequentie van de complicaties van 
atherosclerose (o.a. thrombose, hartinfarct). Voedingsvetten die r i jk zijn 
aan meervoudig onverzadigde vetzuren hebben hierbij, in tegenstelling tot 
vetten met veel verzadigde vetzuren, een gunstig effect. De resultaten van 
deze onderzoekingen leidden tot de aanbeveling van de voedingsvetten 
ri jk aan verzadigde vetzuren zoveel mogelijk te vervangen door vetten met 
een hoog percentage meervoudig onverzadigde vetzuren (zie Tabel 1). 

In het Mchaam wordt het linolzuur gedeeltelijk omgezet in arachidon
zuur. Deze bioconversie verloopt via 7-linoleenzuur (18 koolstofatomen 
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en, 3 dubbele bindingen)en dihQrnp.-ry'lixiolepnzu.ur GO.koolstqfatomen 
en, 3' dubbele; bindingen),j Deze iye.tzureni hebben;.^ .na^r Jhomasson 
opmerkte 3ls gemeen,schapp(?Ujk;nkenm^^ dat-^e.igeteldi yanaf de 
eindstandige CHs -groep,,dubbele,bindingen bezitten tussen de koolstof
atomen 6 en 7 en 9 en 10 (zie Tabel 2). 

Tabel 2 

Omzetting van linolzuur in arachidonzuur 

Vetzuur 
Aantal 

koolstof
atomen 

Plaats van de dubbele 
bindingen, geteld 

vanaf de: Vetzuur 
Aantal 

koolstof
atomen 

COOH-groep CH3 -groep 

hnolzuur 18 9; 12 6,9 
7-linoleenzuur 18 6; 9; 12 6; 9; 12 
di-homo-7-linoleenzuur 20 8; 11; 14 6; 9; 12 
arachidonzuur 20 5; 8; 11; 14; 6; 9; 12; 15 

Uitgaande van deze wetmatigheid bepaalde Thomassen de essentiële 
vetzuren-activiteit van een^groot aantal vetzuren die geïsoleerd werden uit 
vetten of weefsels of werden gesynthetiseerd. De biologische activiteit 
werd bepaald door de mate waarin de vetzuren, vergeleken met linolzuur, 
de groei van ratten met een gebrek aan essentiële vetzuren konden 
herstellen. Een aantal nieuwe essentiële vetzuren werd gevonden, die alle 
de 6,9-terminaal-configuratie bezitten. De biologische activiteit van deze 
vetzuren varieerde met het aantal koolstofatomen van de vetzuurketen en 
de plaats van de extra dubbele bindingen (zie Tabel 3). 

Uit zeer recente onderzoekingen is onlangs gebleken dat ook andere 
vetzuren essentiële vetzurenactiviteit kunnen bezitten. 

Over de functie en het werkingsmechanisme van de essentiële vetzuren 
is nog weinig bekend. Het linolzuur en vooral ook het arachidonzuur (de 
üitermediaire vetzuren komen praktisch niet in het Uchaam voor), worden 
o.a. in de fosfolipiden ingebouwd, die voorkomen in de membranen van 
ceUen en organellen zoals mitochondriën en microsomen. Hier spelen de 
essentiële vetzuren een belangrijke rol zowel structureel als functioneel. 
Omdat het vetzuurgedeelte van de cholesterolesters voor een belangrijk 
gedeelte uit essentiële vetzuren bestaat, wordt aan deze vetzuren ook een 
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Tabel 3 

Biologische activiteit van enkele essentiële vetzuren 

Aantal 
koolstof
atomen 

Plaats van de dubbele 
bindingen, geteld 

vanaf de CH3 groep 

Biologische activiteit 

(linolzuur = 100) 

18 3, 6, 9 9 
18 6, 9, 12 115 
19 6, 9 9 
19 6, 9, 12 6 
20 6, 9 46 
20 6, 9, 12 102 
20 6, 9, 12, 15 139 

rol toegedacht bij het transport van deze vetachtige stof, die betrokken is 
bij de ziekte atherosclerose. 

De vondst van Van Dorp en medev/erkers in begin 1964, kort daarna 
bevestigd door Bergström en medev/erkers, dat arachidonzuur kan wor
den omgezet in de hormoonachtige stof prostaglandine E2 bracht de 
essentiële vetzuren in verband met de prostaglandines (zie Fig. 2). Door 
dit werk werden twee tot dusverre geheel gescheiden gebieden verbonden 
en nieuwe mogelijkheden geboden voor het onderzoek naar de functie en 
het werkingsmechanisme van de essentiële vetzuren. 

Reeds in 1932 isoleerden Von Euler en Goldblatt uit het sperma van 
het schaap en de mens een vetzuurachtige stof, die prostaglandine werd 
genoemd en die sterke farmacologische werkingen bezat (o.a. verlaging 
van de bloeddruk en contractie van gladde spieren). In 1963 kon door 
Bergström en medewerkers de structuur van deze stof en van een aantal 
structureel nauw verwante verbindingen worden opgehelderd. De uit 20 
koolstofatomen bestaande en een koolstof vijfring bevattende prostaglan
dines verschillen onderUng in aantal dubbele bindingen en aantal 0x0- en 
hydroxylgroepen. Men onderscheidt de prostaglandines E i , E j en E3 
naar het aantal dubbele bindingen in de koolstofketens; in Fig. 2 is 
prostaglandine E^ (PGEj) met 2 dubbele bindingen afgebeeld. De pro
staglandines van de F-serie hebben in plaats van de oxogroep (= 0) in de 
vijfring een hydroxylgroep ( - OH). Er komen ook prostaglandines voor 
met in de vijfring een dubbele band (PGA's en PGB's) en met al of niet een 
extra hydroxylgroep aan het koolstofatoom naast de eindstandige 
CH3-groep. 
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Fig. 2. • PROSTAGLANDINE E2 

De hoogste concentraties en het grootste aantal verschillende pro
staglandines komen in de zaadvloeistof van de mens en de ram voor. In de 
menselijke zaadvloeistof b.v. zijn 13 verschillende prostaglandines in 
individuele hoeveelheden tot ca. 25 jug per ml aangetoond. Daaraan 
hebben deze verbindingen hun naam te danken; later bleek echter dat ze 
niet in de prostaat maar in de zaadblaasjes gevormd worden. De mogelijk
heid van biosynthese van PGE2 uit arachidonzuur werd bewezen met een 
homogenaat van deze klieren. Vervolgens werd gevonden dat PGEi üit 
di-homo-7-linoleenzuur (C 20:3) en PGE3 uit C 20:5 gevormd wordt. Op 
deze manier konden grotere hoeveelheden verschillende prostaglandines 
worden gesynthetiseerd, waardoor het onderzoek naar hun biologische 
werking mogelijk werd. 

In de natuur komen alleen prostaglandines met 20 koolstofatomen 
voor, maar in een uitgebreid onderzoek van Van Dorp en medewerkers is 
gebleken dat ook prostaglandines met 19 of 21 koolstofatomen gevormd 
kunnen worden uit synthetische meervoudig onverzadigde vetzuren met 
19 of 21 koolstofatomen met behulp van het homogenaat van schape-
zaadblaasjes. Sommige van deze onnatuurlijke prostaglandines bezaten 
ook een hoge biologische activiteit. Verder bleek dat de vetzuren die 
biologisch actieve prostaglandines leverden ook actief waren als essentieel 
vetzuur. Deze vetzuren, die geteld vanaf de eindstandige CH3 -groep dub
bele bindingen bezitten aan o.a. de koolstofatomen 5 en 8 of 7 en 10, 
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voldoen niet aan de 6,9-terminaal-configuratieregel! 
Behalve in de zaadvloeistof komen de prostaglandines, hoewel in 

aanzienlijk geringere concentraties (ca. 0.5 pg/g) zeer verspreid voor bij 
beide geslachten van de mens en vele diersoorten en in uiteenlopende 
organen en weefsels als b.v. longen, hersenen, iris, thymus, pancreas en 
nieren). Reeds eerder geïsoleerde stoffen bleken identiek met prostaglan
dines zoals darmstof, nine en medulline. Ook het enzym-systeem dat 
prostaglandine vormt is in vele organen bij beide geslachten aangetoond. 
Verder komen prostaglandines, spontaan of na prikkeling, vrij uit de 
middenrifspier, het vetweefsel en de maag van de rat, de hersenschors 
en bijnieren van de kat, het ruggemerg en de darm van de kikker, 
hersenen en milt van de hond, de longen van de cavia en het oog van het 
konijn. 

De zeer verspreid voorkomende prostaglandines blijken meestal in zeer 
geringe doses (nanogramhoeveelheden) effecten uit te kunnen oefenen op 
praktisch alle organen van het dierhjk organisme. De verschillende pro
staglandines hebben dikwijls een uiteenlopende mate van activiteit en 
veroorzaken soms tegengestelde effecten. Ze beïnvloeden de functie van 
het centraal zenuwstelsel, de contracties van gladde spieren van b.v. 
darmen, longen, bloedvaten en voortplantingsorganen, ze remmen de 
mobihsatie van vetzuren uit de vetweefsels, beïnvloeden (meestal verla
gen) de bloeddruk en verbeteren de hartfunctie, remmen het kleven van 
bloedplaatjes enz. Opvallend is dat de prostaglandines een gunstig effect 
hebben op vele factoren die ook bij atherosclerose en de compUcaties van 
deze ziekte een rol spelen, zoals de bloeddruk, de hartfunctie en het 
kleven van bloedplaatjes waarmee het thrombotische proces begint. Ver
wacht kan worden dat de ontdekking van het verband tussen meervoudig 
onverzadigde vetzuren en prostaglandines niet aUeen zal leiden tot een 
beter begrip van de functie en het werkingsmechanisme van essentiële 
vetzuren, maar ook van hun gunstig effect op het atherosclerotische 
proces. Bovendien lijken therapeutische toepassingen van de prostaglan
dines zeer wel mogelijk. 





E N K E L E M O G E L I J K H E D E N D E R M O D E R N E IMMUNOLOGIE 

door 

Dr. H. C. Zanen 

De afweer tegen zichtbare tegenstanders is voor ieder een duidehjke en 
begrijpelijke zaak: zijn ze groot dan gaat men op de vlucht, zijn ze minder 
groot dan vecht men, zijn ze klein dan vangt men ze, maar worden ze 
steeds kleiner dan kan dit vangen moeilijk zijn, zo niet onmogelijk en zijn 
de tegenstanders zo klein dat ze niet meer met de zintuigen zijn waar te 
nemen dan komen andere mechanismen in werking waarmee het Uchaam 
zich van vreemde indringers tracht vrij te houden. Het slijm van de 
slijmvliezen plakt binnen gedrongen bacteriën vast en transporteert ze 
naar buiten. De stroom van aUerlei Uchaamssappen: gal, darmsap, urine 
voert telkens opnieuw microscopische indringers met zich mee. Elke 
stagnatie leidt tot onstekingsreacties en ziekte. Maagzuur doodt na iedere 
hap de meegevoerde bacterieflora uit de mond. De huid is, behalve 
barrière, met talrijke chemische verbindingen uitgerust, ook een vrijwel 
ondoorgankelijk bastion. Behalve deze mechanische en chemische me
thoden om ongewenste binnendringers buiten te houden, beschikt het 
Uchaam van de gewervelde dieren ook nog over een immunologische 
afweer, die als kenmerk heeft, dat zich na een eerste contact een onvat
baarheid voor deze bepaalde indringer ontwikkelt, die niet zelden levens
lang bl i j f t bestaan. Deze onvatbaarheid of immuniteit is al eeuwen 
bekend en ook werd reeds lang voordat men het mechanisme begreep 
immunisatie toegepast om ernstige ziekten te voorkomen. Jenner entte op 
het einde van de achttiende eeuw mensen met koepokken en voorkwam 
op die manier besmetting met echte pokken, maar het duurde ruim een 
eeuw(!) voor deze waarneming door Pasteur meer systematisch werd 
onderzocht en toegepast om kippencholera en hondsdolheid te voor
komen. 

Zoals zo vaak in de geneeskunde — een empirisch vak — werden deze 
ingrepen verricht voordat men precies begreep wat men deed. Wel kon 
men tachtig jaar geleden immuunreacties in het laboratorium bestuderen, 
omdat men de bacteriën die deze reacties hadden opgewekt kon kweken, 
maar pas de laatste tien a twintig jaren is onze kennis voldoende om te 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde "Dihgentia" 
te 's-Gravenhage op 3 november 1969. 
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verwachten dat uiteindeüjk op moleculah niveau de immuunprocessen 
begrepen zullen kunnen worden. Bij de immunologische processen, gaat 
het meestal om een soort vreemde, grootmoleculaire stof, al of niet 
gebonden aan een bacterie, virus of ander deeltje, genaamd ,,het anti
geen ". Deze stof dient via een aantal trappen en modificaties als stimulans 
voor bepaalde cellen: de ,,plasmacellen" om bepaalde eiwitten te gaan 
produceren, die de eigenschap hebben zich specifiek met het antigeen, dat 
voor hun ontstaan de aanleiding vormde, te binden. Deze eiwitten noemt 
men ,,antistoffen" of antihchamen. Bij immunologische processen gaat 
het dus om antigeen, plasmacellen en antistoffen. 

Voorbeelden van antigenen zijn bacteriën of virussen, die tijdens ziekte 
het lichaam binnendringen of die men in gedode of verzwakte vorm, als 
vaccin, inspuit. Tijdens de kleuterjaren worden Nederlandse kinderen 
ingespoten met gedode kinkhoestbacteriën, verzwakt pokvirus, gedood 
pohomyelitisvirus en ontgift tetanus- en difterietoxine, allemaal anti
genen die antistoffen en daarmee immuniteit opwekken. Ook vreemde 
eiwitten, bijvoorbeeld paardesemm, ingespoten bij een mens of mense
serum, ingespoten bij een konijn fungeert als antigeen en wekt antistoffen 
op. Antigenen zijn meestal grootmoleculaire stoffen. Plasmacellen zijn 
enigszins veranderde witte bloedcellen, die voorkomen op zeer veel plaat
sen in het lichaam, maar vooral in de lymfeklieren, het beenmerg, de 
milt en de darmwand. Het antistof-molecule, een eiwit met een mole
cuulgewicht van ca. 150.000, bestaat uit twee ,,lichte" en twee „zware" 
ketens, die aan elkaar gebonden zijn met —S—S— bruggen. Elk antistof
molecule heeft twee plaatsen waar het antigeen als een sleutel in een 
slot past. Op deze manier kan een antistof-molecule twee antigeendeel-
tjes aan elkaar binden. Dat dit inderdaad gebeurt kan men bijvoorbeeld 
zichtbaar maken onder het elektronenmicroscoop, waarbij twee virus 
deeltjes door een antistof-molecule verbonden zijn. Op welke manier 
bereikt nu het antigeen de plasmacel? 

Bij dieren kan men dit nagaan door het inspuiten van radioactief 
gemerkte antigeen-moleculen. Het eerste alarm — na het binnendringen 
van een antigeen in het hchaam — wordt gegeven door de basofiele 
witte bloedcellen. Dat zijn cellen die zich met basische kleurstoffen 
kleuren. Deze cellen laten na elk contact met een lichaamsvreemde stof 
allerlei enzymen in het weefsel los die dit weefsel prikkelen. Als gevolg 
daarvan komen andere witte bloedcellen, de neutrofiele cellen, ter 
plaatse. Deze witte bloedcellen, waarvan er ca. 6.000 per mm^ bloed 
aanwezig zijn, zijn beweeglijk als amoeben, dringen door de wand van 
de haarvaatjes heen en eten (fagocyteren) alles op wat ze op hun weg 
tegen komen. In etter, die voor het grootste deel uit deze neutrofiele 
witte cellen bestaat, kan men gemakkelijk cellen vinden die bacteriën 
hebben opgegeten. Veel van de „gefagocyteerde" bacteriën worden 
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door de witte bloedcel, die met talrijke verteringsenzymen zijn uitge
rust, opgelost, maar er blijven onverteerbare brokstukken of zelfs onver
teerde bacteriën over, die dan met wittebloedcel en al worden opge
geten door weer andere cellen, die al etend in omvang toenemen en dan 
„macrofagen " heten, hetgeen te vertalen is als „veelvraatcellen ". 

Deze macrofagen brengen het antigeen en de opgegeten witte bloed
cel via de lymfebanen naar de lymfeklieren. In deze lymfeklier wordt 
het antigeen op een of andere manier in contact gebracht met de plas
macellen, die daar aanwezig zijn. Deze plasmacellen gaan zich delen en 
produceren antistoffen. De kern van de plasmacel wordt daarbij kleiner, 
komt excentrisch te liggen, het protoplasma groter en na enige dagen 
kan worden aangetoond dat deze cellen antistof-moleculen uitscheiden. 

Hoe kunnen wij deze „antistoffen" aantonen in het bloed-serum? Wij 
maken daarbij gebruik van de eigenschap van de antistof zich specifiek 
te kunnen binden met het antigeen waartegen de betreffende antistof 
werd gevormd. Rode bloedcellen houden onder normale omstandig
heden afstand van elkaar, ten gevolge van gelijke lading. 

Brengt men bij de rode bloedcellen antistoffen, gericht tegen de anti
genen die op de wand van de bloedcellen aanwezig zijn, dan kleven de 
cellen aaneen: ze agglutineren. Op die manier kan men met een anti
serum iemands bloedgroep bepalen. De bloedgroep A betekent dat de 
rode bloedcellen voorzien zijn van een antigeen „A" en met een anti
serum tegen antigeen A tot agglutinatie worden gebracht. 

Ook bacteriën, bijvoorbeeld tyfusbacteriën, kleven met een passend 
antiserum gemengd aan elkaar. Als het antigeen-molecule niet aan een 
deeltje gebonden is, maar uit een oplossing van een groot-moleculaire 
stof bestaat, zoals bijvoorbeeld een verdunde kippe-eiwit oplossing of 
menseserum en men brengt deze oplossing samen met een antiserum, 
dat de bijpassende antistoffen bevat, dan ontstaat er op het scheidings-
vlak van de twee vloeistoffen een wit neerslag (precipitaat) Dit neerslag 
bestaat uit een netwerk van aan elkaar gebonden antigeen en antistof
moleculen. Laat men dit precipitaat ontstaan in een agar-gel, dan krijgt 
men in die gel een scherp wit precipitatielijntje, dat men met eiwit
kleurstoffen kan kleuren. 

Is er meer dan één antigeen in de oplossing en zijn de bij deze 
verschillende antigenen passende verschillende antistof-moleculen in het 
antiserum aanwezig dan ontstaan er verschillende lijntjes op verschillen
de plaatsen. Deze lijntjes ontstaan nl. alleen daar, waar antigeen- en 
antistofconcentratie ten opzichte van elkaar optimaal zijn. Een geheel 
andere wijze van aantonen van antistoffen kan worden geïllustreerd bij 
de diagnostiek van besmetting met het rode-hondvirus. Dit virus, heeft 
de eigenschap rode bloedlichaampjes van bepaalde vogels (o.a. duiven) 
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tot samenklontering te brengen (agglutinatie). Wordt het virus tevoren 
met bijpassende antistoffen gemengd, dan verliest het deze agglutine
rende eigenschap. Met deze zgn. hemagglutinatie-remmingreactie is het 
mogelijk vast te steüen of mensen een besmetting met het rode-hond
virus hebben doorgemaakt. Vooral in de eerste drie maanden van de 
zwangerschap kan dit een waardevolle wetenschap zijn. 

Tot dusverre zijn voDrbeelden gegeven van verschillende manieren om 
antistoffen aan te tonen: agglutinatie, precipitatie, hemagglutinatie-
remming en is gewezen op de specificiteit van deze reacties en op het 
nut dat men er bij de diagnostiek aan kan ontlenen. Niet alleen in het 
laboratorium maar ook in het Uchaam vindt de binding antigeen-anti
stof plaats. Dan veroorzaakt deze binding een versnelde opruiming van 
het antigeen uit het Uchaam. De t i jd die verloopt tussen het binnen 
brengen van het antigeen in het lichaam en het aantonen van de eerste 
antistoffen daartegen duurt ca. 9 dagen. Na een aanvankelijke stijging 
daalt na maanden het gehalte aan antistoffen weer. Komt het lichaam 
echter na jaren opnieuw met hetzelfde antigeen in aanraking dan treedt 
na één of twee dagen een enorme stijging van de produktie van de 
antistoffen op. Is men bijvoorbeeld in de kleuterjaren tegen tetanus 
geënt, dan heeft men na 15-20 jaar nog voldoende „immunologische 
herinnering" over om na één herhalingsinjectie van het antigeen onmid
dellijk te reageren. Di t „geheugen " is waarschijlijk opgeslagen in enkele 
plasmacellen, die terstond weer gaan delen en opnieuw antistoffen gaan 
vormen zodra het antigeen voor een tweede keer het Uchaam binnen
dringt en met deze ceUen in aanraking komt. 

Antistoffen zijn serumeiwitten. Serum is de eiwitrijke, gelig gekleur
de vloeistof die achterblijft als bloed gestold is en het stolsel bijv. door 
centrifugeren wordt verwijderd. Dit serum bevat, behalve de fractie 
waarin de antistoffen voorkomen nog andere eiwitten. Vanouds kan 
men met verschillen in de oplosbaarheid in geconcentreerde zoutoplos
sing of verschiUen in elektrische lading 5 hoofdgroepen van serum-eiwit
ten onderscheiden. Zo kent men albumine, alfa-1-globuline, alfa-2-glo-
buline, bêta-globuline en gamma-globuline. 

In de laatste fractie bevinden zich de meeste eiwitten met „anti
stof "-ixinctie. De scheidmg van serum-eiwitten met behulp van elektro-
forese, bijvoorbeeld in agar, is thans een aUedaagse onderzoekmethode. 
Men kan er verschiUen in gehalte van de verschillende fracties mee 
aantonen. Een grote verfijning bij het onderscheid van de verschülende 
serumeiwitten kan men verkrijgen als men de techniek van de agar-elek-
troforese combineert met de immunologische techniek van precipitatie. 
Daartoe wordt eerst een kleine hoeveelheid serum van een patiënt ge
bracht in een gaatje, uitgeponst in de agar en vervolgens door middel 
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van elektroforese in een dun laagje agar gescheiden in fracties. Op die 
manier krijgt men op verschillende plaatsen in het elektrisch veld vlek
ken van verschillende serum-eivi'itten. Brengt men vervolgens, parallel 
aan deze streep van vlekken ui een in de agar uitgesneden gootje een 
antiserum, dat men verkregen heeft door een paard in te spuiten met 
compleet menseserum, dan ontstaat er in de agar door diffusie van 
antistoffen en eiwitfracties een groot aantal verschillende precipitatie-
lijntjes, die men zoals we reeds zagen kunnen kleuren. Uit de vorm van 
de lijntjes kan men conclusies trekken omtrent de hoeveelheid eiwit, die 
in de verschillende fracties aanwezig was. Met deze techniek van de 
„immunoelektfoforese" zijn veel meer fracties in serum te onderschei
den dan met de eenvoudige elektroforese. Met deze techniek kan men 
verschillen in eiwit samenstelling vaststellen, die met chemische metho
den niet bereikbaar zijn. Bovendien is deze techniek zo gevoelig dat ook 
uiterst kleine hoeveelheden van eiwitmengsels op deze wijze onderzocht 
kunnen worden. 

Sommige mensen blijken in hun serum geen antistoffen (gamma-glo-
bulinen) te hebben. Zij zijn meer dan normaal vatbaar voor luchtweg
infecties. Bij sommige ziekten komen abnormale hoeveelheden voor van 
een bepaald soort gammaglobuline. De plasmacellen die deze abnormale 
hoeveelheid gamma-globuline produceren kunnen, om nog niet bekende 
oorzaak, niet ophouden met hun produktie: zij woekeren voort. 

De laatste jaren is nog een andere immunologische techniek van veel 
betekenis geworden. Men kan antistoffen namehjk kleuren met behulp 
van fluorescerende kleurstoffen. Deze fluorescerende antistoffen behou
den hun specifiek antigeenbindend vermogen. Deze techniek van de 
immunofluorescentie heeft op allerlei terreinen van de geneeskunde een 
grote vlucht genomen. Men kan er bijvoorbeeld virusdeeltjes in besmet
te cellen mee aantonen of bepaalde bacteriën in onstekingsprodukten. 

Vroeger meende men dat antigenen altijd hchaamsvreemde stoffen 
moesten zijn en dat antistoffen tegen eigen Uchaamsbestanddelen on
denkbaar waren. Mede met behulp van de techniek van immunofluo
rescentie weten wij thans dat bij een aantal ziektetoestanden antistoffen 
in het serum voorkomen, gericht tegen eigen Uchaamsbestanddelen. Zo 
kent men antistoffen tegen kernbestanddelen, antistoffen tegen schild
klierweefsel, dwarsgestreept spierweefsel enz. In hoeverre deze antistof
fen oorzaak dan wel begeleidingsverschijnsel zijn van deze ziektetoe
standen is in veel gevaUen nog niet bekend. Dat het inderdaad de plas
macellen zijn, die antistoffen produceren kan men fraai met behulp van 
immunofluorescentie aantonen. Men maakt daartoe een uitstrijkje van 
plasmacellen op een objectglas, droogt het preparaat en bedekt het met 
een druppel fluorescerend gemaakt antiserum tegen gammaglobuline. 
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Na enige ti jd spoelt men af en bekijkt het preparaat onder een u.v. 
microscoop. Men ziet dan donkere kernen met fluorescerend protoplas
ma er rond omheen. 

De bedoeling van deze uiteenzetting was een illustratie te geven van 
enkele technieken die de moderne immunologie ons heeft verstrekt en 
zoals die thans op verschillende plaatsen kunnen worden toegepast. 
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door 

ProL Dr. J. F. Schouten 

INLEIDING 

Het üjdt geen twijfel dat wij van ti jd tot t i jd worden bevangen door 
een zekere angst voor de toenemende mechanisering en automatisering. 

Onder mechanisering verstaan wij de vervanging van hchamelijke ar
beid van mens en dier door machines. Deze arbeid, zoals het torsen, 
duwen, dragen en het draaien aan een lier, is in de fysische maat van het 
(arbeids)vermogen uit te drukken. Eén mankracht is dan ongeveer gelijk 
aan een tiende paardekracht, resp. aan 75 watt. 

Onder automatisering verstaan wij de vervanging van menselijke her
senarbeid, hoe simpel of ingewikkeld ook, door een automaat. Deze 
arbeid, zoals het sorteren, tellen, spinnen, weven, monteren en rekenen, 
is niet direct in een fysische maat uit te drukken. Menselijke arbeid is 
gewoonlijk een samenspel van lichamelijke arbeid en hersenarbeid, zij 
het in zeer verschillende verhoudingen. 

Een bekend Amerikaans vakbondsleider lanceerde een aantal jaren 
geleden de verzuchting: "Automation is rapidly becoming a curse to 
our society". Men kan zich schalks afvragen of hij deze gevleugelde 
woorden neerschreef met een zelf gesneden ganzepen en deed verme
nigvuldigen door een heirschaar klerken die het monnikenwerk van het 
slaafs overschrijven volbrachten. Men mag echter wel aannemen dat hij 
zich bediende van een mechanisch en automatisch geproduceerde vul
pen of balpunt en dat hij voor de wereldomspannende pubhciteit profi
teerde van de zegeningen van de mechanisch en automatisch werkende 
drukpersen! 

Toch mogen wij niet ontkennen dat ons telkens toch een zekere 
huiver bekruipt en dat wij de adem van de robot in onze nek voelen 
wanneer er weer nieuwe machines of automaten het bestaande arbeids
bestel dreigen te verstoren. Reeds in het begin van de vorige eeuw 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Dihgentia" 
te 's-Gravenhage op 17 november 1969. 
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werden de Jacquard weefgetouwen, waarbij de scheringdraden door een 
ponskaart na iedere inslag in een nieuwe ordening werden gesteld, door 
de wevers vernietigd. De angst voor de broodroof was hier het duide
lijke en begrijpelijke motief. De huiver komt in de moderne t i jd met 
name naar voren wanneer wij ons gaan afvragen of de steeds fantas
tischer computers de mens misschien in het maatschappelijk bestel bui
ten spel zullen gaan zetten. 

De eerste en de tweede Industriële Revolutie 

Onder de eerste Industriële Revolutie verstaan wij de technologische 
ontwikkeling waardoor de mens zijn zuiver hchamelijke arbeid niet 
meer concurrerend op de arbeidsmarkt kan aanbieden. Het vermogen 
van de mens, ten bedrage van 75 watt, spreekt hier boekdelen. Hij kan 
namelijk met zijn menselijk vermogen nauwelijks de lamp brandende 
houden die zijn werk moet belichten. Anders gezegd: de totale fysieke 
ai-beid die hij per dag kan leveren is ternauwernood een kilowattuur, 
een hoeveelheid energie die hij voor luttele centen in de vorm van 
elektrische energie thuis bezorgd krijgt. 

Historisch zien wij dan ook het enorm toenemend gebruik van wind
en watermolens en later van de stoommachine, de benzinemotor en de 
elektromotor. 

Onder de tweede Industriële Revolutie verstaan wij de technologische 
ontwikkeling waardoor de mens elementaire vormen van hersenarbeid 
niet meer concurrerend op de arbeidsmarkt kan aanbieden. Het auto
matische weefgetouw en de breiautomaat winnen het economisch ge
zien van de wever en de breister, de telmachine van de optelier, de 
ballonblaasautomaat van de glasblazer. 

De invoering van de automatische telefonie werd wel uit een soort 
arbeidsconflict geboren, maar heeft bij mijn weten bij haar verdere 
ontplooiing nimmer tot grote arbeidsconflicten geleid. De geboorte 
kwam tot stand doordat het Strowger, een begrafenisondernemer te 
Chicago, verdroot dat de telefoniste de ontredderde nabestaanden bij 
voorkeur doorverbond met de met haar bevriende concurrent van 
Strowger. Deze stelde zich toen tot taak een automatisch kiessysteem te 
ontwerpen waardoor zulke door menselijke emotionele factoren bepaal
de onrechtvaardigheden tot verdwijnen zouden worden gebracht. Dat 
de angst voor broodroof bij de verdere ontwikkeling der automatische 
telefonie vrijwel geen rol heeft gespeeld is waarschijnlijk daaraan toe te 
schrijven dat de telefoonexploitanten het enorm toenemende telefoon
verkeer slechts hebben kunnen verwerken, zonder tot een exorbitant 
hoog bestand van telefonisten te worden gedwongen, door de invoering 
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en uitbreiding van het automatische kiesstelsel. 
Gewoonlijk gaat de mechanisering aan de automatisering vooraf. Een 

markante Hollandse uitzondering is het pierement, een muziekauto
maat waarvoor de energie nog heden ten dage veelal wordt opgebracht 
door de in het zweet zijns aanschijns zwengelende orgeldraaier. 

Maatschappelijke geschiedenis 

Alle angst of huiver ten spijt zijn wij in ons tijdsgewricht vertrouwd 
geraakt met het gebruik van machines en automaten in alle aspecten van 
ons leven. Wij kennen ze in de industrie, wij ontketenen zonder blikken 
of blozen door een hchte druk op het gaspedaal tientallen paardekrach-
ten, d.w.z. honderdtallen mankrachten, en ons eigen huis bevat tiental
len machines en automaten die het slovende werk van de huisvrouw en 
de huisvader verlichten. 

Deze vertrouwdheid is echter betrekkelijk jong. In 1900 hield graaf 
Leo Tolstoi zich in: "Die Sklaverei unserer Zeit" bezig met de vraag 
welk nut het staatseigendom van industrieën en bedrijven voor de wer
kende mens zou kunnen afwerpen. Zi jn antwoord was: "Geen". Er 
wordt, aldus betoogde h i j , reeds veel te lang gewerkt, ook door kinde
ren en ouden van dagen en onder ellendige omstandigheden. Ondanks al 
dat werk wordt er niet voldoende geproduceerd om een iegelijk een 
redelijk bestaansminimum te verschaffen. Het staatseigendom zou de 
benodigde hoeveelheid werk wel verschuiven maar niet verminderen. Hij 
stelt dan de puntige vraag: "Wer ist dann der Kloakenreiniger?" Hij 
komt tenslotte tot de trieste conclusie dat de énige wijze waarop de 
mens met aanvaardbare arbeid in aanvaardbare behoeften zou kunnen 
voorzien slechts kan worden gevonden wanneer men zou afzien van 
overbodige zaken zoals parfum, elektriciteit, treinen, auto's, sigaretten 
en wereldtentoonstelhngen. 

Wat willen we? 

Hoe is het mogelijk dat in de wanverhouding tussen arbeid en behoef-
tenbevrediging, die Tolstoi voor Rusland schetste en die thans nog in 
een groot gedeelte van onze wereld bestaat, in de westelijke wereld in 
een zo korte spanne tijds zoveel is verbeterd? 

Om deze vraag te beantwoorden poneren wij dat iedere mens een 
Janushoofd heeft (zie Fig. 1). 

Het ene gezicht is dat van de "consument". Wij kennen de mens in 
deze functie het recht toe op een menselijk aanvaardbare hoeveelheid 
voedsel, kleding, behuizing, scholing, medische verzorging, recreatie, 
enz. 
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BEDRIJVEN 

Fig. 1 Het Janushoofd van de mens 
De mens heeft twee gezichten: dat van de consument en dat van de producent. Als 
consument kennen wij hem het mensehjk recht toe op een voldoende pakket goede
ren en diensten. Als producent kennen wij hem het mensehjk recht toe zijn specifieke 
gaven in zijn werk te kunnen ontplooien. De cirkelgang van produktie naar consump
tie kan alleen worden gesloten door de doelmatige tussenschakehng van gereedschap, 
machines en automaten. 

Het andere gezicht is dat van de "producent". Wij Icennen de mens in 
die functie het recht toe op een voor hem aanvaardbare wijze zijn 
individuele gaven in zijn werk tot specifieke ontplooiing te kunnen 
brengen. De één is typisch geschikt voor het maken, de ander voor het 
regelen, een derde voor het dienen, enz. 

Maar — nu komt natuurlijk de grote puzzle. Wie garandeert dat, 
wanneer alle mensen, met hun "producerende" Janusgezicht ter enen 
zijde, het soort werk verrichten waarin zij hun specifieke gaven kunnen 
ontplooien, zij juist zullen voldoen aan de totahteit van de behoeften 
van diezelfde mensen met hun "consumerende" Janusgezicht ter ande
ren zijde? Beide zijden worden gelukkig toenemend onderkend als on
vervreemdbare rechten van de mens. 

Het probleem stelt zich nog iets duidelijker wanneer men beseft dat 
ieder recht van de één onvermijdelijk leidt tot de pHcht van een ander. 
Denkt u aan het recht op medische verzorging van de zieke, dat onmid-
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dellijk de plicht oplegt hiervoor voldoende geneesheren, verpleegsters en 
overig ziekenhuispersoneel te verschaffen. Maar deze verzorgers zouden 
wij dan slechts mogen recruteren uit hen die voor deze diensten een 
waarlijke roeping kunnen opbrengen. 

Hoe lijmen wij deze onmiskenbare rechten en onontkoombare plich
ten aan elkaar? Dit is mogelijk gebleken door op grootse schaal gereed
schap, machines en automaten in het totaal der bedrijvigheden in te 
schakelen. Door gereedschap en machines is het mogelijk geworden de 
mens te ontlasten van te zware lichamelijke arbeid en van arbeid onder 
ongezonde omstandigheden. Door geschikte automaten is het mogelijk 
geworden de mens te ontlasten van geestdodende routinewerkzaam
heden die, hoe noodzakelijk ook, hem of haar geen persoonlijke bevre
diging of ontplooiing in het werk kunnen verschaffen. 

Industriële Evolutie 

Door het invoeren van met name de machines en de automaten, die 
in wezen het mechanisch equivalent zijn van miljoenen menselijke ga
leislaven en sorteer-, monteer-, boekhoud- en rekenslaven, heeft zich 
een, in 1900 ondenkbare, humanisering van de menselijke arbeid vol
trokken. Welke industrieel uit 1900 zou het, bij het betreden van een 
fabriek in de zestiger jaren, geloven dat hij zich niet in een luxe kan
toor, maar in een fabriek bevindt? 

Dit leidt ons tot het schema van Fig. 2. Er voltrekt zich een proces 
dat de mechanisering, de automatisering én de humanisering van de 
menselijke arbeid inhoudt. Geschiedt dit proces evenwichtig dan mag 
men spreken van een industriële en maatschappelijke evolutie. Ge
schiedt dit niet in evenwicht dan kan de invoering van mechanisering 
en automatisering des-humaniserend werken en vervallen wij in een 
industriële en maatschappelijke revolutie in de omineuze zin van het 
woord. Ik beschouw het persoonlijk als veel reëler ons menselijk bestel 
te bezien in de spanning tussen de opgaande evolutionaire en de neer
gaande revolutionaire krachten dan ons te koesteren in het uitermate 
aanvechtbare geloof dat al onze vorderingen op het gebied van weten
schap, techniek en maatschappelijk inzicht zonder meer een vooruit
gang zouden inhouden. 

Men mag bevreesd zijn voor de invloed der automaten op ons mense
l i jk bestel, ware het alleen al door ons menselijk falen de zegenrijke of 
euvele invloed tijdig te voorzien. 

Maar wie is bereid meer dan een aantal kwartjes neer te tellen voor 
een gloeilamp, een aantal dat gelijk is aan dat wat kort na de oorlog 
moest worden neergeteld terwijl ons inkomen sindsdien vrijwel verdrie
voudigd is? En welke dames zijn bereid het zonder nylons of panties te 
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I n d u s t r i ë l e en Maatschappeli jke Evolut ie 

Fig. 2 Industriële en Maatschappelijke Evolutie 
IDoor een evenwichtige toepassing van mechanisering en automatisering kan de mense
lijke arbeid in hoge mate worden gehumaniseerd. In dat geval is er sprake van een 
industriële en maatschappelijke evolutie. Wordt het evenwicht, van welke zijde ook, 
verbroken dan vervallen wij in een industriële revolutie in de omineuze zin van het 
woord. 

stellen eh dat nog wel voor niet meer dan enkele guldens? Zelfs de 
"Kloakenreiniger" van Tolstoi is tot edeler stand verheven, getuige een 
onlangs gehouden postakademiale cursus riolering, die plechtig werd 
geopend door een hoogleraar in de technische fysica. 

Nieuwe vormen van slavernij door nieuwe vormen Van arbeid 

Het eentoning verrichten van een zich steeds herhalende werkzaam
heid kan geestdodend zijn. Maar even geestdodend kan het zijn de 
automaat te bewaken die dit werk van een dozijn arbeiders heeft over
genomen. Iedere nieuwe activiteit, hoe geestrijk ook geconcipieerd en 
hoe zegenrijk ook voor de mensheid, draagt de kiem in zich van een 
nieuwe vorm van geestdodend werk en dus van een nieuwe vorm van 
slavernij van onze t i jd . 

De massale Röntgendoorhchting van de bevolking heeft een enorme 
bijdrage geleverd tot het beteugelen van een eens zo gevreesde volks-
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ziekte: de tuberculose. Maar stelt u zich voor vi'elk een slavernij dit 
aanvankelijk inhield voor een volwaardig röntgenoloog. 

Bij het gebruik van machines en automaten zal men moeten streven 
naar een harmonie tussen hchamelijk werk, routinematig hersenwerk en 
origineel hersenwerk. Wij hebben een zekere mate van hchaamsbewe-
ging nodig voor onze algemene gezondheid en een zekere mate van 
routine in onze dagelijkse werkzaamheden die een ritme in ons bestaan 
brengt. Het zijn de uitersten die ons bestaan bedreigen. Norbert Wiener 
drukte zich als volgt uit: "Het is den mens onwaardig bij voortduring 
werk te verrichten dat evengoed door een machine of een automaat kan 
worden gedaan". Men kan dit ook uitdrukken als de onwaardigheid van 
werk waarbij de enige individuele bijdrage van de mens daarin bestaat 
dat hij een fout maakt. Als voorbeeld noemen wij het optehen van 
eindeloze kolommen getahen. 

De evolutie van het begrip arbeid 

De begrippen arbeid en werk, arbeider en werkster hebben helaas nog 
steeds een denigrerende bijbetekenis die tot de oudste tijden van li jfe
lijke slavernij teruggaat en tot in onze ti jd doorloopt in het onderscheid 
tussen de heersende klasse en de arbeidende klasse, en zelfs tussen 
werkgevers en werknemers. Maar heden ten dage zijn de zegeningen van 
de 5-daagse werkweek, met nauwgezet afgemeten werkuren per dag, 
eerder beschoren aan de zogenoemde werknemers dan aan de zoge
noemde werkgevers! 

In de tabel van Werk en Betaling zijn de vier onderlinge combinaties 
aangegeven. De hokjes voor de betaalde functie en de onbetaalde vrije 
tijd zijn de van oudsher erkende relaties. Een duidelijke verwoi-venheid 
van onze ti jd is het hokje rechts boven, dat aanduidt dat zieken, gebrek-
kigen, kinderen en ouden van dagen niet mogen lijden onder het feit dat 
zij maatschappelijk minder productief zijn. De zinspreuk: "No work, no 
pay" wordt gelukkig toenemend achterhaald. 

Meer in de nevelen van de toekomst verscholen is het hokje links 
onder, dat werkzaamheden aanduidt waarvoor geen betaling wordt ver
langd, zoals wij die reeds kennen bij allerlei onbezoldigde functies die 
de mensen met grote toewijding in hun vrije tijd vei-vullen. 

Men kan zich, met vele utopisten, afvragen of wij het gebruik van 
geld als maatschappelijke en economische waardemeter niet moeten 
afschaffen. Gezien de huidige populariteit van het jaar 2000 noem ik 
hier de roman van Edw. Bellamy: " I n het jaar 2000" uit 1887, waarin 
ahe problemen blijken te zijn opgelost door het vervangen van geld door 
kredietkaarten. 
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Tabel van werk en betaling 

werk 

betaling 

ja nee 

ja 
— betaalde 

functie 

— liefdadigheid 
— ziekenkas 
— steun 
— pensioen 

nee 

— recreatie 
— hobby 
— onbetaald 

werk 

— vrije t i jd 
— ontspanning 

Bijschrift: 
De hokjes Unks boven en rechts onder spreken voor zichzelf. 
In het hokje rechts boven wordt het: "No work, no pay" toenemend achterhaald. 
In het hokje links onder bevinden zich de eerste aanduidingen van het achterhalen van: "No 
pay, no work". 

Het is in verband met de befaamde "brain-drain" interessant te ver
melden dat in Bellamy's maatschappelijk bestel bij het emigreren van 
een geleerde het immigratieland gehouden was een passende krediet
kaart te doen toekomen aan het emigratieland waar de geleerde zijn 
opleiding had genoten! 

Het wi l mij voorkomen dat de sleutel tot de oplossing van de proble
men rondom werk en betaling primair niet moet worden gezocht in 
een andere vorm van "geld", maar in een andere conceptie van het 
begrip "werk", een conceptie die een nog sterker ontkoppeling van 
werk en betaling zou moeten inhouden. Het hokje links onder dient 
daartoe onze grootste aandacht te ontvangen, een aandacht die het door 
vele discussies over de toekomst der vrijetijdsbesteding reeds geniet. 

Door de vrije zaterdag, de hoogte van het arbeidsloon en door het ter 
beschikking komen van steeds vernuftiger gereedschap, toestellen en 
onderdelen, heeft zich bij velen een latente begaafdheid tot knutselen 
ontwikkeld tot een nu wijd verbreid hobbyisme. Bovendien constateert 
men een herleving van de door de duurte verdwijnende oude ambach
ten, zoals de klokkemaker, de pottebakker, de schrijnwerker en de 
ivoordraaier, die uit liefde en om niet voor anderen produkten maken 
of herstellen. De zinspreuk: "No pay, no work" begint ook in het 
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ambachtelijke te worden achterhaald. 
A l met al kan men zich moeilijk voorstellen dat het bevoorrechte 

deel der mensheid zijn toenemende vrije t i jd geschikt zal kunnen vullen, 
naast (noodzakelijke) ontspanning, met ambachtelijk werk of met foto
graferen, filmen en geluidsjagen. Gezien het aloude adagium dat ledig
gang des duivels oorkussen is kan men zich terecht afvragen of er in die 
nieuwe toekomst wel voldoende "werk" is, van welken aard dan ook, 
om deze nieuwe mensheid onledig te houden. Om een poging tot beant
woording van deze vraag te wagen moeten wij ons afvragen in welk 
maatschappelijk bestel die nieuwe mens zou kunnen leven. 

Van een technocratisch naar een antropocratisch wereldbestel 

Het begrip "wonder" is in onze eeuw sterk gericht op het technolo
gische wonder: de auto, het vliegtuig, de raket, de sateUiet, de ruimte
vaart, de kernenergie, de telefoon, grammofoon, radio, televisie en de 
computer. Vroeger gingen de stijlen van meubels net zowat een genera
tie mee (zie Louis X I V , X V , X V I en Empire). Tegenwoordig spreken 
wij binnen één menselijke generatie over de computers van de le, 2e, 3e 
en 4e generatie! 

Door de op zichzelf begrijpelijke verbazing en verbijstering over al 
deze nieuwe produkten van technisch vernuft is ons besef van "won
der" ontwricht. Men moet hopen dat het ons eens weer zal gaan dagen 
dat het grootste wonder hier op aarde is te vinden in het leven, zij het 
van mens, dier of plant. En dat al het technisch sei-vies dienstbaar 
behoort te zijn aan de instandhouding van dit wezenlijke wonder. 

Thans leven wij in de ban ener technocratie, waarin wij ons haasten 
mee te komen met de verkrijgbaarheid van de auto, de kleurentelevisie 
en het gooi-maar-in-het-water-zonder-ei-en-zonder-melk bakpoeder. 
Waar wij naar moeten streven als deze nieuwe snuljes tot vanzelfspre
kendheden zijn geworden, is naar een antropocratie, waarin de mens en 
de menselijke samenleving als centraal thema worden gesteld. Uit de 
noden, voortvloeiende uit dit thema, moet dan worden afgeleid over 
welke technologische hulpmiddelen wij daartoe wensen te beschikken. 
In wezen zeggen wij daai'mee weinig meer dan Tolstoi, nu zeven decen
nia geleden. Het verschil is echter dat hij geen uitweg zag en dat wij dit, 
dank zij de potentiële mogelijkheden ener doelmatige toepassing van 
mechanisering en automatisering, wél zien. 

De uitvoering is niet te zoeken in zoveel meer burelen van zoveel 
meer ministeries. Integendeel, in een antropocratisch bestel is het 
wezenlijke kenmerk van de mens dat hij zelf wordt gedreven door een 
grotere persoonlijke bewogenheid met de noden van anderen, en dat hij 
de bezieling en het vermogen opbrengt om deze noden te lenigen. 
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Men kan mij tegenwerpen dat dit reeds bestaat in talloze vormen van 
liefdadigheidsinstellingen, buurtverenigingen en kerkgenootschappen. 
Toch vermeet ik mij de verwachting dat dit soort onbetaald "werk" hét 
werk zal zijn dat in de nu komende eeuw of eeuwen het leven van man 
én vrouw, naast het in uren per week afnemende betaalde werk, zal 
bezielen en vervullen. 

Reeds nu weten wij hoe moeilijk het is, in allerlei vormen van sociaal 
werk, dit in goede verstandhouding doelmatig te volvoeren. 

Op een grotere schaal opgezet zullen deze moeilijkheden onevenredig 
toenemen. Maar dat wi l niet anders zeggen dan dat w i j , nijvere en 
kundige knutselaars van deze eeuw, nog onnozelen zijn wanneer het er 
om gaat het begrip op te brengen vóór en ons aan te passen aan de 
onuitputtelijke gaven en de schrijnende tekortkomingen van het groot
ste wonder op aarde: de mens. 



G E O C H E M I S C H O N D E R Z O E K IN D E L T A G E B I E D E N 

door 

Dr. A. J. de Groot. 

De rivieren transporteren vanuit het binnenland naar de zee ünmense 
hoeveelheden water. Met dit water worden vaste bestanddelen meege
voerd, die zich o.a. onderscheiden naar afmeting. Met afnemende dia
meter spreekt men van grint, zand en slib. De transporten van deze 
vaste stoffen geschieden in de t i jd over grotere afstanden naarmate de 
afmetingen van de deeltjes kleiner zijn. In het verband van dit overzicht 
worden de fijnste van de genoemde bestanddelen behandeld: het slib. 
Hieronder wordt in het algemeen die fractie verstaan, die een korrel-
doorsnede heeft kleiner dan 20 micron. Dergelijke deeltjes kunnen zich 
ook nog met relatief zwakke rivier- en zeestromingen over grote afstan
den verplaatsen. Afzetting van dit materiaal vindt eerst plaats wanneer 
het water in een toestand van betrekkelijke rust verkeert, b.v. daar waar 
de rivier zich sterk verbreedt, in havens en langs de kust in ondiepe ge
deelten van de zee, in het bijzonder landaanwinningswerken in wadden
gebieden. 

Wij zullen ons nu verdiepen in een aantal chemische eigenschappen 
van het slib, in het bijzonder de samenstelling aan metalen en de veran
deringen die hierin optreden bij verplaatsing van het materiaal met de 
stroom in zeewaartse richting. Deze metalen zijn belangrijke componen
ten van het slib in verband met hun betekenis voor de plantevoeding op 
gronden die doorhet slib worden opgebouwd: buitendijkse cultuurge
bieden en hieruit door bedijking ontstane polders. Een ander te behan
delen aspect betreft de samenstelling aan carbonaten, die sterk kan 
variëren al naar gelang de herkomst van de afzettingen. 

De geochemie van het slib in afhankelijkheid van de plaats van afzet
ting kan echter alleen doehreffend worden bestudeerd indien de wegen 
die het materiaal volgt van rivieren naar mariene kustgebieden bekend 
zijn. Een omvangrijk onderzoek in het Westeuropese kustgebied ver
schafte een gedetailleerd inzicht in de diverse vraagstukken van her
komst en transport van slib ( 1 , 2). Als inleiding tot meer algemeen 
geochemische beschouwingen zuUen dan ook enkele resultaten over het 
onderzoek naar de verplaatsing van sHb worden vermeld. 

Naar een voordracht gehouden voor de Konmkhjke Maatschappij voor Natuurkunde "Dihgentia" 
te 's-Gravenhage op 1 december 1969. 
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Herkomst en transport van slib 

Het slib dat door de zeestromingen langs de Westeuropese kustgebie
den wordt meegevoerd is overwegend van de rivieren afkomstig. Het 
door de verschillende rivieren naar zee afgevoerde slib kan nu worden 
onderscheiden door belangrijke verschillen in de gehalten aan mangaan. 
Het wezenlijke van deze methode is dat Mn m slib nagenoeg geheel 
aanwezig is in de vorm van onoplosbare hogere oxyden, zolang de zuur
stofspanning van het omringende water en de pH voldoende hoog zijn. 
De reduceerbaarheid van deze hogere oxyden in afhankelijkheid van de 
genoemde factoren wordt weergegeven door de volgende langs elek
trochemische weg afgeleide vergelijking: 

pMn^^ ^ 2 p H = 0 ,0 -0 ,5pO2 , 

waarin p telkens het symbool is voor de negatieve logaritme, Mn^ ^ de 
concentratie aan mangaanionen in de omringende oplossing en O2 de 
zuurstof spanning in atmosferen. Aan de omstandigheden van voldoende 
O2 en hoge pH (7-8) is onder fluviatiele en mariene omstandigheden 
voldaan, zolang de slibdeeltjes met het water in beweging zijn. Onder 
deze omstandigheden is de concentratie aan Mn^ -ionen en daardoor 
verlies in deze vorm via uitwisseling met ionen van het water dan ook 
uitermate gering. Het Mn kan derhalve als geleidelement van het slib 
worden beschouwd, met behulp waarvan dit materiaal op zijn weg kan 
worden vervolgd. 

In Fig. 1 zijn de verschillende transportwegen van slib van de Bel
gische kust tot aan de Duits-Deense grens weergegeven. Indien in dit 
verband het Mn-gehalte van het Theemsslib, dat qua verspreiding tot de 
Engelse kust beperkt bUjft, als standaard wordt gekozen, bevat het via 
het Nauw van Calais aangevoerde materiaal (afzetting in Zeeland) 2 
maal zoveel Mn. Het slib van de rivieren Schelde (afzetting in het oosten 
van de Westerschelde), Maas en Rijn bevat 4 maal de hoeveelheid van 
dat van de Theems. De hoogste Mn-gehalten worden tenslotte aange
troffen in Eems- en Elbeafzettingen (de laatste verantwoordelijk voor 
sedimentatie langs de westkust van Sleeswijk-Holstein), resp. SV2 en 7 
maal die van de Theems. 

In het hierna volgende zullen wij ons in het bijzonder bezig houden 
met de samenstelling van Rijn (Maas)- en Eemsslib en met de verande
ringen die deze afzettingen ondergaan op hun weg van de rivier naar 
zee. 

Het Rijnmateriaal, vermengd met het qua hoeveelheid minder belang
rijke Maasslib, verplaatst zich bij uitmonding via Haringvliet en Nieuwe 
Waterweg in de Noordzee slechts in geringe hoeveelheden in zuidelijke 
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richting, zoals aan de hand van het mangaanonderzoek kon worden 
vastgesteld. De hoofdmassa beweegt zich in een vrij nauwe zone, ten 
dele bezinkend in havens, langs de Zuid- en Noordhollandse kust'om 
daarna de westelijke Waddenzee te bereiken. Vervolgens verplaatst het 
zich in oostelijke richting over het wad, waarbij het ten dele op landaan-
winningsgebieden langs de Friese en Groningse kust sedimenteert. Een 
deel van het Rijnmateriaal bereikt tenslotte de DoUard. 

De Eems voert belangrijk minder slib af dan de Rijn, zodat de afzet
ting hiervan tot een gedeelte van de DoUard, in het bijzonder aan Duitse 
zijde, beperkt b l i j f t . Toch is de invloed van de Eems ook nog in de 
oostelijke Nederlandse jonge DoUardpolders vast te stellen. Het hoge 
Mn-gehalte van de Eemsafzettingen vrijwaart hier de daarvoor gevoelige 
gewassen voor mangaangebrek. 

Het onderzoek naar herkomst en transport van slib heeft niet alleen 
betekenis als grondslag voor verdere geochemische onderzoekingen aan 
dit materiaal. De resultaten zijn tevens van geologisch belang in verband 
met de bijdrage van slib naast zand voor de nieuwvonning van land in 
de delta's van de grote rivieren, in het bijzonder ook voor de landaan
winningsingenieurs die deze nieuwvorming door bepaalde technieken 
kunstmatig in de hand werken. Verder is kennis van de wegen die het 
slib volgt van belang voor de civiel-ingenieurs, die dit materiaal als een 
hinderlijk substraat ondervinden als bezinkmateriaal in havens en de 
toegangswegen hiervan. Aan het eind van dit artikel wordt nog aandacht 
besteed aan moderne ontwikkelingen van slibtransportonderzoek ten 
behoeve van de civiele techniek. 

Methoden van onderzoek 

Onder slib werden in het voorgaande die deeltjes verstaan, die een 
korrelgrootte hebben <20 micron. Bij de verzameling van vers afgezet 
materiaal langs rivier- en zeeoevers verkrijgt men echter sedimenten die 
in granulometrische samensteUing sterk variëren en in alle gevallen te
vens deeltjes bevatten die grotere afmetingen hebben dan 20 micron. De 
chemische samensteUing van slib variëert nu sterk met de granulome
trische opbouw en wel zodanig dat de gehalten aan metalen, carbonaten 
en organische stof hoger zijn naarmate het materiaal fijner van samen
stelling is. 

Bij bestudering van co-genetische afzettingen, d.w.z. materiaal van 
eenzelfde lokatie en eenzelfde type sedimentatiemilieu, bestaan nu bij 
variaties in granulometrische samenstelling lineaire verbanden tussen de 
gehalten aan een bepaald metaal en de gehalten aan de fractie <16 
micron. Voor een aantal metalen is dit in het geval van Eemsafzettingen 
weergegeven in Fig. 2. Onder de fractie < 16 micron wordt in dit ver-
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. 2. Lineaire betrekkingen tussen de gehalten aan metalen en het percentage van de fractie 
<16 micron voor Eemsafzettingen, 
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band verstaan het gehalte aan deze deeltjes na destructie van de orga
nische stof en berekening als koolzure kalkvrije minerale bestanddelen. 

Het gehalte aan een bepaald metaal in slib kan nu worden weergege
ven door extrapolatie van het desbetreffende lineaire verband naar 
100% van de fractie <16 micron. De aldus verkregen waarden worden 
in het vervolg van dit artikel dan ook gehanteerd. 

Een dergelijk lineair verband bestaat niet voor de gehalten aan car
bonaten. De regressielijn die het verband aangeeft tussen de gehalten 
aan carbonaten en de gehalten aan de fractie < 16 micron heeft veelal de 
vorm van een verzadigingskromme. Ter onderlinge vergelijking van af
zettingen in dit verband wordt dan ook gebruik gemaakt van het per
centage carbonaat, uitgedrukt als CaCOa, bij een gehalte van 50% aan 
de fractie < 16 micron. 

De analyse van metalen vond met behulp van verschillende technie
ken plaats. Zo konden Fe, Mn, Zn, Cu en Co spectrofotometrisch wor
den bepaald. In samenwerking met Prof. Houtman en medewerkers van 
het Interuniversitair Reactor Instituut te Delft werd bij het geoche
misch deltaonderzoek de activeringsanalyse toegepast, waardoor ook de 
elementen Cr, As (aheen in fluviatiele afzettingen). La, Sc en Sm in de 
beschouwingen konden worden betrokken. (3). Hierbij worden de af
zettingen al naar gelang de te bepalen elementen 1 of 4 uren bestraald 
met een neutronen flux van 3.10'^ cm —^ sec —*, waarna de uitgezon
den gamma spectra met een Ge(Li) detector verbonden met een 
4000-kanaals analysator worden gemeten. Tenslotte zijn As in mariene 
afzettingen en Pb door middel van röntgenfluorescentie bepaald. 

Metalen in Rijn- en Eemsafzettingen 

In het Westeuropese kustgebied zullen wij nu twee riviersystemen 
nader in beschouwing nemen: De Rijn en de Eems. 

De Rijn is, zoals bekend, het prototype van een rivier waarop indu
strieafval en andere verontreinigingen in grote hoeveelheden worden 
geloosd. De Eems met zijrivieren daarentegen stroomt door een dunbe
volkt gebied, waarbinnen slechts weinig industrie aanwezig is. Afzettin
gen uit het zoete gedeelte van beide rivieren, voor de Rijn ter hoogte 
van de Biesbosch en voor de Eems bij Diele, werden nu op de samensteL 
ling aan een aantal metalen onderzocht. De resultaten hiervan zijn weer
gegeven in Tabel 1. 

Ui t deze tabel volgt dat het slib van de Rijn in vergelijking met de 
Eems, zeer hoge gehalten aan Zn, Cr, Pb, Cu en As bevat. Er zijn 
aanwijzingen dat ook de gehalten aan Hg hoog zijn, hetgeen momenteel 
nader wordt onderzocht. De vermelde hoge gehalten aan metalen in het 
Rijnslib moeten als een ernstige vorm van milieuverontreiniging worden 
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Tabel 1. Gehalten aan metalen, uitgedrukt in d.p.m., in afzettingen van Rijn en Eems (geëxtra
poleerd naar 100% van de fractie <16 micron). 

Rijn Eems 

Fex 10-3 54 112 
Mn 2600 3300 
Zn 3900 700 
Cr 760 180 
Pb 850 100 
Cu 470 150 
As 310 60 
La 80 80 
Co 43 40 
Sc 12 12 
Sm 7 9 

gezien, in het bijzonder wanneer we bedenken dat aan het zoete gedeel
te van de Rijn en diens vertakkingen in Nederland ruim 18000 ha 
buitendijks cultuurland direkt is blootgesteld, voornamelijk in de vorm 
van uiterwaarden. Dit buitendijkse land wordt in het winterseizoen re
gelmatig overstroomd en met het metalenrijke slib overdekt. De con
sequenties hiervan voor de grasvegetatie en voor het hier grazende vee is 
thans een onderwerp van onderzoek in samenwerking veterinaire des
kundigen. 

Over de betekenis van toxische hoeveelheden van twee van de ge
noemde elementen zij hier iets vermeld. 

De hoge Zn-gehalten geven in jonge bedijkingen, in het bijzonder in 
Biesboschpolders, aanleiding tot mangaangebreksverschijnselen bij ver
schillende gewassen. Hoewel deze gronden op zich over voldoende be
schikbare Mn-verbindingen beschikken, wordt aan de wortels van de 
planten de opname van dit element door de grote overmaat Zn geremd 
(Zn-Mn-antagonisme), waardoor binnen de plant te hoge Zn/Mn-ver-
houdingen ontstaan. Verder zijn in deze jonge gronden de As-gehalten 
zodanig hoog dat bepaalde in E.E.G-verband vastgestelde normen voor 
de As-gehalten in voedingsmiddelen door verbouw op deze gronden niet 
gewaarborgd zijn. In dit verband zij vermeld het op verzoek van Duits
land ingevoerde maximale gehalte van 0,1 d.p.m. As in voor export 
bestemde aardappelen. 

Het wekt overigens verbazing dat de „Internationale Commissie ter 
bescherming van de Rijn tegen verontreiniging" tot voor kort in haar 
onderzoekingsprogramma naast bepalingen van zuurstoL chloride, suL 
faat, Ca, Mg enz. (4) geen zware metalen heeft opgenomen. Pas sinds 
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1 januari 1969 worden op de bemonsteringsplaats Emmerik-Lobith in 
gefiltreerd water Pb, Cu, Zn en Ni bepaald. Aangezien deze elementen 
in een slibsuspensie zeer sterk aan de vaste fase gebonden worden, is op 
deze wijze niet de ernst van de verontreiniging met zware metalen vast 
te stellen. 

Mobilisering van metalen in het getijdengebied der delta's 

Zolang een rivier niet de invloed van de zee ondergaat, blijven de in 
het voorgaande behandelde metalen onverbrekelijk aan het in het water 
zwevende slib verbonden. Vanaf het zoetwatergetijdengebied, voor de 
Rijn is dit o.a. de Biesbosch, wordt een aantal van de metalen meer of 
minder gemobiUseerd en gaan deze als metaalorganische verbindingen in 
het omringende water in oplossing. Voor de Rijn wordt dit gedemon
streerd in Fig. 3, waaruit bl i jkt dat de mobihsatie van de metalen zich 

Haringvliet Brielse Gat Waddenzee 

Fig. 3. Mobüisatie van metalen uit slib in de Rijndelta, uitgedrukt als percentages van de 
oorspronkelijke gehalten. 
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ook nog in het volmariene gebied voortzet en het laagste niveau wordt 
bereikt bij aankomst van het slib in de Waddenzee. 

De oorzaak van deze mobihsatieprocessen is het gedrag van de aan 
slib gebonden organische stof in het benedenstroomse gedeelte van de 
delta. Vanaf het zoetwatergetijdengebied vindt n.l. een intensieve af
braak van organische stof plaats, in het bijzonder tot aan de monding 
van de rivier in zee. Op de betrekkelijk korte afstand van de Biesbosch 
naar het Haringvliet daalt het gehalte hiervan van 29 tot 22% (naar 
100% van de fractie <16 micron geëxtrapoleerde waarden, zoals bij de 
metalen gebruikelijk is), van het Haringvliet naar Friesland vindt een 
verdere afname plaats tot 16%. De C/N-verhoudingen van de organische 
stof in deze 3 gebieden zijn resp. 21 , 14 en 11. 

Ontledingsprodukten van de organische stof vormen nu met metalen 
uit het slib oplosbare metaal-organische verbindingen, zoals in uitvoerig 
laboratoriumonderzoek kon worden aangetoond (5). De mate van mo
bilisatie is hierbij afhankelijk van de mate waarin de desbetreffende 
metalen in staat zijn stabiele oplosbare complexen te vormen. Com
plexen met hoge stabiliteitsconstanten voiTnen vooral Fe^"^, Cu^"^ en 
Zn^"^-ionen. De metalen Sm, Mn, Sc en La zijn hiertoe niet in staat, 
waarmee tevens de bruikbaarheid van Mn als geleidelement voor slib-
bewegingsstudies nog eens wordt onderstreept. 

De mobilisatieprocessen in de Rijndelta hebben tot gevolg dat de in 
het normale stroomgebied van de rivier aanwezige buitensporige hoe
veelheden aan Zn, Cr, Pb, Cu en As in slib in het Waddengebied tot 
meer normale waarden zijn gereduceerd. Men zou in dit verband van 
een zelfreiniging van de Rijn kunnen spreken. Overigens zijn deze pro
cessen dermate ingrijpend dat voor b.v. Cu de verliezen in het beneden
stroomse gedeelte van de delta zo groot zijn, dat langs de Friese en 
Groningse waddenkust uit plantevoedingsoogpunt in bepaalde gevallen 
onvoldoende Cu aanwezig is (te geringe hoeveelheden Cu in het weide-
gras en onvoldoende Cu voor bepaalde tarwerassen in jonge bedijkin
gen). 

Het in het voorgaande behandelde over het metalen- en organische 
stofregiem van de Rijn heeft betrekking op materiaal dat in het laatst 
van de vijftiger jaren in de delta van deze rivier werd verzameld. In de 
laatste jaren is echter het organische stgfregiem van de Rijn door verder
gaande verontreiniging drastisch gewijzigd. De vroeger geconstateerde 
daling van de C/N-verhouding van de organische stof in slib van Bies
bosch naar Haringvliet van 21 naar 14 heeft nu plaats gemaakt voor een 
constante verhouding van 17 a 18. Deze verhoging van het stikstofge
halte houdt Q,a. mogelijk verband met de gedurende de laatste jaren 
gestegen hoeveelheden ammoniak en nitraat in het Rijnwater. Wij kun
nen op dit ogenblik nog niet overzien in hoeverre door het veranderde 
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organische stofregiem een vermindering in de mobihsatie van zware 
metalen is ingetreden. Dit onderzoek heeft momenteel grote prioriteit, 
mede gelet op een mogelijke belasting van het benedenstroomse deel van 
de delta (waddenzee) met te grote hoeveelheden van deze elementen. 

Voor de Eems zijn de processen die zich afspelen van het zoetwater
getijdengebied van de rivier tot in het mondingsgebied in de DoUard uit 
een oogpunt van het beweeglijk worden der metalen geheel met de Rijn 
vergelijkbaar, afgezien van het feit dat in het Eemsslib geen overmaat 
aan bepaalde elementen voorkomt. Een verschü is echter de aard van de 
ontledingsprodukten van de organische stof die voor de mobihsatie van 
de metalen verantwoordelijk zijn. Voor de Rijn zijn dit overwegend 
aUfatische verbindingen, terwijl deze in de Eems voor een groter deel uit 
fenolen bestaan. Het voorkomen van fenolen hangt samen met het stro
men van de Eems door veengebieden. 

Metalen in slib van tropische rivieren 

In aansluiting op de in de gematige klimaatzone gelegen delta's van 
Rijn en Eems zuUen wij nu iets nader üigaan op twee tropische delta
systemen: de Chao Phya in Thaüand en de Amazone in Zuid Amerika. 

De slibverplaatsing in de Chao Phya delta werd door ons aan de hand 
van Mn-onderzoek uitvoerig bestudeerd in verband met havenbelangen 
van de aan de Chao Phya gelegen stad Bangkok (6). De rivier is verder 
van betekenis voor de bevloeiing van de grote Centrale Rijstvlakte van 
ThaUand. 

De Amazone transporteert per jaar 10^ ton slib naar zee, d.i. 500 
maal de hoeveelheid die door de Rijn wordt afgevoerd. Dit materiaal 
wordt bij de monding opgenomen door de Guyanastroom en in noorde
lijke richting langs de kust vervoerd, waarbij het meer westwaarts de 
drie Guyanalanden passeert. Ook deze weg van slib kon door Mn-onder
zoek worden bevestigd (7). De jonge holocene kustvlakte van Suriname 
is uit dit Amazone-materiaal opgebouwd; de Surinaamse rivieren zelf 
brengen nl. niet of nauwelijks slib naar zee. 

Het gedrag van slib van tropische deltasystemen verschilt nu in 2 
opzichten met dat van rivieren m het gematigde klünaat. In de eerste 
plaats zijn de gehalten aan metalen, in het bijzonder die welke als 
sporenelementen (Fe, Mn, Zn, Cu, Co) landbouwkundig van betekenis 
zijn, in de tropische afzettingen belangrijk lager. Voor de beide tro
pische rivieren is dit in Tabel 2 in vergelijking met Eemsslib weerge
geven. 

Opvallend is het zeer lage Zn-gehalte m de Chao Phya-afzettingen. In 
verband met de verbouw van rijst in de Centrale Rijstvlakte heeft dit 
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Tabel 2. Gehalten aan metalen, uitgedrukt in d.p.m., in afzettingen van Eems, Chao Phya en 
Amazone (geëxtrapoleerd naar 100% van de fractie <16 micron). 

Eems Chao Phya Amazone 

Fe X 10-3 112 40 44 
Mn 3300 1800 1100 
Zn 700 30 130 
Cr 180 100 
Pb 100 30 — 

Cu 150 50 30 
As 60 50 
La 80 90 — 

Co 40 20 20 
Sc 12 19 — 

Sm 9 8 — 

onze aandacht. Verder springen de lage Zn- en Cu-gehalten van het 
Amazone-materiaal in het oog. Deze lage gehalten manifesteren zich 
ook in de Surinaamse kustvlakte en het uit dit materiaal opgebouwde 
8000 ha grote Wageningen rijst-project. De binnen dit project verbouw
de citrusgewassen lijden aan ernstige Zn-tekorten, terwijl onlangs bij de 
verbouw van rijst in dit gebied ook een tekort aan Cu werd geconsta
teerd. 

Een tweede belangrijk verschil met delta's uit de koudere zóne is het 
gedrag van de metalen in het slib op de weg van het zoetwatergetijden
gebied van de rivier naar zee. De mobihsatie van de metalen b l i j f t hier 
nl. voüedig achterwege, zodat het metalenbestand van het slib geduren
de de gehele af te leggen weg hetzelfde b l i j f t . De oorzaak hiervan is dat 
het organische stofniveau van slib in tropische rivieren reeds in het 
zoete gedeelte laag is en zich ook niet meer wijzigt tot in het mariene 
gebied. Door het achterwege blijven van de ontleding van organische 
verbindingen kan dan ook geen mobilisatie van metalen plaats vinden. 

Herkomst en transport van carbonaten 

Carbonaten, voornamelijk CaCoj doch ook MgCOa, vormen belang
rijke componenten van slib in het Westeuropese kustgebied. In het voor
gaande werd vastgesteld dat bij de beweging van shb van de rivieren via 
hun estuaria naar de mariene afzettingsgebieden de gehalten aan diverse 
metalen als gevolg van mobihsatieprocessen afnemen. Bij bestudering 
van de carbonaatgehalten is evenwel van een geheel ander verdelings
patroon sprake bij vergelijking van mariene en fluviatiele afzettingen. 
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Door onderzoek in samenwerking met Dr. G. Brümmer van de Uni
versiteit te Kiel (Duitsland) kwam duidelijk naar voren dat in de mariene 
afzettingen langs het Westeuropese kustgebied over de gehele l i jn belang
rijk hogere carbonaatgehalten voorkomen dan uit een aanvoer van de r i
vieren verklaard kan worden (vgl. Fig. 4). 

Fig. 4. Percentages carbonaat, uitgedrukt als CaCOa, van recente Westeuropese holocene 
afzettingen. 

De hoogste carbonaatgehalten (gem. 36%, berekend als CaCOg) wor
den aangetroffen in de mondingsgebieden van de Somme en de Seine. 
Deze gehalten zijn begrijpelijk in het licht van de geologische opbouw 
van de herkomstgebieden van deze rivieren: de bovenloop van de Seine 
stroomt door kalkrijke afzettingen uit het Tertiair, de benedenloop 
door Krijtformaties, terwijl de Somme vrijwel uitsluitend door carbo-
naatrijke formaties uit het Kr i j t stroomt. De hoge carbonaatgehalten 
zullen echter mede bepaald worden door erosie van de krijtrotsen aan 
weerszijden en op de bodem van de Kanaalkust. 

De carbonaatgehalten van het slib nemen geleidelijk af, gaande van de 
Kanaalkust via het Nauw van Calais, Zuidwest-Nederland, de Neder
landse en Duitse Waddenzee naar de Westkust van Sleeswijk-Holstein. In-
verband met het door ons geanalyseerde herkomst- en transportpatroon 
van slib is het moeilijk denkbaar dat in noordwaartse richting van een 
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geleidelijk afnemende invloed van het carbonaatrijke materiaal van de 
Kanaalkust sprake zou zijn. Aheen de grote carbonaatrijkdom van het 
Zeeuwse afzettingsgebied is hiermee te verklaren. Verder noordwaarts 
zal van een mariene nieuwvorming van carbonaten sprake moeten zijn, 
een aanvoer van de Noordzee is niet denkbaar. 

De bijdrage van de overige rivieren tot de kalkrijkdom van de kust-
afzettingen betreffen carbonaatrijk materiaal van Schelde en Rijn (resp. 
16 en 18% CaCOg) en het kalkarmere slib van Maas, Eems en Elbe 
(resp. 4, 2 en ófoCaCO^). 

In samenwerking met Drs. W. Salomons van de Groningse Universi
teit is thans onderzoek in voorbereiding om met behulp van de metho
den van de isotopengeochemie meer inzicht te verkrijgen over her
komst, transport en nieuwvorming van carbonaten. Recente carbonaat-
vormingen kunnen worden onderscheiden door^^C-metingen. Over her
komst en verplaatsing is verder veel af te leiden uit ^^Cf^C- en *^0/**0-
verhoudingen in de carbonaatfracties. De isotoopsamenstelling van een 
carbonaat wordt nl. bepaald door het milieu waarin het wordt gevormd: 
water en het hierin opgeloste bicarbonaat. Door verschillende processen 
ontstaan er verschillen in de isotoopsamenstelling van zee- en rivier
water, waardoor er ook verschiUen optreden in deze samenstelling van 
zee- en rivierkalk. 

Moderne ontwikkeling in het onderzoek naar de verplaatsing van slib 

In het voorgaande werd iets medegedeeld over het gebruik van Mn als 
natuurlijk geleidelement van slib om transporten van dit materiaal in 
groot-regionaal verband te onderzoeken. Daarnaast bestaat echter de 
behoefte om slib op kortere trajecten te kunnen vervolgen, in het bi j
zonder ook wanneer slechts van één slibsoort sprake is. De Mn-methode 
is hiervoor doorgaans minder geschikt. De civiele techniek is vooral 
geïnteresseerd in aanslibbing van havens en de toevoerwegen hiervan, 
veelal gelegen in estuaria, doch ook wel langs slibrijke kusten. Men is in 
dit verband aangewezen op het merken van slib met een stof die hierin 
van nature niet of in zeer germge mate voorkomt. Het gebruik van 
radioactieve merktechnieken, die vele voordelen hebben, is uit veilig
heidsoverwegingen in bewoonde streken bezwaariijk. In samenwerking 
met het Waterloopkundig Laboratorium en het Interuniversitah Reac
tor Instituut, beide te Delft , werden dan ook enkele methoden ontwik
keld waarbij niet-radioactieve merkelementen worden gebruikt met toe
passing van activeringsanalyse als detectiemethode (8). Hierover wordt 
als sluitstuk van dit artikel nog iets medegedeeld. 

Aan het slib van de te onderzoeken rivier of zeearm wordt het merk-
element gefixeerd. Het gemerkte materiaal wordt in de stroom ge-
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bracht, waarna het zich onder de natuurlijke omstandigheden ver
spreidt. Na bepaalde tijden worden op bepaalde plaatsen, uiteraard af
hankelijk van het lokale slibbewegingsprobleem, monsters genomen. 
Hierin wordt het merkelement, dat inmiddels door vermenging van ge
merkt en natuurlijk materiaal sterk is verdund, door activeringsanalyse 
bepaald. Op deze wijze kan een gedetailleerd mzicht in het slibverplaat-
singsprobleem worden verkregen. 

De selectie en succesvolle toepassing van activeerbare elementen wor
den nu door de volgende omstandigheden bepaald: 

1. Het element moet niet of slechts in geringe hoeveelheden in het 
natuurlijke slib voorkomen. 

2. Het moet in behoorlijke gewichtshoeveelheden aan het slib gebonden 
kunnen worden, zonder dat in het natuurlijke milieu desorptie van 
het element optreedt. 

3. Het natuurlijke bezinkgedrag van het slib mag door de merkpro-
cedure niet wezenlijk veranderd worden. 

4. Het element moet activeringsanalytisch goed detecteerbaar zijn. 
5. Het merkelement moet in het raam van de belangen van het onder

zoek aanvaardbaar in prijs zijn. 

De gezamenlijke eisen beperken in hoge mate de selectie van elementen. 
Voor onze doelen toepasbaar zijn Co en Ta (tantaai), waarbij Ta de 
voorkeur verdient. 

Het element Co heeft als nadeel dat het van nature in shb toch nog in 
beduidende concentraties aanwezig is (in Rijnslib afliankelijk van de 
korrelgrootte 20-40 d.p.m.), waardoor de toelaatbare verdunning in het 
natuurlijke milieu beperkt is. Verder kan het niet aan iedere slibsoort 
gebonden worden. 

Het Ta is in natuurlijk slib niet of slechts in zeer geringe mate aan
wezig en kan aan ieder materiaal gekoppeld worden. De detectiegrens 
voor de activeringsanalyse ligt laag ( t 1 d.p.m.), waardoor dit element 
ondanks de vrij hoge prijs voor het gestelde doel goed bruikbaar is. 
Zowel Co als Ta kunnen tot meerdere gewichtsprocenten aan slib ge
bonden worden, zonder dat de sedimentatie-eigenschappen van dit ma
teriaal te zeer veranderen. 

Met deze summiere weergave van het overigens zeer uitgebreide 
onderzoek over de ontwikkeling van merktechnieken voor slib moge 
hier worden volstaan. Een praktische uitvoering zal in eerste instantie 
plaatsvinden in het kader van Nederlandse havenbelangen. Overigens is 
de methode bruikbaar voor ieder probleem inzake grond- of slibver
plaatsing. 

4 
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V A N G R O O T NAAR K L E I N , V A N E E N V O U D I G NAAR C O M P L E X 

door 

ProL Dr. Ir. R.M.M. Oberman. 

„Van groot naar klein, van eenvoudig naar complex", dat is in enkele 
woorden gezegd de karakteristiek van de ontwikkeling van de laatste 
twee decennia in het gebied van de automaten waarvan elektronische 
rekentuigen wel de meest sprekende, onder de publieke aandacht ge
komen exponenten zijn, maar waartoe de welhcht meer gebruikte, maar 
onder het pubhek toch minder bekende, telefoonautomaat ook be
hoort. Zouden wij ook de toekomst nog in de titel willen betrekken, 
dan zou deze uitgebreid moeten worden met „Van langzaam naar ultra
snel". Ik zal mij beperken tot het beschrijven en uitleggen van de ont
wikkeling van elektromagnetische automaten met grote losse compo
nenten tot elektronische automaten met componenten, waaiTan er vele 
op één microcircuit aangebracht zijn. Deze ontwikkeling heeft zich in 
hoofdzaak gedurende de laatste 20 jaar voltrokken. 

Wat er op het gebied van automaten in het algemeen gebeurd is van 
de grijze oudheid af tot het jong verleden, daarvan werd U in een vorige 
lezingcyclus verslag gedaan door proL Verveen*), terwijl Ir. Leen-
houts^) U op de hoogte bracht met enkele fysisch-chemische achter
gronden van de micro-elektronica, waardoor de hedendaagse reken-
tuigen tot ontwikkeling konden komen. 

Ik zal bij het volgende gebruik moeten maken van enkele grondsla
gen, welke ook in radio en televisie worden gebruikt en welke tot 
gemeengoed van een groot publiek zijn geworden, dit in tegenstelling 
tot de grondslagen, waarop alle automatisch werkende inrichtingen be
rusten. Dit verschijnsel vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in het feit, dat 
men van een automatische telefooncentrale naar buiten toe alleen maar 
het telefoontoestel met de kiesschijf te zien krijgt, en hoewel men 
regelmatig op indringende wijze geconfronteerd wordt met de resuL 
taten van elektronische rekentuigen in de vorm van'papierslips met 

1) Nat. Voordr. N . R . 4 7 , 119,1969. 

2) Nat. Voordr. N.R. 46, 89, 1968. 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Dihgentia" 
te 's-Gravenhage op 26 januari 1970 
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onbegrijpelijke salaris- of pensioenberekeningen, nota's voor telefoon
gesprekken of verbruikt vi'ater en gas, van de grondleggende techniek 
bli jkt daarbij naar buiten niets. 

Het is daarom nodig ons eerst te verdiepen in de grondslagen, waarop 
alle automatisch werkende inrichtingen berusten. Of deze nu van elek
tronische, elektromagnetische, hydraulische, pneumatische of mecha
nische aard zijn, is daarbij niet van belang. Deze grondslagen zijn voor 
alle genoemde materiële uitvoeringen dezelfde. 

Ik waag het hierbij even de draad van deze uiteenzetting te onder
breken voor het maken van een vergelijking met de grondslagen van de 
algebra. Algebra is immers het algemene middel, waarmede aUe soorten 
van fysische verschijnselen wetenschappelijk kunnen worden beschre
ven. Het stelsel van algebraïsche postulaten en daaruit afgeleide theo
rema's berust op twee grondgedachten, nl. die van „grootheden", waar
voor onze getallen kunnen dienen, en die van „bewerkingen", zoals 
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 

De mathematische formulering van de schakeltechniek, dat is de 
techniek van het ontwerpen van automaten, berust op de algebra van 
Boole, genoemd naar zijn grondlegger de negentiende-eeuwse mathe-
maat George Boole. 

De Boole-algebra kan men zich op een analoge grondslag opgetrok
ken denken. Voor mijn doel zou ik echter liever willen uitgaan van twee 
andere grondgedachten nl. die van „geheugen" en „relatie". Deze be
grippen laten een meer directe uitleg van de werking van een automaat 
toe dan een stel formules in de Boole-algebra, waarmee deze vanzelf
sprekend ook beschreven moet kunnen worden. 

In één element van „geheugen" als hier bedoeld, kan het gebeurd zijn 
van één enkelvoudig feit worden vastgelegd of wel onthouden, dan wel 
weer daaruit worden uitgewist of worden vergeten. In vaktaal noemt 
men dit een geheugenelement voor 1 bit informatie. In welke materiële 
vorm ook uitgevoerd, moet dit geheugenelement twee verschillende sta
biele toestanden kunnen bezitten, nl . een rusttoestand - verder met O 
te karakteriseren —, welke men zich als de blanco geheugentoestand 
moet voorstellen, en een werktoestand — verder met 1 te karakteriseren 
— welke men zich als de toestand moet voorstellen, waarin het gebeurd 
zijn van het enkelvoudige feit wordt onthouden en zo lang onthouden 
b l i j f t totdat het signaal wordt ontvangen dat deze gebeurtenis weer mag 
worden vergeten. 

Het kan gemakkelijk worden ingezien dat een dergelijk soort eenvou
dig geheugen nodig en voldoende is om de stoplamp in een autobus 
brandende te houden van het moment dat een passagier op één van de 
stopknoppen heeft gedrukt tot het moment van stoppen bij de volgende 
halte, waarop de chauffeur de stoplamp zal doven. 
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Een iets ingewikkelder geheugen kan men zich gemakkelijk voorstel
len bij een hf t , waarvan de hijsmotor moet kunnen stüstaan of de 
l i f tkooi naar boven bewegen of de l i f tkooi naar beneden bewegen. Dit 
zijn drie verschillende door de besturingsschakeling van de hf t te ont
houden toestanden, waarbij het uiteraard uitgesloten moet zijn, dat de 
toestand optreedt dat de hftmotor tegelijkertijd het bevel „OP" en 
„NEER" krijgt. Er moeten in de liftbesturing van ons voorbeeld dus 
feitelijk drie verschillende toestanden in de besturingsschakeling kunnen 
worden onthouden, wat met twee geheugenelementen als hieiToor be
doeld, moet kunnen worden uitgevoerd. Immers elk der beide geheu
genelementen kan in één van twee toestanden verkeren, zodat met twee 
van deze geheugenelementen maximaal vier verschiUende toestanden 
door combinaties kunnen worden onthouden. In feite bestaat deze be
sturingsschakeling voor een l i f t uit het „OP"-relais en het „NEER"-
relais, welke als de l i f t niet beweegt, beide in rust kunnen verkeren, 
maar waarvan er door onderlinge vergrendeling als gevolg van een stuur
commando slechts één in de werktoestand kan komen. 

Uiteraard is er bij deze eenvoudige geheugenschakelingen geen enkele 
eis tot beperking van de afmetingen van de geheugenelementen. Maar 
als men er vele, en ik denk hier aan miljoenen, gaat toepassen, dan 
wordt de uitvoerbaarheid van de automaat in wezen bepaald door de 
kleinheid van uitvoering van het toegepaste geheugenelement voor één 
bit informatie. Ik merk hierbij nog op, dat de natuur in zijn constructies 
de mens tot nu toe verre overtreft en het kleinste goed werkende ge
heugenelement heeft geschapen in de vorm van de hersencel van de 
mens, waarvan ieder van ons er naar schatting 10*^ bezit. 

Het begrip „relatie" dient nu te worden toegelicht. Zonder dat ik er 
de aandacht op gevestigd heb, is er in het voorgaande al twee keer van 
gebruik gemaakt. Het begrip „relatie" kan nl. worden gebruikt voor de 
verstandhouding tussen de mens en de door hem gemaakte automaat 
om deze de juiste besturingsbevelen te geven. De stopknoppen in de 
autobus vormen de relatie van de buspassagier met het geheugenelement 
in de autobus. Ten teken dat dit geheugenelement in de „1 "-stand 
verkeert, doet het de rode lamp branden. Omgekeerd vormt de rode 
lamp de „relatie" van het geheugenelement in de bus met de passagiers. 

Hetzelfde begrip relatie kan ook worden gehanteerd ten aanzien van 
de onderlinge koppelingen van de geheugenelementen in een automaat. 
De noodzakelijke vergrendeling tussen het „OP"- en het „NEER"-relais 
in de hftschakeling vormt daar een voorbeeld van. 

In de regel zal de relatie tussen de geheugenelementen van een auto
maat een meer complex karakter gaan dragen naarmate het aantal ge
heugenelementen groter wordt. De naar schatting 10*^ geheugencellen 
in de hersenen van de mens, welke tengevolge van hun complexe onder-
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linge verbindingen ons in staat stellen te zijn wat wij zijn, vormen wat 
betreft hun onderhnge relaties nog één groot raadsel. 

In het gewone elektro-magnetische relais, zoals dat in vele miljoenen 
in automatische telefooncentrales tot nu toe werd toegepast, zijn m één 
bouwsteen het vermogen tot uitoefenen van een geheugenfunctie en het 
vermogen tot het leggen van relaties met andere gelijksoortige ele
menten aanwezig. Dit vindt zijn oorzaak m de mechanische bediening 
van de contacten - de relatieleggers - en het door de elektromagneet 
bediende anker, dat voor het uitoefenen van de geheugenfunctie zorgt. 

Voornamelijk door de ontwikkeling van de transistor is een geheu
genelement ter beschikking gekomen, dat het relais in vele van zijn 
toepassingen zal verdringen door zijn grotere betrouwbaarheid en zijn 
veel grotere snelheid van werking. Een gewoon telefoonrelais heeft een 
werkingssnelheid van ongeveer 10 mihiseconden; voor een qua geheu
genfunctie equivalente schakeling met transistoren is een werkingssnel
heid van 10 nanoseconden (10.10"' sec) geen onmogelijkheid meer. 

In de elektronische schakeltechniek met transistoren doet zich de 
bijzonderheid voor, dat er aparte bouwstenen zijn ontstaan voor het 
vervuhen van de geheugenfunctie en de relatiefunctie. Voor de relatie
functie kunnen ook gelijkrichtcehen of diodes gebruikt worden, waar
van de werking, net als die van de transistoren, berust op de geleidings
eigenschappen van halfgeleiderstoffen als germanium of sihcium. 

Het elektronische schakelelement met geheugenwerking voor het ont
houden van 1 bit informatie kan voor het begrip van zijn werking het 
beste vergeleken worden met de wip uit een speeltuin. Functioneel zijn 
zij in wezen geheel gelijk. De beide mogelijke toestanden van de speel 
tuinwip zijn in de fig. la en Ib aangegeven. 

De wip is bezet door twee wezentjes, welke de naam van „set" en 
„reset" hebben gekregen. De afgesproken ruststand van de wip is als 
„se t" met zijn beentjes op de grond staat. Deze ruststand wordt O 
genoemd, zoals hnks van de wip is aangegeven. De wip wordt door een 
stoot of puls naar boven door de benen van „set" in de werkstand of 
„1 "-stand gebracht. Wat „set" ook verder doet, de wip b l i j f t in de 
„1 "-stand. De wip b l i j f t daardoor het geheugen vormen voor het feit, 
dat „se t" een stoot met zijn beentjes heeft gegeven. Deze geheugen
toestand bl i j f t bewaard totdat door een gelijksoortige puls van „reset" 
de wip weer in de „0"-stand wordt teruggebracht en daardoor de her
innering aan het eerste feit wordt uitgewist, en „reset" verder niets kan 
uitrichten. 

Het elektronische equivalent van de wip in beide toestanden is sym
bolisch in de figuren 2a en 2b aangegeven. De gebruikte tekensymbolen 
behoeven enige nadere uitleg. In de schakeltechniek, welke aan onze 
automaten ten grondslag ligt, kent men slechts twee mogelijke toestan-
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den, bv. een signaal van lage spanning, dat met 0 wordt aangegeven of 
een signaal van hoge spanning, dat met 1 wordt aangegeven. De cijfers O 
en 1 worden ook gebruikt voor het kwalificeren van de beide mogelijke 
toestanden van een geheugenelement. Als er iets in een geheugenele
ment onthouden moet worden, dan verkeert dit in de toestand 1, als er 
niets onthouden moet worden, dan verkeert dit in de toestand 0. 

De rechthoekige symbolen in fig. 2 stehen elektronische invertoren 
of omkeerinrichtingen voor, welke in hoofdzaak uit slechts één tran
sistor bestaan. Voert men aan de ingang van zo'n inrichting een signaal 
O toe, dan geeft de uitgang een signaal 1 af, en omgekeerd. De half-cir-
kelvormige symbolen zijn zgn. poorten, in dit geval „ o f - p o o r t e n , welke 
een 1-signaal afgeven zodra tenminste één van de ingangen een 1-signaal 
ontvangt. Dergelijke poorten bevatten voor elke ingang één diode. Een 
diode is een elektronische component, welke een elektrische stroom 
slechts in één richting kan doorlaten, nl. van een hoge spanning naar een 
lage spanning, dit op dezelfde manier als een keersluis in een waterloop 
werkt. 

In fig. 2 zijn de beide mogelijke rusttoestanden van de elektronische 
wip, meestal trekker genoemd, weergegeven. De signalen „set" en „reset" 
zijn dan 0. Gaat men in die toestand van de trekker volgens de aangegeven 
pijlen rond, dan sluiten de de O- en 1-signalen op harmonische wijze aan 
elkaar, waarbij uiteraard rekening gehouden moet worden met de om
kerende werking van de invertor. Dit betekent, dat de schakeling in een 
stabiele toestand verkeert. 
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Als nu in de schakeling van fig. 2a het setsignaal 1 wordt gemaakt -
men vergelijke dit met het duwtje van „set" met zijn benen op de wip 
volgens fig, la - dan geeft de poortuitgang bij „se t" ook een 1-signaal 
af, waardoor het uitgangssignaal van de bijbehorende invertor O wordt. 
Dit O-signaal geeft een veranderd ingangssignaal aan de „reset" poort, 
welke daardoor een uitgangssignaal O gaat afgeven. Dit veroorzaakt, 
dat de bij de „reset"-poort behorende invertor een 1-signaal gaat afge
ven, hetwelk op zijn beurt dient als ingangssignaal voor de „set"-poort. 
Dit zgn. terugkoppelsignaal past bij het oorspronkelijk gegeven 1-signaal 
op de uitwendige ingang van de „set"-poort. Er is een nieuwe even
wichtstoestand bereikt, en wel die uit fig. 2b. 

Het behoeft hier geen nadere toelichting dat door toepassing van het 
signaal reset = 1 uitgaande van de toestand volgens fig. 2b weer de 
toestand volgens fig. 2a bereikt kan worden. Voor deze elektrische wip 
of trekker zal in het volgende het symbool van fig. 3 worden gebruikt. 

Trekkersymbool 

Flfl.3 

Een compleet geheugenelement als bedoeld met het symbool volgens 
fig. 3 kan gemakkelijk in zijn geheel op een stukje sihcium als half-ge-
leidend materiaal van 1 mm^ worden aangebracht. De dikte van dit 
schijfje silicium kan enkele tiende millimeters bedragen. 

Ik merk bij het begrip geheugenelement en de hierboven besproken 
realisatie nog op, dat er voor de grote geheugens in rekentuigen in de 
regel gebruik wordt gemaakt van magnetische ringen, welke op een 
geheel ander werkingsprincipe berusten, dat geheel buiten beschouwing 
moet blijven. 

De in de elektronische schakeltechniek ter beschikking staande rela
tiemiddelen dienen nu nader te worden bezien. De relaties tussen de 
geheugenelementen van een automatisch werkende schakeling worden 
uitsluitend bepaald door de van de automaat geëiste werkingen. Deze 
werkingseisen kunnen in gewone taal worden gesteld en worden be
schreven met behulp van twee fundamentele relatie-mogelijkheden, 
welke in vaktaal met de „of ' -relat ie en de „en"-relatie worden aange
duid. 
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Maakt men schakelingen met contacten, zoals die in elke lichtinstal
latie wel voorkomen, dan komt de , ,öf '-relatie overeen met de paral
lelschakeling van twee contacten, en de „èn"-relatie met de seriescha
keling van twee contacten, zoals aangegeven in de figuren 4a en 4b. 

a o-

Flg.4b 

Setakvlingm met 2 kontakten 

Gebruikmakende van de gegeven relaties kan gezegd worden, dat een 
keten bestaande uit de parallelschakeling van twee contacten een geslo
ten keten vormt als óf het ene contact (a) ó / h e t andere contact (b) óf 
beide contacten gesloten zijn, terwijl een serieschakeling van twee con
tacten een gesloten keten vormt als èn het ene contact (a) èn het andere 
contact (b) gesloten zijn. Het kan gemakkelijk worden ingezien, dat 
elke wihekeurige relatie tussen twee gelieugenelementen met behulp van 
deze óf- en èn-relaties kan worden beschreven, waarbij dan soms vrij 
ingewikkelde schakelingen, bestaande uit een groot aantal contacten, 
kunnen ontstaan. 

Contactketens zijn ongeschikt voor de uitleg van de werking van hun 
elektronische equivalenten omdat in de elektronische schakeltechniek 
de begrippen serie en parallel, zoals hier in deze ketens met 2 contacten 
gebruikt, niet voorkomen. 

Er bestaat gelukkig een mechanisch equivalent, dat een goede zicht
bare afspiegehng van het gebeuren in de elektronische „èn"-poorten en 
„öf ' -poor t en geven kan. De werking van de mechanische „èn"-poort 
volgens fig. 5a is zodanig, dat het uitgangsorgaan S pas in de 1-stand kan 
komen als èn het ingangsorgaan a èn het ingangsorgaan b in de 1-stand 
staan, wat voorgesteld kan worden door de logische vermenigvuldiging S 
= a-b. welke voor de in het spel zijnde cijfers O en 1 overeenkomt met 
de gewone algebraïsche vermenigvuldiging. 

De werking van de mechanische „ó f ' - poo r t volgens Fig. 5b is zoda
nig, dat het uitgangsorgaan S in de 1-stand komt als óf het ingangs
orgaan a, óf het ingangsorgaan b, óf beide in de 1-stand zijn gebracht. 
Deze werking kan worden beschreven met behulp van de logische optel
ling S = a + b, welke op het feit na dat in de logische optelling 1 + 1 = 1, 
overeenkomt met die van de cijfers O en 1 uit de gewone algebra. 

Hierbij wordt opgemerkt, dat door omkering van de poort volgens 
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fig. 5a de poort volgens fig. 5b wordt verkregen. De opschriften dienen 
daarbij ook omgekeerd te worden. Het aantal ingangen van deze lo
gische poorten is niet beperkt tot twee. Ook kan het uitgangsorgaan van 
een poort weer dienen als ingangsorgaan voor een volgende poort, zodat 
alle mogelijke relaties kunnen worden verkregen. 

In de fig. 6a en 6b zijn schematisch de elektronische equivalenten van 
de mechanische poorten uit fig. 5 aangegeven. De trekweerstanden R 
zijn de equivalenten van de mechanische veren in fig. 5, de diodes D j en 
D2 van elke poort komen in hun werking geheel overeen met die van de 
pennen van de ingangsorganen, welke al dan niet het uitgangsorgaan van 
stand kunnen doen veranderen. Stelt men zich de elektrische signaal
spanning voor als een signaal van lage spanning (0) en een signaal van 
hoge spanning (1), dan is de analogie compleet. 

In de „èn"-poort volgens fig. 6a kan het uitgangssignaal S slechts een 
hoge waarde (1) aannemen als alle ingangssignalen (in het voorbeeld a 
en b) een hoge waarde hebben. In de „ö f ' - poo r t volgens fig. 6b zal het 
uitgangssignaal S al een hoge waarde (1) aannemen als er tenmmste één 
van de ingangssignalen een hoge waarde heeft. 

Het kan gemakkelijk worden nagegaan, dat de diodes van een poort 
slechts geleidend zijn in de gevahen, welke overeenkomen met die in de 
mechanische poorten, waarin er door de trek van de veer een druk 
ontstaat op de pen van het ingangsorgaan. In fig. 6 zijn ook nog de 
symbolen getekend, waarmede de poorten hierna zuHen worden aange
geven. 
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Op een stukje silicium van ongeveer 1 mm^ kan een tiental van deze 
elektronische poorten met 2 tot 4 ingangen worden aangebracht. Uiter
aard kunnen met deze poorten niet dezelfde stromen worden gescha
keld als met de in functie overeenkomstige contactschakelingen. Maar 
uit een oogpunt van relaties tussen geheugenelementen zijn zij geheel 
gelijkwaardig. Met deze poorten kunnen aüe denkbare relaties tussen 
geheugenelementen onderling worden beschreven en tussen de buiten
wereld en de geheugenelementen van een automaat. Deze relaties vor
men als het ware het metselplan van de bouwstenen van een bouw
werk. 

Ik zou U nu de kleinst mogelijke uitvoeringen van de geheugen-mid
delen en de relatiemiddelen kunnen tonen, en daarmee hebben voldaan 
aan het eerste deel van de titel van dit betoog. Zou ik niet verder gaan, 
dan zou dat overeenkomen met de lezing van een architect over ,,Bouw
middelen en Architectuur", welke zich in die lezing zou beperken tot 
het spreken over bakstenen en mortel en de mededeling dat men daar 
een bouwwerk van kan maken. 

De aan een automaat te stellen eisen, vormen in heel veel opzichten 
het equivalent van het programma van eisen, dat bij een bouwwerk door 
of voor de bouwheer moet worden opgesteld door een bouworganisa-
tor. Gaat het om een groot bouwwerk met verschillende eisen, waai-van 
men kan verwachten dat deze in de t i jd zich zullen wijzigen, dan zal 
naar een gestandaardiseerde bouw moeten worden gestreefd, welke de 
mogelijkheid biedt tot het aanpassen aan bijzondere wensen. 

Hetzelfde geldt op vrijwel dezelfde wijze voor de bouw van een com
plexe automaat. Net zo min als het mogelijk is in kort bestek een 
overzicht te geven van alle mogelijke verschijningsvoinien van architec
tuur, net zo min is het mogelijk een dergelijk soort analyse van com
plexe automaten te geven. Maar het is wel mogelijk een inzicht daarin te 
verschaffen door enkele zeer veel terugkerende gestandaardiseerde ele
menten eruit te hchten. Daarmee kan het tweede deel van de titel van 
dit stuk „Van eenvoudig naar complex" worden toegehcht. 

In vele elektronische automaten wordt gebruüc gemaakt van de stan
daard-organisaties voor „schuiven", „tel len" en „optellen". Ik heb deze 
hier in volgorde van ingewikkeldheid genoemd. De begrippen tellen en 
optellen zijn alle bekend uit de elementaire rekenkunde, het begrip 
schuiven komt daar oppervlakkig gesproken niet in voor. Maar zoals U 
aanstonds zal blijken, wordt het er wel degelijk bij gebruikt. 

De noodzaak om technisch over het begrip „schuiven" te kunnen 
beschikken is onmiddellijk duidelijk als rnen bedenkt, dat het met 10 
vermenigvuldigen van een gewoon decimaal getal in wezen neerkomt op 
het over één cijferplaats naar hnks verschuiven van dat getal onder 
aanvulling van een O op de meest rechtse plaats. Om een decimaal getal 
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met 100 te vermenigvuldigen, dient dit over 2 plaatsen naar links te 
worden verschoven onder aanvulhng van 2 nullen. Iets dergelijks is het 
geval in het in automaten gebruikelijke binaire talstelsel. Daarin zijn de 
waarde-factoren van de opeenvolgende cijferplaatsen - de cijfers kun
nen slechts O of 1 zijn! - 1, 2, 4, 8, enz., zodat door verschuivüig over 
één cijferplaats naar links een verdubbeling van de waarde van dat 
binaire getal wordt verkregen. 

Voorbeeld: 1 1 = 0 1 0 1 1 
22 = 1 O 1 1 O 

Het is gemakkelijk voorstelbaar, dat in een rekenorgaan van een 
rekenautomaat het schuiven als onderdeel van de vermenigvuldiging 
voorkomt. Daar deze schuifhandeling technisch heel eenvoudig is te 
reahseren, wordt zij nog voor vele andere functies toegepast. 

Oppervlakkig gesproken l i jk t het alsof voor het verdubbelen van een 
binair getal van 5 cijfers slechts vi j f geheugenelementen nodig zijn. Di t 
kan echter principieel niet, want dan zou op hetzelfde moment een 
cijfer uit een geheugenplaats moeten worden genomen als er een vol
gend cijfer weer in geplaatst zou moeten worden. Dat zou elkaar storen. 
Er kan pas een zeker tijdsverloop nadat iets uit een geheugenplaats is 
genomen, weer iets in die geheugenplaats worden gezet. 

Deze moeilijkheid kan op ondubbelzinnige wijze worden opgelost 
door elke benodigde cijferplaats in het schuifregister van twee geheu
genelementen te voorzien, zoals dat in fig. 7 is aangegeven. 
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Elk vierkantje uit deze figuur stelt een sectie uit het schuifregister 
voor, hetwelk weer uit twee rechthoekjes bestaat. Deze twee recht
hoekjes steUen respectievelijk een tijdelijk en een permanent geheugen
element voor. Onder besturing van een tactgever, of zoals dit in vaktaal 
heet, een klokpuls, wordt de geheugeninhoud van alle permanente ge
heugencellen gehjktijdig in de corresponderende tijdelijke geheugen
cellen overgebracht. Op een volgende fase van de klokpuls wordt de 
inhoud van de tijdelijke geheugencellen in de corresponderende perma-
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nente geheugencellen overgebracht, welke de dubbele waarde hebben. 
Zowel voor de permanente als voor de tijdelijke geheugencellen kan 

een trekker, zoals die hier werd behandeld, worden genomen. Slechts 
hun onderlinge relatie dient nog te worden bepaald om een schuifre
gister te verkrijgen. Deze kan worden afgeleid uit de „set"- en „reset" 
-voorwaarden, dat zijn de bewegingsvoorwaarden voor de trekkers of 
wippen. 

De eerste sectie (met dus twee geheugencellen) van het schuifregister 
ontvangt zijn besturende informatie van buiten, elke volgende sectie 
ontvangt die van de voorafgaande sectie. In fig. 8 is de schakeling van 
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een sectie schuifregister met twee trekkers aangegeven. Zowel de trek
ker in de ,,tijdelijke" geheugencel, als de trekker in de permanen
te geheugencel moeten onder het bestuur van de klokpuls opnieuw 
ingesteld kunnen worden, echter op verschillende ogenblikken. Daar
buiten moeten ze vergrendeld zijn. 

In de schakeling volgens fig. 8 zijn twee algemene klokpulsdraden 
aangegeven, welke afwisselend O en 1 zijn wat uitgedrukt wordt door de 
indicatie a en a'. Klokpuls a opent de poorten Ei en E2 voor mogelijke 
doorgifte van nieuwe informatie naar trekker T ^ als a - 1, klokpuls a ' 
opent op zijn beurt de poorten E3 en E4 voor de mogelijke doorgifte 
van de informatie vastgelegd in de trekker naar de trekker Pa als a -
1. Deze poorten E i _4 zijn de relatie-elementen, welke de betrekkingen 
tussen de geheugenelementen van het schuifregister regelen. 

Daar ,,en"-poorten een uitgangssignaal geven, dat overeenkomt met 
'het laagste der ingangssignalen zijn deze poorten vergrendeld zodra één 
der ingangssignalen O is. In ons voorbeeld hebben de „en"-poorten Ei_4 
twee ingangen, waai-van één gevormd wordt door de mogelijk vergren
delende klokpuls. Het uitgangssignaal van deze „en"-poorten zal daar
om in de niet-vergrendelende fase van de klokpuls overeenkomen in 
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waarde met het mgangssignaal op de andere higang, de informatie-in
gang. In de niet-vergrendelende klokpulsfase zal de bij een paar poorten 
(Ei_2 of £3,4) behorende trekker ( Tg, resp. Pa) ingesteld worden, 
d.w.z. set- en reset-signalen ontvangen overeenkomstig de door een 
voorgaande geheugencel (of vanzelfsprekend de ingang van het schuif
register) aangeboden informatie. Door de fasering van de klokpuls en 
het feit dat twee geheugencellen per sectie schuifregister aanwezig zijn, 
zal dit een opschuiving in twee stappen zijn. 

De uitvoering van de schuifregistersectie volgens fig. 8, zoals die in 
beginsel in vele microchcuits wordt toegepast, is zodanig, dat waar men 
ook in de twee klokpulsfasen stopt, de zaak steeds goed gaat als men 
weer begint. Maar dat is iets wat normaal niet nodig is. Het is voldoende 
dat een schakeling gestopt kan worden m de tweede helft van elke 
klokpuls, de zgn. pauzefase. In dergelijke schakehngen is het niet nodig 
het tijdelijke geheugenelement van een sectie met een wip uit te voeren. 
Het is dan voldoende in elk der beide doorgaande informatiewegen een 
tijd vertraging aan te brengen, waarin gedurende de eerste helft van elke 
klokpuls de informatie even bewaard b l i j f t , ongeveer op de manier als 
een bal door gooien van een persoon in een rij op een volgende kan 
worden doorgegeven. Eenzelfde persoon kan dan een bal verder in de r i j 
doorgeven onder controle van een algemeen fluitsignaal, en direct daar
op - vóór het volgende fluitsignaal wordt gegeven - eventueel een bal 
van de in de ri j voorgaande persoon vangen. 

Het algemene schema van een schuifsectie wordt dan als aangegeven 
in fig. 9. 

Schulfr«gl«t«r m»t vtrtragingselwtwfiten 

De geheugenelementen als hier beschreven, welke in wezen uit twee 
geheugensecties bestaan, worden in de vaktaal vaak met de naam van 
„Meester-en-slaaf"-geheugenelementen aangeduid, waarbij het een pro
bleem vormt, welke helft met meester en welke met slaaf worden aan
geduid. 

In de microtechnieken van heden is men er al in geslaagd op een 
stukje sihcium van enkele vierkante mihimeters schuifregisters van 100 
secties aan te brengen. Door de gelijkheid van de secties kunnen de 
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daarbij benodigde fotomaskers door repetitie gemakkelijk worden ver
vaardigd. 

Het tellen in het tweetallig stelsel kan op even verrassende als een
voudige wijze met behulp van schuifregistersecties worden gerealiseerd. 
De klokpuls dient dan als telpuls voor de eerste sectie te worden ge
bruikt, terwijl de uitgangen van de eerste sectie overkruis teruggekop
peld met de informatieingangen dienen te worden verbonden, zoals 
aangegeven in fig. 10 

Binaire telsectie 
Fig.lO 

Dit overkruis terugkoppelen maakt, dat als het peimanente geheugen 
van de schuifsectie in 1 staat er een O teruggekoppeld wordt, zodat bij 
de volgende tel-klokpuls een O in het permanente geheugen wordt ge
schoven, waarop door de gekmiste terugkoppeling op de volgende tel-
klokpuls een 1 in het permanente geheugen van de schuifsectie komt. 
Voor elke twee tel-klokpulsen verandert de permanente geheugencel 
van de schuifsectie zo slechts één maal van stand. Door de gekruiste 
terugkoppeling staat het element te tweedelen. Verbindt men een uit
gang van deze tweedeelsectie met de tel-klokpuls-ingang van een volgen
de op dezelfde manier teruggekoppeld element, dan onstaat een vier
deling, enz. Dat is een binaire teller, welke het aantal pulsen van een 
toegevoerde reeks weergeeft in de vorm van het corresponderende 
binaire getal. 

Er bestaat een bijzonder instructief mechanisch model van een twee
deler of wel 1 sectie van een binaire teller, dat oorspronkelijk op het 
Dr. Neherlaboratorium van het Staatsbedrijf der PTT werd ontworpen. 
Het is het vrijwel volkomen analogon van de binaire telsectie volgens 
fig. 10 met twee vertragingselementen. Het beginsel daarvan is in fig. 11 
in verschillende standen aangegeven. 
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stand 0 tussenstand stand 1 

(geen rust) 

Mechanische tweedeelsectie 

Fig.lt 

Deze mechanische tweedeler bestaat in hoofdzaak uit een cirkel
vormig element, dat draaibaar is om zijn middelpunt, maar waaiTan het 
zwaartepunt echter boven dit middelpunt ligt. Met behulp van twee 
aanslagen, symmetrisch t.o.v. de middenstand — dat is de stand waarin 
het zwaartepunt precies boven het draaipunt ligt — krijgt het cirkel
vormig element twee stabiele toestanden net als de eerder gebruikte 
wip. Door deze constructie is dit dus een geheugenelement. In dit 
mechanische model worden de besturende elektrische pulsen door sta
len kogels vervangen. Afhankelijk van de beginstand van het cirkel
vormig geheugenelement kan een kogel via één van twee verschillende 
wegen dit element passeren, en al lopende het zwaartepunt naar de zijde 
van het draaipunt van het cirkelvormig element verplaatsen, zodat dit 
van stand verandert. Door deze standverandering van het cirkelvormige 
element wordt het andere kanaal voor de kogeltoevoer gebracht, waar
door de volgende stalen kogel dit weer in de uitgangstoestand zal terug
brengen. 

Het lopen van een stalen kogel door een der kanalen komt geheel 
overeen met het lopen van de telpuls door het vertragingselement voor
afgaande aan de trekker van de elektronische tweedeler. In de elektro
nische tweedeler bepalen de uitgangssignalen, d.w.z. de stand van de 
eigen trekker, welke van de beide ingangspoorten voor de volgende 
telpuls open zal zijn. Hier wordt dit door de stand van het cirkelvormig 
element bepaald. De aan het cirkelvormige tellichaam aangeboden 
stroom van achtereenvolgende kogels wordt geheel op eerlijke wijze in 
tweeën verdeeld, nl. een onnutte stroom, die weggedaan wordt, en een 
nuttige stroom, welke weer gebruikt kan worden om door een volgend 
telelement gestuurd te worden. Ook daar vindt weer tweedeling van de 
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aangeboden stroom kogels plaats, enz. Een model van een kogelteller is 
in fig. 12 aangegeven. 

Het is bijzonder moeilijk voor te stellen, maar het is toch een reali
teit, dat vier secties van een elektronische binaire teller gemakkelijk 
op een sukje sihcium van slechts enkele mm^ kunnen worden aange-

J 

Fig. 12 Kogelteller met vier secties. 
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bracht en dat een dergehjk chcuit dan werken kan met een sneUieid van 
10'' telpulsen per seconde. 

Het feit, dat de binaire kogelteüer zo duidelijk laat zien wat binair 
tellen eigenlijk is, maakt het mogelijk het beginsel van het optellen van 
binaire getallen — getahen in het tweetallig stelsel — gemakkelijk uit te 
leggen. De optelling van twee binaire cijfers moet voldoen aan de vol
gende waarheidstabel. 

a + b = = C S 

0 0 0 0 
0 1 0 1 
1 0 0 1 
1 1 1 0 

Uit de optelling van twee binaire cijfers kan een binair getal van twee 
cijfers ontstaan, dit op dezelfde wijze als uit de optelling van twee 
decimale cijfers een getal van twee decimale cijfers kan ontstaan, waar
van het tweede cijfer steeds de „een onthouden" is. Dit cijfer wordt in 
vaktaal het transport of ook wel de „carry" genoemd. 

Beschouwen wij de tabel goed, dan bl i jkt dat het somcijfer S van de 
optelling van twee binaire cijfers verkregen door de twee cijfers — O of 1 
— achtereenvolgens aan een tweedeelelement toe te voeren. De in een 
binaire telsectie nuttige kogel, welke diende voor de voeding van de 
volgende telsectie, komt nu overeen met het transport naar de naast 
hoger liggende sectie van de opteller, waar twee binahe cijfers met de 
dubbele waarde worden opgeteld. De „transport" kogel hoort hierin 
thuis want deze is steeds de tweede kogel, die aan een sectie van de 
opteller werd toegevoerd. Een mechanisch model van een opteller kan 
dus gemaakt worden met dezelfde tweedeelelementen als ook in de 
binaire teller gebruikt. Een model van een opteller voor binaire getahen 
van 4 cijfers is in fig. 13 aangegeven. 

Om weer van het grote naar het kleine te springen en nu zeker ook van 
het eenvoudige naar het complexe, deze mechanische opteller kan elek
tronisch op drie stukjes silicium van enkele mm^ worden uitgevoerd, 
terwijl een enkele fabrikant dit complexe geval reeds op één stukje 
silicium heeft aangebracht. 

Het toestel volgens fig. 13 en zijn elektronische equivalenten kunnen 
echter veel meer dan alleen maar twee binaire getallen optellen. De 
eenvoudige functies van schuiven en tellen, zoals hiervoor behandeld, 
kunnen er o.a. ook mee worden uitgevoerd, waardoor dit een veel gro
ter toepassingsgebied heeft dan iets wat maar één functie kan ver
richten. 
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Fig. 13 Accumulator. 
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Daar de wipelementen geheugenelementen zijn, kunnen na de optelling 
van twee binaire getallen, waarvan het resultaat vast ligt in de stand van 
de wippen, er nog meer binaire getahen bij op worden geteld, dit totdat 
de capaciteit van het geheugen wordt overschreden. Het apparaat func-
tionneert dan als een zgn. accumulator. 

De accumulator kan ook als binaire teher dienst doen door als telpuls 
de eerste sectie steeds met 1 te voeden. Op de achtereenvolgende tel-
klokpulsen wordt er steeds 1 bij de inhoud van de accumulator opge
teld, waardoor deze de reeks van binaire getahen gaat doorlopen. 

Het is evenzeer mogelijk de accumulator als achteruitlopende binaire 
teller te gebruiken door steeds op elke toegevoerde tel-klokpuls alle 
secties met een 1 te voeden. 

De accumulator kan ook als schuifregister worden gebruikt door op 
een volgende klokpuls steeds de iiihoud van de secties bij zichzelve op 
te tellen. Dat moet een verdubbeling van de waarde als binair getal 
gezien opleveren, waardoor alle cijfers één plaats naar links worden 
verschoven. De meest rechtse plaats kan dan eventueel door een nieuw 
cijfer worden bezet. 

Gebruikmakende van deze betrekkelijk eenvoudige functies kunnen 
al eenvoudige demonstratiemodellen worden gemaakt, waaiTnede ge
rekend kan worden. Het is daarbij alleen maar nodig om te kunnen 
optellen, want alle andere mogelijke bewerkingen zoals aftrekken, ver
menigvuldigen en delen kunnen tot herhaalde optellingen worden terug
gebracht. 

Op de constructie en de werking van rekentuigen, welke in staat zijn 
de vier hoofdbewerkingen uit te voeren wh ik hier niet in gaan. Ik heb 
de noodzakelijke werkingen van de bouwstenen van een rekenautomaat 
uitgelegd en deze gedemonstreerd met behulp van grote mechanische 
modellen. De vraag b l i j f t , hoe maken wij die bouwstenen nu in werke-
hjkheid. Voor het maken van deze bouwstenen is gedurende het laatste 
decennium de methode van de geïntegreerde circuits ontwikkeld. Men 
vervaardigt nu voor het gebruik in moderne elektronische automatieken 
geen losse onderdelen meer, welke later tot een schakeling moeten wor
den samengevoegd, maar de gewenste schakeling wordt in een aantal 
produktiestappen in zijn geheel op een klein plaatje sihcium aange
bracht. Deze plaatjes hebben in de regel een oppei-vlak van minder dan 
lOmm^ 

De bovenlaag van een plaatje van het vierwaardige element silicium 
(maar ook germanium) kan door diffusie bij hogere temperatuur met 
een vijfwaardige stof als arseen of antimoon omgezet worden in n-sili-
cium, of door diffusie met een driewaardige stof als indium of gallium 
in p-süicium. Door de diffusie van deze stoffen wordt het kristahooster 
van de halfgeleidende stof sihcium verstoord, waardóór het speciale 
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geleidende eigenschappen krijgt, terwijl een grenslaag tussen p- en n-sili-
cium voor elektrische stromen gaat werken als een soort van keersluis. 

Door het opeenvolgend aanbrengen van lagen p- en n-silicium kunnen 
dioden, transistoren, weerstanden en zelfs ook condensatoren op een 
plaatje sihcium worden gevormd. Het procédé om tot een bepaalde 
schakelconfiguratie te komen bestaat uit het oxyderen van het opper
vlak van een plaatje silicium tot SiOa, het daarop aanbrengen van een 
fotogevoelige stof, deze met een fotografisch procédé belichten op de 
plaatsen welke weggeëtst moeten worden zodat het sihcium weer in een 
bepaald patroon vrijkomt en het vrij gekomen laagje tot p- of n-silicium 
kan worden gediffundeerd, waarna het weer aan het oppervlak tot een 
beschermende laag SiOa kan worden omgezet. 

Door herhaling van dit procédé met passende maskers kunnen alle 
gewenste schakelingen worden gevormd. 

In fig. 14 zijn ter toelichting de doorsneden door een geëtst silicium-

plaatje getekend, zoals dat er uit zou zien voor een transistor (a), een 
weerstand (b) en een condensator (c). In fig. 14d is een eenvoudige uit 
4 transistoren bestaande schakeling aangegeven, waarvan in (e) de door
snede en in (f) het oppervlak is getekend. In fig. 14f zijn op het opper
vlak de vier symmetrische configuraties van de vier transistoren gemak
kelijk herkenbaar. 

Fig. 15 toont een foto van een gehele sectie van een schuifregister 
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Fig. 15. 

volgens fig. 8 (welke ook dienst kan doen als sectie van een binaire 
teller) en fig. 16 toont een al weer veel ingewikkelder schakeling, welke 
nog steeds niet het einde is van deze ontwikkeling. Men spreekt in 
vaktaal al van MSI, „medium scale integration", en van LSI, „large scale 
integration", waarbij er schakelingen in één keer geïntegreerd worden 
met tot ongeveer 1000 componenten. Dit komt er op neer, dat op 
ongeveer 10 mm^ 100 geheugenelementen worden aangebracht. Als 
men dan bedenkt, dat op deze zelfde oppervlakte ongeveer 5.10^ ge
heugenelementen van onze hersenen gelegd kunnen, dan zijn wij met 
ons technisch streven van groot naar klein en van eenvoudig naar com
plex nog vrij grof stoffelijk en vrij elementair bezig t.o.v. de in de 
Schepping aangebrachte mogelijkheden. 
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Fig. 16. 
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V E R S C H I J N S E L E N V A N G R O E I BIJ DE MENS 

door 

ProL Dr. J. J. van der Werff ten Bosch 

Inleiding 

Er zijn weinig verschijnselen op onze wereld waarbij zoveel mensen 
op zo directe wijze betrokken zijn als de groei. Groeien, groot worden, 
is een van de eerste verlangens die door kleuters onder woorden ge
bracht worden. Zi j doelen dan soms op de lichamelijke afmetingen, op 
andere ogenblikken staat hen de fysieke macht of het geestelijke over
wicht van de grotere als begerenswaard voor ogen. De kleuter herkent 
reeds het veelzijdige karakter van de verschillen tussen hemzelf en de 
"groten". De veranderingen die de mens ondergaat tussen de geboorte 
en het volle wasdom zijn velerlei. De factoren die kwantitatief en kwa
litatief deze veranderingen tot stand doen komen zijn eveneens velerlei. 
Uit al dat vele zullen wij een keuze maken van aspecten die thans ten 
tonele gevoerd gaan worden. 

Lengtegroei 

In het gewone spraakgebruik komt men het werkwoord groeien soms 
tegen bij mensen die een sterke gewichtstoename bij zichzelf of een 
naast famihelid constateren, waarbij meestal sprake is van verhoogde 
vetafzetting. In het algemeen echter reserveert men de term groeien 
voor het toenemen in hchaamslengte. Dat ziet men gebeuren bij kin
deren, die immers nog " in de groei" zijn. Die lengte van het lichaam 
bestaat uit de gezamenlijke hoogte van een aantal skeletdelen (schedel, 
wervelkolom, bekken en benen) en de huid die kruin en voetzool be
dekt. In feite is lengtegroei dus skeletgroei. Die lengtegroei verloopt bij 
normale kinderen volgens een vast patroon. In de achttiende eeuw 
heeft de graaf De Montbeillard om de zes maanden de lengte van zijn 
zoon gemeten, van de geboorte af tot het achttiende jaar. Wanneer de 
lengtegegevens in grafiek worden gebracht door ze uit te zetten tegen de 
leeftijden waarop zij verkregen werden, ontstaat een groeicurve. Deze 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde "Dihgentia" 
te 's-Gravenhage op 23 maart 1970. 
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verloopt aanvankelijk zeer steil, vlakt dan wat af, verloopt gelijkmatig 
tussen vi j f en twaalf jaar, krijgt gedurende één a twee jaren weer een 
steiler verloop en vlakt dan geheel af omdat de groei dan afgelopen is. 
Als men de opeenvolgende halfjaarlijkse of jaarlijkse meetgetallen steeds 
van elkaar aftrekt krijgt men een reeks getallen die de lengtetoename 

l i" 

10 

O 

O S lo i<r jaren 

Figuur 1. De snelheid van groei in lichaamslengte van een jongen gedurende de eerste 
18 levensjaren (enigszins geschematiseerd). 
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over de verschillende perioden aangeven (figuur 1). Die getallen zijn een 
maat voor de snelheid van de groei. Die snelheid bedraagt in het eerste 
jaar na de geboorte ongeveer 25 cm, het tweedejaar nog slechts de helft 
daarvan. Tussen vi j f en twaalf jaar is de groeisnelheid 4-6 cm per jaar. 
Het verdere verloop is afhankelijk van de leeftijd waarop de puberteit 
begint. In onze contreien begint deze bij meisjes gemiddeld omstreeks 
de leeftijd van llVi jaar, bij jongens twee jaar later. Zodra de eerste 
puberteitsverschijnselen zichtbaar worden (borstontwikkeling, schaam
haar, testikelgroei) neemt de groeisnelheid toe. Gedurende de dan vol
gende drie jaren worden meisjes ongeveer 15 cm, jongens ongeveer 
20 cm langer. Dan daalt de groeisnelheid sterk en weldra houdt de 
lengtegroei nagenoeg geheel op. Zolang de puberteit niet begint, b l i j f t 
de tweede spurt in groei (de eerste begon vóór de geboorte en eindigde 
2 a 3 jaar na de geboorte!), de puberteitsgroeispurt, uit. Met de tweede 
spurt is onverbrekelijk verbonden het tot stüstand raken van de groei. 
Bij mensen die zeer laat in de puberteit komen zal ook de groeistüstand 
zeer laat intreden. Mensen die nooit geslachtsrijp worden kunnen in 
principe gedurende hun gehele leven blijven groeien. Om tot dusver 
onbekende redenen is de snelheid waarmee dat gebeurt na het twintig
ste, en vooral na het vijfentwintigste jaar, nog maar zeer gering. 

Skeletgroei 

Het skelet bestaat uit bot, een levend weefsel dat zeer kalkrijk is. Bot 
wordt gevormd vanuit bindweefsel, op een van de twee volgende manie
ren. Uit ongedifferentieerde mesenchymcellen in een bindweef
selmembraan kunnen osteoblasten ontstaan die door het afscheiden van 
collageenmateriaal zogenaamd osteoidweefsel kunnen maken. In het 
andere geval kunnen bindweefselcellen zich ontwikkelen tot kraak
beencellen die zogenaamd kraakbeen kunnen maken. In beide gevahen 
wordt het "voorlopige" produkt, osteoid respectievelijk kraakbeen, 
geïnvadeerd door botcellen die beginnen met de voorlopige structuur af 
te breken (de botcellen heten dan osteoclasten) om vervolgens in vrij
gekomen mimten bot te gaan neerleggen (zij heten dan osteoblasten). 
Op vele plaatsen van het skelet bevinden zich in de vroege jeugd centra 
van kraakbeencellen, gegroepeerd in rijen, die zich voortdurend in één 
richting vermenigvuldigen. Aan de basis blijven steeds zich delende cel
len actief, terwijl aan de top de cellen eerst in kraakbeen en vervolgens 
in been opgaan. Op deze wijze vindt groei plaats van het aan de topzijde 
gelegen bot. De meeste kraakbenige groeischijven gaan op de duur ge
heel in bot over. De lange pijpbeenderen (aan handen en voeten, armen 
en benen) hebben aan één of beide einden een groeischijf. De uitein
delijke verbening van veel groeischijven, en met name die van de lange 
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pijpbeenderen, geschiedt onder invloed van de geslachtshormonen die 
tijdens de puberteit door ovaria en testikels geproduceerd worden. Deze 
verbening is de oorzaak van het stoppen van de lengtegroei. 

Op vele plaatsen in het hchaam vindt botgroei plaats in de jeugd. Als 
die groei overal even snel geschiedde en even lang duurde, dan zou ten 
aanzien van het skelet het verschü tussen boreling en kiesgerechtigde 
niet meer inhouden dan een vergrotingsfactor. Van ver gezien zou de 
kiesgerechtigde dan op een pasgeborene lijken. Deze voorstelhng van 
zaken is onjuist doordat aan de beide gestelde condities niet voldaan 
wordt. Er zijn markante verschülen in snelheid en duur van groei tussen 
verschihende delen van het skelet. Die verschülen leiden tot sterke ver
anderingen in proporties in de loop van de jeugd. Een voorbeeld is de 
bijdrage aan de hchaamslengte op verschülende leeftijden (figuur 2). Bij 

Figuur 2. Skeletproporties van pasgeborene (links) en volwassene. De percentages 
hebben betrekking op de totale lichaamslengte. 
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de geboorte bedraagt de bijdrage van het hoofd 25%, bij de volwassene 
slechts 12%; voor de benen zijn deze getallen 35 en 48%. De volwassen 
benen zijn globaal viermaal zo lang als die van een pasgeborene, terwijl 
de schedelhoogte niet eens aan verdubbeling toekomt. Bezien we nu die 
schedel meer in detail dan bli jkt dat de onderdelen daarvan ook weer 
sterk verschiUen in groeipatroon. Het hersengedeelte (de schedelpan) is 
bij de geboorte al veel dichter de volwassen grootte genaderd dan het 
aangezichtsdeel (boven- en onderkaak). 

Deze voorbeelden illustreren effecten van regionale verschülen in 
groeipatroon. Die verschiUen in groeipatroon zijn genetisch vastgelegd, 
en dragen in grote mate bij tot de verschillen in lichaamsbouw die 
tussen verschillende diersoorten bestaan (Abbie, 1958). Zo zijn de ver
schillen in lengteproporties tussen hogere apen en de mens op zulke 
verschillen in groeipatroon terug te brengen (Schultz, 1960). De mens 
heeft relatief korte armen en lange benen, ten opzichte van de romp
lengte, in vergelijking met andere primaten. 

De grote verschiUen in schedelbouw tussen volwassen apen en men
sen ontstaan grotendeels na de geboorte. Zij zijn het gevolg van het feit 
dat de elementen waaruit de schedel wordt opgebouwd onderling ver
schillende groeipotenties hebben; de onderlinge verhoudingen in groei
potentie zijn bij apen anders dan bij de mens. Daardoor ligt bijvoor
beeld bij de mens de opening waarlangs het ruggemerg de schedel ver
laat relatief verder naar voren dan bij apen: de mens heeft een groter 
achterhoofd. Genetische veranderingen in de groeipotentie van skelet-
delen zijn van essentiële betekenis voor de evolutie in lichaamsbouw. 
Veranderingen in hchaamsbouw die vergroting van de overlevingskansen 
teweeg brengen zuUen dank zij de grotere overlevingskansen in hogere 
frequentie worden overgebracht op nakomelingen. 

Een boeiend en toch zeer eenvoudig voorbeeld van de manier waarop 
dat zou kunnen gebeuren, kan men ontlenen aan het onderzoek van 
Tanner bij top-atleten (Tanner, 1964, 1968). Tanner verrichtte een aan
tal metingen aan atleten die in de prijzen vielen ten tijde van de British 
Empire and Commonwealth Games te Cardiff in 1958 en tijdens de 
Olympische Spelen te Rome in 1960. Uit de resultaten zullen we er 
enkele lichten. Deze betreffen de lichaamslengte en de lengte van de 
benen van hardlopers. Van alle hardlopers waren de 400-meter kam
pioenen als groep de langste (gemiddeld 185,4 cm), de 100-meter lopers 
en de lopers over grotere afstanden wargn kleiner. De kleinste waren de 
Marathonlopers (gemiddeld 171,1 cm), St§l pu dat in bepaalde omstan
digheden alleen die mensen zich goed zonden kunnen handhaven die in 
staat zijn om zeer snel 42 km af te leggen, b-V, voor het vinden van een 
echtgenote, voor het vinden van voedsel of wat§r, of voor het ontwijken 
van natuurrampen of vijandige wezens. Onder die condities zullen 
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kleine mensen gemiddeld betere kansen hebben dan lange mensen. 
Onder die condities zullen gemiddeld meer kleine dan lange mensen in 
leven kunnen blijven en zich kunnen voortplanten. De volgende gene
ratie zal dan een hoger percentage kleine mensen omvatten; de langere 
worden dooj^-ée natuur weggeselecteerd. 

Nu kunnen kleine mensen relatief lange of relatief korte benen bezit
ten. Olympische winnaars op de 100 en 200 meter en op de 5.000 en 
10.000 meter zijn gemiddeld bijna even lang (respectievelijk 176,6 en 
174,4 cm), doch de sprinters hebben kortere benen en zijn 11 kg zwaar
der. Wanneer de levensomstandigheden, waaronder bijvoorbeeld de ter
reingesteldheid, speciaal gunstig zouden zijn voor mensen met lange 
benen zou bij de geschetste natuurlijke selectie de bevolking in iedere 
volgende generatie voor een groter deel bestaan uit kleine mensen met 
lange benen. Voor het nummer hordenlopen is een zodanige combinatie 
van voordeel: dit nummer wordt veelal door negers gewonnen en dat 
hangt wellicht samen met het feit dat de negersprinters in Rome benen 
hadden die duidelijk langer waren dan die van blanke sprinters bij gelijk
blijvende romplengte. 

Groei van andere weefsels 

Zagen we dat er binnen het skelet grote verschhlen bestaan in groei
patroon, nog grotere verschillen zien we bij vergelijking van verschil
lende weefsels of organen. Zo groeien de hersenen veel sneller dan de 
rest van het hchaam. Bij de geboorte is het hersengewicht al 25% van 
het volwassen hersengewicht, terwijl het lichaamsgewicht dan pas 5% 
van de volwassen waarde bezit. Op 10 jaar zijn deze getallen 95% en 
50%. Het voortplantingsapparaat, daarentegen, komt pas zeer laat in de 
jeugd tot snelle groei. Binnen de hersenen bestaan wederom regionale 
verschiUen in tempo van groei (Fish & Winick, 1969). 

Levensomstandigheden, kritieke perioden en groei 

Uit het voorgaande is gebleken dat de groei van het menselijk lichaam 
niet een proces is van gelijkmatige toename in grootte van alle samen
stellende delen. Alle delen doorlopen fasen van snellere groei, vooraf
gegaan door fasen van tragere groei. Het is begrijpelijk dat groeiver-
storende en groeibevorderende factoren het meest effectief zuUen zijn 
in fasen van snelle groei. Dan is er het meeste te verliezen of te winnen: 
een halvering van de lengtegroeisnelheid gedurende een jaar zou direct 
na de geboorte 12 cm verlies veroorzaken, doch vi j f jaar na de geboorte 
slechts een verlies van 3 cm. In dit voorbeeld is aheen het kwantitatieve 
aspect verdisconteerd. Gedurende het laatste decennium zijn veel onder-
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zoekingen verricht naar vragen betreffende kwantitatieve en kwalita
tieve verschillen die tussen individuen bestaan. Deze vragen houden 
onder meer verband met een stuk problematiek ten aanzien van de 
bevolking van ontwikkehngslanden. In het kort komen deze vragen neer 
op het volgende: zijn verschiUen in fysieke conditie en geestelijke ver
mogens die men kan vinden tussen bevoorrechte en minder-bevoor-
rechte individuen geheel of overwegend toe te schrijven aan genetische 
verschiUen of spelen de uitwendige omstandigheden (de verschiUen 
daarin) in bepaalde kritieke perioden van de ontwikkeling daarbij een 
rol van overwegende betekenis? Men denkt hierbij enerzijds aan ont-
wilckelde versus ontwikkelingslanden, anderzijds aan hogere versus 
lagere sociaal-economische klassen binnen een bevolking. Indien aan de 
uitwendige omstandigheden inderdaad een overwegende betekenis zou 
kunnen worden toegekend, dan zouden grote stukken verschil door 
goed-gedoseerde en goed-getime-de milieuveranderingen (voedsel, 
onderwijs etc.) tot verdwijning kunnen worden gebracht. Hulp aan mis-
deelden zou dan na één generatie wellicht overbodig geraken. 

In Westerse landen zijn de mensen thans op aüe leeftijden aanzienlijk 
langer dan 100 a 200 jaar geleden. Dit lengteverschil ontstaat voorna
melijk door een hogere groeisnelheid in de vroegste jeugd (figuur 3), en 
als oorzaken van die versnelde groei in de eerste jaren meent men in het 
algemeen verbetering van de voeding en effectievere bestrijding en be
handeling van infectieziekten te moeten aanwijzen. 

Uit een aantal onderzoekingen is bekend dat er een verband bestaat 
tussen de welstandsgraad en de lengte van kinderen. Binnen een bevol
king zijn de kinderen uit meer welgestelde gezinnen gemiddeld langer 
dan kinderen uit sociaal-economisch zwakkere gezinnen. Die verschülen 
ontstaan al vroeg in de jeugd. Men veronderstelt dat ook in dit geval 
verschülen in levensomstandigheden van het zeer jonge kind in het ge
ding zijn, evenals bij de lengteveranderingen in de loop van de t i jd . Het 
is voorts bekend dat in iedere leeftijdsklasse de langste kinderen gemid
deld sneUer geestelijk rijpen dan de kortste. Bij een onderzoek naar 
schoolopleiding en werkkring van een grote groep vrouwen is gebleken 
(Thomson, 1966), dat de langste vrouwen (meer dan 167y2 cm) als 
groep meer schoUng achter de rug hadden en hogergewaardeerde betrek
kingen uitoefenden of uitgeoefend hadden dan de groep van kleinste 
vrouwen (minder dan 152y2 cm). Er l i jk t dus een positieve correlatie te 
bestaan tussen hchaamslengte en de geestelijke eigenschappen die men 
onder de noemer intelligentie kan bundelen. Het verband tussen lengte 
en intelligentie kan bestaan uit een gemeenschappelijke positieve factor; 
b.v. goede voeding veroorzaakt sterke lengtegroei èn sterke geestelijke 
groei. Of er kan een causaal verband bestaan: b.v. een lange kleuter kan 
door fysiek overwicht tegenover korte kleuters gemakkelijker beschüc-



Figuur 3. De gemiddelde lengtematen van Amsterdamse kinderen van verschillende 
leeftijden in 1916-1918 en ongeveer 40 jaar later (enigszins geschemati
seerd, naar gegevens van Oppers, 1963). ' 
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ken over leermiddelen en aandacht van opvoeders, en krijgt tevens daar
door minder geestelijke spanningen te verwerken, zodat zijn leerproces
sen mmder geremd verlopen. 

Van belang is hier thans in de eerste plaats het feit dat het mogelijk 
l i jk t door manipulaties aan de leefomstandigheden van een kind diens 
geestelijke ontwikkeling te stimuleren. Een tweede facet is dat zulke 
manipulaties vermoedelijk vooral of voornamelijk effectief zijn indien 
zij betrekking hebben op zeer vroege fasen van het leven. Deze uitspra
ken zullen in het nu volgende enigszins nader geadstrueerd worden. 

Voeding, groei en hersenen bij de rat 

De hoeveelheid voedsel beschikbaar voor de zogende rat kan men vrij 
gemakkelijk vergroten of verkleinen. In klassieke experimenten (Wid-
dowson, 1964) werden door uitwisseling van jongen kort na de geboor
te nesten geformeerd van 3 jonge ratjes en van 15 of meer jongen. Ten 
tijde van het spenen, drie weken na de geboorte, waren de dieren uit de 
nesten van kleine omvang tweemaal zo zwaar als die uit grote nesten. 
Ondanks onbeperkte beschikbaarheid van voedsel na het spenen, bleef 
er gedurende het gehele verdere leven een duidelijk verschil in grootte 
bestaan. Blijkbaar was er in die eerste drie weken een verschü ontstaan 
in mechanismen die bij groei betrokken zijn, tussen de dieren die in 
overvloed opgroeiden en de kariger bedeelden. Indien men oudere rat
ten (b.v. 9 weken oud) gedurende een even lange periode (3 weken) 
ondervoedt, dan wordt na afloop van de voeüseibeperJcmg de ontstane 
achterstand vlot ingehaald. De leeftijd is dus belangrijk medebepalend 
voor het uiteindelijke effect van ondervoeding. 

In een volgende serie experimenten is onderzocht in hoeverre de 
hersenen door ondervoeding getroffen worden (Winick & Noble, 1966). 
Door meting van DNA-gehalte en eiwitgehalte van de hersenen kan men 
een schatting verkrijgen van het aantal cellen en van de gemiddelde 
celgrootte. Voor een bepaalde diersoort is het DNA-gehalte van alle 
cehen constant (met uitzondering van b.v. zich delende cellen). Het 
totale DNA-gehalte van een orgaan, gedeeld door het DNA-gehalte per 
cel, resulteert in het aantal cellen in dat orgaan. Groei van organen vindt 
in fasen plaats: celdeling (toename aantal) wordt gevolgd door celgroei 
(toename grootte). Voor de rattenhersenen geldt dat op de 17de dag na 
de geboorte het maximum aantal cellen bereikt wordt; daarna neemt 
het DNA-gehalte niet meer toe. Wel worden de hersenen nog groter, 
door celgroei. Bij ratten die in de eerste drie weken ondervoed werden, 
bleken op volwassen leeftijd de hersenen minder cellen te bevatten, 
terwijl overvoeding (Winick & Noble, 1967) tot een toename van het 
aantal cellen leidde (in het laatste geval werden ratten vergeleken uit 
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nesten van 3 en uit nesten van 12 jongen). Bij ratten die gedurende het 
tweede drietal levensweken ondei-voed werden, bleven de hersenen wel 
in grootte achter, doch het celaantal was normaal; na bijvoeding herstel
de zich bovendien de celgrootte. 

Naar een betere wereld via verbeterde zuigelingenzorg 

De resultaten van deze proeven werpen verschülende vragen op: in de 
eerste plaats de vraag welke functionele betekenis mag worden toege
kend aan variaties in celaantal en in celgrootte van de hersenen. Deze 
vraag is thans nog niet goed te beantwoorden, doch het ligt voor de 
hand te veronderstehen dat meer cehen meer kunnen presteren. Een 
tweede vraag is of bij de mens analoge vondsten verkregen zouden 
worden bij studies van ondervoede kinderen. Een van de eerste gege
vens, die men verkreeg uit de analyse van hersenen van overleden te 
vroeg geboren en zeer jonge kinderen, was dat het DNA-gehalte van de 
hersenen een maximumwaarde bereikt omstreeks de vijfde maand na de 
geboorte (Winick, 1969). Deze vondst was in zoverre niet verrassend, 
dat reeds bekend was uit studies van kinderen met aangeboren ziekten 
die de hersenen aantasten (o.a. schildklierhormoontekort), dat zulke 
kinderen ernstig geestelijk achterblijven ten opzichte van normale kin
deren tenzij reeds binnen enkele maanden na de geboorte met genees
kundige behandeling begonnen werd. In de hersenen van kinderen die in 
het eerste levensjaar overleden en die aan ondervoeding geleden hadden, 
vond men het DNA-gehalte verlaagd (Winick, 1969). De rattenproeven 
zijn daarmee voorlopig, zij het slechts zeer gedeeltelijk, bevestigd. Bij de 
mens is het bijzonder moeilijk de invloed te bestuderen van de omstan
digheden in de vroege jeugd op de geestelijke ontwikkeling. Het is 
namelijk in het algemeen ondoenlijk om uit de veelheid van variabelen 
in die omstandigheden één enkele, zoals ondervoeding, te isoleren. Die 
variabelen zijn niet onderling onafhankelijk. Onder bepaalde voor ieder
een gelijke condities zuhen intelligente ouders in principe met grotere 
handigheid en bekwaamheid hun leven (en dus dat van hun zuigeling) 
weten in te richten dan minder intelligente ouders. Een zuigeling van 
dat laatste ouderpaar zal daardoor een grotere kans lopen ondervoed te 
geraken. Ondervoeding brengt andere gevaren met zich mede, zoals een 
grotere kans op darmfunctiestoornissen en infecties. 

Ondanks deze methodologische bezwaren, die het leveren van een 
bewijs voor de betekenis van bepaalde milieufactoren bemoeilijken, zijn 
er voldoende redenen om aan het optimahseren van de leefcondities in 
de eerste jaren een zeer grote waarde toe te kennen (Dubos, 1969). De 
voeding is daarbij weliswaar slechts één facet (naast psychologische en 
sociale factoren) doch deze betreft de opbouw van het apparaat waar-
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mee gewerkt moet gaan worden. Bovendien is de voeding door alge
mene maatregelen voor grote bevolkingsgroepen doeltreffend te ver
beteren, terwijl veranderingen in psychologische en sociale omstandig
heden veel moeizamer tot stand komen. 

Tot besluit 

In het voorgaande is voornamelijk gesproken over aard en oorzaken 
van verschhlen in groei. VerschiUen binnen een individu tussen diverse 
weefsels, en tussen verschihende onderdelen van een weefsel. Zulke 
verschiUen hebben belangrijke wetenschappelijke consequenties o.a. in 
het kader van de evolutie, doch ook praktische betekenis zoals is toege
hcht aan de hand van verschillen in sportprestaties die aan verschihen in 
hchaamsbouw kunnen worden toegeschreven. De orthodontische ver
zorging van een zeer groot percentage van de kinderen hangt nauw 
samen met het feit dat de verschiUende schedeldelen zich op ongelijk
matige wijze vergroten (Van der Linden, 1968). De hchamelijke en 
geestelijke contouren van een individu worden in de vroege jeugd be
paald, door het dan plaatsgrijpende samenspel van genetische aanleg en 
heersende levenscondities. Gebrekkige hchamelijke en geestelijke ont
wikkeling brengt met zich mede dat nakomehngen tekort dreigen te 
komen wat betreft de levenscondities in de vroege jeugd. Over enkele 
generaties bezien dreigt duidelijk het gevaar van zichzelf vermenigvuL 
digende lichamelijke en geestelijke verarming (zie ook: Mönckeberg, 
1969). Voor de toekomst van de mensheid is het een levensbelang om 
deze circulus viciosus te doorbreken door voor kinderen in slecht be
deelde gezinnen essentiële verbeteringen in het milieu aan te brengen. 
Goede voeding is een van zulke verbeteringen. 

Na deze grote nadruk op alles wat verschüt, moge nog toegevoegd 
worden dat in vele andere opzichten de mensen onderling zo verbazend 
veel op elkaar lijken. Die grote gelijkenis is dan weer toe te schrijven aan 
de grote mate van efficiëntie van de mechanismen die bij de regulatie 
van groei betrokken zijn. 
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E N K E L E A S P E C T E N V A N D E T O E P A S S I N G EN D E B E R E I D I N G 
V A N INDUSTRIËLE E N Z Y M E N 

door 

Drs. R. J. Vogels 

Wat is een enzym? 

In de levende natuur, dieren, planten en microörganismen speelt zich 
een enorm aantal chemische reacties af bij de stofwisseling, de groei, de 
beweging, de energievooziening, etc. De omstandigheden waaronder 
deze reacties verlopen, zoals pH, temperatuur, druk, zijn veel milder 
dan voor chemische reacties gebruikelijk is: hoge drukken, extreme 
pH's, hoge temperaturen komen bij de chemische reacties die zich in 
levende organismen afspelen, niet voor. Dat deze reacties toch mogelijk 
zijn, komt doordat zij verlopen met behulp van een katalysator. Voor 
elke reactie wordt een specifieke katalysator gevormd, die, omdat hij 
een rol speelt bij reacties van levende organismen, "bio-katalysator" 
wordt genoemd. Zo'n bio-katalysator is nu een enzym. 

Enzymen worden dus door levende organismen gevormd en werken 
veelal m die organismen, maar zij kunnen zonder uitzondering ook 
buiten die organismen werken, in vitro dus. Enzymen bestaan ook niet 
uit levende materie, maar uit volkomen dode stof; het is wellicht goed 
hier eens nadrukkeUjk op te wijzen. Zij kunnen dan ook niet,,gedood" 
worden, maar wel „geïnactiveerd", dwz. ontdaan van hun vermogen als 
katalysator op te treden. 

Dat thans vrijwel alle enzymen via levende organismen moeten wor
den verkregen en niet kunnen worden gesynthetiseerd, is geen princi
piële zaak doch een praktische: de moleculen zijn zó ingewikkeld, dat 
het al bijzonder moeilijk is hun bouw precies na te gaan, laat staan ze te 
synthetiseren. 

Alle enzymen bestaan nl . geheel of voor een groot deel uit eiwit, en 
eiwitten zijn opgebouwd uit ketens van aaneengekoppelde aminozuren. 
Hierbij is niet alleen van belang welke aminozuren aanwezig zijn, maar 
tevens in welke volgorde zij gekoppeld zijn. Tenslotte is het dan nog van 
groot belang, op welke wijze die ketens tot ruimtelijke structuren zijn 
gevouwen. 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde "Dihgentia" 
te 's-Gravenhage op 23 februari 1970. 
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Een enkel woord nog over de werking van enzymen. We zagen reeds 
dat enzymen als katalysator werken. Dat wi l zeggen, dat zij wel aan de 
reactie deelnemen, maar na afloop onveranderd worden teruggevonden. 
Schematisch kan men een enzymreactie als volgt aangeven: 

In de eerste plaats heeft er een reactie plaats tussen het "substraat" 
(dat is de stof die door het enzym chemisch wordt omgezet) en het 
enzym, onder vorming van een enzym-substraat-complex: 

E + S E-S 

Dit complex is niet stabiel en valt uiteen in: reactieprodukten (P) en 
vrij enzym: 

E-S P + E 

De totale reactie is derhalve: 

E + S ^ P + E 

ofwel: S -> P. 

Waarom zijn enzymen toepasbaar in de industrie? 

Enzymen hebben een aantal eigenschappen die een industriële toe
passing aantrekkelijk maken: 

le: zij bezitten een grote specificiteit. Eén enzym katalyseert slechts 
één reactie. Het gevolg hiervan is dat zeer goede rendementen worden 
verkregen, doordat weinig nevenreacties optreden. Dit is natuurlijk spe
ciaal van belang als het om de verkregen reactieprodukten gaat. Bij 
enzymen als die voor wasmiddelen is deze eigenschap eigenlijk eerder 
een bezwaar. Goede wasmiddel-enzymen bestaan dan ook altijd uit een 
mengsel van verschillende enzymen. 

2e: zij worden na de reactie onveranderd teruggevonden. Men heeft 
er dus maar zéér weinig van nodig en zij zijn derhalve relatief goedkoop. 

3e: zij werken onder milde omstandigheden. Hierdoor kan men vaak 
labiele stoffen, die een chemische omzetting niet verdragen, langs en
zymatische weg wèl omzetten. Ook behoeven aan de apparatuur geen 
zware eisen te worden gesteld: corrosieproblemen doen zich nauwelijks 
voor. 

Die milde werkingsomstandigheden zijn echter ook wel eens een be
zwaar. Men zou bv. wel eens bij een wat hogere temperatuur willen 
werken (sneher) of bij een wat extremere pH. Bij de behandeling van 
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wasmiddelenzymen zullen we een mooi voorbeeld zien van de noodzaak 
een ongewoon enzym te ontwikkelen, dat zijn activiteit ontplooit onder 
de wel zeer "onfysiologische" omstandigheden van het was-sop. 

Een ander bezwaar van het werken met enzymen kan zijn dat zij 
soms alleen kunnen worden toegepast in verdunde waterige oplossingen. 
Dit bezwaar geldt uiteraard niet voor b.v. de wasmiddel-enzymen, maar 
wel in die gevahen, dat men de omzettingsprodukten wh isoleren. Want 
eerst verdund oplossen van een om te zetten stof en daarna indampen 
van het reactieprodukt is niet aantrekkelijk: het is duur. Toch valt het 
in vele gevahen nog wel mee. Zo kan men een 70%-rietsuikeroplossing 
nog met een bruikbare snelheid met het enzym invertase omzetten in 
invertsuiker, en dat is toch bepaald geen "verdunde oplossing"! 

Enzymen worden, zoals reeds gezegd, door planten en dieren ge
vormd. Wanneer we ze in de industrie wülen toepassen dienen ze uit die 
planten of uit dierlijke organen te worden geëxtraheerd. Op deze ma
nier wordt ook nu nog een aantal in de industrie toegepaste enzymen 
verkregen, b.v. het eiwitsplitsende enzym papaïne uit vruchten van de 
Papaya, enkele enzymen uit de pankreas van slachtdieren, het rennine, 
dat bij de kaasbereiding voor de melkstremming zorgt, wordt geëxtra
heerd uit kalvermagen, en zo zouden er nog wel meer te noemen zijn. 

De rol der microörganismen 

De industriële enzymologie heeft zich echter pas goed kunnen ont
wikkelen toen bleek, dat microörganismen vaak een uitstekende bron 
voor deze stoffen zijn. Het voordeel van de microbiologische bereiding 
van enzymen boven de extractie uit planten of dierlijke organen is: 

le: men kan een veel grotere variatie aan enzymen krijgen dan uit 
planten en dieren mogelijk is. Door een geschikte soort en stam van een 
microörganisme te zoeken, met een aangepaste kweekmethode, kan 
men om zo te zeggen "enzymen naar maat" maken. Goede wasmiddel
enzymen, die aan vele voor een enzym extreme eisen moeten voldoen, 
kunnen dan ook alleen met behulp van microörganismen worden be
reid. Op zichzelf goede enzymen uit planten en dieren zoals b.v. pa-
paine of pankreasenzymen zijn voor dit doel volledig ongeschikt. 

2e: een tweede voordeel van de microbiologische bereiding boven de 
extractie van natuurprodukten is daarin gelegen, dat men de enzymen 
met een veel constanter kwaliteit kan bereiden, omdat men het proces 
in de hand heeft en onafhankelijk is van de kwahteit van de te extra
heren natuurlijke uitgangsprodukten. Van een begin van ontwikkeling 
van een industriële enzymologie kan dan ook pas gesproken worden 
sinds Jokichi Takamine omstreeks de eeuwwisseling met schimmels be
reide enzymen in de industrie van de Verenigde Staten introduceerde. 
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Vooral de laatste 10 jaren is deze ontwikkeling stormachtig geweest. 
Tegenwoordig behoren bepaalde enzymen tot industriële produkten, 
die met honderden tonnen per maand worden vervaardigd. 

Voorbeelden 

Een voorbeeld van een reeds lang in gebruik zijnd industrieel enzym 
is de invertase, die wordt gewonnen uit bepaalde gistsoorten, en sac
charose sphtst in glucose plus fructose, invertsuiker dus, onder aankop
peling van water. Zie figuur 1. 
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Fig. 1. 

H2COH HaCOH 

Rietsuiker (Saccharose) 

Het wordt niet door de gist afgescheiden, doch moet uit de cellen 
worden geëxtraheerd. 

Het wordt o.a. toegepast bij de bonbonfabricage. Bij het bereiden van 
fondantbonbons kan men moeilijk een laagje chocolade om de fondant 
heen brengen. Men neemt nu een warme saccharose-oplossing, die zó 
geconcentreerd is dat ze bij het afkoelen, b.v. in bonbonvormen, uitkris-
talhseert en vast wordt. Men voegt nu voordien een klein beetje inver
tase toe. Om de verkregen vaste kern kan men nu gemakkelijk een laagje 
chocolade aanbrengen en de invertase zorgt er voor, dat de harde sac¬
charose-kern in korte t i jd wordt omgezet in niet-kristahiserende invert
suiker, waarmee we een met zachte fondant gevulde bonbon hebben 
verkregen. 

Een ander voorbeeld. Nu eens een enzym dat met bepaalde schim
mels kan worden bereid: glucamylase (ook wel amyloglucosidase ge
noemd). Dit enzym wordt door de schimmel in het medium afgeschei
den, zodat het niet uit de cellen behoeft te worden geëxtraheerd. Een, 
uiteraard ruwe, enzymoplossing kan men verkrijgen door de fermenta-
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tatie-vloeistof eenvoudig te filtreren. Glucamylase is een zetmeelsplit-
send enzym. Het breekt zetmeel voor 100% af tot glucose en wordt dan 
ook toegepast bij de bereiding van glucose en glucose-stroop. 

Zetmeel bestaat uit twee soorten moleculen, die vrijwel geheel uit 
glucose zijn opgebouwd: 

In de eerste plaats amylose, met rechte ketens (1-4-bindingen). Zie 
figuur 2. 

Amylc»e 
Fig. 2. 

Amylose bestaat uit rechte ketens van 1-4-gebonden glucoseringen. 
Het moleculah gewicht bedraagt 20.000 a 200.000. 

De tweede soort moleculen in zetmeel zijn die van amylopectine. 
Deze moleculen bevatten ook 1-4-ketens, maar daarnaast 1-6-vertak-
kingen (ca. één 1-6-binding op 25 1-4-dito's). Het moleculah gewicht 
bedraagt 100.000 a 1.000.000. Zie figuur 3. 

HiCOH 

HiCOH HiC HiCOH 

Amylo-pektin 

Fig. 3. 

De meeste zetmeelsoorten bevatten meer amulopectine dan amylose. 
Glucamylase is nu m staat eindstandig glucose af te splitsen. Ook de 
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1-6-bindmgen worden gesplitst, en zo wordt zetmeel op den duur geheel 
in glucose gesplitst. 

Vervolgens een voorbeeld van een met bacteriën bereid enzym, het 
alfa-amylase. Dit wordt door bepaalde soorten Bacillus uit de Subtilus-
groep in grote hoeveelheden in het medium afgescheiden. Het is ook 
een zetmeelsplitsend enzym, maar het breekt dit substraat op een ge
heel andere manier af dan glucamylase. Alfa-amylase sphtst niet eind
standig glucose af, zoals glucamylase, maar splitst de 1-4-ketens bij 
voorkeur ergens halverwege. Er wordt zodoende wemig glucose ge
vormd, maar wel snel nog tamelijk grote brokstukken, die echter in 
water oplosbaar zijn: dextrinen. Alfa-amylase heeft op zetmeel dus een 
vervloeiende werking en het breekt onoplosbaar zetmeel snel af tot 
oplosbare brokstukken. 

Alfa-amylase wordt o.a. toegepast in de textielindustrie voor het z.g. 
ontsterken van textiel. Vóór het weven dienen de garens te worden 
verstevigd door ze te doordrenken met zetmeel. Dit moet vóór de ver
dere bewerking eerst weer worden verwijderd. Eenmaal opgedroogd zet
meel is nl . niet meer in water oplosbaar, zodat men het niet zonder 
meer kan wegwassen. Met alfa-amylase kan men het zetmeel nu snel 
oplosbaar maken, waarna men het met water kan uitwassen. 

Oorspronkelijk gebruikte men voor het ontsterken pankreas-amylase. 
Dit enzym werkt voortreffelijk, doch alleen bij lage temperaturen en 
dus langzaam. Met bacterie-amylase, dat bijzonder thermostabiel is (tot 
ca. 80°C! )kan men bij veel hogere temperatuur werken en dus veel 
sneUer. De pankreas-enzymen zijn hierdoor in de textielindustrie vrijwel 
verdrongen door de bacterie-amylase. 

Via bacterie-alfa-amylasen komen wij nu tot de wasmiddel enzymen, 
want daarin worden zij ook toegepast. Belangrijker zijn hier echter de 
eiwitsphtsende enzymen, de proteasen. Zie figuur 4: eiwitsplitsing. 
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Fig. 4. 
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Waarom eigenlijk enzymen in wasmiddelen? 

Moderne zepen en wasmiddelen zijn, wat hun samenstelling betreft, 
bijzonder geschikt voor het verwijderen van vetten. Hiertoe moeten de 
vetten echter boven hun smeltpunt worden gebracht, m.a.w. men moet 
met warm sop wassen. Die warmte is echter bijzonder ongunstig voor 
eiwitten — die naast de vetten een groot deel van het vuü van de 
huishoudwas uitmaken, men denke b.v. aan huidafscheiding, bloed-, ei-, 
melk- en papvlekken, — worden door de hoge temperatuur gecoagu-
leerd, vast aan de vezel gehecht en zijn daardoor moeilijk weg te wassen. 
Daar met koud sop eiwitvlekken ook niet goed verwijderd kunnen wor
den, is men zich al lang geleden gaan afvragen of men die eiwitten vóór 
de eigenlijke warme hoofdwas niet gedurende het inweken of voorwas-
sen (dus bij nog lage temperaturen waarbij het bovengenoemde z.g. 
"inbranden" nog niet plaats vindt) zou kunnen afbreken tot brokstuk
ken, die niet meer bij hoge temperatuur aan het weefsel worden gead
sorbeerd en bij de hoofdwas gemakkelijk kunnen worden weggewassen. 

Uiteraard heeft men daarbij ook aan enzymen gedacht. Het eerste 
patent op dit gebied stamt van Otto Röhm uit het jaar 1918, die het 
gebruik van pankreas-enzymen in wasmiddelen octrooieerde. Nu bevat
ten pankreas-preparaten enzymen, die vele in huishoudwas aanwezige 
vuüsoorten aantasten, maar zij hebben een bezwaar: zij zijn slecht be
stand tegen een aantal in synthetische wasmiddelen aanwezige compo
nenten, ze kunnen niet goed tegen een hoge pH, noch tegen een hoge 
temperatuur. En dit zijn nu juist de omstandigheden waaronder was
middelen moeten werken. 

Pas toen het gelukte met microörganismen (weer Bachlus-subtilis-
soorten) enzymen te kweken die èn tegen wasmiddelencomponenten 
bestand waren, èn nog bij een betrekkelijk hoge temperatuur actief 
bleven (ca. 60°C), èn bovendien een pH-optimum bezaten van ca. 10, 
kregen enzymen in wasmiddelen een kans. Men kan wel zeggen dat zij 
die kans benut hebben, want de wasmiddel-enzymen vormen thans een 
van de belangrijkste produkten van de enzym-industrie. 

Het is eigenlijk verwonderlijk dat bacteriën, die zelf niet bij pH=10 
kunnen leven, door een bepaalde manier van kweken er toe worden 
gebracht enorme hoeveelheden enzym in het medium af te scheiden 
(veel en veel meer dan ze ooit zelf voor hun stofwisseling nodig zouden 
hebben) en dan bovendien nog een enzym met een pH-optimum, dat, 
als dit in hun cel zou voorkomen, hun ogenblikkelijk overlijden zou 
betekenen. 

Fig. 6. 
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De activiteit van enzymen. 

Industriële proteasen zijn steeds mengsels van een aantal verschil
lende enzymen, die vrijwel nooit m zuivere toestand zijn verkregen. 
Enzym-doseringen kunnen dan ook nooit per gram zuiver enzym wor
den opgegeven. Dit dient te geschieden m activiteiten, uitgedrukt in 
enzym-eenheden. 

Zo'n enzym-eenheid is dan een hoeveelheid enzym, die een bepaald 
substraat, onder bepaalde omstandigheden, per tijdseenheid omzet. Men 
bepaalt de activiteit van een enzympreparaat door een germge hoeveel
heid daarvan gedurende zekere t i jd op een substraat in te laten werken 
en dan te bepalen - op welke manier dan ook - hoeveel reactieprodukt 
er is gevormd. Hoe meer reactieprodukt, hoe actiever het enzym en hoe 
meer "eenheden per gram preparaat" men heeft, en hoe minder men er 
in de praktijk van hoeft te doseren (op gewichtsbasis). Voor weten
schappelijke doeleinden bepaalt men de activiteit van een enzym liefst 
onder voor dat enzym optimale omstandigheden wat betreft substraat
concentratie, pH en temperatuur. Voor industriële enzymen is het ech
ter niet de vraag wat zij onder optimale, doch wat zij onder gebruiks-
omstandigheden presteren. Men moet daarom de bepahng verrichten 
onder omstandigheden, die zo dicht mogelijk liggen bij die waaronder 
het enzym in de praktijk moet werken. 

Als men b.v. weet dat Na-tripolyfosfaat, dat een van de belangrijkste 
componenten van alle wasmiddelen uitmaakt, bepaalde proteasen wèl, 
en andere niét inactiveert, dan zal het duidelijk zijn dat men de activi
teit van zo'n enzym in ieder geval moet bepalen bij aanwezigheid van 
Na-tripolyfosfaat, wü men geen gevaar lopen activiteit van een niet-
polyfosfaatbestendig deel mee te bepalen, dat straks geen aandeel heeft 
in de waswerldng. 

Men moet dus de bepaling van de enzymatische activiteit van een 
enzym onder zoveel mogelijk praktijkomstandigheden doen, maar daar
mee alleen komt men er nog niet. 

Wasproeven 

Men moet met de proteasen ook wasproeven doen op laboratorium
schaal. Hiertoe worden speciaal bevuUde lappen (EMPA-lappen) in de 
handel gebracht door de Eidgenössische Materialprüfungs- und Ver-
suchsanstalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe, in St. Gallen, Zwit
serland. Voor wasmiddel-enzymen zijn twee soorten lappen van belang: 
EMPA-116, bevuüd met een mengsel van melk, bloed en roet (dus dat is 
nog al wat!) en EMPA-112-lapjes, bevuild met chocolademelk. Men laat 
nu lapjes van deze weefsels gedurende een zekere ti jd bij een constante 
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temperatuur in een sop dat men wi l onderzoeken weken, spoelt ze na 
afloop uit en meet, na droging, de rest nog aanwezig vuil met behulp 
van een remissiemeter. Om de kwaliteit van een enzym te bepalen doet 
men een reeks: constante hoeveelheid sop van b.v. 4 gram wasmiddel 
per liter water, met een toenemende hoeveelheid enzym, met als blanco 
het sop zonder enzym. 

Na spoelen en drogen wordt de rest4<;leur van de lapjes gemeten in 
een remissiemeter, die de hoeveelheid door een lapje teruggekaatst dif
fuus licht van een bepaalde kleur meet, waarmee men de graad van 
helderheid van een lapje zeer nauwkeurig kan meten. 

Doet men dit voor een opklimmende hoeveelheid enzymen dan ver
krijgt men een l i jn als in figuur 5. 

Op deze schaal is 100% de remissie van een geheel schoon gewassen 
lapje. U ziet bij toenemende hoeveelheid enzym de waswerking stijgen 
van 44% tot 80%. Met behulp van deze curven kan men de kwaliteit van 
een enzym onderzoeken, maar ook de geschiktheid van wasmiddelen 
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om als basis voor een goed inweek- of voorwasmiddel te dienen. Bij een 
goede basis loopt de cmwe snel en steil tot een bepaald maximum, beter 
dan de kromme uit figuur 5. Dit is een kromme van een als wasmiddel 
vrij slechte basis, die we op het laboratorium gebruiken om enzymen 
met elkaar te vergelijken. Met een goede basis, die snel tot een maxi
mum voert, zijn kleine verschillen tussen enzymen veel moeilijker op te 
merken (zie figuur 6): 
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Fig. 6. 
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In ieder geval: wü men een goed wasmiddel-enzym produceren, dan 
zal het preparaat ten eerste bij een zo goed mogelijk aan de praktijk 
aangepaste bepalingsmethode behoorlijk actief moeten zijn, maar bo
vendien goede resultaten moeten opleveren met de beschreven was-test. 

De bovenstaande curven waren ven een EMPA-lapje met bloed, melk 
en roet. Dergelijke curven kan men ook vervaardigen met cacao-lapjes. 
Hierbij is gebleken dat voor het enzymatisch wassen van cacao niet 



DRS. R. J . V O G E L S 121 

alleen de proteasen belangrijk zijn, maar speciaal de zetmeelsplitsers 
amylase. Vandaar, dat goede wasmiddel-enzymen tegenwoordig naast 
protease ook een zekere hoeveelheid, onder de omstandigheden van het 
sop werkzame, amylasen bevatten. 

Een nachtmerrie voor de industriële enzymoloog vormde de enige 
t i jd geleden van de zijde van de wasmiddelfabrikanten gestelde eis, dat 
de gebruikte enzymen ook bestand moesten zijn tegen perboraat. Tot 
voor kort had men nl. enzymbevattende middelen voor de inweek en de 
voorwas. Daarna werd gewassen met een perboraat bevattend hoofdwas
middel, waarbij het perboraat als bleekmiddel werkt. De huisvrouw had 
voor haar was dus twee soorten pakjes wasmiddel nodig. Men wenste nu 
te komen tot één soort pakje met een wasmiddel dat èn enzymen èn 
perboraat bevatte. Bij de inweek of voorwas werken dan wèl de enzy
men, maar niet het perboraat, dat alleen bij hogere temperaturen 
bleekt. Bij de hoofdwas gaan de enzymen snel te gronde en werkt het 
perboraat. Voorwas en hoofdwas kunnen zo uit één pak wasmiddel 
worden gedoseerd. 

Ondanks het feit, dat enzymen en oxydatiemiddelen erfvijanden zijn, 
is het door het gebruik van speciale bacteriestammen en verbeterde 
kweekmethodieken gelukt proteasen te ontwikkelen, die ook aan deze 
eis voldoen. 

Bereiding van wasmiddelenzymen 

Laten we een ogenblik aannemen dat we beschikken over een bacte
riestam die in staat is het gewenste enzym met een goede opbrengst te 
produceren. De bacteriën worden nu gekwéekt in grote fermenters van 
roestvrij staal. Deze hebben een afmeting van 11 m x 4,5 m en een 
inhoud van ca. 1600 hl. In deze fermenter bevindt zich een voedings
vloeistof, waarin de bacterie in staat is te groeien, d.w.z. zich door 
deling tot een groot aantal te vermenigvuldigen. Deze vloeistof is zoda
nig samengesteld, dat de bacterie een grote hoeveelheid van het gewen
ste enzym afscheidt. De voedingsvloeistof bevat koolhydraten, eiwitten, 
zouten, groeifactoren etc, en de samenstelling wordt proefondervin-
derlijk zó gekozen, dat de bacteriën eerst zeer snel groeien, en dat daarna 
dit grote aantal bacteriën enzym afscheidt, hetgeen meestal pas na een 
groot aantal proefnemingen op kleine schaal gelukt. 

Daar zich in de voedingsvloeistof ahéén onze enzym-vormende bac
teriën mogen ontwikkelen en geen vreemde kiemen, dient zowel de 
fermenter als de voedingsvloeistof vooraf volkomen steriel te worden 
gemaakt. Di t geschiedt met directe stoom, onder druk, bij een tempera
tuur van ca. 120°C. Hetzelfde geldt voor alle leidingen, die met de 
fermenter in verbinding staan. 
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Wanneer onze bacterie onder aseptische omstandigheden aan de voe
dingsvloeistof is toegevoegd, heeft deze voor een goede ontwikkeling 
zuurstof nodig. Er dienen in de fermenter grote hoeveelheden door 
filtratie steriel gemaakte lucht te worden geblazen. Er is daartoe in eUce 
fermenter een z.g. "blazer" aanwezig. Zou men de lucht zonder meer 
inblazen, dan zou die snel in de vloeistof opstijgen zonder daarin op te 
lossen, en de bacteriën zouden er niets aan hebben. Met een zwaar 
roerwerk, dat vlak boven de openingen van de blazer draait, wordt de 
lucht nu zo f i j n mogelijk verdeeld. Dit is niet zo eenvoudig: men heeft 
daartoe enige honderden pk's nodig. Men kan zich de voedingsvloeistof 
het beste als een dikke soep voorstellen: het valt niet mee daarin zo snel 
te roeren, dat de ingeblazen lucht inderdaad volkomen "fijngeslagen" 
wordt. 

Fig. 7. Kop van kleine fermenters 
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Dit sterke roeren en ook de fermentatie zelf brengt een probleem 
mee: er treedt vaak een sterke schuimvorming op. Dit heeft tot gevolg, 
dat we van de 1600 hl bruto er maar ca. 1100 netto kunnen gebruilcen. 
Er is echter altijd toevoeging van anti-schuim (veelal een olie) nodig. Dit 
geschiedt automatisch, doordat het schuim boven m de bak contact 
maakt tussen een elektrode en de bakwand. 

Vooral gedurende de groei treedt warmteontwikkeling op. Er dient 
dus een koelspiraal aanwezig te zijn, waarmee we gedurende de fermen
tatie een gewenste temperatuur kunnen instellen en handhaven. 

Ten slotte zorgt een automatische zuur- en loog-dosering voor het 
üistandhouden van een bepaalde pH, dan wel van een bepaald pH-pro-
gramma, en kunnen gedurende de gisting — zo nodig — nog bepaalde 
voedingsstoffen worden toegevoegd, uiteraard ook na eerst sterihseren 
en via steriele leidingen. 

Hiermee zijn de voornaamste eigenschappen van een fermenter ge
schetst. Men kan met deze apparatuur niet aheen verschihende enzymen 
bereiden, maar ook totaal andere stofwisselingsprodukten van microör
ganismen, b.v. antibiotica. 

Elke bacteriecultuur in zo'n grote bak begint in het klein op het 
laboratorium, uitgaande van een met zorg gekoesterde en bewaarde 
bacteriestam (soms gebruikt men meer dan één stam tegelijk). Deze 
stam ent men in een van te voren steriel gemaakte erlenmeyer, afgeslo
ten met een wattenprop, die wel lucht, maar geen kiemen doorlaat. De 
erlenmeyer wordt bij een bepaalde temperatuur gedurende een zekere 
t i jd geschud tot de bacterie goed aan de groei is geraakt. Dit schudden is 
nodig om voldoende lucht in de vloeistof te krijgen. 

Vervolgens wordt de inhoud van de kol f - weer onder aseptische 
omstandigheden - overgeschonken m een fermenter van een kleiner 
type dan dat waarin de produktie plaats heeft. Een dergelijke schaal
vergroting kan zich nog enige malen herhalen en ten slotte wordt de 
bacterie-suspensie in de produktie-fermenter gepompt. 

Na 24 a 90 uur, afhankelijk van de soort fermentatie, zijn de voe
dingsstoffen uitgeput en is de enzymvormmg afgelopen. We kunnen nu 
een ruwe enzymoplossing verkrijgen door de gehele vloeistof helder te 
filtreren. Dit valt echter niet mee. De gebruikte bacterie is nl. in staat 
onder voor de bacterie ongunstige omstandigheden in sporevorm over te 
gaan. Dit moet u zich voorstellen als een soort winterslaap. Elke bac
terie vormt dan een heel klein kogeltje, dat veel minder gevoelig is voor 
uiterlijke invloeden dan de bacterie zelf. Wanneer zo'n spore weer onder 
gunstige omstandigheden komt, kan die weer tot een normale bacterie 
uitgroeien en zich weer gaan vermenigvuldigen. 

Het is dus zaak, dat deze sporen bij het filtreren zo veel mogelijk 
worden verwijderd. Geheel lukt dat niet, want de sporen zijn bijzonder 
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Kop van grote fermenters 
Fig. 8. 

klein en men kan zó goed niet filtreren of er passeren er altijd wel 
enkele door het filter. Zo komen 1000 a 10.000 sporen per gram in het 
eindprodukt terecht. Dit l i jk t veel, doch als u rekent, dat er aan het 
eind van de fermentatie miljoenen sporen per gram aanwezig zijn, dan is 
de teruggang bijzonder groot. De sporen van de gebruikte bacü zijn 
overigens volkomen ongevaarlijk. 

Hebben we de vloeistof helder gefiltreerd en zo veel mogelijk van 
bacteriesporen ontdaan, dan wordt deze in vacuüm ingedampt. Vervol
gens ondergaat de geconcentreerde enzym-oplossing een aantal zuive
ringsstappen teneinde de geur en de kleur van het eindprodukt te ver
beteren. Tenslotte wordt het enzym door uitzouten of door toevoegen 
van organische oplosmiddelen neergeslagen, afgecentrifugeerd en ge
droogd. Eventueel wordt nog één of meermalen "om-geprecipiteerd". 
Daarna wordt het produkt met een inert zout, b.v. natrium sulfaat, tot 
een bepaalde activiteit gestandaardiseerd, waarbij tevens een anti-stuif-
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middel wordt toegevoegd, omdat het verkregen produkt veelal zeer f i j n 
is. 

Jacht op de goede bacteriestam 

Men gaat meestal uit van z.g. "wilde" bacteriën. Dat zijn bacteriën 
die men uit grond en uit elk ander mogelijk materiaal isoleert. Men 
kweekt deze in schudkolven, waarna men met een eenvoudige test, b.v. 
een druppel op een agar-plaat waarin caseïne is gesuspendeerd, k i jk t of 
er veel protease is gevormd. Een opheldering rond zo'n druppeltje wijst 
op gevormde protease. Door de pH in de plaat 10 te kiezen, worden ahe 
proteasen met lagere pH uitgesloten. Wanneer men maar genoeg stam
men onderzoekt vindt men met een beetje geluk wel eens een goede 
protease-producent, die een enzym vormt met de gewenste eigenschap
pen. 

/ ••, 

Fig. 9. Grote fermenter, inwendig 
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Men kan de natuur een handje helpen, door van de beste producent 
die men in handen heeft te pogen mutanten te vervaardigen, b.v. door 
bestraling met ultraviolette of röntgenstralen, of door kweken in aanwe
zigheid van mutagene stoffen. Ook hier zal men duizenden stammen 
moeten onderzoeken voor men een geschikte vindt. Meestal probeert 
men, door op deze manier te "screenen" op twee verschihende media, 
de kans op een gunstige medium-stam-combinatie met een factor 2 te 
vergroten. Maar het is uiteraard ondoenlijk om naast een groot aantal 
stammen ook nog een groot aantal media in het screeningsprogramma 
te betrekken. 

Het vinden van een goede stam is op deze manier een kwestie van taai 
volhouden. Heeft men echter een goede producent van het goede en
zym in handen, en weet men hoe men die moet kweken (dit moet na de 
fase van de schudkolven in fermenters worden onderzocht, waar men de 
gistings-omstandigheden kan variëren en in de hand houden), dan begint 
men met een behoorlijke hoeveelheid van die stam op een veüige manier 
te bewaren, om vervolgens onverdroten door te gaan met het zoeken 
naar mutanten die nóg meer of nóg betere enzymen maken. 



H E T V E L D I O N E N M I C R O S C O O P 

door 

Dr. A. van Oostrom 

1.Principe 

Alvorens het veldionenmicroscoop te bespreken, l i jk t het nuttig aller
eerst in te gaan op zijn directe voorganger, het veldemissiemicroscoop 
(fig. 1). Dit instrument werd in 1936 door E. W. Müher (Pennsylvania 

auORESCEREND SCHERM 

Fig. 1 Het veldemissieraici^oscoop schematisch weeigegeven. Vergrotmg 10 maal, schei
dend vermogen 20 A. 

State University) nog in zijn Berlijnse t i jd bedacht, maar heeft pas in de 
periode van de ultrahoogvacuumtechniek zijn grootste opbloei bereikt. 
Het preparaat, dat men wü afbeelden, bestaat uit een naald met spitse 
punt verkregen door elektrolytisch etsen van een metaaldraad. Zeer 
fijne punten met kromtestralen van slechts enkele honderden Angstrom 
(10"' cm) zijn op deze wijze te realiseren. Het preparaat wordt gemon
teerd in een glazen vat, dat tot een druk van b.v. 10"^ Torr (1 Torr = 
1 mm kwikdruk) wordt leeggepompt. De punt van de naald staat opge
steld tegenover een fluorescerend scherm. Wanneer elektronen van vol
doende energie deze laag treffen wordt hcht opgewekt, dat bij geschikte 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde "Dihgentia" 
te 's-Gravenhage op 9 maart 1970 
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keuze van deze laag voor het oog waarneembaar is. De elektronen zijn 
afkomstig van het preparaat, dat deze elektronen emhteert wanneer een 
voldoend hoge electrische spanning tussen punt en schenn wordt aange
legd. Het verschijnsel treedt op, wanneer de elektrische veldsterkte aan 
het oppervlak groter dan 10'' volt per cm bedraagt. 

Bij een microscoop denkt men altijd onmiddellijk aan vergroting en 
scheidend vermogen. Onder vergroting verstaat men de verhoudmg tus
sen de grootte van het beeld en het voorwerp. Het scheidend vermogen 
is gedefinieerd als de kortste afstand tussen twee punten van het prepa
raat, die men in de afbeelding nog als gescheiden punten kan weergeven. 

De vergroting van het veldemissiemicroscoop wordt geheel bepaald 
door de kromming aan het einde van de aangeëtste draad. Aangezien de 
elektronen het metaaloppervlak in loodrechte richting verlaten, treedt 
er een radiale vergroting op. Deze is ruwweg gelijk aan de verhouding 
tussen de door de elektronen afgelegde afstand en de kromtestraal van 
de punt. Voor een punt met een kromtestraal van 1000 A (10"' cm) 
bereikt men op deze wijze gemakkelijk een linaire vergroting van een 
miljoen maal. Dank zij het hoge elektrische veld aan het oppervlak en 
de daarmee verbonden korte looptijd van de elektronen van de punt 
naar het scherm is het scheidend vermogen ongeveer 20 A. 

Indien de puntvormige elektronenbron in ahe richtingen evenveel 
elektronen uit zou zenden, zou het scherm egaal worden verlicht. Dit is 
niet het geval, omdat door de sterke krommmg van het preparaat men 
een éénkristal heeft met een groot aantal kristalvlakken in de verschil
lende richtingen. Deze kristalvlakken kunnen van elkaar verschillen o.a. 
in dichtheid van het aantal oppervlakte-atomen, waardoor zich een ver
schil van potentiaalbarrière, die de elektronen moeten overwinnen om 
het metaal te kunnen verlaten, openbaart. De hoogte van deze barrière 
noemt men de uittreepotentiaal van het betreffende kristalvlak. Door 
de verschihen in uütreepotentiaal zendt het preparaat in verschillende 
richtingen meer of minder elektronen uit, hetgeen resulteert in meer of 
minder licht op het fluorescerende scherm. E°en lage uütreepotentiaal 
correspondeert met veel hcht, een hoge uittreepotentiaal met weinig. 
Aangezien men de kristalstructuur van het preparaat kent, kan men de 
kristalvlakken die sterk vergroot worden afgebeeld identificeren. 

De elektronen, die door het materiaal worden uitgezonden zijn z.g. 
veldemissie-elektronen. Zonder elektrisch veld aan het oppervlak kun
nen bij kamertemperatuur de elektronen de uittreepotentiaal niet over
winnen en het materiaal niet verlaten. Bij veldemissie zorgt het aange
legde elektrische veld ervoor, dat de potentiaalbarrière zo smal gemaakt 
wordt, dat de elektronen door de barrière heen in het vacuum kunnen 
tunnelen. 

Het veldemissiemicroscoop laat duidelijk het verschü in uittreepoten-
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tiaal van de verschillende kristalvlakken zien. Door toepassing van ultra-
hoogvacuumtechnieken kan men het oppei-vlak vrij van verontreinigin
gen houden gedurende een redelijke t i jd en de uittreepotentiaal van de 
schone kristalvlakken bepalen. Overigens kan men tevens de invloed van 
gasadsorptie op de uittreepotentiaal bepalen en daardoor informatie ver
krijgen over de wisselwerking in de bindingstoestand van de elektronen 
van het absorbaat met die van het substraat. Een klassiek voorbeeld is de 
adsorptie van stikstof aan wolfram. Dit kan resulteren in zowel een ver
hoging als een verlaging van de uittreepotentiaal, afliankelijk van het ge
kozen kristalvlak. 

2. Vergroting van het scheidend vermogen 

Het scheidend vermogen van het veldemissiemicroscoop is beperkt 
tot ongeveer 20 A. Dit getal wordt bepaald door de tangentiële snelheid 
van de elektronen en in mindere mate door hun debrogliegolflengte. 
Gezien deze beperking l i jk t het gebruik van deeltjes met grotere massa 
voor de hand liggend, maar toch duurde het tot 1951 voordat Müher 
een afbeelding met behulp van waterstofionen realiseerde. De grotere 
massa van het waterstofion in vergelijking met het elektron, betekende 
een lagere tangentiële snelheid en een kleinere debrogliegolflengte. Pas 
in 1955 werd het belang van de koeling van het preparaat duidelijk en 
in feite is dit jaar het geboortejaar van het veldionenmicroscoop. 

Een veldionenmicroscoop l i jk t dus zeer sterk op het veldemissie
microscoop. Een veldionenmicroscoop werkt evenwel in een gasatmos-
feer en niet in ultrahoogvacuum. De vergroting is voor beide gelijk, 
aangezien deze wordt bepaald door de geometrie van punt en scherm. 
Het scheidend vermogen daarentegen is een factor 10 beter in een veld
ionenmicroscoop en kan 2 a 3 A bedragen. In dat geval kunnen de 
atomen in een metaahooster gescheiden worden afgebeeld. Het veld
ionenmicroscoop is het enige instrument dat atomen afzonderlijk zicht
baar kan maken. 

De vorming van de gasionen aan het oppervlak in het hoge elektrische 
veld is evenals bij veldelektronenemissie een tunnelproces. Het elektron, 
afkomstig van het neutrale gasatoom, tunnelt van buiten door de poten
tiaalbarrière heen naar binnen in het materiaal. Aangezien de grondtoe
stand van het atoom boven het Ferminiveau van het metaal moet bl i j 
ven, is er een minknumafstand, waarbij ionisatie kan optreden. Op deze 
afstand is tevens de tunnelkans het grootst. Verderweg van het opper
vlak neemt de waarschijnlijkheid dat het gasatoom geioniseerd wordt, 
snel af. De tunnelkans wordt, afgezien van de breedte van de potentiaal
barrière, ook bepaald door de hoogte, d.w.z. door de waarde van de 
ionisatiepotentiaal van het te gebruiken gas. Dit houdt in, dat bij ge
bruik van helium als gas van de afbeelding de optimale ionisatie verkre-



130 DR. A. V A N OOSTROM 

gen wordt bij een elektrisch veld van 4.4 v/A. Dit is de hoogste waarde 
van ahe gassen, aangezien helium de hoogste ionisatiepotentiaal bezit 
( I = 24.5 V) . Voor neon berekent men 3.4 V / A , voor argon 1.9 V/A. 

Een andere belangiijke conclusie is, dat indien hehum wordt gebruikt 
voor de afbeelding, ahe eventueel aanwezige andere gassen worden 
geïoniseerd, vóórdat zij het oppervlak kunnen bereiken. Dit is belang
ri jk, omdat het af te beelden oppervlak dan vrij van geadsorbeerd gas 
b l i j f t gedurende de afbeelding, zelfs zonder extreme eisen te stehen aan 
het vacuüm. Aangezien helium zoals straks zal blijken, ook in ander 
opzicht een zeer geschikt gas is voor de afbeelding, wordt tot nu toe 
hoofdzakelijk dit gas gebruikt. 

3. Koeling noodzakelijk 

Een veldionenmicroscoop bereikt alleen maar een goed scheidend 
vermogen, wanneer het preparaat gekoeld is tot b.v. de temperatuur van 
vloeibare stikstof (78 K ) of vloeibare waterstof (21 K) . Op het eerste 
gezicht is dit enigszins verrassend, omdat de kinetische energie van gas-
moleculen bij kamertemperatuur slechts 0.025 eV bedraagd. De gasmo-
leculen blijken, wanneer zij het oppervlak naderen, echter een veel gro
tere kinetische energie te bezitten ten gevolge van polarisatie in het 
hoge elektrische veld, maar door botsing met het gekoeld preparaat 
wordt de kinetische energie aanzienlijk verlaagd. Tevens wordt de ver
bl i j f t i jd in de ionisatiezone vergroot, waardoor de ionisatiekans toe
neemt. Door de ionisatie van de trage moleculen is de tangentiële snel
heid klein en het scheidend vermogen optimaal. 

De noodzakelijkheid om het preparaat te koelen beperkt tevens het 
aantal gassen en dampen, dat voor de afbeelding kan worden gebruikt. 
Immers het te gebruiken gas mag niet condenseren op het oppervlak van 
het preparaat, omdat dit de afbeelding verslechtert. De keuze b l i j f t dan 
beperkt tot helium bij 21 K en neon, argon en waterstof bij 78 K. 

Er is nog een derde reden om helium te kiezen. De afbeelding van het 
oppervlak moet nog voor het oog zichtbaar worden gemaakt. Daartoe 
vallen de ionen op een fluorescerend scherm, dat b.v. groen hcht uit
zendt. Het rendement van dit proces is echter geringer naarmate de 
massa van het ion toeneemt, zodat ook hierom de hchte ionen van 
waterstof en helium de voorkeur verdienen. 

Naast deze drie voordelen van het helium, de lage eisen aan het 
vacuum te stellen, de laagste preparaattemperatuur zonder condensatie-
vorming en de goede hchtopbrengst van het fluorescerende scherm, 
bezit helium het ernstige nadeel dat slechts weinig materialen ermee 
kunnen worden afgebeeld. 

Er is nog een aspect dat wij tot nog toe in ons betoog onvermeld 
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hebben gelaten en dat is op welke plaatsen van het oppervlak ionen 
worden gevormd. Bij het veldemissiemicroscoop was het het verschil in 
uittreepotentiaal, dat de verschillende kristalvlakken zichtbaar maakten. 
Bij het veldionenmicroscoop zijn het de locale verschülen in veldsterkte, 
die een contrastrijk beeld opleveren. Op die plaatsen waar atomen de 
locale veldsterkte verhogen, treedt veldionisatie op en deze atomen wor
den op het scherm afgebeeld. Dit is niet het geval voor alle atomen aan 
het oppervlak. Zo zullen slechts de randatomen van het (110) vlak in de 
afbeelding van een wolframpunt zichtbaar worden. Tevens heeft men in 
de hexagonale kristalstructuur bij materialen als renium, cobalt en rute-
nium afwisselend heldere en zeer hchtzwakke atomen waargenomen in 
opeenvolgende atoomlagen. Dit verschü in helderheid dient geheel aan 
een verschil in veldsterkte te worden toegeschreven. 

4. Veldverdamping 

Wanneer een preparaat na montage in het microscoop wordt gekoeld 
met vloeibare stikstof en afgebeeld met helium van 10"^ Torr, dan zal 
men aanvankelijk geen perfecte oppervlakstructuur waarnemen, maar 
veeleer een zeer ongeordend patroon. Men kan echter een vrijwel per
fect oppervlak creëren met behulp van velddesorptie en veldverdam
ping. Door middel van velddesorptie worden geadsorbeerde gasatomen 
in het hoge veld gedesorbeerd, de veldverdamping verwijdert die opper
vlakte-atomen van het materiaal zelf die slecht geordend d.w.z. niet 
goed op hun plaats in het rooster zitten. Het verschijnsel van de veldver
damping is dermate complex, dat er in feite nog geen theorie bestaat die 
het fenomeen afdoende beschrijft. De vorm die een preparaat door 
veldverdamping verkrijgt, wi jk t sterk af van een preparaat dat door 
verhitting is verkregen. In het eerste geval zal de veldsterkte over het 
gehele afgebeelde oppervlak nagenoeg constant zijn, in het tweede geval 
wordt de vorm bepaald door de oppervlaktespanning. 

De veldverdampingsveldsterkte verschüt sterk voor de verschillende 
materialen. Het is nu eenmaal zo, dat in het ene metaal de binding 
tussen de atomen veel sterker is dan in het andere metaal. Dit uit zich 
o.a. in een verschü in cohesie-energie, maar ook in smeltpunt en damp-
spanning. Om een neutraal atoom van een oppervlak te verwijderen zal 
men de sublimatie-energie moeten opbrengen, terwijl het materiaal t i j 
dens de veldverdamping als ion verwijderd wordt. Men moet derhalve de 
sublimatie-energie nog met de ionisatie-energie vermeerderen en vermin
deren met de uittreearbeid, aangezien het elektron in het preparaat 
achterblijft. Voor hoger geladen ionen moet men uiteraard ook de hoge
re ionisatie-energieën en een veelvoud van de uittree-arbeid in rekening 
brengen. 
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Aangezien al deze factoren sterk afhankelijk zijn van de keus van het 
materiaal, zal het duidelijk zijn dat de veldverdampmg optreedt bij zeer 
verschihende veldsterkten. Bovendien wordt deze waarde beïnvloed 
door de lading van het te verdampen ion. Toch is het beschreven beeld 
te simphstisch. Polarisatieverschijnselen, invloed van de temperatuur en 
penetratie van het hoge elektrische veld in het materiaal maken een 
nauwkeurige beschrijving uiterst moeilijk. Het is dan ook niet verwon
derlijk, dat de berekende waarden van de veldverdampingsveldsterkte 
soms nogal afwijken van de waargenomen waarden. 

Wanneer men materialen als renium, wolfram en hidium zou wülen 
afbeelden in een veldionenmicroscoop met behulp van heliumgas, dan 
zou dit heel goed mogelijk zijn, maar voor ijzer gaat dat niet. Immers 
helium ioniseert bij een veldsterkte van 4.4 V/A. Bij deze veldsterkte 
vormt ijzer geen stabiel beeld, aangezien het voortdurend verdampt. De 
eis voor afbeelding met hehum is daarom, dat de veldsterkte voor veld
verdamping van het materiaal hoger is dan 4.4 V/A. Dit beperkt de 
toepassingsmogelijkheid van het veldionenmicroscoop aanzienlijk. Zoals 
reeds hierboven werd opgemerkt, komt heliumgas voor de afbeelding 
het meest in aanmerking, vooral door de grotere hchtopbrengst verge
leken bij die van zwaardere gasionen die een fluorescerend scherm tref
fen. 

5. Toepassingen 

De meeste toepassingen van het veldionenmicroscoop vindt men in 
de metallurgie, zoals bij de bestudering van roosterfouten en de wijze 
waarop deze ontstaat of weer kunnen verdwijnen. Vooral de invloed 
van bestraling met a-deeltjes, protonen, neutronen en ionen en de daar
door veroorzaakte beschadiging is door een groot aantal onderzoekers 
in vele laboratoria onderzocht (fig 2). In totaal zijn vele duizenden 
opnamen in veldionenmicroscopen over de gehele wereld vervaardigd. 
Het is interessant zich te reahseren, dat de vele honderden onderzoekers 
gezamenlijk nog geen mm^ oppervlak materie hebben bestudeerd. Er 
b l i j f t dus nog genoeg werk te doen! 

6. Vergroting van de lichtintensiteit 

Zoals opgemerkt, vormt de zwakke lichtintensiteit van de beelden in 
een veldionenmicroscoop een ernstige handicap. Dit heeft geleid tot de 
toepassing van beeldversterkers, die echter slechts ten dele succesvol 
waren. Di t heeft ons doen besluiten een kanalenplaat als beeldverster
kerelement in het microscoop in te bouwen. 

Een kanalenplaat bestaat uit een schijf, die is opgebouwd uit vele 
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Fig. 2 Wolframoppervlak afgebeeld in een veldionenmicroscoop. Het oppervlak is ernstig 
beschadigd door een bombardement met energierijke argonionen. 
Afbeeldingsgas argon. 

honderden kanalen evenwijdig aan elkaar opgesteld. Ieder kanaal heeft 
een lengte van ongeveer 2 mm en een diameter van 40 jum. Tussen in-
en uitgang van het kanaal wordt een elektrisch spanningsverschil aange
legd. Door de plaat aan beide zijden met een geleidende laag te bedek
ken, kan men dit reahseren voor ahe kanalen tegelijkertijd. De wanden 
van ieder kanaal zijn dusdanig bewerkt, dat zij elektrisch geleidend zijn 
gemaakt. Bovendien heeft het oppervlak een secundahe emissiecoëffi
ciënt groter dan één. Dit betekent, dat één elektron dat de wand van 
een kanaal treft, meer elektronen vrijmaakt. Indien nu een elektron een 
kanaal binnentreedt, zal het een groot aantal botsingen met de wand 
maken. Bij iedere botsing worden meer elektronen geproduceerd. Zo 
kan men er voor zorgen dat, afliankelijk van het aangelegde potentiaal-
verschü, voor ieder elektron dat het kanaal binnentreedt, er 10' elek
tronen het aan de andere zijde verlaten. 

In het veldionenmicroscoop treffen echter ionen de ingang van de 
kanalenplaat. Daar worden deze ionen omgezet in elektronen. Dit pro
ces is enigszins afhankelijk van energie en massa der ionen. De elektro
nen die de kanalenplaat verlaten, worden naversneld naar een fluoresce-
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rend scherm. 
Een dergelijke constructie heeft aanzienlijke voordelen boven het tot 

voor kort gebruikelijke veldionenmicroscoop zonder kanalenplaat. In de 
eerste plaats vindt beeldversterking plaats met een factor 10^, want 
men wint tevens aan helderheid omdat elektronen en niet ionen het 
fluorescerende scherm treffen. Dit maakt enerzijds filmopnamen moge
li jk, omdat de behchtingstijd wordt verkort van een kwartier tot één 
msec; anderzijds kan men de gasdruk in het microscoop verlagen. Dit 
kan het grote voordeel hebben, dat de wisselwerking tussen het afbeel
dingsgas met zijn onzuiverheden en het preparaat wordt verkleind, 
(fig. 3). Tevens betekent een lagere gasdruk, een lagere elektronen-
stroom in het preparaat. Dit maakt het mogelijk ook halfgeleiders af te 
beelden. 

Fig. 3 Veldverdampt wolframoppervlak afgebeeld met behulp van een kanalenplaat-beeldver-
sterketelement in het veldionenmicroscoop. Afbeeldingsgas hehum. 

7. Andere gassen 

De belangrijkste winst zit in het feit, dat de keuze niet beperkt hoeft 
te blijven tot helium, aangezien de ionen altijd eerst in elektronen wor-
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den omgezet. Wij hebben dan ook met succes vele andere gassoorten 
toegepast zoals waterstof, neon, argon, xenon en methaan. Het voordeel 
van deze gassoorten is duidelijk. De ionisatiepotentialen zijn aanzienlijk 
lager dan van helium en daardoor ook de veldsterktes voor veldionisatie. 
De afbeeldingsveldsterkte voor argon bedraagt slechts 1.9 V/A, aanzien
li jk lager dan de eerder genoemde 4.4 V / A voor hehum. De weg l i jk t 
vrijgemaakt voor een uitbreiding van het toepassingsgebied van het veld
ionenmicroscoop. In de Verenigde Staten stelt men op het ogenblik vele 
pogingen in het werk deze omgekeerde „technoloy gap" te overbrug
gen. 





DE M A G N E T O S F E E R V A N DE A A R D E 

door 

Dr. L. D. de Feiter 

Inleiding 

De magnetosfeer is een, naar de nachtzijde sterk uitgerekte, druppel
vormige ruimte om de aarde, waarbuiten de invloed van het aardse 
magneetveld niet meer merkbaar is. Ook de aardse atmosfeer b l i j f t tot 
deze ruimte beperkt en gaat niet, zoals men zou verwachten, geleidelijk 
over in het interplanetaire gas. Dat een duidelijke grens is aan te geven 
tussen de aardse atmosfeer en het interplanetaire gas hangt samen met 
de aanwezigheid, in de interplanetaire ruimte, van een snel stromend 
geïoniseerd gas; de z.g. zonnewind. Hierdoor wordt aan de dagzijde het 
aardse magneetveld samengedrukt en aan de nachtzijde wordt het veld 
uitgerekt. In verband met de sterke koppeling tussen het magneetveld 
en het atmosferische gas, dat op deze grote afstanden vrijwel volledig 
geïoniseerd is, wordt deze vorm ook aangenomen door de atmosfeer. 

Eigenlijk moeten we van de ruimte om de aarde een klein volume, 
t.w. de vaste aarde en de atmosfeer tot ongeveer 100 km, uitzonderen 
wanneer we over de magnetosfeer spreken. In die ruimte wordt de 
beweging van de materie niet of nauwelijks door de aanwezigheid van 
het magneetveld bepaald, hetgeen in de rest van de zoeven omschreven 
ruimte wel het geval is. 

In historisch opzicht zijn twee waarnemingen voor ons onderwerp 
van groot belang, omdat daaruit voor het eerst geconcludeerd kon wor
den, dat er een scherpe overgang is van het aardse magneetveld naar het 
interplanetaire magneetveld en dat de buitenkant van de atmosfeer 
inderdaad wordt getroffen door een snel stromende zonnewind. Deze 
twee waarnemingen markeren min of meer het begin van het magnetos-
feeronderzoek, hetgeen in het erop volgende decennium een enorme 
ontwikkeling heeft doorgemaakt. De eerste waarneming betreft die van 
het verloop van het magneetveld van de aarde op zeer grote afstanden, 
uitgevoerd aan boord van de Amerikaanse ruimtesonde Pionier I , die op 
12 oktober 1958 werd gelanceerd. Tot op een afstand van 80.000 km 
bleek het verloop van de gemeten veldsterkte goed te kloppen met dat 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde "Dihgentia" 
te 's-Gravenhage op 9 februari 1970 
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voor een dipoolveld (dus afname volgens Vr^) tussen 80.000 en 
90.000 km v/as de gemeten waarde over het algemeen hoger dan voor 
een dipoolveld 'Verwacht mocht worden en bovendien werden sterke 
fluctuaties waargenomen. Voorbij 90.000 km werd een te lage veld
sterkte, ook hier weer ten opzichte van het geëxtrapoleerde dipoolveld, 
waargenomen en sterke fluctuaties kwamen niet voor. Door onderbre
kingen in de transmissie van de meetresultaten naar het grondstation 
konden de grenzen tussen de gebieden met een verschihend „magne
tisch" regiem niet nauwkeurig worden vatsgelegd; het is evenwel zeer 
waarschijnlijk, dat de laatste metingen betrekking hebben op het inter
planetaire magneetveld, terwijl die in het tussengebied karakteristiek 
zijn voor de sterk turbulente overgangslaag tussen het interplanetaire en 
het aardse veld. 

De Russische ruimtevoertuigen Loenik I , I I en I I I , respectievelijk ge
lanceerd op 2 januari, 12 september en 4 oktober 1959, voerden detec
toren mee voor de meting van elektrisch geladen deeltjes. Een detector 
van dit type bestaat uit een bolvorming metalen rooster, waarop een te 
variëren elektrische spanning kan worden aangelegd, een tussenrooster 
dat op een zodanige spanning ten opzichte van het buitenste rooster 
wordt gebracht dat secundaire elektronen worden geweerd, en een col
lector waarop de te meten ionen worden verzameld. Tijdens de vlucht 
van Loenik I I I werd voorbij ongeveer 75.000 km een sterke flux van 
positief geladen deeltjes waargenomen bij een spanning op het buitenste 
rooster van + 1 5 Volt . Om in deze configuratie op de collector te ko
men, moeten de deeltjes een energie hebben van meer dan 15 eV, het
geen voor protonen correspondeert met een snelheid van meer dan 
50 km/sec. De gemeten flux komt bij die snelheid overeen met een 
gemiddelde dichtheid van 40 per cm^. De Russische astrofysicus 
Shklovskh heeft uit deze meting terecht geconcludeerd, dat de zonne-
corona inderdaad met grote snelheid expandeert en dat de daaruit resul
terende gasstroom, de zonnewind, in een groot deel van het zonnestelsel 
doordringt. De gemeten ondergrens voor de snelheid, 50 km/sec, was 
eigenlijk al voldoende om een strijd tussen Parker, die een zonnewind 
voorspeld had die in de buurt van de aarde een snelheid zou hebben van 
300 km/sec, en Chamberlain, voorstander van een ,,zonnebriesje" met 
een snelheid van maar 20 km/sec, in het voordeel van de eerstgenoemde 
te beshssen. Voldoende overtuigend bleek het experimentele gegeven 
evenwel niet te zijn, want ook Shklovskh trekt in zijn in 1962 versche
nen boek over de corona van de zon nog fel tegen Parker van leer. 
Latere waarnemingen hebben Parker duidelijker in het gelijk gesteld. 

Het is de interactie van de zonnewind met het obstakel aarde plus 
magneetveld die de uitwendige vorm van de magnetosfeer bepaalt. Voor 
we met de behandeling van de magnetosfeer zelf zuhen beginnen, is het 
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nuttig eerst een beeld te vormen van het ontstaan van de zonnewind en 
de eigenschappen ervan in de buurt van de aarde. 

Het ontstaan van de zonnewind 

De corona van de zon bestaat uit een i j l , uitgestrekt, vrijwel volledig 
geïoniseerd gas met een kinetische temperatuur van ruim 1 miljoen gra
den. Bij een dergelijke hoge temperatuur, is de gemiddelde snelheid 
voor protonen 130 km/sec en elektronen bewegen met snelheden van 
meer dan 5000 km/sec. De ontsnappingssnelheid, de snelheid die nodig 
is om vrij te komen van de gravitatiekracht van de zon, is 615 km/sec. 
Een belangrijke fractie van de protonen en vrijwel ahe elektronen in de 
corona heeft dus voldoende kinetische energie om vrij te komen van de 
zonnegravitatie. Dit mechanisme is lange tijd gezien als het belangrijkste 
mechanisme voor het massaverlies van de zon. Men kan berekenen dat 
een corona van 2.10* K in ongeveer 10 dagen vohedig vernieuwd moet 
worden en dat voor een temperatuur van 10* K de vervangingstijd meer 
dan 300 jaar bedraagt. Dit toont zeer duidelijk aan hoe gevoelig dit 
mechanisme is voor de temperatuur. 

De eerste die het verloop van temperatuur en dichtheid in de ,,super
corona" die door het continue massaverhes ontstaat, tot nabij de aard
baan heeft berekend, was Chapman, in 1957. Volgens deze bereke
ningen, waarbij ook het effect van de warmtegeleiding was verdiscon
teerd, zou de deeltjesdichtheid nabij de aarde nog 1000 per cm^ zijn, 
terwijl de kinetische temperatuur nog slechts zou zijn gedaald tot 
200.000 K. Chapman vatte dit resultaat zelf kort samen met: „We live 
m the solar corona". Hoe verrassend het resultaat toen ook was, nauwe
lijks een jaar later beredeneerde Parker dat de corona zich mogelijk 
door het hele zonnestelsel zou uitstrekken en dat het gas daarbij met 
supersone snelheid van de zon wegsnelt. 
Aanleiding tot het onderzoek dat tot dit opzienbarende resultaat had 
geleid, was het onbevredigende resultaat dat uit alle voorheen opgestel
de theorieën over de uitgebreidheid van de zonnecorona volgde, dat de 
druk op grote afstand nadert tot een constante waarde die vele malen 
groter is dan de druk in het interstellaire medium. Dit bewijst er, vol
gens Parker op, dat de corona moet expanderen. 

De uitwerking van dit hydro dynamische model van de corona ver
toont grote gelijkenis met de stroming van een heet gas door de straal
pijp van een raket; de lavalstraalpijp. In dit laatste geval hebben we te 
maken met de expansie van een heet gas, geproduceerd in de verbran
dingskamer, door een uitlaat waarvan de doorsnede door een minimum 
gaat. Bij een goede dimensionering van de straalpijp zal in de keel, het 
punt waar de doorsnede een minimale waarde bereikt, de stroomsnel-
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held juist gelijk zijn aan de locale geluidssnelheid. Bij verdere expansie 
in het divergerende deel van de straalpijp zal de stroming verder worden 
versneld tot waarden boven de geluidssnelheid. Bij doorgang door 
deze straalpijp wordt dus de thermische energie van de hete verbran
dingsgassen omgezet in kinetische energie van de, gerichte, stromhig. Is 
de temperatuur in de verbrandingskamer Tq dan is de uitstroomsnelheid 
Ve bij volledige omzetting van de thermische energie in kinetische stro
mingsenergie te bepalen uit: 

V^ = ^2CpTolm 

waarin Cp de moleculaire soortelijke warmte van het gas is bij constante 
druk, en m het gemiddeld moleculair gewicht is. Voor het geïoniseerde 
waterstofgas in de corona is m = V2. Zou een dergelijk proces ook bij de 
zonnecorona optreden dan wordt de uitstroomsnelheid voor een coro
natempera tuur van 2 x 1 0 * K gelijk aan rond 400 km/sec, hetgeen goed 
in overeenstemming is met de waargenomen zonnewindsnelheden. 

Toch moeten we met het toepassen van deze raketanalogie oppassen. 
We moeten ons er eerst van overtuigen, dat de strommg door de ,,keel" 
van de straalpijp inderdaad kritisch is d.w.z. dat de stroomsnelheid 
gelijk is aan de locale geluidssnelheid. Is aan deze voorwaarde niet vol
daan, dan neemt de snelheid voorbij het kritische punt weer af. Een 
dergelijke oplossing van het probleem van de expanderende corona is 
voorgesteld door Chamberlain; ter onderscheiding met Parker's super
sone zonnewind spreekt men hier van de zonnebries. De beide oplos
singen voor het verloop van de snelheid als functie van de afstand zijn 
aangegeven in figuur 1. 

In tegenstelling tot Parker's supersone snelheid van 400 km/sec nabij 
de aarde is de snelheid van Chamberlain's zonnebries op dat punt 
slechts 20 km/sec. Parker's keuze van de kritische oplossing is weer 
gebaseerd op de voorwaarde, dat de druk op grote afstand naar nul 
nadert. De plaats van het kritische punt bl i jkt daar te liggen waar de 
totale kinetische energie, thermische energie plus stromingsenergie, juist 
gecompenseerd wordt door de negatieve, potentiële energie. Is Cg de 
geluidssnelheid, G de gravitatieconstante en Mq de massa van de zon, 
dan is de afstand tot het kritische punt Vq gegeven door 



D E M A G N E T O S F E E R V A N D E A A R D E 141 

Fig. 1. Algemene oplossingen van de vergelijkingen waarmee de expansie van de corona 
wordt beschreven. Gaat de oplossing door het kritische punt, dan krijgen we de 
supersone zonnewind van Parker; blijft de strommg subsonisch dan hebben we met de 
zonnebries van Chamberlain te maken. 

Invullen van getalwaarden levert dan rc= 1-6 zonnestralen. 
Vereiste voor de geldigheid van getalwaarden van Parker's theorie is 

dat tot op deze afstand nog voldoende warmte aan de corona wordt 
toegevoerd. Uit de formule voor /'c volgt dat supersone expansie aheen 
kan voorkomen in een betrekkelijk nauw gebied van coronatemperatu-
ren; is die temperatuur te hoog dan ligt het kritische punt binnen de 
corona, terwijl bij een te lage temperatuur het kritische punt zo ver weg 
ligt, dat geen supersone stroming kan worden opgebouwd. De situatie in 
de interplanetaire ruimte is samengevat in figuur 2. 

Nabij de aarde treffen we gemiddeld 10 deeltjes per cm^ aan; met 
een stroomsnelheid van 400 km/sec levert dit voor het totale massaver
lies van de corona, 10'^ g/sec. De totale massa van de corona, 
1,6 X 1 0 ' g , stroomt dus weg in ruim 1 dag. 

De situatie in de zoimewind kan, afhankelijk van de mate van zons-
activiteit, sterk variëren. Deze variaties zijn dan meestal merkbaar op 
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Fig. 2. Overzicht van de omstandigheden in de interplanetaire ruimte. 

aarde in de mate van gestoordheid van het magnetisch veld. Deze cor
relatie van storingen in de zonnewind met storingen in het magneetveld 
van de aarde loopt via ingewikkelde processen in de magnetosfeer, waar
op we nu onze aandacht zuhen richten. 

De interactie van de zonnewind met het aardse magneetveld 

De temperatuur in de zonnewind nabij de aarde is 100.000 K; de 
geluidssnelheid is dan ongeveer 50 km/sec. De snelheid van de zonne
wind is rond 400 km/sec, dus sterk supersonisch. Op de weg van deze 
stroming bevindt zich nu het obstakel aarde met een betrekkelijk sterk 
magneetveld. We kunnen deze situatie vergelijken met die van een pro
jectiel dat met supersone snelheid beweegt door een stilstaand gas, met 
dit verschil evenwel dat de wand van het projectiel star is, terwijl dat 
met het magneetveld van de aarde niet het geval is. Toch bl i jkt dat ook 
hier een stagnatie van de stroming optreedt; dit gebeurt ruwweg daar 
waar de kinetische druk van de zonnewind gelijk is aan de druk van het 
aardmagnetische veld. Bij een gemiddelde situatie in de zonnewind ligt 
dit punt, bij loodrechte inval op het magneetveld, op ongeveer 10 aard-
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stralen; dit is 63700 km. Naarmate de invalsrichting van de zonnewind 
op het magneetveld meer afwijkt van de loodrechte richting, zal de 
stroming bij een kleinere magnetische veldsterkte stagneren; de magne-
topauze, het grensvlak tussen het nu opgesloten aardse magneetveld en 
het interplanetaire gas, zal dus verder van de aarde liggen (zie figuur 3). 

De magnetopause nu kan aangezien worden als de, min of meer, 
starre wand die de omvang van het obstakel voor de zonnewind bepaalt. 
Evenals bij een supersonisch vliegend projectiel met een afgeronde neus 
vormt zich tussen de vrije stroming en de wand een overgangslaag die 
aan de voorkant begrensd wordt door een schokfront. De afstand tussen 
het schokfront en de wand - de ,,stand o f f distance" — is afliankelijk 
van de stroomsnelheid, de specifieke warmten van het gas en de afme
tingen van het obstakel. 

De laag tussen het schokfront en de magnetopause — de magnetolaag 
genoemd (Eng. magnetosheath) — is gekarakteriseerd door een grote 
variabiliteit van de plasmaparameters. 

Aan de nachtzijde van de aarde wordt het magneetveld sterk uitge
rekt. Daar bevindt zich de magnetosfeerstaart, waarvan het belangrijkste 
deel wordt gevormd door de neutrale laag rond het equatorvlak. Aan 
weerszijden van dit vlak is de magnetische veldsterkte tegengesteld ge
richt; zuidelijk van het equatorvlak van de aarde af en aan de andere 
kant naar de aarde toe. Een dergelijke laag kan aanleiding geven tot 
instabihteiten die mogelijk samenhangen met bepaalde verschijnselen 
nabij de magnetische polen. 

De verschülende gebieden van de magnetosfeer zijn aangegeven in 
figuur 3. Men ziet hierin ook dat de magnetische veldlijnen in twee 
soorten voorkomen; binnen een torusvormige ruimte begrensd door de 
veldlijnen die nabij een magnetische breedte van 65° het aardoppervlak 
treffen zijn alle veldlijnen gesloten, daarbuiten waaieren ze naar de 
nachtzijde sterk uit. Het is niet zeker of deze „open" veldlijnen op 
grote afstand van de aarde door het equatorvlak gaan en via een veldlijn 
op het andere halfrond toch nog gesloten worden of dat ze op een 
andere manier vastzitten aan een interplanetaire veldlijn. 

We zullen nu wat meer gedetaüleerd ingaan op de processen die zich 
in de afzonderlijke gebieden van de magnetosfeer voordoen. 

De magnetolaag 

l n figuur 4 zijn de waarnemingen bijeengebracht die aan boord van 
de ruimtesonde Pionier V I op 16 december 1965 tijdens een doorgang 
door de magnetolaag zijn gedaan. In de afzonderlijke krommen zijn 
duidelijk twee discontinuïteiten af te lezen; de eerste, overeenkomend 
met de magnetopause, werd bereikt om 13.00 U.T., terwijl de tweede 
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scherpe overgang plaats vond even na 17.00 U.T. Deze tweede overgang 
markeert de boeggolf, die in dit geval niet minder dan 7 aardstralen — 
45000 km — van de magnetopause verwijderd is. We moeten hierbij 
bedenken dat de baan van Pionier V I vrijwel loodrecht stond op de 
richting naar de zon, waardoor een aanzienlijk grotere afstand in de 
magnetolaag werd afgelegd dan het geval geweest zou zijn voor een baan 
in het middag-meridiaanvlak. We zien in de figuur dat bij een naar 
buiten gaande passage van de boeggolf de ionentemperatuur — afgeleid 
uit de spreiding van de snelheidsmetingen rond het gemiddelde - de 
dichtheid en de magnetische veldsterkte afnemen, terwijl de gemiddelde 
ionensnelheid toeneemt. 

De interplanetaire stroming is vrijwel gericht langs de verbindingslijn 
naar de zon; de afwijking in 0 van 5°,7 is aberratie samenhangend met 
de baanbeweging - snelheid 29 km/sec - van de aarde om de zon. 

Op registraties als die in figuur 4 weergegeven, zijn de beide scherpe 

ELECTRON I X I Q B 

TEMPERATURE, °K 5 

ION FLOW 
DIRECTION, deg 

ION FLOW 
DIRECTION, deg 

ION DENSITY 
cm"2 

ION VELOCITY, 
km/sec 

MAGNETIC 
FIELD, y 

19 2 0 21 22 

Fig. 4. Overzicht van de waarnemingen van temperatuur, stromingsrichting, dichtheid, 
stroomsnelheid en magnetisch veld, uitgevoerd aan boord van Pionier V I bij de pas
sage door de magnetolaag op 16 december 1965. 
Als eenheid voor de magnetische veldsterkte wordt hier de gamma (7) gebruikt; 
1 gamma is 10~' Oersted = 8,10"^ A/m. 
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overgangen duidelijk aan te wijzen. De plaatsen van de magnetopause 
en van de boeggolf, bepaald uit een groot aantal passages van de satelliet 
IMP-1 - de eerste satelliet uit de reeks aangeduid als Interplanetary 
Monitoring Platform ~ , zijn samengevat in figuur 5. In deze figuur zijn 
ook aangegeven de plaatsen van de betreffende grensvlakken zoals be
paald uit de theorie; de overeenstemming is bijzonder goed te noemen. 

Fig. 5. Overziclit van de plaatsen waar door IMP 1 het schokfront en de magnetopause werd 
aangetroffen. De ingetekende hjnen hebben betrekking op berekende posities. 

De passage door de magnetolaag van Pionier V I vond plaats tijdens 
uiterst rustige condities. In het algemeen zijn de omstandigheden heel 
wat ingewikkelder; vooral de magnetische veldsterkte vertoont dan ster
ke variaties, van plaats tot plaats en van het ene moment op het andere; 
het omleiden van de supersone zonnewind om de magnetosfeer gaat 
gepaard met processen waarvan alleen nog maar het globale karakter 
bekend is. 

De magnetosfeerstaart 

Een belangwekkende vraag is tot hoever de magnetosfeer zich naar de 
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nachtzijde uhstrekt. Karakteristiek voor dat gebied is het voor
komen van een magnetisch neutrale laag, waarbij aan weerszijden het 
magneetveld tegengesteld gericht is. Een dergelijke situatie bli jkt uit de 
waarnemingen die samengebracht zijn in figuur 6. Omstreeks midder-

Fig. 6. Passage door het neutrale vlak in de magnetosfeerstaart op 30 aardstralen afstand. 

nacht op 7 april 1966 passeerde de satelliet IMP I I I een laag waar de 
totale veldsterkte tot zeer lage waarde afnam, terwijl de richting van het 
magneetveld, gekenmerkt door de hoek ^p, sprongsgewijs omslaat over 
180°. In de vroege ochtend van 7 aprü heeft zich een vergelijkbare 
situatie voorgedaan. De satelliet bevond zich bij deze gelegenheden op 
een afstand van 30-35 aardstralen van het aardmiddelpunt. 

Een nog duidelijker voorbeeld van een passage door het neutrale vlak 
toont figuur 7; ook hier een omslag van de veldsterkterichting over 180° 
en een aanzienlijke reductie van de totale veldsterkte. Dat de neutrale laag 
betrekkelijk dun is, wordt duidelijk uit het onderste deel van de figuur, 
waar het verloop van de veldsterkte voor een klein stuk rond de passage 
in fijner detaü is weergegeven. Het proces speelt zich in ongeveer 1 mi
nuut af, hetgeen op een afstand van 80 aardstralen neerkomt op een 
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dikte van slechts enkele khometers. Recente waarnemmgen aan boord 
van Pionier 7, die in september 1966 de aarde op 1000 aardstralen aan 
de nachtzijde passeerde, vertonen karakteristieken die veel gelijkenis 
vertonen met die weergegeven in de figuren 6 en 7. Het is zeer verleide
l i jk hieruit te concluderen dat de magnetosfeerstaart zich tot voorbij 
6.000.000 km uitstrekt. De registraties tonen een tiental keren een 
sprong die geduid zou kunnen worden als passage door een neutrale 
laag. Men zou hieruit moeten afleiden, dat op die afstand de staart 
wat heen en weer ,.kwispelt", daarbij mogelijk reagerend op richtings
veranderingen in de zonnewind. 

Ui t vele metingen aan boord van Explorer 33 is figuur 8 samenge-

-70 

Fig. 8. Samenvatting van metingen van de magnetische veldsterkte in de omgeving van de 
aarde. De uitgerekte magnetosfeerstaart met de neutrale laag is duidelijk te zien. De 
lengte van de vektoren is een maat voor de veldsterkte; 15 7 correspondeert met de 
lengte van de vektor Unks boven. 

steld; hieruit bl i jkt duidelijk de uitgerekte vorm van de staart en de 
richtingsomkering van het magneetveld nabij de neutrale laag. 

De stralingsgordels 

We komen nu tot de bespreking van de binnenste delen van de mag
netosfeer, waar de magnetische veldlijnen vrijwel onvervormd zijn ten 
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opzichte van een dipoolveld. Een van de meest verrassende ontdekkin
gen van het wetenschappelijke ruimteonderzoek was dat de aarde omge
ven is door gordels waarin zeer snelle, elektrisch geladen deeltjes — 
protonen en elektronen — zijn opgesloten; de z.g. Van Allengordels. Dat 
deze opsluiting mogelijk is, komt enerzijds door de speciale vorm van de 
veldlijnen, anderzijds door de uiterste ijlheid in dit deel van de atmos
feer, waardoor de kans op botsingen tussen de deeltjes vrijwel nihil is. 

In de binnen-magnetosfeer verlopen de veldlijnen ongeveer zoals voor 
een magnetisch dipoolveld het geval is; zie figuur 3. Langs zo'n veldlijn 
neemt de veldsterkte nabij de pool toe. Een elektrisch geladen deeltje, 
lading Ze, massa m en kinetische energie E, zal in het veld, sterkte H, 
een cirkelbaan beschrijven waarvan de straal berekend kan worden uit 
het evenwicht tussen de lorentzkracht ZeHVi en de centrifugale kracht 
mVl; hierin is nog FJ. gezet voor de snelheidscomponent loodrecht op 
de veldlijnen. Men vindt dan: 

r = 
ZeH 

Anderzijds volgt uit de wet van behoud van impulsmoment dat 

mV^r = constant. 

Beide resultaten gecombineerd geven dan als resultaat dat 

TT = constant. 

Beweegt het deeltje naar een grotere veldsterkte dan zal Vi toene
men, hetgeen, in verband met het behoud van energie, zal leiden tot een 
afname van Vu, de snelheidscomponent langs de veldlijnen. Dit proces 
gaat zo lang door tot Vi - O, in welk geval het deeltje een cirkelbaan 
beschrijft loodrecht op de veldlijnen. Op een wat ingewikkelder wijze 
kan men aantonen dat dan het deeltje omkeert en de spiraal in tegenge
stelde richting gaat doorlopen. In het vlak van de magnetische equator 
zal de snelheid langs de veldlijn maximaal zijn en op het andere half
rond zal het proces van reflectie worden herhaald. In verband met de 
naar binnen gerichte gradiënt van de magnetische veldsterkte zal het 
deeltje bovendien een langzame beweging om de aarde uitvoeren; de 
elektronen bewegen daarbij in oostwaartse, de protonen in westwaartse 
richting. De karakteristieke tijden voor de drie componenten van de 
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baan in het magneetveld van de aarde hangen sterk af van de plaats en 
van de energie van het deeltje; voor een snel elektron met E = 0.5 MeV 
gelden de volgende waarden: 10—sec voor de rotatie, 0.1 sec voor de 
beweging tussen de beide halfronden en 3000 sec voor de beweging om 
de aarde. De bewegingen zijn dus beperkt tot een schil om de aarde 
heen en, tenzij er een botsing plaats vindt of een snehe verandering in 
het magneetveld optreedt, kunnen de deeltjes hier niet buiten komen; 
zij zitten opgesloten in het magneetveld. 

Het spreekt vanzelf, dat voor een dergelijke opsluiting van het hete 
plasma — het totaal van de snelle deeltjes — een grote mate van stabili
teit van het magneetveld vereist is. Dit is het geval tot een afstand van 
ongeveer 5 aardstralen in het equatorvlak. Daar omheen bevindt zich 
nog een gebied waar, als gevolg van te grote wisselingen van het mag
neetveld, de opsluiting van zeer beperkte duur is: het pseudo-opsluit-
gebied 

Kort na de ontdekking van de Van-Ahengordels heeft men getracht 
hierin een reservoir te zien voor de deeltjes die bij gestoorde condities 
het poolhcht veroorzaken. Hoewel de energie van elk deeltje afzonder
li jk zeker voldoende is om bij te dragen tot de aanslag in de hoge 
luchtlagen, en hoewel ook de inhoud van dit reservoir duidelijk reageert 
op magnetische storingen, bl i jkt toch dat uit de gordels onvoldoende 
energie geput kan worden voor het poollicht. 

De herkomst van de deeltjes in de Van Allengordels is nog niet geheel 
duidelijk. Het is wel zeer waarschijnlijk, dat althans een gedeelte ervan 
afkomstig is van neutronen die bij kernprocessen door kosmische stra
lingsdeeltjes in de hoge atmosfeer worden vrijgemaakt. Een deel van die 
neutronen beweegt naar buiten en valt, na gemiddeld ongeveer een 
kwartier, uiteen in een proton en een snel elektron, en het zijn deze 
laatste die dan worden ingevangen. 

De plasmasfeer. 

De snelle deeltjes in de magnetosfeer konden worden gedetecteerd 
dankzij het grote doordringend vermogen waardoor zij een doorslag 
kunnen veroorzaken in een geigerteller. Hun aantal, ten opzichte van de 
deeltjes met thermische snelheden, is evenwel uiterst gering. Dit ther
mische plasma — ook weer voornamelijk bestaande uit protonen en 
elektronen — is eigenlijk een voortzetting van de ionosfeer, waarvan we 
het maximum op ongeveer 350 km hoogte aantreffen. De ontdekking 
van de plasmasfeer dateert van voor het ruimtetijdperk. 

In 1956 promoveerde de Engelsman Storey op een proefschrift over 
een merkwaardig soort signalen die men soms op zeer lange radiogolven 
kan waarnemen; de z.g. whistiers. Zij treden op tijdens onweersachtige 
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perioden nabij de plaats van waarneming en nabij het punt waarbij aan 
de andere kant van de aarde de veldlijn waarop de waarnemer zich 
bevindt het aardoppervlak snijdt. Het waarnemingsinstrument bestaat 
uit een grote antenne en een versterker, die afgestemd is op radio
golven met frequenties overeenkomend met die van de hoorbare 
geluidsgolven: enkele tientahen hertz tot enkele tientahen küohertz. 
Zo kan men nu en dan fluittoontjes waarnemen waarvan de toon
hoogte in een tijdsverloop van 1 a 2 seconden van hoog naar laag 
het hoorbare frequentiegebied doorloopt. Storey interpreteerde deze 
fluittoontjes als radiogolven die opgewekt worden tijdens een on
weersontlading en die langs de veldlijnen van het aardse magneet
veld worden voortgeplant en wel zodanig dat zij op een plaats waar 
de veldlijn op het andere halfrond het aardoppervlak snijdt kun
nen worden gedetecteerd. Zij kunnen zelfs verscheidene malen deze weg 
heen en weer afleggen, waarbij zij , door de dispersie langs de weg, steeds 
verder worden uitgerekt. Uit de waarnemingen kon Storey afleiden dat 
de plasmadichtheid op enkele aardstralen afstand aanzienlijk groter is 
dan men tot dat moment had verwacht. 

Uit latere waarnemingen is gebleken, dat de plasmasfeer, het gebied 
waar de whistiers voorkomen, betrekkelijk scherp begrensd wordt door 
de veldlijn die het equatorvlak op ongeveer 5 aardstralen afstand pas
seert. 

De magneto sferische sub storm. 

Uit een nauwkeurige analyse van duizenden poolhchtopnamen, ver
kregen tijdens het Internationale Geofysische Jaar 1957/1958, heeft de 
Japanner Akasofu een bepaald model opgesteld voor de ontwikkeling 
van het poolhcht. Bij deze analyse viel het Akasofu op, dat de overgang 
van een rustig poolhcht naar een actieve fase altijd inzet nabij dat punt 
waar de locale t i jd middernacht is. Deze situatie wordt geïllustreerd in 
figuur 9, die uit een van Akasofu's publikaties is overgenomen. De f i 
guur is gebaseerd op poolhchtopnamen met een groothoeklens waarmee 
vrijwel de volledige, van een bepaald station uit zichtbare, hemel kan 
worden gefotografeerd. De op dergelijke opnamen zichtbare poollicht-
vormen werden langs de magnetische veldlijnen geprojecteerd op een 
circumpolaire kaart van de aarde. De oriëntatie in elk van de figuren is 
zodanig, dat de richting naar de zon steeds boven is. Op de opeenvol
gende figuren van een rij ziet men de overgang van een of meer rustige 
bogen naar een actieve fase, waarbij het eerst aan de middernachtzijde 
verhelderingen optreden die zich verspreiden in de richting van de pool 
en naar avond- en ochtendzijde. Na verloop van ongeveer een uur is de 
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situatie weer rustig. Een dergelijke ontwikkeling, de pooUicht-substorm, 
kan zich gedurende een bepaalde nacht soms tot 3 a 4 keer herhalen. 

Uit een verdere studie is gebleken, dat diverse andere verschijnselen 
in de poolstreken, zoals variaties in het magnetisch veld, versterkte 
ionisatie in de onderste lagen van de ionosfeer en dergelijke, tijdens zo'n 
periode van actief poolhcht ahe een aanverwante ontwikkeling verto
nen. Wanneer men doelt op het hele complex van verschijnselen tijdens 
zo'n poollicht-substorm spreekt men van een magnetosferische sub-
storm. Een substorm is een onderdeel van een periode van onrust in de 
magnetosfeer, die dagen kan aanhouden; de magnetosferische storm, 
waarbij ook wder verschülende aspecten, zoals de magnetische storm, de 
ionosfeerstoringen, het poohicht etc, te onderscheiden zijn. Het l i jdt 
geen twijfel dat een magnetosferische storm wordt veroorzaakt door 
storingen in de zonnewind; de duidelijke correlatie van het verschijnsel 
met storingen op de zon zou moeilijk anders uitgelegd kunnen worden. 
Het voorkomen van afzonderlijke eenheden - de substormen - in het 
verloop van de magnetosferische storm geeft evenwel aan, dat als reactie 
op de storing van buiten af zich bmnen de magnetosfeer een reeks 
processen voordoet die zich steeds op dezelfde wijze manifesteren. Het 
is verieidelijk om als oorzaak van de substorm instabihteiten in de mag
netosfeerstaart te zien, maar veel meer dan dat is er op dit moment eigen
li jk niet over te zeggen. 

De poolwind 

Uit metingen van de samenstelling van de ionosfeer op ongeveer 
1000 km hoogte is vastgesteld, dat in de poolhchtgordels een te kort is 
aan ionen van de hchte elementen zoals waterstof en hehum. Volgens 
Banks en Axford hebben we hier te maken met expansie van de iono
sfeer op een volkomen analoge wijze als dat bij de zonnecorona gebeurt. 
Door de veelvuldig optredende storingen in die gebieden van de magne
tosfeer treedt een sterke verwarming op, waarbij de druk toeneemt tot 
boven de grens waarbij een statistisch opgebouwde atmosfeer nog kan 
bestaan. Deze kritische situatie wordt voor de lichtere elementen eerder 
bereikt dan voor de zwaardere; het gevolg is het ontwijken van vooral 
waterstof en helium. Volgens Axford is het verlies van helium volgens 
dit mechanisme wel voldoende om de toevoer van alfadeeltjes die bij 
radioaktief verval in de aardkorst ontstaan te compenseren, terwijl eer
der voorgestelde mechanismen voor de afvoer van helium ontoereikend 
waren. 

Mogelijk is de poolwind ook van belang bij het tot stand komen van 
de lange magnetosfeerstaart; door de stroming aan de binnenzijde van 
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de magnetopause ontstaat een zekere mate van stijfheid van de mag
netosfeerstaart. 

Besluit. 

In deze uiteenzetting heb ik een poging gedaan de resultaten van het 
onderzoek van de magnetosfeer samen te vatten in een totaalbeeld 
waarbij de samenhang tussen de verschijnselen enigszins naar voren 
komt. 

Deze samenhang is wellicht het best te karakteriseren door de mag
netosfeer aan te duiden als het tweestromenland van „solar wind" en 
„polar wind". 





E T H I S C H E I M P L I C A T I E S V A N DE O N T W I K K E L I N G E N 
IN DE B I O L O G I E 

door 

Prof. Dr. M. JEUKEN 

1. Het is niet van de laatste t i jd , dat men een discrepantie constateert 
tussen de ontwikkelingen van de menswetenschappen en van de natuur
wetenschappen. De menswetenschappen zijn in hun denken achter
gebleven en kunnen de problemen nog niet aan, die door de natuur
wetenschappen worden gesteld. In 1946 pubhceerde de New York 
Times van 25 mei een telegram van Einstein: „Our world is threatened 
by a crisis whose extent seems to escape those withhi whose power i t is 
to make maior decisions for good or evü. The unleashed power of the 
atom has changed everything except our ways of thinking. Thus we are 
drifting toward a catastrophe beyond comparison. We shah requhe a 
substantially new manner of thinking i f mankind is to survive". 

Dit is 24 jaar geleden, vlak na de 2e wereldoorlog, toen de mensen 
nog onder de indruk waren van de atoombommen, die voor de buiten
wereld Japan tot capitulatie dwongen. Natuurkundigen hadden door 
hun onderzoek meegewerkt aan de vervaardiging ervan, en nu worden zij 
geconfronteerd met de desastreuse gevolgen. Het schijnen vooral de 
militairen geweest te zijn, die, eenmaal in het bezh van de resultaten 
van het onderzoek der fysici, de atoombom niet louter als een dreiging 
wilden hanteren, maar ook metterdaad wilden gebruiken. Het vermoe
den is niet misplaatst, dat de bom op Hiroshima meer bedoeld was om 
Rusland te imponeren dan om Japan te doen capituleren. Intussen za
ten de goedwihende fysici met een ethische verontrusting, dat hun 
onderzoek tot een noodlottige toepassing had geleid. 

Het ethisch bewustzijn is bij de natuuronderzoekers wel wakker 
geschud, maar in 1968 moest Koestier in „Das Gespenst in der Maschi-
ne" nog steeds een discrepantie vaststellen. Grafisch voorgesteld ver
toonde de ontwikkeling van de natuurwetenschap een stijgende l i jn , en 
de ontwückeling van het ethisch bewustzijn een dalende li jn. 

Hoewel in de Pugwash-beweging, in uitspraken van geleerden als 
Russeh, Einstein, de aandacht op het probleem werd gevestigd, zijn er 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij "Dihgentia" te 's-Gravenhage 
Op 9 maart 1970. 



158 P R O F . Dr. M. J E U K E N 

nog teveel voorbeelden van gebrek aan ethisch besef, en zolang deze er 
zijn is iedere gerustheid vals. 

De napalm is uitgevonden door de organochemicus L. F. Fieser. Nu 
de ontzettende gevolgen van de napalmbom zo duidelijk zijn, dat ieder 
weldenkens mens hier een afschuw van moet hebben, schokt ons zijn 
uitspraak, dat hij geen spijt heeft van zijn uitvinding, en dat hij opnieuw 
zo'n uitvinding zou doen als hij zijn land ermee ten dienste kon zijn. 

Volgens een mededehng van Overste W. C. Tigertt in „Military Medi
cine" van febr. 1963, zou er een voorstel bestaan bepaalde mensen een 
medicijnen-opleiding te geven, maar ze niet de eed van Hippocrates te 
laten afleggen, zodat ze zich aan het onderzoek van biologische wape
nen kunnen wijden zonder dat het beroep van arts in het geding zou 
komen. Alleen al de mogelijkheid van het overwegen van een dergelijk 
voorstel wijst op een noodzaak van een onderzoeksethiek. 

2. Deze ethiek geldt niet alleen ten overstaan van de dreiging van een 
oorlog met N.B.C.wapens. Allerwegen dreigt een op hol slaan van de 
techniek, zodanig dat een bedreiging voor het welzijn van de mensheid 
een feit is. Miheuverontreiniging is, dank zij de communicatiemedia, een 
veel besproken onderwerp, maar we vragen ons af, hoeveel tot het 
publiek doordringt. In een van onze steden werd, niet zo lang geleden, 
door de Volksuniversiteit een serie lezingen over dit probleem georga
niseerd, te geven door werkelijk 'prominente figuren. De serie moest 
worden afgelast, omdat in totaal vier belangstellenden hadden inge
schreven. 

Laat ik hier volstaan met een dorre opsomming van de verontreini
gingsbronnen: 
waterverontreiniging: de grootste verontreiniger van ons rivierwater is 

het rioolvuü. Vervolgens komen de nitraten en fosfaten, vaak in 
meren gespoeld vanuit het land, waar met chemische middelen ge
werkt wordt. Nitraten en fosfaten bevorderen een algen-groei, waar
door het water in soep verandert, en beroofd wordt van zuurstof, de 
zgn. eutrofiëring. 

luchtverontreiniging: vette mist, zoals de Londense ,,smog", waar mist 
gemengd is met rook. In 1952 was deze smog verantwoordelijk voor 
4000 doden; in 1962, toen er een mist heerste vergelijkbaar met die 
van 1952, maar nadat intussen een „clear air act" was aangenomen, 
stierven er „slechts" 750. 
Zwaveldioxide, afkomstig uit fabrieken, verwarmingsinstallaties van 
kantoren, en huisschoorstenen, vooral als er olie gestookt wordt. 
Koolmonoxide, zeer giftig, uit de uitlaat van auto's, die geen diesel
motoren hebben. Een straat met hoge gebouwen aan weerszijden kan 
een te hoog gehalte krijgen. 
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Andere pollutanten zijn stifstofoxiden, koolwaterstoffen en diesel-
gassen. Fluoriden, b.v. uit staalfabrieken, kunnen bij vee fluoridosis, 
een ernstige ziekte, veroorzaken, doordat het gras besmet wordt. 

Landverontreiniging: vooral gechloreerde koolwaterstoffen, als dieldrin, 
aldrin, heptachloor, DDT. DDT is nu overal aanwezig, tot in de 
pinguïns van de poolzee, en ook in de regen komt het voor. Omdat 
het moeilijk wordt afgebroken stapelt het zich op, en is momenteel 
een reëel gevaar, waartegen sommige landen al maatregelen hebben 
genomen. Verder het gevaar van de chemische bestrijding van ziekten 
en plagen in land- en tuinbouw. 

Zeeverontreiniging: olie; het is bekend hoe onze recreatiegebieden wor
den vervuild; 
radioactief materiaal tenslotte van kunstmatige oorsprong is gevonden 
in de zee, in de lucht en op het land. Overigens is het gevaar van 
radioactieve straling van het begin af aan erkend en controle erover 
in de industrie kan als voorbeeld dienen hoe men het probleem van 
de andere pollutanten moet benaderen. 

3. Naast de N.B.C.wapens en de müieuverontreiniging is er nog een 
derde sector waar het ethisch bewustzijn van de onderzoeker moet gaan 
spreken: nl. daar waar met de mens wordt gemanipuleerd. Deze moge
lijkheid tot manipulatie met de mens is vervat in het feit, dat de mens 
tot de natuur behoort. Voordat de mens op het toneel der wereld 
verscheen verliepen de natuurprocessen volgens hun eigen wetmatig
heden. De mens werd een tool-maker, hij ging instrumenten maken met 
een bepaald doeleinde voor ogen. Natuur, het nog niet bewerkte gege-
vene, ging over in cultuur; de techniek, d.i. het onderwerpen en bewer
ken van de natuur voor menselijke doeleinden, werd geboren. Het ligt in 
de natuur zelf opgesloten, dat zij zich bewerken laat. Natuur is niet een 
statisch gegeven, zij is dynamisch, en door techniek dienstbaar te maken 
aan de mens. Het massaal uitbroeden van eieren in broedmachines, het 
toepassen van kunstmatige inseminatie in de veeteelt, zijn mogelijk
heden die in de natuur besloten liggen, en men kan moeilijk volhouden, 
dat deze praktijken „tegennatuurli jk" zouden zijn. De vraag wordt dan 
welk begrip „na tuur" hier gehanteerd wordt. 

En als nu deze technieken op de mens worden toegepast? Bevruch
ting van menselijke eicellen in vitro, kunstmatige inseminatie met 
donorcellen, manipulatie met het genetisch materiaal, regeling van de 
geboorten naar kwaliteit (eugenetica) en naar kwantiteit, omvorming 
van de persoonlijkheid door hersenspoeling (die een toepassing op de 
mens vormt van de experimenten van Pavlov op honden) zijn maar 
enkele voorbeelden van manipulaties met de mens. In 1931 schreef 
Aldous Huxley „Brave New World" als een satyre en als een waarschu-
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wing. In 1958 schreef hij „Brave New World revisited", waarin hij aan
gaf, wat reeds gerealiseerd was uit zijn eerste boek: Hij zegt: „In 1931, 
toen 'Brave New World' werd geschreven, was ik ervan overtuigd, dat er 
nog volop tijd was. De vohedig georganiseerde maatschappij, het weten
schappelijke kasten-systeem, de afschaffing van de vrije wü door metho
dische conditionering, de slavernij acceptabel gemaakt door regelmatige 
doses van chemisch geïnduceerd geluk, de leerstellingen, ingestampt in 
nachtelijke cursussen door onderricht tijdens de slaap (de hypnopaedia) 
— dit alles zou wel komen, maar niet in mijn t i jd, zelfs niet in de tijd 
van mijn kleinkinderen . . . Nu 27 jaar later, in dit derde kwart van de 
20e eeuw . . . voel ik mij goeddeels minder optimistisch dan toen ik 
'Brave New World' schreef. De profetieën, in 1931 gedaan, worden 
veel eerder vervuld dan ik dacht". 

Wat Aldous Huxley hier zegt, is in 1970 nog meer waar dan in 1958. 
De technische vooruitgang heeft nog meer mogelijkheden geschapen, 
vooral in de wereld van de biologie, die ethische bezinning noodzakelijk 
maken. Denk aan transplantaties, levensverlenging, oogstvermeerdering 
en oogstvernieling door dezelfde groeistoffen. 

4. Geen wonder dat met name onder de jonge wetenschapsbeoefenaren, 
en onder de studenten de vraag naar ethiek uitdrukkelijk gesteld wordt. 
Het maatschappij-bewustzijn waarin zij leven, en waarin wij moeten 
leven, doet hen de vraag stellen, of dat, wat biologisch mogelijk is, ook 
geoorloofd is. Het antwoord is: neen, maar hoe motiveer je dit ant
woord? 

De problemen die zich bij de wetenschapsbeoefening voordoen zijn 
de volgende: 
a. De toepassingen van de wetenschap kunnen goed of verkeerd zijn, 

ofwel door kwaadwilligheid, of ook doordat wij niet alles van de 
natuur weten, zodat zij ons voor verrassingen kan plaatsen. 

b. Er is gebrek aan goede voorspelbaarheid van de uitkomsten, omdat 
wij in een open systeem leven, waar dus allerlei invloeden van buiten 
op inwerken. Alleen in een gesloten systeem is goede voorspelbaar
heid mogelijk. Zonsverduisteringen laten zich exact voorspellen in 
het gesloten systeem van het zonnestelsel. Waar de evolutie heengaat, 
laat zich niet voorspellen in het open systeem waarin wij leven. 

c. Het is voor een wetenschapsbeoefenaar bovendien onmogelijk alle 
gevolgen te overzien door de toegenomen specialisatie. Er is een risi
cofactor in ieder wetenschappelijk onderzoek, zodat de deugd van 
wijs beleid, prudentia, wel zeer noodzakelijk wordt. Er is een discre
pantie tussen motivatie en gevolgen. De motivatie van een onderzoek 
kan goed zijn, de gevolgen evenwel fataal. 

d. De wetenschap moet in principe open en communicabel zijn en niet 
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geheim. Maar in feite is de wetenschap niet onafhanlcehjk. Regermg 
en industrie zijn vaak sponsores van onderzoek en leggen geheim
houdingen op. Zo heeft het Amerikaanse leger een verdrag met de 
Universiteit van Oklahoma voor onderzoekingen over biologische 
oorlogsvoering. 

e. Omdat men in teamverband werkt zou men zich kunnen inbeelden, 
dat men slechts gedeeltelijk verantwoordelijk is. De vraag is echter of 
verantwoordelijkheid zich laat opdelen en of niet ieder voor het ge
heel verantwoordelijk is. 

f. De jonge mens wordt tijdens of na zijn studie naar ontwikkelings
landen gestuurd om er te werken aan verschillende onderzoek-projec-
ten. Wanneer hij daar toestanden aantreft als: slavernij, achterstelling 
van de vrouw, rassendiscriminatie, verpaupering van een grote massa 
mensen, moet hij daar dan vrede mee nemen, of moet hi j , in zijn 
maatschappijbewustzijn, ook trachten in deze sectoren van de samen
leving verbetering naar zijn inzichten aan te brengen. Of moet hij een 
ethisch relativisme aanhangen, en zeggen, dat de mensen daar het 
maar voor zichzelf moeten uitmaken, zodat hij zich slechts behoeft 
te beperken tot het onderzoekproject, b.v. een technische instahatie, 
een bevloeiingswerk e.d. 
Dit ahes doet de onderzoeker de vraag stellen naar een ethische 

grondslag. Welke ethica kan iemand, die in de natuurwetenschappen is 
opgegroeid, aanspreken? 

5. In de natuurwetenschap heeft de onderzoeker zich een bepaalde 
denktrant, denkstrategie, eigen gemaakt. Men kan deze kort aanduiden 
als „de empirische cyclus". Volgens een woord van Einstein begint de 
onderzoeker met feiten, en eindigt hij met feiten. Hierbij valt dan aan te 
tekenen, dat de feiten waar hij op uitkomt, niet identiek mogen zijn 
met de feiten waar hij van uitgaat. In schema: 

deductie 
Theorie 

4~ 
voorspellingen 

inductie toetsing 

Feiten Feiten 
evaluatie 

De uitgangsfeiten zijn waarnemingen en experimenten. Van daaruit 
tracht hij langs inductieve weg, via modelvorming een algemene theorie 
op te stellen, die deze feiten wil verklaren. Ik teken hierbij aan, dat naar 
mijn mening verklaringen in de biologie meer aspecten en facetten ver-
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tonen dan in de fysica en chemie. In de biologie met name zal het 
gerichtheidsaspect (vleugeltjes aan zaden dienen voor de zaadversprei
ding) een veelvuldig verklaringsaspect vormen. Vanuit de algemene 
theorie laten zich dan voorspellingen afleiden, die dan getoetst, geveri
fieerd, moeten worden aan de feitelijkheid. Deze voor de toetsiilg 
onderzochte feiten zijn dus andere dan de uitgangsfeiten, maar ze moe
ten wel met deze (en met de andere elementen in de cyclus, als b.v. de 
modellen) vergeleken worden, de evaluatie. Het is dan vaak het geval 
dat deze evaluatie voert tot herziening en correctie van modellen en 
theorieën, en zo schrijdt de wetenschap steeds voorwaarts. 

6. Ethica daarentegen is geen natuurwetenschap, ze is een onderdeel van 
de wijsbegeerte, en wel een praktische wijsbegeerte. Ze doet uitspraken 
over hetgeen de mens behoort te doen. En nu zijn er misschien zoveel 
wijsbegeerten als er wijsgeren zijn, in onderscheid juist met de eenvor
migheid in principe die in de natuurwetenschappen heerst. Hier geldt 
een eenduidig verificatie-princiep. Controversen in de wetenschap wor
den beshst als verificatie mogelijk is. De maanlandingen hebben enkele 
theorieën over de maan als ongeldig naar de geschiedenis verwezen. De 
strijd tussen animalculisten en ovulisten werd beslecht toen de gebr. 
Hertwig het bevruchtingsproces onder het microscoop konden waar
nemen en vervolgen. 

Een dergelijk eenduidig verificatie-princiep is er niet in de wijsbegeer
te en deze onzekerheidsfactor deelt zich mee aan de ethica. Het wijs
gerig denken zal uitgaan van een zelfreflectie, een nadenken over eigen 
bestaan, over de eigen existentie. 

Wetenschap en wijsbegeerte zijn twee onderscheiden denkniveaus, 
het taalspel van de wetenschap mag zich niet vermengen met het taal
spel van de wijsbegeerte. Ze zijn onderscheiden, niet gescheiden. De ene 
mens is vaak zowel wetenschappelijk als wijsgerig bezig, en al weet hij 
dat hij methodisch deze twee denkterreinen moet onderscheiden, een 
scheiding kan hij moeüijk verdragen, een leven in twee werelden zint 
hem niet. 

Wü de mens harmonisch leven, dan zal hij naar een harmonie zoeken 
tussen wetenschap en wijsbegeerte. Hij zal geen onderlinge tegenspraak 
dulden in de conclusies die op deze denkniveaus worden gemaakt, en als 
er een tegenspraak is, dan moet er ergens een fout gemaakt zijn, ofwel 
in zijn wetenschapsdenken, of m zijn wijsgerig denken, of ook wel in 
beide. Als wij ons b.v. bewust worden, dat het gedetermineerd karakter 
van ons gedrag een wetenschappelijk gegeven is en de vrijheid van ons 
handelen een wijsgerig, dan is de probleemstelling determinisme of vrij
heid een valse probleemstelhng, omdat men termen uit twee onderschei
den taalspelen niet tegenover elkaar kan plaatsen. Dit kan alleen met 
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termen die tot hetzelfde taalspel behoren. Het is dus determinisme en 
vrijheid, en de harmonie moet duidelijk worden in een gesprek tussen 
natuurwetenschap en wijsbegeerte. 

De harmonie tussen wijsbegeerte en wetenschap zie ik hierin, dat er 
wederzijds wenken naar elkaar gaan. Zo zullen de moderne resultaten 
van de natuurwetenschap die aan de materie zelfactiviteit toekent, de 
wijsgeer wenken geven eens na te denken over dynamische materie. De 
argumenten echter voor een dynamiek der materie zullen evenwel wijs
gerig moeten zijn. 

7. Er is nog een harmonie die de wetenschapsbeoefenaar voorstaat: een 
harmonie in de grondhouding van het denken. I 

Door zijn uitgaan van en terugkeren naar de feiten is de grondhou
ding van zijn wetenschappelijk denken objectivistisch. Het eenduidig 
verificatieprinciep bevredigt hem; zo kan hij op een veilige betrouwbare 
manier de wetenschap verder uitbouwen. Wanneer nu de wetenschaps
beoefenaar zich op wijsgerig denkterrein gaat begeven, zal hij deze ver
trouwde objectivistische grondhouding met zich meenemen, en vragen 
naar een op objectiviteit gegronde wijsbegeerte, en zo ook naar een 
objectivistische ethica. 

Als stellingen zou ik nu willen poneren: 
a) Een op objectiviteit gebaseerde ethische houding is mogelijk. 
b) Deze ethica is normatief. Zij stelt de objectieve norm, waaraan te 

meten is wat goed is en niet-goed. 
c) Deze norm is algemeen. 

Deze stellingen hangen onderling ten nauwste samen, en verduide
lijken elkaar wederzijds. Dit zal bij de uitwerking blijken. 

8. ad a. 
Er zijn vele ethische stelsels. Subjectivistische stelsels vindt men wel 

in het existentialistische denken, maar in het algemeen gesproken heeft 
het existentialisme weinig insphatie geboden aan de wetenschapsbe
oefenaar. Daarvoor is het veel te subjectivistisch. Trouwens, de houding 
van sommige existentiahsten t.a.v. de wetenschap is voor een dialoog 
tussen existentialisme en wetenschap weinig bevorderlijk. ,,Die Wissen
schaft denkt nicht", zegt Heidegger in „Was heisst Denken?", waarbij 
Heidegger de term Denken zo gebruikt dat ze de wetenschap niet meer 
aanspreekt. Vanuit de wetenschap is een eigen wijsgerig denken opge
komen, eerst in het neo-positivisme, daarna voortgezet vooral in het 
empiristische Engeland in de analytische wijsbegeerte. Deze analytische 
wijsbegeerte is objectivistisch van aard, en het is nu tekenend, dat in 
deze analytische wijsbegeerte, vooral sinds 1900, de ethische probleem
stelhng volle aandacht heeft gehad. De centrale vraag is hier de definitie 
van goed en kwaad. Dat er in deze objectivistische ethiek weer twee 
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richtingen zijn, da naturalistische en de niet-naturahstische stroming, is 
secundah. Primair is de objectivistische grondhouding die de weten
schapsbeoefenaar aanspreekt. 

In deze objectivistische houding zal men aan dingen waarden gaan 
toekennen. Deze waarden ontstaan doordat de mens deze dingen kent 
en schat. Dat kan men subjectief noemen, maar uit het spraakgebruik 
zien w i j , dat waarden geacht worden te gelden voor de mens als mens, 
en hierin zit weer het objectieve element. Tevens zal ook een rangorde 
van waarden worden opgesteld, die weliswaar naargelang de omstandig
heden kan verschuiven, maar die toch niet aan zuivere whlekeur is 
overgelaten. 

Het onderscheid tussen naturahstische en niet-naturalistische ethica 
kan in het kort als volgt worden weergegeven: in de naturahstische 
theorieën probeert men de fundamentele morele en waarde-oordelen te 
rechtvaardigen „uit de natuur der dingen", (natuur wordt hier dyna
misch, niet statisch, opgevat; ze laat zich door de mens bewerken). 
Vanuit dit zijnsgegeven laat zich dan afleiden, wat wij behoren te doen. 
Het is dus mogelijk, volgens de regels van een bepaald soort logica, een 
conclusie te trekken van een „zi jn" naar een „behoren", ofwel van een 
„fe i t " naar een „waarde" (van „is" naar „ought"; van „ fac t " naar 
„value"). De grondslag van de ethica ligt dus buiten de ethica zelf, in de 
ontologische orde. Als men in het Marxisme opstelt, hoe een heüstaat er 
uit zal zien, leidt men daaruit af, wat men behoort te doen, om die 
heilstaat te realiseren. 

In de niet-naturalistische theorieën acht men een conclusie van een 
„zi jn" naar een „behoren" een naturahstische drogrede. Het uitgangs
punt van de ethica mag niet buiten de ethica liggen, maar er binnen. Het 
is zelfevident dat bepaalde dingen, als: leven, gezondheid, geluk, waar
heid etc. goed zijn. Een dergelijk waardeoordeel spreekt men intuïtief 
uit, vandaar de naam „Intuï t ionisme" voor deze theorieën. Wat goed is, 
wordt intuïtief gekend, door de mens als mens, en daardoor is het toch 
objectief. 

Het komt mij voor dat de tendens is naar naturahstische theorieën. 
De geneticus Waddington b.v. poneert in zijn „The ethical anhnal" 
(1960) als objectief en supra-ethisch kriterium: the biological wisdom: 
goed is dat wat de menselijke evolutie bevordert, en daaruit valt af te 
leiden wat wij behoren te doen. 

adb. 
Deze ethica is normatief. We moeten een onderscheid maken tussen 

norm en regel. Norm ligt op een hoger plan dan regel en wijst op een 
diepere fundering. Regel is een meer concrete, een beperkter algetnene, 
uitwerking van deze norm voor een bepaald gebied. Verschillende regels 
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kunnen op eenzelfde grondnorm teruggaan. Norm is een standaard. 
Wanneer we als norm stellen dat in het verkeer de veiligheid moet 
worden bewaard, kan dit worden uitgewerkt m regels als: rechtshouden, 
voorrangsregels, één-richtingverkeer etc. 

Cultuurpatronen van verschülende volkeren hggen op het regelvlak. 
Verschihende en zelfs tegengestelde cultuuruitingen kunnen op een zelf
de grondnorm teruggaan. De Graaf geeft een voorbeeld, hoe men bij de 
eskimo's oude mensen de dood doet sterven uit naastenliefde. Hier 
worden ze krachtens dezelfde naastenliefde in leven gehouden. 

De objectivistische ethica stelt nu een grondnorm waaruit men kan 
aflezen wat goed is en wat kwaad. De „biological wisdom" is voor 
Waddington een dergelijke grondnorm. 

ad c. 
Er is gesteld, dat deze norm algemeen is. Ethisch relativisme wordt 

wel eens beargumenteerd uit de verschillende cultuurpatronen. Deze 
liggen evenwel op het regelniveau en zeggen nog niet direct iets over de 
achterliggende norm. De grondnorm betreft een fundamenteel ethos. 

Onder universaliteit van de grondnorm in de ethica wordt verstaan: 
algemene geldigheid, zodat ze door iedere volwassene kan worden geac
cepteerd. Acceptatie door iedereen wü zeggen, dat, wanneer de mensen 
na volledige informatie in vrijheid kunnen oordelen, niet egoïstisch, 
onpartijdig en helder van inzicht („calm and cool" volgens Butler), zij 
die grondnorm accepteren als goed en juist. Het is dus een ideale, niet 
een feitelijke overeenstemming die wordt bedoeld. De grondnorm 
wordt niet gemaakt door „de meeste stemmen gelden". 

Voor de wetenschapsbeoefenaar is de erkenning van de universaliteit 
van de grondnorm in harmonie met gegevens uit de wetenschap. De 
moderne ethica, die haar denkhouding wü laten harmoniëren met de 
denkhouding in de wetenschap, zal ook inspiraties moeten ontvangen 
uit wetenschappelijke gegevens. De bioloog erkent, dat alle mensen, 
ongeacht de verdeling in rassen, tot één soort behoren. Homo sapiens, 
gekenmerkt door reproduktieve isolatie, d.w.z. dat de individuen van 
deze soort allen onderling met elkaar kruishaar zijn en vruchtbare nako
melingen opleveren. In de moderne taalwetenschap veronderstelt men 
wel dat aan ahe talen een universele grammatica ten grondslag ligt. 
Feit is dat alle mensen in principe zich aan elkaar verstaanbaar kunnen 
maken. Ook in de wetenschappen vindt men universeel menselijke prin
cipes. Waarom zou dan aan het goede menselijke handelen ook geen 
universeel princiep ten grondslag kunnen liggen? 

De, gegevens uit de wetenschap geven nog geen argument voor de 
universele ethische grondnorm. Hiervoor moet een wijsgerig argument 
gevonden worden, dat misschien gelegen kan zijn in de herkenning en 



166 P R O F . Dr. M. J E U K E N 

de erkenning van de ander als mens. De geneticus Waddington pleit voor 
de universaliteit van zijn norm: „biological wisdom". Hij geeft een psy
chologische reden: „het is een opmerkelijk feit, . . . dat wij geneigd zijn 
van onze ethische opvattingen een graad van zekerheid te eisen, waar
naar wij in geen enkele andere leerstelling ooit zouden zoeken. Onze 
ethische opvattingen moeten voor ons gevoel universeel van reikwijdte, 
absoluut van karakter en onaantastbaar van waarde z i jn" . 

Ik mag er hier tussen haakjes nog op wijzen, dat in evolutionistische 
wereldvisies, waar de mensheid in een psycho-sociale evolutie naar één 
noösysteem (J. Huxley) toegroeit, de universaliteit van de grondnorm 
vanzelf gegeven is. 

9. Bij de beschouwingen over de natuur gebruikt de bioloog imphciet 
een norm-begrip, met name als hij de biologische functies bestudeert. 
Als wij het organisme nemen als uitgangspunt, dan kunnen wij binnen 
dit organisme een hiërarchie van functies onderscheiden, die beant
woordt aan de hiërarchische opbouw van cel - weefsels - organen -
orgaanstelsels - gecombineerde orgaanstelsels - totale organisme. Alle 
functies dienen harmonisch samen te werken in dienst van de activiteit 
van het totale organisme. Hierdoor wordt de handhaving van het orga
nisme als geheel mogelijk. De norm die de bioloog hanteert is: de har
monie van het geheel in zijn groei en handhaving. Er moet evenwicht 
zijn. Iets dergelijks geldt voor de supra-individuele verbanden. Ook hier 
kan men het biologisch evenwicht normerend noemen. 

Wanneer wij nu de mens beschouwen, zal dit evenwicht bestaan in een 
harmonie tussen handhaving van de soort en tevens van de individuele per-
soonswaarde. Dit laatste hangt ten nauwste samen met het wijsgerig mens
beeld, dat ons de eenheid leert tussen het stoffelijk en het geestelijk 
aspect in de mens. Dit brengt mee: vrijheid en verantwoordelijkheid, 
waardoor deze harmonie tot de morele orde wordt verheven. Norm 
wordt dan: de mens als waarde, individueel en sociaal gezien, de har
monie tussen geest en stof en tussen zijn eigen persoon en de gemeen
schap. 

10. Dat deze norm: de mens als waarde, ofwel de menselijke waardig
heid, impliciet wordt erkend, en als objectief en universeel geldend 
wordt verondersteld, kan blijken uit de UNO-verklaring van de Rechten 
van de Mens, gedateerd 10 dec. 1948. Hierin wordt de gelijkwaardigheid 
van alle mensen uitdrukkelijk vastgesteld. Ieder mens heeft recht op 
leven, vrijheid en veihgheid; slavernij is volstrekt verboden. In feite ligt 
aan deze verklaring een door iedereen te kennen norm van de mense
lijke waardigheid ten grondslag. We kunnen het ook zo uitdrukken: als 
we de taaldaad van de Rechten van de Mens analyseren, b l i jk t deze 
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gegrond te zijn op een universele objectieve ethische grondnorm. 

11. Een op een dergelijke grondslag gefundeerde ethica spreekt de 
wetenschapsbeoefenaar aan. Door de objectiviteit is er een verificatie
mogelijkheid, die natuurlijk niet identiek is met de verificatie in de 
natuurwetenschappen, maar er wel mee verwant is. Ze beantwoordt aan 
zijn denkmentaliteit, en geeft bovendien de mogelijkheid wetenschap
pelijke gegevens ethisch door te denken. 

Een voorbeeld ter iüustratie: In het menselijk handelen speeh agres
sie een grote rol. Speciaal wordt dit acuut als we nadenken over de 
ethiek van de oorlog. Nu zien we m het dierengedrag, dat agressie een 
van de fundamentele instinkten is die het dier nodig heeft voor zijn 
zelfbehoud. Agressie wordt gedefmieerd als aanvalshandelingen onder 
soortgenoten. Territoriumverdediging, baltsbewegingen, vertonen agres
sieve handelingen. Ook bij de mens is agressie een fundamenteel 
instinct en het heeft daarom weinig zin propaganda te maken om de 
agressie te onderdrukken. Love power is onbiologisch. Onderdrukking 
van agressie kan omslaan in ongebreidelde wreedheid, iets dat wellicht 
bij de moordpartij op de filmster Sharon Tate het geval is geweest. 
Agressie kan niet onderdrukt worden, maar moet worden gekanahseerd. 

Ook voor deze kanahsatie biedt de wetenschap aanknopingspunten. 
Von Bertalanffy (Comments on aggression, Buh. Menn. Clinic 22, 
1958) wijst er op, dat een wezenlijk onderscheid tussen mens en dier 
hierin is gelegen, dat de mens, in tegenstelling tot het dier, in staat is 
zich een symbolenwereld te scheppen in denken, taal en gedrag. Derge-
hjke symbolenwerelden zijn b.v. „das drhte Reich", „the British 
Empire", „de witte boord". Ook religies vahen hieronder. Dergelijke 
symbolenwerelden behoeven niet louter ficties te zijn, maar kunnen 
reëel op een feitelijke basis gefundeerd zijn. 

Het menselijk gedrag wordt nu niet in de eerste plaats beheerst door 
basis-biologische noden (eten om honger te stillen, paren uit seksuele 
dr i f t ) , maar door behoeften en noden die binnen een bepaald symbo-
hsch raam ontstaan. Dergelijke noden worden door Von Bertalanffy 
„quasi-needs" genoemd. Het is nu in functie van dergelijke symbolen
werelden dat de mens „onbiologische" gedragingen vertoont als doden 
van soortgenoten, zelfmoord. 

Oorlog is gebaseerd op symboHsme van politieke en religieuze syste
men. Zelfmoord-commando's bestaan alleen binnen een symbohsch 
kader. Maar symbolenwerelden kunnen en moeten ook de motivaties 
leveren die agressie kanahseren. Dergelijke kanalisaties zijn b.v. sport
evenementen. Oorlog kan alleen uitgebannen worden als de mensheid 
door een machtige symbolenwereld kan worden gecaptiveerd. Volke
renbond, UNO, zijn dergelijke pogingen. Het is taak van de moderne 
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ethica een dergelijke symbolenwereld te presenteren, die m.i gevonden 
kan worden m een reflectie op de waarde van de mens. 

12. Het is te voorzien dat de effecten van de wetenschap op de mense
lijke samenlevmg m de nabije toekomst nog ingrijpender zullen worden 
dan tot nu toe het geval is. Wat zuhen de consequenties zijn van de 
doorgevoerde mechanisering, programmering, cybernetica, waardoor de 
mens veel werk uh handen wordt genomen en uitlaatkleppen voor 
agressie, zoals een smid die had door op zijn aambeeld te beuken 
komen te vervallen. De wetenschapsbeoefenaar moet dit voorzien zijn 
houding gaan bepalen, juist omwihe van de mensheid. Een dergelijke 
houding kan vastgelegd worden in een erecode. 

De artsen hebben de eed van Hippocrates. 

De advocaten hebben sinds 1968 een aantal ereregelen, die aheen 
gaan over de bescherming van de advocatenstand en de individuele ad
vocaat, maar niet over de bescherming van de chënt. 

De drogisten hebben in 1965 een erecode opgesteld. 
De maatschappelijke werkers hebben in 1962 een code aanvaard. 
De politie heeft aheen nog een proeve van een ethiekcode. 
Het reclamewezen heeft in 1963 een code openbaar gemaakt. 
Door de internationale federatie van journahsten is in 1954 een code 

aangenomen, (cf. Belhamel, I , 4, 1969, p.75, 76). 
De wetenschapsbeoefenaren hebben nog niets. Maar men is aan het 

werk. Binnenkort zal in Leiden iemand promoveren met een voorstel 
van een erecode bij zijn stellingen. 

In Leiden hebben biologen en chemici zich beraden over de ethische 
achtergronden van hun werk en een cursus ethiek gevolgd. 

De Vereniging van Studenten in de Planteziektenkunde aan de Land
bouwhogeschool te Wageningen heeft als conclusie van een aantal dis
cussiebijeenkomsten in 1968-1969 een erecode opgesteld, waarmt ik tot 
slot enkele regels wi l citeren. 

1. Voor, tijdens en na elk onderzoek dient de fytopatholoog zich af 
te vragen of doel en middel niet in strijd zijn met de grondgedach
ten, geuit m het voorafgaande (d.i. de fytopatholoog heeft als functie 
een volwaardig menselijk leven te bevorderen). 

2. De fytopatholoog dient niet deel te nemen aan onderzoek dat qua 
opzet strijdig is met de genoemde grondgedachten. 

3. Indien bij onderzoek met een juist doel (juist in de zin van het 
voorafgaande) verkeerde toepassingen en/of schadelijke nevenwerkingen 
mogelijk worden geacht, dient de fytopatholoog zijn invloed uit te 
oetenen om deze zo veel mogelijk tegen te gaan. Hij kan zich hierbij 
wenden tot diegenen, die ook verantwoordelijkheid dragen (teamge
noten bij het onderzoek, directies van bedrijven, regeringsinstanties) of. 
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indien zijn verantwoordelijlclieid dit eist, op andere wijze traciiten zijn 
doel te bereiken (b.v. door openbaarmaking van zijn bezwaren). 

4. Ook indien na afsluiting van het onderzoek onvoorziene ongunsti
ge gevolgen aan hem bekend worden, dient de fytopatholoog zich ver
antwoordelijk te voelen en te handelen, zoals onder punt 3 is aange
duid. 

5. De fytopatholoog dient zijn voorkeur uit te laten gaan naar metho
den en middelen, die het biologisch evenwicht zo weinig mogelijk scha
den, b.v. door de mogelijkheden van biologische bestrijding te over
wegen. 

6. De fytopatholoog draagt verantwoordelijkheid voor de zeer grote 
risico's die de toepassing van bepaalde bestrijdingstechnieken, aan de ont
wikkeling waarvan hij heeft meegewerkt, met zich mee kan brengen. 

Dergelijke risico's zijn a. met betrekking tot de mens: 
gevaren bij de uitvoering van de bestrijding, 
gevaren voor de consument. 

b. met betrekking tot het milieu: 
verstoring door ongewenste nevenwerkingen 
(direct, op de lange duur, op afstand). 

De menselijke factor dient bij de punten onder 6 nadrukkelijk 
betrokken te worden. De taak van de fytopatholoog is hierbij aan 
te dringen op een juiste (eerlijke) en effectieve (begrijpelijke, op 
de juiste personen gerichte) voorhchting, daarbij rekening houdend 
met menselijke tekortkomingen en onverschihigheid. 


